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НИЙТЛЭЛДеФакто 

ФОРУМЫН ҮР ДҮН

Өнгөрсөн хугацаанд 2017 оноос бусад жилд эдийн 
засгийн форум нь Засгийн газрын удирдлага дор болж 
ирлээ. Төсвийн болон хувийн хэвшлийн дэмжлэг, 
оролцооны төлбөрөөс санхүүжүүлэн тодорхой уриан дор 
үндсэн ба салбар хурлын хэлбэрээр Төрийн ордонд зохион 
байгуулж ирсэн юм. Форумаас шийдвэр гардаггүй бөгөөд 
хэлэлцэж ярьсан асуудлуудаар зөвлөмж, санамж, уриа гарч 
байсан.

Төр засаг солигдох бүрт форумын удирдлагад өөрчлөлт 
орж, найман жилд таван ч ерөнхий сайдын нүүр үзэв. 
Форумын зохион байгуулалт нь хэлбэрийн хувьд улам гоё, 
сүртэй болж байгаа ч форум дээр ярьсан зүйлээ ажил хэрэг 
болгох, хэрэгжилтийг нь тайлагнах дээр учир дутагдалтай 
явсаар ирлээ.

МЭФ-ын үр дүнг нэг зүйлээр хэмжинэ гэвэл тэр нь 
Монголын эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар дээшилж буй 
эсэх юм. Эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхийн 
тулд наад зах нь дараах гурван зүйл дээр чанарын өөрчлөлт 
гарах учиртай.

- Өмчийн хамгаалал

Өмч бол зах зээлийн эдийн засгийн суурь. Хувийн 
болон нийтийн өмч яг адилхан хамгаалагдсан байх ёстой. 
Өмчийн болон чөлөөт зах зээлийн бусад олон харилцааг 
дүгнэн гаргадаг Хэритэж Сангийн “Эдийн засгийн эрх 

чөлөөний индекс”-ээр Монгол улс 2010 онд 60 оноогоор 
179 улсаас 88-д жагсаж байсан бол 2018 онд 55.7 оноогоор 
180 улсаас 125-руу 37 байр ухарсан байх юм. https://www.
heritage.org/index/

Өнгөрсөн найман жилд Монгол улсад төрийн өмч улам 
томорч, уул уурхайн салбар давамгайлж эхэлсэн ч ТӨК 
ихэнхдээ алдагдалтай ажиллаж, нийгмийн тулгамдсан 
асуудлуудыг шийдэх хөрөнгөөр угжуулж ирлээ. Нийтийн 
өмчийн газруудыг төрийн шийдвэр гаргагчид завшиж 
ирснийг Богд уулын ам, Зайсан болон Яармаг, Туул голын 
эргийн газрыг яаж “хулгайлснаас” харж болно. Байгаль 
орчноо Байгаль орчны яамнаас өөрөөс нь хамгаалах цаг 
ирсэн мэт.

Нийтийн хөрөнгийг завшсан тухай авлигын олон арван 
хэрэг зарлагддаг ч, төдөлгүй чимээгүй болчихдог жаяг 
тогтсон. Эрх мэдэлтэй хүмүүст хууль үйлчлэхээ больж, 
хуулийг дээдлэх зарчим алдагдлаа. Шүүх засаглал улс 
төрөөс хараат болоод удаж байна. Хууль тогтоох, гүйцэтгэх 
болон шүүх засаглал харилцан бие биенээ хянаж, 
засаглалыг тэнцвэржүүлж чадахгүй байна. Их Хурлын 
гишүүдийн дөрөвний нэг нь давхар Засгийн газрын 
гишүүн болж байна. Тэднийг монголд “давхар дээлтэн” 
гэдэг. Төрийн эрхийг ээлжлэн буюу эвсэн барьж ирсэн 
хоёр намын хооронд үзэл бодлын ялгаа арилжээ.

Улсынхаа хөгжилд тулгамдсан асуудлыг төр засаг, 
хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, эрдэмтэн 
судлаачид хамтран хэлэлцэх боломжийг бүрдүүлэх 

зорилгоор Монголын эдийн засгийн форум (МЭФ) 2010 
онд байгуулагдсан. Тухайн үеийн Ерөнхий сайд С.Батболд, 
Ерөнхийлөгчийн зөвлөх П.Цагаан, Эрдэс баялаг, эрчим 
хүчний сайд Д.Зоригт, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
сайд Ё.Отгонбаяр, Сангийн сайд С.Баярцогт, Гадаад 
харилцааны сайд Ж.Занданшатар, Үндэсний хөгжил, 
шинэтгэлийн хорооны дарга Ч.Хашчулуун, ГХЯ-ны ТНБД 

Д.Цогтбаатар; УИХ-ын гишүүд Ч.Сайханбилэг, Д.Энхбат, 
С.Оюун; хувийн хэвшлээс Тэнгэр Санхүүгийн нэгдлийн 
тэргүүн Ч.Ганхуяг, Хаслизинг компанийн Гүйцэтгэх Захирал 
Д.Жаргалсайхан нар энэхүү МЭФ гэх нийгэмд үйлчилдэг 
ТББ-аа үүсгэн, 9071012038 дугаарын гэрчилгээтэйгээр 
бүртгүүлж авсан юм. Форумын Удирдах Зөвлөлийн Даргаар 
МУ-ын Ерөнхий сайд байхаар, бусад гишүүд нь албан 
тушаал гэхээсээ илүү хувь хүнээр оролцохоор дүрэмдээ 
тусгасан.
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НИЙТЛЭЛДеФакто 
- Чөлөөт үнэ

Чөлөөт эдийн засгийн амин сүнс болсон үнийг зах зээл 
биш, төр засаг тогтоож ирлээ. Улмаар төр засаг томорсоор, 
чөлөөт өрсөлдөөн хумигдсаар, авлига өссөөр байна.

Аль ч оронд очсон өргөн хэрэглээний барааны үнэ, 
түүний өөрчлөлт нь тухайн улсын эдийн засгийн итгэл 
найдварын барометр байдаг. Хөрөнгөө хулгайд алдах, 
дээрэмдүүлэх эрсдэл өндөр оронд хүн өөрийн хөрөнгөө 
нуугаад ил гаргахгүй. Гэтэл мөнгө нь эргэлтэнд орж, хөдлөж 
байж л үнэ цэнээ өсгөдөг буюу харилцан ашигтайгаар 
арилжан солилцдог байх учиртай. Энэ систем шударга, 
авлигагүй байгаа эсэх нь үнийг яаж, хэн тогтоож буйгаас 
харагдана.

Шударга, хяналтаас гадна эрэлт нийлүүлэлтээр 
тогтоогдсон үнэ бол эдийн засгийн оролцогчдод, түүний 
дотор хөрөнгө оруулагчид, хэрэглэгчдэд шийдвэр гаргахад 
нь зөв дохио болдог. Энэ дохио бодитой байж л хаана, 
юу, хэзээ, яаж илүүдэлтэй эсвэл хомсдолтой байгаа, ямар 
боломж байгааг хардалт, сэрдэлтгүй харж болдог.

Ард түмнийг хамгаалах, бизнесийг урамшуулах, дэмжих 
нэрийн доор үнэ тогтоох, хязгаарлах арга хэмжээ авч буй 
нь эцсийн дүндээ төр засагтай л холбоотой буюу шийдвэр 
гаргагчдад л ашигтай тусч, хөрөнгө завшихад нь онцгой 
боломж олгодог.

Өргөн хэрэглээний үнийг хянаж, ард түмнээ баячуудаас 
хамгаалах нэрээр хувьдаа ашиг хонжоо олох гэсэн 
далд зорилготой популистууд Монгол улсад улам бүр 
олширсоор байгаа.

- Нийтийн засаглал

Монголын эдийн засгийн хямрал нь эдийн засгаас биш 
улс төрөөс эхлэлтэй. 

Транспаренси Интернэйшнл байгууллагаас гаргадаг 
Авлигын төсөөллийн индексээр Монгол улс 2010 онд 178 
орноос 10-аас 2.7 оноо авч 116-д жагсаж байсан бол 2017 
онд 100-аас 36 оноо авч, 180 улсаас 103-т жагссан байна. 
https://www.transparency.org/cpi2010/results 

Авлигатай оронд эдийн засгийн хөгжил тогтворгүй, 
хямрал тасрахгүй, хувийн хэвшлийн салбар нь өрсөлдөх 
чадвар сул, баян ба ядуугийн ялгаа ихээс гадна, дотоодын 
аюулгүй байдлын зардал нь их болдог.

Чинээлэг бизнес эрхлэгчид улс төрд их оролцсоноор 
тухайн бизнесийн салбарт чөлөөт өрсөлдөөн устдаг. 
Өнөөдөр архи, тамхи, уул уурхай, барилга, банкны салбар 
хууль тогтоогчид болон Засгийн газрын эрх баригчдын 
гарт байна. Энэ гол салбаруудад чөлөөт өрсөлдөөн 
устахын хэрээр гадаадын томоохон компаниудын хөрөнгө 
оруулалт орж ирэхгүй.

Монголчууд бид авлига гэдэг чинь 
нийгмийн хорт хавдар, хөгжлийн хамгийн 
хүчтэй чөдөр тушаа болохыг, авлигын эх 
үүсвэр нь эцэстээ улс төрийн намууд, 

тэдний санхүүжилттэй холбоотойг 
ардчиллын замыг 25 жил туулж, олон 
сонгууль давсны эцэст ойлгов.

Авлига буурахгүй байгаа нь улс төрийн намууд өөрсдөө 
авлигажсан, засгийн эрх авч буй намаар дамжаад 
монголын нийтийн засаглал (төр засаг) байгууллын хувьд 
мөн л авлигад идэгдэж, төрийн чадвар сул, тогтворгүй, 
хуулийн байгууллагууд нь улс төрчдөөс хараат, хэвлэлийн 
эрх чөлөө, чадвар сул байгаатай холбоотой.

Сонгуулийн, Намын, Төрийн албаны 
тухай хуулиудыг шинэчлэх шаардлагатайг 
одоогийн УИХ-ын гишүүд сайн мэдэж 
байгаа ч, яарахгүй цаг хожиж байна. 

Энэ хуулиудын процессын болон дүгнэх, тайлагнах, 
хянах, хариуцлага тооцох заалтууд нь бүрэн, тодорхой 
биш гэдгийг амьдрал харуулав. Тэрхүү цоорхойгоор 
далимдуулан, улс төрийн намууд янз бүрийн аргаар асар 
их мөнгө татан төвлөрүүлж, улс төрийн эрхийг авмагцаа 
албан тушаал, төсвийн тендерт шалгаруулах замаар өрөө 
эргүүлэн төлж ирлээ.

Намдаа “оруулсан” мөнгөний 
хэмжээгээрээ л ялгаатай, фракц нэртэй 
улс төр-бизнесийн бүлэглэлүүд төр, 
засгийн эрхийг ээлжлэн барих боллоо.

Намдаа болон сонгуульд зарцуулсан хөрөнгө нь 
өндөр ашигтайгаар эргэн төлөгдсөн эсэхээс хамаарч, 
бүлэглэлүүдийн хүчний харьцаа тэнцэж, эсвэл алдагддаг. 
Харьцаа алдагдсан тохиолдолд Засгийн газраа элдэв 
шалтгаар огцруулж, дараагийн фракц төрийн эрх авдаг 
зуршил тогтов.

Энэ гурван асуудлыг ард нийтээрээ хэлэлцэн, ойлгож, 
сонгосон улс төрчдөө буюу төр засгаа ил тод болгож, 
хянаж чадсаны дараа л Монголын эдийн засаг өрсөлдөх 
чадвартай болно. 

Тэр болтол МЭФ жил бүр хуралдаж, 
хэлэлцэж ярилцсан зүйлээ ажил хэрэг 
болгохын төлөө хурал дундын хугацаанд 
хичээнгүйлэн гүйцэтгэх нь энэ форумын 
гол зорилго.

2018.05.21-22-нд зохион байгуулагдсан  
Монголын эдийн засгийн форумд зориулав
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Монголын өнөөгийн төрийн тогтолцоо 
нь улс төрчид шүүхийг өөрийн хэрэгсэл 
болгох үүд хаалгыг нээж өгдөг, Дефакто 

газет № 14. Саяхан Улсын Дээд Шүүх (УДШ), Үндсэн 
хуулийн Цэц (Цэц) хоёр албан бичиг шидэлцэж, 
түүнийгээ интернетээр нийтлэж нийтийн өмнө, ил 
тодоор бяцхан сөргөлдсөн.

Цэц нь МУ-ын Үндсэн хуулийн хяналтын 
байгууллага. Цэцийг шүүх мөн эсэх тухай өнгөрсөн 
25 жилийн туршид нэлээд маргаж, мэтгэлцэж иржээ. 
Цэц нь өөрийгөө Үндсэн Хуулийн Шүүх гэж нэрлэдэг 
боловч Герман, Франц гэх мэт Европын улсуудын 
процессын хуулийн өнцгөөс харвал энэ нь шүүх 
гэхээсээ илүү парламентын өргөдлийн байнгын 
хороотой ойролцоо юм (Дефакто газет № 18).

2005 онд Цэц Засгийн Газрын шийдвэрийг 
Захиргааны хэргийн шүүх хянаж болохгүй 
гэсэн дүгнэлт гаргасан. Өнгөрсөн УИХ-
ын үед баталсан шинэ хуулиудын дагуу 
Захиргааны хэргийн шүүх Засгийн Газрын 
шийдвэрийг хянах эрхтэй болсон. Үүний 
дагуу 2016 оноос хойш Захиргааны хэргийн шүүх 

Эрдэнэтийн 49 хувь болон өвөл ба хаврын морин 
уралдаан гэх мэттэй холбоотой Засгийн газрын 
шийдвэрийг хянасан.

2018 оны 4-р сарын 2-ны өдөр Цэцийн дарга 
Д.Одбаяр УДШ-ийн Ерөнхий шүүгч Ц.Зоригтод 
“Шүүхийн үйл ажиллагааг Үндсэн хуулийн цэцийн 
шийдвэрт нийцүүлэх тухай” албан бичиг ирүүлж, 
уг бичигтээ “...Захиргааны хэргийн шүүх Засгийн 
газрын шийдвэрийн талаарх маргааныг хянан 
шийдвэрлэж байгаа буруу практикийг залруулж, 
хуулийг зөв хэрэглэх”-ийг шаарджээ. Энэхүү 
шаардлагыг интернетэд тавьж, нийтийн шүүмж, 
хэлэлцүүлэг өрнөж, телевизийн мэтгэлцээн хүртэл 
зохион байгуулагдсан. 2018 оны 5-р сарын 4-ны өдөр 
УДШ-ийн нийт шүүгчдийн хуралдаан болж Цэцийн 
даргын “хүсэлтийг хангахаас татгалзлаа” гэдгээ УДШ 
олон нийтэд вэб хуудсаараа дамжуулж мэдээлсэн.

Цэц, УДШ-ийн хоорондын маргаанд холбогдох 
хэлэлцүүлэг нь Засгийн газрын шийдвэрийг 
Захиргааны хэргийн шүүх хянах ёстой эсэх, хэрэв 
тийм бол ямар хүрээнд хянах вэ? гэдэгт төвлөрч 
өрнөсөн байна. Энд юуны өмнө яагаад Цэц, УДШ 

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХ, ЦЭЦ ХОЁРЫН БИЧИГ ШИДЭЛЦСЭН 

ДЭЛГЭРИЙН УЯНГА
Өмгөөлөгч, хууль зүйн доктор 

НИЙТЛЭЛ

БЯЦХАН ДАЖНЫ УЧИР
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олон нийтийн өмнө “сөргөлдөх” болов? гэсэн 
асуудлыг Үндсэн хуулийн эрх зүйн процессын талаас 
нь хариулах нь зүйтэй юм.

Монгол Улсад иргэд өргөдөл, мэдээлэл гаргах 
замаар Цэцэд ханддаг (Дефакто газет № 18). Энэ нь 
европын Үндсэн хуулийн эрх зүйн өнцгөөс харвал 
маш хачирхалтай тогтолцоо юм. Учир нь энэ 
тогтолцоог улс төр, бизнесийн явцуу сонирхолтой 
бүлэглэлүүд Цэц рүү “иргэн” илгээх замаар урвуулан 
ашиглаж, нэгэнт УИХ-аар шийдсэн асуудлыг дахин 
босгож ирж, “ашиг сонирхлын төлөөх тэмцэл” хэмээх 
тоглоомоо дахин эхлүүлэх боломж олгож байна.

Европт Үндсэн хуулийн шүүх нь Шүүхийн 
тогтолцооны хамгийн эцсийн шат байдаг. 
Иргэд өөрийн эрхээ хамгаалуулахын 
тулд эхлээд Улсын Дээд Шүүх хүртэл 
гурван шатны шүүхээр явж байж эцэст 
нь Үндсэн хуулийн шүүхэд үндсэн эрхээ 
хамгаалуулахын тулд хандах эрхтэй 
болдог. Энэ нь ердийн шүүхүүд хуулийг анхнаасаа 
Үндсэн хуулийн үзэл санаанд нийцүүлж тайлбарлах, 
иргэний эрхийг хамгаалах нөхцлийг бүрдүүлээд 
зогсохгүй, Үндсэн хуулийн шүүхийн өмнөх 
шийдвэрүүдийг бүх шатны шүүхүүд төдийгүй 
парламент, Засгийн газар заавал анхаарч, хэрэглэх, 
дагах шаардлага, тогтолцоог бүрдүүлдэг.

Европын Холбооны улсуудад иргэний эрх 
зөрчигдсөн, түүнийг сэргээхээс үл хамаарч ерөнхий 
(абстракт) байдлаар Үндсэн хуулийн шүүхэд хандах 
боломж байдаг. Ерөнхий хяналт нь гол төлөв хуулийн 
төсөл, хууль Үндсэн хуулийн үзэл санаанд нийцэж 
байгаа эсэх талаарх асуулга, хяналт хэлбэрээр 
явагддаг. Үндсэн хуулийн шүүхийн абстракт хяналт 
хийлгүүлэх хүсэлтийг зөвхөн Үндсэн хуулийн 
институтийн хэмжээнд статустай Ерөнхийлөгч, 

Ерөнхий сайд, Парламентын тэргүүн гэх мэт эрх бүхий 
этгээдүүд болон хуульд заасан тооны парламентын 
гишүүд хамтран (Жишээ нь: Германд парламентын 
нийт гишүүдийн 4/1-ээс доошгүй тооны гишүүд, 
Францад парламентын 60-аас доошгүй гишүүн 
хамтарч нэгдвэл) гаргах боломжтой байдаг. 

Өөрөөр хэлбэл, Европт Үндсэн хуулийн шүүхэд 
хандах босго өндөр байдаг тул Монгол Улсад байдаг 
шиг хэнийх нь бүлэг “явуулсан” нь мэдэгдэхгүй 
дугаар хорооны иргэн гүйж очиж гомдол, мэдээлэл 
гаргаад л хуулийн хүчин төгөлдөр эсэх асуудлыг 
эргэлзээнд оруулаад, эцэстээ хэн нь хэн юм бэ? 
гэдэг нь мэдэгдэхээ болиод, төр засаг нь ард түмний 
нүдээр “реалити шоу” шиг болж хувирах нөхцөл 
байдал гардаггүй байна.

Дүгнэвэл, УДШ болон Цэц хоёр хоорондоо бичиг 
шидэлцэж, бие биеэ үгүйсгэж буй мэт сэтгэгдлийг олон 
нийтэд өгч байгаа нь Үндсэн хуулийн тогтолцоогоо 
шинэчлэх шаардлагатайг харуулж буй нэг жишээ юм. 
Ирээдүйд монголын үндсэн хуулийн тогтолцоо нь 
парламент, гүйцэтгэх засаглал, шүүхийн хоорондын 
харилцан хяналт, тэнцвэрийг хангах ёстой. Цэц, 
УИХ, ЗГ, УДШ гээд тус тусдаа өөр өөр шийдвэр 
гаргаад, хэнийг нь дагаж, хэнийх нь шийдвэрийг 
биелүүлэх ёстой нь ойлгомжгүй энэ байдал цаашид 
үргэлжилвэл эмх замбараагүй, дороо эргэлдэж, 
дотроо тэмцэлдсэн ахуй амьдралаасаа мөд салахгүй. 
Иймээс юуны өмнө Цэц гэж байгууллага 
байх ёстой юу? Байх ёстой юм бол 
үйл ажиллагааг нь олон улсын нийтлэг 
жишигт нийцүүлж хэрхэн шинэчлэх вэ? 
гэдэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, 
холбогдох хуулийн шинэчлэлийг хийх 
шаардлагатай болжээ.

2018 оны 5-р сар
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл: 
2018.05.20-ны дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм,   http://jargaldefacto.com/category/12 

ТОЙМДеФакто 

МОНОПОЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Өнгөрөгч долоо хоногт болсон агаарын болон төмөр 
замын тээврийн 2 голлох үйл явдал байна. Үүний нэг 
нь 19 жилийн турш Улаанбаатар Инчеоны хооронд 
Монголд МИАТ болон Кореан Эйр нар тусгай үнэ 
тогтоож яваад өдий хүрлээ хэмээн Өмнөд Солонгосын 
вебсайтууд, сонин хэвлэлээр цацагдсан. Инчеоноос 
Улаанбаатар болон Инчеоноос Хонг Конгийн чиглэлд 
нисэхэд яг л адил 3 цаг 10 минут явдаг бөгөөд ижил 
түлш хэрэглэдэг. Гэтэл хамгийн оргил үедээ үнийн 
зөрүү 3 дахин, жирийн үедээ 2 дахин илүү үнээр нисч 
байгааг зогсоох хэрэгтэй гэж нийтэлж байсан. 

Ер нь энэ монополийн асуудлыг Монголд яриад 
яриад дийлээгүй, Солонгосчууд яриад бас л дийлэхгүй 
байна. Зах зээл бус төр засаг үнийг зохицуулах нэрээр 
татвараа нэмсээр байгаад хувийн компаниуд нь 
дампууран жижгэрсээр, төсвөөс “угждаг” учир төрийн 
компаниуд алдагдалтай ч гэсэн томорсоор л байдаг. 
Ялангуяа монополь зах зээлийг эзэлсэн компани ямар 
ч тохиолдолд томорч, үнээ тохируулаад бариад байж 
болдог. 

Ер нь чөлөөт зах зээлд монополь тогтооно гэдэг 
нь зах зээлийн талаас илүү хувийг нэг компани юм уу 
групп компани авахыг хэлдэг. 

Монополь нь хүмүүсийн хэрэгцээнээс бага 
үйлчилгээ үзүүлж болдог ч үнийг өндөр барьж чаддаг 
учраас зах зээлд муу. Эсвэл үнийг хэт бууруулаад 
бусад бүх өрсөлдөгчдөө дампуурсны дараа ганцаараа 
гарч ирээд нэмчихдэг. Ийм учраас л чөлөөт зах зээлд 
монополийг эсэргүүцдэг. Монголд агаарын тээвэр, 
төмөр зам, цахилгааны нийлүүлэлт, нийтийн тээвэр, 
түлш шатахууны нийлүүлэлт зэрэг салбарт монополь 
байгаа. Зүй ёсны монополь гэдэг нь нийлүүлэгч нь 
ганцхан байх тохиолдол бөгөөд жишээ нь манайд 
цахилгаан эрчим хүчний нийлүүлэгч ганцхан л байна 
шүү дээ. 

Төрийн монополь тодорхой чиглэл тогтоосныг 
задлахаас өөр сонголтгүй болсон гэж ярьж байгаа. 
Салбар хариуцсан сайд болон Ерөнхий сайд энэхүү 
агаарын тээврийг либералчлах ба Улаанбаатар Сөүл, 
Улаанбаатар Бээжингийн чиглэлийн монополийг 
задлахыг УИХ-ын хаврын чуулганаар шийднэ гэж 
ярьсан. Учир нь үүнийг Монгол төдийгүй Солонгосын 
хэрэглэгчид шаардаж байна. Энэ нь мэдээж 
хэрэглэгчдэд л ашигтай ба МИАТ-ийн ашигтай, 
ашиггүй байх нь дараагийн асуудал юм. 

БНХАУ, ОХУ-ын хооронд ачаа тээвэрлэж байсан галт 
тэрэг дархан 1 өртөөнд осолдсон. Ослын шалтгаан 
нь төмөр замын дэр мод муудсантай холбоотой 
гэсэн. Энэ төмөр замын осол бол хэдхэн дэр мод 
ялзраад хуучирсан асуудал биш. Том асуудал. Энэ бол 

Улаанбаатар төмөр замын дээд удирдлагын ялзрал, 
хоёр Засгийн газрын менежментийн чадварын 
асуудал ялзарчихаад байгаад л хамаг учир байгаад 
байна. Төмөр замын энэ монополийг задлахгүйгээр 
хоёр засгийн газрын шийдвэрийг харвал бүтэхгүй 
болчихсон. 

Тариатай 7,8 вагон унасан байна. Хэрвээ зорчигч 
тээвэрлэдэг вагон байсан бол яах вэ. Хэрэглэгчдийн 
аюулгүй байдлын баталгааг хэн өгч байгаа юм бэ. 
Төмөр зам бол 24 сая тонныг л нэвтрэн өнгөрүүлэх 
чадвартай гэж байгаа. Түүхэндээ байгаагүйгээр 
анх удаа 2014 онд 24 саядаа хүрсэн. Үүнийг нэмэх 
талаар яригдаад л байгаа. Гэтэл нэмэхээс өмнө 2014 
оны 9-р сард юу болсон билээ. Улаанбаатар төмөр 
замд Монголын талаас хувь нийлүүлэгчдийн бүрэн 
эрхийг хэрэгжүүлэгч зам тээврийн сайд асан А.Гансүх 
, Оросын талаас нийгэмлэг дэх ОХУ-ын эзэмшлийн 
хувьцааг итгэмжлэн захирагч В.Якунинь гэж хоёр 
хүн Улаанбаатар төмөр замын шинэчлэл, хөгжлийн 
стратегийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээд 
гарын үсэн зурсан. Ноён В.Путин, Ц.Элбэгдорж нар 
хажууд нь зогсож байсан юм. Үүнд одоо байгаа 
коридорыг жилд 100 сая тонн хүртэлх ачаа тээвэрлэх 
хүчин чадалтай болгох, Улаанбаатар төмөр замыг 
цахилгаанжуулах, Салхит Эрдэнэтийн салбар төмөр 
замын шугамыг баруун хойд чиглэлд үргэлжлүүлэх, 
Тува улсын Кизилтэй холбосноор Оросын уул уурхайн 
бүтээгдэхүүнийг Монголын нутгаар дамжуулан  
Хятадад гаргах шинэ зам бий болгох, Монголын 
нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх төмөр замын 
тээвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх богд хаан төмөр замыг 
барих, Монгол улсын баруун бүс нутгаар дайран 
өнгөрөх босоо чиглэлийн шинэ коридор байгуулах 
талаар хамтран ажиллахаар тохиролцсон байгаа юм. 
Энэхүү тохиролцоог 2014 онд хийсэн ч өдгөө 2018 он 
аль хэдийн болсон. Төр засгийн хүмүүс худал яриад 
тохирсон ажлаа хийхгүй бол хэн хариуцлага хүлээх вэ. 

Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар 
төрийн байгууллага учраас юм дуугарахгүй байна. Том 
үйл явдалд төр засгаас айгаад дуугарахгүй байгаа юм 
шиг байна. Уг нь төр засаг чинь ард түмний зарц нь 
юм шүү дээ. Дарга нь биш. 

ЗХУ-аас гадна хоёр л улс өргөн төмөр замтай байдаг нь 
Финлянд Монгол. Финляндууд харин төмөр замынхаа 
төрийн монополийг задалж байгаа юм байна. Суудлын 
галт тэрэгний үйлчилгээний компани; төмөр замын 
засвар үйлчилгээний компани; төмөр замын үндсэн 
хөрөнгийн компани; төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн 
ба тоног төхөөрөмжийн компани; гэж  4 төрөлд хувааж 
байгаа ба үе шаттайгаар 8 жилийн дотор монополийг 
задлах юм байна. 
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ДОЛООН АЙМАГ ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН БҮС БОЛНО

ЭМ-ИЙН САЛБАРЫН АЖИЛТНУУДЫН ТЭМЦЭЛ

Орон нутгийн удирдлагуудын саналыг авч 7 
аймгийн 63 сумыг “Газар тариалангийн бүс” болгосон 
байна. Газар тариалангийн бүст багтсан сумуудаас 
ихэнх нь Архангай, Хэнтий, Сэлэнгэ, Төв аймагт 
хамаарч байна. Бүс болгон зарлахын үндсэн зорилго 
нь байгаль орчныг хамгаалах, бэлчээрийн мал аж 
ахуй-газар тариалангийн зөрчлийг зохицуулах, 
малаас гарах үр ашгийг нэмэгдүүлэх, тариалангийн 
газрын асуудлыг зохицуулах зэрэг аж.

Англид 18-р зуунд хониноосоо ноосыг нь аваад 
цэмбэ хийх нь ашигтай байсан тул хонь олон болж 
үүнд татвар бий болгож байж л зогсоож байсан 
түүхтэй. Томас Мор хонь нь хүнээ идэж байна гэж 
ярьж байсан шиг ямаа Монголоо идээд дуусч байна 
шүү дээ. Ямаа бэлчээрээ идэж дуусаад одоо хүнс рүү 
орлоо шүү дээ. Хөдөө мал багтахаа болиод цөлжөөд 
эхлэхээр нам дор газар руу нүүж эхэлж байгаа 
байхгүй юу. Сэлэнгэ аймгийн хүн ам сүүлийн 2,3 жилд 
3 дахин нэмэгдсэн байна. Сэлэнгэ аймаг маш том 
газар тариалангийн бүс. Тиймээс газар тариалангаар 

уу, мал аж ахуйгаар амьдрах уу гэсэн асуултыг хүмүүс 
зүй ёсоор тавина л даа. Тэгмэгц газар тариалан ургах 
газар газар тариалангаар байх нь зүйтэй. Харин мал 
аж ахуйд нүүдэллэдэг тул цаг агаар хамаагүй бөгөөд 
заримдаа тариалангийн талбай дээр нь буучихсан 
гэж байгаа байхгүй юу. 

Ер нь малчид тариаланчдын хооронд арай л 
дайн гарчихаагүй байна. Үүнийг шийдэх гээд газар 
тариалангийн бүс гээд зарласан ч цаад шалтгаан 
болох малын асуудлыг татвар авч, орон нутгийн өөрөө 
удирдах зарчим, багаараа ажиллах зарчмаар багууд 
өөрсдийн нутагтаа хэчнээн ямаа оруулахыг хянаж, 
илүү  тоогоор оруулсан хүн бүр маш өндөр татвар 
төлөх зарчмаар ямаагаа хязгаарлан зохицуулах нь 
чухал. Тэгэхээр эдгээр зарласан газруудад мал аж ахуй 
эрхлэх бэлчээрийн татварыг өндөр байлгах хэрэгтэй. 
Малаа хязгаарлаж, цөлжилтийг зогсоож, хөдөө орон 
нутгийг моджуулахын тулд малын бэлчээрээс татвар 
авах ёстой. 

Эрүүл мэндийн салбарын тодорхой хороод, 
холбоодын төлөөлөл нэгдэж суулт хийсэн. Эрүүл 
мэндийн салбарын ажилтнуудын хувьд хөдөлмөрийг 
нь шударгаар үнэлэхийг шаардаж байгаа. Тэдний 
шаардлагад тодорхой хувиар цалинг нь нэмэгдүүлэх 
биш, харин хийснээр нь тооцдог системтэй байя 
гэсэн асуудал хөндөгдөж байгаа. Салбарын сайдын 
хувьд уг шаардлагыг бүрэн хүлээн зөвшөөрч байна 
гэсэн байр суурийг илэрхийлсэн байна. 

Манай улс өргөн уудам газартай ч цөөхөн хүнтэйд 
учир дутагдал байгаа. Финлянд улс газар нутаг 
манайхаас 5 дахин бага ч 5.5 сая хүнтэй. Энэ улс 12 
аймагтай байснаа саяхан 6 болгосон. Шалтгаан нь 
эрүүл мэндийн үйлчилгээг арай бодитой хүргэхэд 
чиглэсэн юм. Финлянд нэгдмэл парламенттай 
учраас төр засаг эрх мэдлээ төвлөрч хэрэгжүүлээд 
орон нутагт түүний өгсөн эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг. 
Финлянд улс орон нутгийнх нь засаг захиргааны 
үүргийг эрс нэмэгдүүлсэн байгаа 
юм. Тэгэхээр эрүүл мэндийн 
салбарын асуудал бол МУ-ын 

засаг захиргааны хэт төвлөрөлтэй холбоотой. Засаг 
захиргааны хэт төвлөрөл татвараар илэрхийлэгддэг. 

Нөгөө талаас эрүүл мэндийн үйлчилгээг 
санхүүжүүлэгч нь төсөв, эрүүл мэндийн даатгал 
байна. Эрүүл мэндийн даатгал гэдэг үндсэндээ 
компанийн хөрөнгө байхгүй юу. Эрүүл мэндийн 
даатгал ажиллаж чадахгүй, захиран зарцуулах эрхтэй 
хүмүүс нь л баяжаад байсан ч ажил нь явахгүй 
болохоор энэ мөнгийг хаа хамаагүй хүүтэй хүүгүй өгч 
тэдгээр хүмүүс нь баяжиж ирлээ шүү дээ. Харин одоо 
нийлүүлэгч, худалдан авагч нь нэг хүн болчихсон. 
Баруун гараараа өгөөд зүүн гараараа авч байгаа. 

ТОЙМДеФакто 

Дефакто тоймын гол  
агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв.

Тоймын бүрэн эхийг  
http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-sh5-2sh       

холбоосоор үзнэ үү
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