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НИЙТЛЭЛДеФакто 

150 жилийн өмнө Газрын дундад 
тэнгисийг Энэтхэгийн далайтай 
холбосон Суэцийн сувгийн 

нээлтэнд зориулж аугаа Ж.Верди алдарт Аида дууриа 
зохион анхны тоглолтоо хийсэн гэдэг. Энэ суваг нь 
Европын эдийн засгийн хөгжилд түүхэн чухал үүрэг 
гүйцэтгэж ирлээ.

Даваа гарагт монголчуудыг дэлхийн хөрөнгийн 

далайтай холбосон анхны “суваг” нээгдсэнийг 
Монголын Хөрөнгийн биржийн (МХБ) бяцхан цанг 
цохин зарлав.  Торонтогийн Хөрөнгийн биржид 
(TХБ) бүртгэлтэй Эрдэнэ Ресурс Девелопмент (ERD) 
компани зургаан жил бэлдэж МХБ дээр анхны давхар 
бүртгэл хийлгэж монголчуудад гадаад, дотоодын 
хөрөнгийн биржийн хооронд ашигтай тоглох сайхан 
боломж нээгдэж байна. 

Хөрөнгийн биржээс хоёр замаар ашиг олдог. 
Хувьцааны ногдол ашиг жилийн эцэст тараавал 
авдаг, эсвэл хувьцааг хямд байхад нь авч, өсөхөөр 
нь зарж зөрүүгөөр нь ашиг олдог. Тухайн хувьцааг 
гаргасан компанитай холбоотой онцгой мэдээллийг 
хамгийн түрүүнд авч чадсан хувьцаа эзэмшигч 
хувьцаа нэмж авах, эсвэл зарах шийдвэрээ түрүүлж 
гаргаснаар тухайн хувьцааны арилжаа идэвхждэг. 
Давхар бүртгэлтэй компаниудын хувьд нэг биржийн 
үнийн өөрчлөлт нөгөөдөө нөлөөлдөг учир хоёуланд 
нь хувьцаатай хүнд хооронд нь тоглох талбар үүсдэг. 
Ялангуяа хоёр өөр валют ашигладаг учир ханшийн 
зөрүүг бас ашиглаж хувьцаагаа худалдаж, эсвэл 
худалдан авах боломжтой. Мөн Улаанбаатарт шинэ 
өглөө эхлэж, бирж нээгдэж байхад Торонтод орой 
болж, бирж нь хаагдчихсан, нийт 12 цагийн зөрүүтэй 
болохыг тооцоолж эхэлнэ. Ер нь бол МХБ-ийг ТХБ 
дагах хандлага тогтоно.

ERD компани жишээ нь 2000 онд Канадад 
бүртгүүлсэн, 2002 оноос Монголд ашигт малтмалын 
ордын хайгуул, хөгжүүлэлтийн ажил эрхэлж байна. 
Эдүгээ алт, зэсийн хүдэр хайж, тодорхой орд (алт, 
мөнгө, цайрын нөөцтэй Алтан нар орд, ба 20-35 тонн 
алтны нөөцтэй Баянхөндийн орд) нээчихсэн, эхнийх 
нь нөөцийг тогтоогоод, хараат бус компаниар 
баталгаажуулж, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөө 
удалгүй монголын Засгийн газраас авах гэж байгаа 
болохоор холбогдох мэдээлэл гарах бүрт монголд 
түрүүлж мэдэх боломж өндөр юм. 

Монголчууд энэ компанийн хувьцааг брокерийн 
пүүсээр дамжуулан Монголд ба Канадад худалдан 
аваад, үнэ нь хаана илүү өсч байгаа бирж дээр зарах, 
хямдрахаар нь авах гэх мэтээр ашиг олж болно. 
Гэхдээ хувьцаа бол банкны хадгаламжаас ялгаатай 
нь оруулснаасаа хэд дахин их ашиг олдог, эсвэл бүр 

АШИГ ОЛОХ ШИНЭ БОЛОМЖ

 ХОЛБОСОН СУВАГ
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Монголын бирж дээр хувьцаагаа гарган хөрөнгө 
босгох боломж бүрдмэгц манай том компаниуд ч 
банкнаас өндөр хүүтэй зээл авахаа азнаж, банкуудын 
ачаалал багасч, зээлийн хүү нь буурахаас өөр 
сонголтгүй болно. Түүнийг дагаад хадгаламжийн хүү 
ч буурч, иргэд хөрөнгийн зах зээл рүү түлхүү хандах 
болно.

Хөрөнгийн зах зээл хөгжсөн оронд буюу иргэд 
нь хөрөнгөөрөө хувьцаа авдаг, хувьцаа гаргасан 
компани нь засаглалаа эрс сайжруулж, бүх ажил нь 
бүрэн ил тод болоод ирэхээр төр засаг ч зах зээлд 
цочмог нөлөөлөх, огцом шийдвэр гаргаж татвар 
төлөгчдөө татаж унагаж чадахгүйд хүрнэ. Төрийн 
өмчит компаниуд ч хувьцаат компани болж, төр 
засаг нь бизнесийг өмчлөх биш, зохицуулах үүргээ 
гүйцэтгэдэг болно.

Одоо монголын төр засагт давхар бүртгэлтэй 
компаниудын үйл ажиллагааг дэмжих, хувьцаа 
эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалахад анхаарсан 
хууль журам гаргах, хэрэгжүүлэх шаардлага гарч 
байна.

Монголд төсөлтэй, гадаадын хөрөнгийн 

биржид бүртгэлтэй бүх компаниуд уул уурхайн 

салбарынх. Монгол өөрөө хөрөнгө мөнгө бага, 

гадаадын хөрөнгө татаж буй ганцхан энэ салбарт 

өнөөг хүртэл монгол иргэд шууд хөрөнгө оруулах 

боломжгүй байсан.

Уул уурхайн салбарын үйл ажиллагаа харьцангуй 
ил тод болж байгаа ч, орлогын хуваарилалт тэгш бус, 
орон нутагт хуулиараа олгох ёстой төлбөр очихгүй 
байгаа учир иргэдийн дунд уул уурхайн компаниудад 
дургүйцэх, уул уурхайн ажлыг эсэргүүцэх хандлага 
газар авсаар байна. 

Орон нутгийн иргэдийн оролцоо, тэдний ашиг 
сонирхлыг хамгаалах үүднээс уул уурхайн компаниуд 
төр засагт өгч буй татвар хураамжаас гадна, олон 
хэлбэрээр нийгмийн хөгжилд тусламж дэмжлэг 
үзүүлж байгаа. Гэхдээ ERD-ийн хувьцаа монголд 
гарах нь нийт монголчуудад уул уурхайн салбарыг 
харах шинэ өнцөг бий болгож байгаа юм. Улмаар 
монголчууд уул уурхайн компаниудыг хардаж 
сэрдэх бус хамтарч ажиллах, эрсдлийг хамт үүрч, 
өгөөжийг нь цуг хүртэх нөхцөл үүслээ. Энэ нь уул 
уурхайн салбарт тулгуурласан манай эдийн засгийг 
хөгжүүлэхэд онцгой түлхэц болох юм.

МХБ-ийн бяцхан цангийн даруухан дуу дэлхий 
даяар түрэгдэн түгж, талын монголыг дэлхийн 
хөрөнгөтэй холбосон шинэ суваг нээгдсэнийг ёслол 
төгөлдөр цууриатан зарлав.

Монголын хөрөнгийн зах зээлийн шинэ эрин 
эхлэж байна.

2018.06.06 

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ ӨӨРӨӨ БУУРАХ НЬ

алддаг эрсдэлтэй гэдгийг иргэд мэдэх ёстой. Энэ бол 
чөлөөт зах зээлийн олгож буй бас нэг эрх чөлөө.

Хэрэв хувьцаагаа МХБ-д бүртгүүлэх нь 

ашигтай, илүү их хөрөнгө татах боломжтой 

болохыг ERD харуулж чадвал монголд гол 

төсөл нь байдаг, гадаадын хөрөнгийн биржүүдэд 

бүртгэлтэй 20-оод компани энэ жишгийг дагах 

юм. 

Тэгвэл МХБ-ээс хувьцаа худалдан авах гадаадын 
иргэдийн тоо ч өсч, биржийн үйл ажиллагаа нь нэг 
шатаар ахиж, зах зээлийн нийт үнэ цэнэ нь огцом 
өснө. Уул уурхайн компаниудын ил тод байдал, сайн 
засаглалын шинэ жишиг тогтоосноор монголчууд 
мөнгөө арилжааны банкнаас татан авч, хөрөнгийн 
зах зээлд шилжүүлэх юм. 
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НИЙТЛЭЛ

Б.Гэрэлмаа 
Цогц инновацийн загвар, шийдэл мөн бизнесийн 
стратегийг бий болгоход түлхүү анхааран ажилладаг. 
АНУ-д төвтэй STEPPE TECH компанийн гүйцэтгэх захирал.

Дэлхий дээр бүрэн утгаараа крипто-
үндэстэн болох гэсэн шинэ төрлийн 
“уралдаан” улс орнуудын дунд өрнөж 

эхлээд байна. Чухам аль улс нь хууль эрх зүйн 
болоод бусад нөхцлүүдээ шинэчлэн сайжруулж 
блокчейнд суурилсан технологиудыг хөгжүүлэх 
таатай орчныг бий болгох вэ? Түүгээрээ дамжуулан 
хэрхэн дэлхий дээр техник технологийн хувьсгалд 
зориулагдан эргэлдэж байдаг асар их хөрөнгийн 
урсгалыг өөрсдийн эдийн засгаа хүчирхэгжүүлэн, 
хөгжлийнхөө зорилтод хүрэхэд ашиглаж чадах 
вэ?  Улс орнууд дор бүрнээ блокчейн болоод бусад 
тархалтат бүртгэлийн технологиудыг лавшруулан 
судлаж олон янзын туршилт хийж байна. 

Тэдгээр орнууд нь блокчейныг зөвхөн биткойн 
төдийхнөөр хэмжилгүй институцийн хэмжээний 
инноваци хэмээн хүлээн зөвшөөрсний үндсэн 
дээр маш олон сонирхолтой сэдэл бүхий үндэсний 
хэмжээний туршилтуудыг хийж байгаа юм.  

Арабын Нэгдсэн Эмират улсын Дубай хот 
төрийн албаны ажлыг хүнд суртал багатай мөн 
илүү үр ашигтай болгох хэтийн зорилго бүхий 
“Дубайн Блокчейн Стратеги”-ийг гаргасан бөгөөд 
энэ проектын хүрээнд 2020 он гэхэд төр, төрийн 
үйлчилгээний бүхий л бичиг баримтуудаа 
блокчейнд хөрвүүлэх зорилт тавин өөрсдийн 
старт-апуудтай хамтран ажиллаж байна.

ОХУ-ын Холбооны Монополийн эсрэг Хороо 
(The Federal Antimonopoly Service of the Russian 

Federation) мөн Сбербанк хамтран проект хийсэн 
бөгөөд гол зорилго нь “тархалттай бүртгэлийн 
системд мэдээлэл, бичиг баримт хадгалах мөн уг 
системийг ашиглагч бизнесийн болоод төрийн 
байгууллагуудын хооронд баримт бичиг солилцох 
хурд, чанарыг сайжруулан илүү найдвартай 
болгох” хэмээн тодорхойлсон байна. Энэ проектын 
эхний шатны туршилтуудад Аэрофлот, Оросын 
нүүрс мөн Фортеинвест гэсэн томоохон тоглогчид 
хамрагдсан юм. 

БНХАУ-ын Ерөнхийлөгч жил бүр Бүх Хятадын 
ШУ-ны Академийн зохион байгуулдаг хурал дээр 
блокчейн технологи, хиймэл оюун ухаан мөн эд 
зүйлсийн интернэт нь дэлхийн эдийн засгийн 
бүтцийг орвонгоор нь өөрчлөн шинэчлэж буй 
бөгөөд Хятад улс ч үндэсний хөгжлийн бодлого, 
стратегидаа чухлаар авч үзнэ хэмээн байр сууриа 
илэрхийлсэн. 

Хэдийгээр албан ёсоор зарлаагүй боловч АНУ-
ын Ерөнхийлөгчийн Шинжлэх Ухаан Технологийн 
зөвлөл 2017 оны тавдугаар сард блокчейнд 
суурилсан финтекийн R3 CEV тэргүүтэй хэд хэдэн 
старт-апуудтай албан уулзалт зохион байгуулсан 
ба туршилтууд Цагаан ордны зүгээс хийгдсээр 
байгаа юм. 

2017 оны зургаадугаар сард АНУ-ын Дотоодын 
Аюулгүй Байдлын Алба өөрсдийн Жижиг 
Бизнесийн Инновацийн Судалгаа хөтөлбөрийн 
хүрээнд 29 старт-апуудад тус бүр нь 100.000 

БЛОКЧЕЙНДЭХ үү  
эс БЛОКЧЕЙНДЭХ үү?

4



долларын гарааны санхүүжилт өгснөөс 6 нь 
блокчейн ашиглан хувийн мэдээллийг найдвартай 
хадгалах, аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор 
ажиллаж байна. 

Азийн санхүүгийн төв Сингапур аль хэдийн 
блокчейныг хүлээн зөвшөөрч хамгийн анхны 
Блокчейн институцийг 2017 оны долоодугаар 
сард байгуулсан. Эл институцийг Сингапурын 
Эдийн Засгийн Хөгжлийн Удирдах Зөвлөл IBM 
корпорацитай хамтран байгуулсан бөгөөд 
хамтрагчаар Сингапурын Мөнгөний Бодлогын 
Хороо, Мэдээлэл Харилцаа Холбооны Хөгжлийн 
Хороо зэрэг багтсан байна. Сингапур нь блокчейн 
болон түүнд тулгуурласан криптовалютуудыг 
санхүү эдийн засгийн ирээдүй гэж харж байгаа 
нь өөрсдийн хууль эрх зүйн орчноо блокчейнд 
суурилсан старт-апуудад тааламжтайгаар бий 
болгосноос харж болох юм.

Австрали улс 2040 он гэхэд одоогийн байгаа 
зам тээврийн системийг халж блокчейн руу бүрэн 
шилжсэн байна гэсэн зорилго тавьжээ. Тэдний 
экспертүүд блокчейны peer-to-peer буюу хүнээс 
хүнд эсвэл machine-to-machine хооронд хийгдэж 
болох ухаалаг төлбөр тооцооны систем цаашлаад 
аливаа хакерын халдлагад өртөх магадлал бага 
харилцан итгэлцлийг бий болгодог шинж чанарт 
нь тулгуурлан цоо шинэ ухаалаг, аюулгүй тээврийн 
систем үүснэ гэж үзэж байгаа юм.  

Дээр дурдсан бүхэн бол өөдрөг жишээнүүд. 
Үнэхээр дэлхийн бүх улс үндэстнүүд хурд хүч мэдэн 
блокчейны хувьсгалд орсон уу гэвэл үгүй. Ихэнх нь 
бусад нь яах нь вэ, бид яадагшуу юм билээ, юу ч 
гэсэн эднийг харъя гэсэн идэвхгүй, эмээсэн эсвэл 

өөрсдийн крипто-эдийн засгийг хэрхэн бүтээн 
босгохоо мэдэхгүй бага зэргийн гайхсан бас үл 
ойлгосон байдалтай байгаа юм. Гэхдээ зүгээр 
хараад суусны төлөөс нь хожмоо эдийн засгийн 
мөн хөгжлийн хоцрогдлоор гарч болох аюултай.  

Газар зүйн хувьд блокчейн нь Цахиурын 
хөндийгөөс төрөн гарсан уу гэвэл тийм гэхдээ 
блокчейнд суурилсан гайхалтай шинэлэг санаа, 
проектууд зөвхөн тэндээс төрөн гарч байна уу 
гэвэл үгүй юм. Энэ технологийн гайхамшигтай 
чанар нь дэлхийн хаана ч түүнд суурилсан шинэ 
шийдэл бүхий супер аппликэйшнийг боловсруулан 
хөгжүүлж болох бөгөөд үнэн хэрэгтээ өнөөдрийг 
хүртэл бий болсон проектуудын дийлэнх нь 
хөгжиж буй зах зээлд бий болж дараа нь хөгжилтэй 
орнуудын зах зээл рүү нэвтэрч байгаа юм. Эдийн 
засаг нь байгалийн баялагт төвлөрсөн мөн гадаад 
худалдаа нь хоёр хөршөөсөө шууд хамааралтай 
байдаг монголын хувьд энэ бол алтан боломж. 

Хэдийгээр уг технологийг АНУ-д бүтээсэн 
боловч Америкийн нүсэр хуулийн тогтолцоо мөн 
засаглалын хэлбэрт блокчейныг дорвитойхон 
нэвтрүүлэхэд хүндрэлтэй. Аль улс хурдан шалмаг 
байж зөв, таатай хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ 
тэр улс блокчейн болоод бусад дэвшилтэт 
технологиудыг нутагшуулан үр шимийг нь хүртэх 
боломжтой. Монгол улс өгөгдсөн өгөгдлүүдээ 
зөв ашиглан хурдацтайгаар өөрсдийн крипто-
эдийн засгаа бойжуулан бий болгож чадах уу? 
Ер нь бид Блокчейндэх үү эс Блокчейндэх үү? 
Хэрвээ Блокчейндэх бол хэрхэн яаж ухаалгаар бас 
оновчтойгоор? 

2018 оны 6-р сар

5



АРДЧИЛАЛ, ПОПУЛИЗМ

Ц.БАТБОЛД 
Олон улсын хуульч, хөгжлийн эдийн засагч (PhD) 
бөгөөд АНУ-д мэргэжлээрээ ажиллаж байна.  

НИЙТЛЭЛ

Өнөөгийн шинэ популизмаас ардчиллыг 
хамгаалахын тулд улс төрчид, худлаа 
экспертүүдийн гуйвуулгыг хэвлэл мэдээлэл, 

нийгмийн сүлжээнээс цэвэрлэх, сонгох сонгогдох 
эрхийг боловсрол, нийгэмд оруулж байгаа хувь нэмрийн 
түвшинтэй холбон хязгаарлах, засаглалыг мэргэжлийн 
болгох чиглэлээр үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах зэрэг 
саналууд гарч байна. Эдийн засгийн бодлого нь зөв байвал 
хаан, нэг нам, цэргийн засаглал ч хөгжлийг түргэтгэж 
чаддаг боловч, засгаа солих замаар бодлогын алдааг цаг 
алдалгүй засч чаддаг учраас удаан хугацааны дүнгээр 
ардчилсан орнууд заавал илүү, зөв хөгждөг. Монголын 
хувьд ардчиллын ачаар анх удаа бие даан улс орноо 
удирдах, бусад оронтой чөлөөтэй харилцах, олон улсын 
зах зээлд нээлттэй оролцох боломжтой болсон. 

Үнэндээ 1990 он хүртэл бид олон зуун жил ертөнцөөс 
тусгаарлагдаж, Хятад Оросын нөлөө, тохиролцооны 
эрхшээлд орсон, өөрийн гадаад бодлогогүй орон байв. 

Өнөөдөр “Big History” буюу түүхийг томоор хардаг 
мэргэжилтнүүд даяаршил дахин ухарч, дэлхийн нэгдүгээр 
дайны өмнөхтэй төстэй байдал үүсч магадгүй байна гэж 
анхааруулах болов. Түүний дотор Энэтхэг, Пакистан, Иран, 
Турк хүртэлх Төв Азийн орон зай бол Орос Хятадын тэлэх 
өрсөлдөөний, Монгол бол тэдний хоорондын “buffer” буюу 
зөөлөвч нутаг гэсэн уламжлалт геополитик сэргэх янзтай. 

1. Орос тэр үед Европын хамгийн хоцрогдмол хэсэг 
байсан нь хамжлагат ёсыг 1861 онд л халсных гэдэг. 
Үүнийгээ Оросууд монголын дарлал, төрт ёсны 
уламжлалтай холбож тайлбарладаг бөгөөд үнэхээр ч 
“Оросыг маажихаар Монгол гарч ирдэг” гэсэн хэллэг 
лав л англи, франц хэлэнд байдаг. Догшин Иван 
монголын үлдэгдэл вант улсуудыг мөхөөснөөс эхлэн 
зүүн тийш тэлж 100 хүрэхгүй жилийн дотор Номхон 
далайд хүрсэн бол, урагшаа Манжуудтай тэмцэж 
байсан Зүүн гарын сулралыг ашиглан Казакстаны 
талыг эзлэж, Иран, Туркийн нөлөөнд байсан Кавказ, 
Каспын тэнгис, Хар далайн зүг мөн тэлж, зөвхөн колони 
нь байсан Энэтхэгт дөхөхөөс айсан Английн (түүхэнд 
“Great Game” буюу их тоглолт гэж алдаршсан) олон 
жилийн эсэргүүцлийн дүнд 1887 онд Афганистанаар, 
1864 оны Тарбагатайн гэрээгээр Хятадтай хилээ 

тохирсон байна. Хэдийгээр Петр хаан баруунаас сурч 
шинэчлэл хийхээр хүчлэж, ялангуяа цэргийн салбарт 
олон дэвшилт гарсан боловч 1853-56 оны Крымын 
дайны ялагдал Оросын хоцрогдлыг тод харуулсан 
гэдэг ба 1905 онд Японд ялагдсан нь анх удаа 
Европын гүрэн Азиудад дийлдсэн дуулиан болж байв. 
ҮНБ-ий хагасаас илүүг хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэдэг, 
хүн амын 50 гаруй хувь нь бичиггүй, дундаж цалин 
амь зогоох түвшинд байсан нь Октябрын хувьсгал 
болоход нөлөөлсөн байна. Хувьсгалын дараа Ленин 
зах зээл сэргээх “НЭП” эхлүүлсэн боловч түүнийг нас 
барсны дараа Сталин намын аппаратыг удирдах 
ерөнхий нарийн бичгийн даргын тушаалаа ашиглан 
өрсөлдөгчдөө намнаж, ганц хүний диктатур тогтоон, 
1928 оноос төвлөрсөн төлөвлөлтөд шилжжээ. 

2. Үүнийг Нобелийн шагналт хуульч-эдийн засагч 
Хаяк “Road to Serfdom” буюу хамжлагат ёс руу 
ухралт гэжээ. Төр бүхнийг өмчлөхөөр хүмүүс хийж 
бүтээхээсээ  хөөцөлдөж хүртэх сонирхолтой болж, 
зөвхөн дээшээ үнэлүүлэх урамшилтай систем эдийн 
засгийг боомилдог учраас хамжлагат ёсноос ч дор 
ухралт гэж засаглал судлаач М.Олсен дүгнэжээ. 
Тийм төлөвлөлт дайны нөхцөлд хамгийн тохирдог, 
боловсролгүй удирдагч хамгийн түрүүнд хардаг 
шийдэл учир 1950-60-аад онд колончлолыг халсан 
орнуудад ихээхэн нөлөөлжээ. Гэвч олон улсын 
зах зээлээс тусгаарлагдсан хүнд үйлдвэрлэлийн 
хөрөнгө оруулалтын өгөөж буурсаар 1970-80-аад онд 
социалист систем бүхэлдээ эдийн засгийн зогсонги 
байдалд оров. Хожим нь Нобелийн шагнал хүртсэн 
Акерлофын судалгаагаар хамгийн хөгжилтэй Зүүн 
Германы ҮНБ-ий 8 хувь л олон улсын зах зээлд 
ашигтай байв. Ийм нөхцөлд ардчилал, зах зээлд 
шилжихээс өөр зам үлдээгүй ч, Орост эдийн засгийн 
реформ нь байнга хоцрогдож ирснээс хуучин 
системийн нөлөөтэй, олигархижсан эдийн засаг 
бий болжээ. Мөн ЗХУ задарсан нь алдаа болсон гэж 
нөлөөгөө сэргээх бодлого явуулсан нь Украйн, Гүрж, 
Балтын орнуудыг дэмжсэн баруунтай сөргөлдүүлж, 
хорионд оруулав. Ялангуяа Крымыг Орост нэгтгэсэн 
нь НҮБ байгуулагдсанаас хойш анх ийм зүйл болсон 
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тул байнгын асуудал болох янзтай. Сонгуульд ялахын 
тулд Оросын дезинформацитай хуйвалдсан хэрэгт 
шалгагдаж байгаа Трамп өөрчлөгдвөл зөрчил бүр ч 
ихсэж магадгүй байна. 

3. Хятадын хувьд 15-р зууныг хүртэл дэлхийн хамгийн 
баян хөгжилтэй орон байснаа гадаад ертөнцөөс 
тусгаарлах бодлого баримталснаар хоцрогджээ. 
Ромын үеэс Торгоны замд нөлөөгөө тэлсэн боловч 
751 онд одоогийн Киргиз Казакстаны зааг Талас голд 
Арабуудад ялагдсанаар Төв Азийг мусулманьчуудад 
алдсан гэдэг. Гэхдээ нийгмийн сэтгэхүйд хамгийн 
гүнзгий үлдсэн  “үндэсний гутамшиг” нь Чин улсын 
үед хар тамхи хүчээр авахуулах болсон Англиас 
эхлэн, Франц, Португал, Герман, АНУ, Япон, Оростой 
байгуулсан “тэгш бус” гэрээнүүд юм. Шанхай, 
ХонгКонг, Макао, Тайвань, Манжуур зэрэг олон нутаг 
гадаадын мэдэлд орсон нь эндээс улбаатай. Түүний 
дотор Манжийн хаадын эх нутаг Амур мөрний саваар 
Оросууд орж ирснээр Хятад иргэдийг Ар монгол 
шиг оруулдаггүй байснаа больжээ. Гэвч 1894-5 
оны дайнд Японд ялагдсаныг нь ашиглаж Орос 
одоогийн Далиан хот руу төмөр зам тавих эрх авч, 
нударган зодоончдын бослогоос хамгаалах шалтгаар 
Манжуурыг эзэлсэн нь Орос Японы дайны шалтгаан 
болсон байна. Тийм учраас Хятадад гадаадынханд 
үл итгэх, ялангуяа Японд дургүй хандлага их. Харин 
монголын хувьд өөр гаралтай, хүчтэй ард түмэн 
гэж сайн мэдэхийн зэрэгцээ, Чин улсад дагаар орж 
байсан Юань хаадын удмын Өвөрмонголтой адилхан 
үндэстэн учир Хятадтай ойр дотно улс гэсэн ойлголт 
түгээмэл байдаг. Ши Жиньпин дарга монголын 
улс төр, эдийн засгийн сонголтыг хүндэтгэн, эрх 
тэгш хамтран ажиллана гэж хэлсэн үг Хятадын байр 
суурийг баталгаажуулав. 

4. Хятадын эдийн засгийн хөгжлийг даган олон улсын 
нөлөө нь өсч, ялангуяа Америк “хувиа бодох” 
тухай Трамп зарласны дараа даяарчлалыг тууштай 
дэмжихээ илэрхийлж, хуучин Торгоны зам, Жен 
Хегийн Африк хүрсэн уламжлал сэргээсэн Бүс ба Зам 
санаачлага дэлхий нийтийн дэмжлэг хүлээв. Харин 
барууны технологийг дарамталж авах, гадаадын 
хөрөнгө оруулалт, импортыг бүрэн чөлөөлөхгүй 
хэрнээ өөрсдийн экспортыг төрийн зүгээс дэмжиж 
байгаа нь бусад орны эсэргүүцэлтэй тулгарч байна. 
Өнгөрсөн долоо хоногийн Экономист (5-р сарын 
26) мэдээлснээр 4-р сард Европын 27 орны элчин 
сайд Бүс ба Зам төсөлд Хятадын компаниудад татаас 
өгч байгаад эсэргүүцсэн бол, АНУ Хятадын 2025 он 
хүртэл түрүүлж хөгжүүлэх технологийн 10 салбарт, 
амин чухал экспортод хориг тавих бололтой байна. 
Тэгвэл Хятадын удирдлага ард түмнээ барууны 
эсрэг турхирдаг “муу зантайдаа” (have form in) гэж 
анхааруулжээ. Мөн сая Сингапурт болсон батлан 
хамгаалахын уулзалтын үеэр АНУ Гаагын олон улсын 
шүүхээс Хятад эзэмших эрхгүйг нотолсон арлуудыг 
цэрэгжүүлэхгүй гэчихээд цөмийн бөмбөгдөгч 
буулгаж, бусад орныг сүрдүүлж байна гэж шүүмжлээд 
шаардлага гарвал тэднийг устгахад амархан гэж 
мэдэгдсэн нь шуугиан тариад байна. 

5. Ийм нөхцөлд бид Ц.Гомбосүрэн гуайн захисанчлан 

“Болзошгүй хуваагдмал ертөнцөд хэний ч 
талд оролгүй”, хоёр хөрш, гурав дахь хөршөө 
тэнцвэржүүлсэн  бодлогоо “хэрхэвч бүдэгрүүлж 
болохгүй” билээ. Үнэндээ бид хэрээ мэдэхгүй хэт 
“идэвхтэй” Зөвлөлтийн үеийн гадаад бодлогоосоо 
салж чадахгүйгээс хэрэггүй зүйлд өөрсдийгөө 
их орооцолдуулж байна. Бид төвийг сахих үзэл 
баримтлалыг зарласан хэрнээ түүнтэйгээ нийцэмгүй 
эвсэл холбоо, стратегийн харилцаа, гадаад болон 
батлан хамгаалахын хамтын ажиллагааг байнга 
хөөцөлдөж байгаагаа ойлгох хэрэгтэй. Монголд 
хүртээлтэй асуудал Шанхайн байгууллагад байхгүйг 
хөршүүд сайн мэднэ, гарах гэвэл гайхамгүй. Түүнд 
орох эдийн засгийн ямар ч ашиг, давуу талгүй, 
чөлөөт зах зээлйин нөхцөлд манай эдийн засгийн 
харилцааны хүндийн төв хаашаа явж байгааг 90 
оноос хойшхи гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалтын 
бодит чиг хандлага маш тодорхой харуулж байна. 
Төвийг сахих бодлогын сонгомол жишээ бол 
Швейцарь, бас популизмаас сэргийлсэн засаглалын 
жишээ юм. Франц, Герман, Итали гэсэн Европын 
гурван том гүрний шахалтаас хамгаалахын тулд 
тэдгээрийн 26 canton нэгдэж байгуулсан энэ орон:

А) Үндсэндээ төрийн тэргүүнгүй. Засгийн газар нь 
хамтын төрийн тэргүүнд тооцогдон парламент жил 
бүр нэгийг нь Ерөнхийлөгчөөр баталдаг. Энэ нь ганц 
хүн гадаад гүрний нөлөөнд автагдахаас хамгаалдаг. 
Тэр нь сайдынхаа ажлын хажуугаар төрийн тэргүүний 
бэлгэдлийн үүргээ гүйцэтгэдэг. Тэгвэл ард түмнээс 
сонгогдсон популист Ерөнхийлөгч парламент, 
засагтайгаа байнга эрх мэдэл булаалдаж, ялангуяа 
гадаад бодлого, аюулгүй байдал, шүүх засаглалын 
ажилд нөлөөлж үймүүлдэг, гацаадаг бэрхшээл бусад 
оронд ч их гарч байна. Их хурлаас жил бүр сонгодог 
Ерөнхийлөгч улсаар тоглох боломжгүй болно. 

Б). Парламентын гишүүд нь орон тооны бус. Тэд нэг 
хоёр сар хуралдаж гол нь төсөв батлаж, биелүүлэлтийг 
нь хянадаг учраас мэргэжлийн бус популист хууль 
үйлдвэрлээд, сонгогчдод таалагдах гэж жүжиглээд 
байдаггүй, хамтран сайн шийдвэр олдог. Үнэндээ 
олон намын парламент яаж ажилладагт манай 
хамгийн ойртсон нь МАНАН гэж муучлуулдаг 
онууд байв. Ер нь хүмүүс мэдлэг чадварынхаа 85 
хувьд хамгийн үр дүнтэй ажилладаг ба өөрийгөө 
нэр дэвшүүлж албан тушаал дэвшдэг системд 
мэдлэгийнхээ хязгаарт тулсан сайн чадахгүй ажилд 
очиж таардаг тухай Peter’s principle зүй тогтол байдаг. 
Магадгүй хуучин шиг буюу одоогийн Хятад шиг ажил 
үйлсээрээ шалгарсан хүмүүсийг бодит амжилтаар нь 
шилж парламентад дэвшүүлж болох юм. 

В). Шууд ардчилалтай. Жишээ нь 100 хоногийн дотор 
50 мянган хүн гарын үсэг зурвал Парламентын 
шийдвэрийг олонхын саналаар хүчингүй болгож 
болно. Тиймээс төвийг сахих зарчимд нийцэхгүй 
Шанхайн байгууллагаас гарах хойч үед хүлээх 
хариуцлагаа ард түмнээрээ шийдүүлэх нь улс төрийн 
буюу гадны нөлөөнөөс сэргийлэх арга юм. 

2018.06.06
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ТОЙМДеФакто 

ШХАБ БА ЕРӨНХИЙЛӨГЧ 

ҮХЦ БАЙХ ЁСТОЙ ЮУ?

1996 онд “Шанхайн тав” хэмээх байгууллага бий 
болсон ба 2001 онд Шанхайн тавыг зургаан орны 
гишүүнчлэлтэйгээр ШХАБ болгон өргөжүүлсэн. 
ШХАБ 2004 оноос ажиглагчийн статус бий болгосонд 
хамгийн түрүүнд Монгол улс нэгдсэн. 2017 оны 6-р 
сард Астанад ШХАБ-ын уулзалтаар Энэтхэг, Пакистан 
хоёр элсэж үндсэн 8 гишүүн улстай болсон; Орос, 
Хятад, Казакстан, Киргиз, Тажикстан, Узбекстан, 
Энэтхэг, Пакистан.

МУ-ын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Эдийн засгийн 
форум дээр “Энэ геополитикийн том улсуудтай 
нэгдэхгүйгээр манай ажил явахгүй байна” гэж 
онцолсон. Гэтэл яг нэгдлээ гэхэд Орос, Хятад хоёр 
манайд ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх, 
тэглээ гээд эдийн засгийн коридор нь яг хөдлөх үү, 
үгүй юу зэргийг тодруулмаар байгаа юм. ШХАБ-д 
элсээд л эдийн засгийн коридорыг байгуулах 
боломжтой гэж амласан ч гэсэн яг ямар цаг хугацааны 
хэмжээнд ярьж байгаа нь тодорхой биш. Коридорыг 
байгуулмагц том төслүүдийг хурдан хэрэгжүүлнэ 
гэсэн баталгаа байхгүй. 

Ер нь МУ-ын хөгжил ШХАБ-д элсээгүйгээс болоод 
хоцрогдоод байгаа бус өөрийн боломжийг бүрэн 
ашиглаж чадахгүй, хоорондоо улс төржиж талцсан, 
улс төрийн намуудын санхүүжилтын нууц байдал, 
авлига зэргээс болсноос биш амласан тооцсон 
төлөвлөснөөрөө бол бид аль хэдийн хөгжсөн байх 
байлаа. Тиймээс аливаа нэгэн том байгууллагад 
элсэх асуудлын суурь нь манай өөрсдийн засаглалын 
хэм хэмжээ юм. Засаглал том төслүүдээ хөдөлгөж 

чадахааргүйгээр харилцан бие биенээ барьцаалсан, 
авлигад орсон улс болсон байна гэдгийг тэмдэглэх 
нь зүйтэй. 

Гуравдагч хөршийн бодлогын үр дүнд МУ 1990 
оноос хойш ардчилал, хүний эрх, чөлөөт зах 
зээлийн суурь нөхцлүүдийг тавьж чадсан. 1991 онд 
4-р цахилгаан станц буюу ганц цахилгаан станц нь 
нүүрсээ авах мөнгөгүй болж байхад гуравдагч хөрш 
Япон тусалсан. Улаанбаатар хотын автобуснууд нь 
эвдрээд явган явж эхлэхэд мөн Япончууд л автобус 
өгсөн. Тиймээс гуравдагч хөршийн бодлого бол МУ-
ыг дэлхийн ардчилсан орнуудтай мөр зэрэгцэн алхах, 
тэднээс суралцах боломжийг хангаж байгаа гэдгийг 
мартах ёсгүй. Энэ бол ойр зуурын ашгаас худалдаж 
болохгүй үнэ цэнэ. Тийм учраас бид гуравдагч 
хөршөө алдаж байж эдийн засгаа хөгжүүлэх үү эсвэл 
үгүй юу гэдэг ярилцах асуудал. 

“ШХАБ нь цэргийн холбоо биш, зөвхөн 
терроризмын эсрэг сургуулилт хийдэг хэмээн 
байнга мэдэгддэг боловч, том хэмжээний хээрийн 
сургууль, тэр дундаа далайн цэргийн сургуулилт нь 
зорилгоосоо асар хальсан мэт”; Баабар.

“Хегжсен ба нээлттэй ардчилал хегжсен гишүүн 
энд байхгүй. ШХАБ-д элссэн Төв Азийн орнууд бол 
бүгдээрээ нэг нам, нэг хүн насан туршдаа Засгийн 
эрхээ барьдаг онцлогтой. Өөрөөр хэлбэл, нэг хүний, 
нэг намын засаглал тогтчихсон орнууд ШХАБ-д 
элсдэг”; МУИС-ийн Олон улсын харилцаа, нийтийн 
удирдлагын сургуулийн дэд профессор, доктор 
Ж.Баттөр.

Өнгөрсөн долоо хоногт УИХ-ын чуулганы нэгдсэн 
хуралдаанаар нийт есөн гишүүнтэй цэцийн дөрвөн 
хүний хугацаа дууссантай холбоотойгоор гуравхан 
өдөрт багтаан парламентаас нэр дэвшүүлсэн 
Ш.Солонго, Ерөнхийлөгчөөс нэр дэвшүүлсэн 
Д.Нанзаддорж, Г.Туулхүү, Б.Буяндэлгэр нарыг Үндсэн 
хуулийн цэцийн гишүүнээр шууд томилсон. Үндсэн 
хуулийн цэцийн гишүүн Д.Наранчимэгийн оронд 
Б.Буяндэлгэр, Н.Жанцангийн оронд Г.Туулхүү, 
Т.Лхагваагийн оронд Ц.Нанзаддорж, Д.Сугарын 
оронд Ш.Солонго. 

1992 оны Үндсэн хуулиар анх удаа Үндсэн хуулийн 
цэц гэсэн нэртэй Үндсэн хуулийн шүүхийг байгуулсан. 
Цэцийн гол үүрэг нь Үндсэн хуулийн хэрэгжилтэнд 
дээд хяналт тавих буюу Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх 
маргааныг хянан хэлэлцэж, эцэслэн шийдвэрлэх, 
Үндсэн хууль зөрчсөн хууль болон бусад шийдвэрийг 
хүчингүй болгох өргөн эрх мэдэлтэй шүүх. Цэц 
яагаад Үндсэн хуулийн манаач вэ гэвэл цэц өөрөө 
санаачилж хэрэг маргааныг шийддэггүй, зөвхөн 
иргэний өргөдөл, мэдээлэл, тодорхой байгууллага, 
албан тушаалтны хүсэлтээр талуудын үндэслэл, 

Цэц улс төрийн хүчний харьцааны толь болчихсон
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холбоосоор үзнэ үү

АСЕМ-ААС “ИДСЭН” МӨНГӨ

2016 оны 7-р сард Ази Европын дээд хэмжээний 
11 дэх уулзалтыг Монгол улс зохион байгуулсан. 
Өнгөрсөн долоо хоногт АСЕМ-ыг зохион байгуулсан 
үйл ажиллагаа, санхүү, зардалд хийсэн Үндэсний 
аудитын дүгнэлтийг танилцуулсан. Аудитын 
дүгнэлтийн талаар Монгол Улсын Ерөнхий 
Аудиторын орлогч С.Оюунбилэг “АСЕМ зохион 
байгуулсан төсвийн зарцуулалтыг хийсэн төрийн 
46 байгууллага, 28 хуулийн этгээдэд шалгалт 
хийсэн. Үүний үр дүнд 163.6 сая төгрөгийн акт, 
151.8 тэрбум төгрөгийн албан шаардлага өгч, 
79.2 тэрбум төгрөгийн зарцуулалттай 17 албан 
тушаалтанд хариуцлага тооцуулах, 290.9 тэрбум 
төгрөгийн зарцуулалттай холбоотой асуудлыг 
хуулийн байгууллагад шилжүүлэн шалгуулахаар 
шийдвэрлүүлж, Засгийн газар, Сангийн сайд, Гадаад 
харилцааны сайд, Нийслэлийн Засаг дарга, Хөгжлийн 
банкинд нийт 12 зөвлөмж өгсөн.    

Нам солигдсон учраас ихэнх нь өмнөх (2016) 
намтай холбоотой болохоор л ийнхүү шалгаж, гаргаж 
ирж байгаа юм. Одоо 80 орчим тэрбум төгрөгтэй 
холбоотой 17 хүний хэргийг шүүх хурдан шийдэх 
ёстой л доо. Гэхдээ тэдгээр хүмүүсийг шүүхээр 
гэм буруутай гэж шийдтэл гэмт 
хэрэгтэн гэж үзэх эрхгүй. Гэхдээ 
бид энэ 17 хүн хэн бэ гэдгийг 
мэдэх эрхтэй. 

Хятад, Солонгосоос 20 гаруй тэрбум төгрөгийн 
тусламж ирсэн ч хүлээж авсан эзэн, баримт мэдээлэл 
байхгүй гэж байгаа юм. Тэгэхээр том үйл ажиллагаа 
зохион байгуулах нэрээр баахан хүмүүс мөнгө 
угаасан уу гэдэг асуулт гарч ирж байна. Манайх шиг 
оронд 50,60 орны удирдагчдыг цуглуулан том үйл 
ажиллагаа зохион байгуулсан нь гадаад харилцааны 
хувьд өндөр ач холбогдол бүхий байсан гэдгийг хэн 
ч үгүйсгэхгүй. Гэхдээ эдгээр гадаадаас ирсэн тусламж 
тухайн үеийн хэн нэг сайд дарга нарт бус харин МУ-д 
ирсэн буюу бидний мөнгө юм. Энэ мөнгө хаана, юунд 
зарцуулагдсаныг бид мэдэх эрхтэй. 

Миний бодлоор энэ хэрэг ч ингээд өнгөрөх л байх. 
Тухайн үед АСЕМ-ын зохион байгуулалтад 20 гаруй 
тэрбум төгрөгийг л зарцуулна гэж сайд Л.Пүрэвсүрэн 
хэлж байсан бол аудитын дүгнэлтээр 400 орчим 
тэрбум төгрөг зарцуулсан гэж гарсныг дурдах ёстой. 

нотлох баримтыг авч шүүхийн журмаар маргааныг 
эцэслэн шийддэг.

(1) Цэцэд томилсон хүмүүс "хууль зүй, улс төрийн 
өндөр" мэргэшилгүй, (2) тэднийг томилсон процесс 
Үндсэн хуульд нийцээгүй гэж үзэн хуульчид Цэцэд 
хандахаар зэхэж, бусад хуульчид нь дэмжиж гарын 
үсэг зурж байна.

Ер нь томоохон албан тушаалын томилгоонд зарим 
газарт бол намдаа хамгийн их мөнгө өгсөн хүнээ 
тавиад байдаг ч ҮХЦ дээр арай ч тэгж болохгүй тул 
харилцан наймаалцсан маягийн юм л яваад байгаа 
юм. Монгол улсын нийтийн засаглалд наймаалцдаг 
эсвэл хандиваар албан тушаалд томилдог заншил 

тогтчихоод байгаа. Үүний талаар хааяа нэг сошиал 
медиагаар шуугиж байгаагаас биш ямар аюул авчирч 
байгааг бид бүрэн ойлгохгүй байна. 

Цэц улс төрийн хүчний харьцааны толь болчихсон. 
Манай дүр эсгэсэн ардчиллын бодит илэрлийн нэг 
бол цэц. Үндсэн хуулийн цэц ер нь үндсэн хуульд 
заасан болохоор л хэрэгтэй байдаг байх гэж бодож 
байна. ҮХЦ байхгүй бол яах вэ гэхээр яах ч үгүй л юм 
шиг байна. 

Уг нь бол парламентын засаглалтай улсад гүйцэтгэх 
засаглалын хэсэгт нь Ерөнхийлөгч ордог. Харин 
манайд бол шүүх засаглал руу өөрийн хүмүүсийг 
томилох замаар аль аль руу нь л ороод байна. 
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