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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Та дэлгүүрээс бараа авахдаа бэлэн мөнгө, эсвэл 
зээлийн картаар төлбөр хийдэг. Канад, Солонгос 
зэрэг олон оронд гар утсаа дөхүүлж уншуулаад л 
болоо. Риогийн олимпын үеэр бөгжөө, Пёнчаны 
олимпын үеэр бээлийгээ шүргүүлээд л төлбөр хийж 
байлаа. Дотор нь тусгай чип суулгаад л, зайнаас 
уншуулчихна. Дараалал багасгана, цаг хэмнэнэ.

Эдүгээ технологийн хувьсгал гүйлгээнд 
цаасан мөнгө хэрэглэхгүй байх боломж 

олгосон бөгөөд зарим хөгжилтэй оронд бүр 

цаасан мөнгөгүй эдийн засаг (cash-less 
economy) байгуулах тухай ярьж байна. 

Цахим төлбөр (digital payment) нь эдийн засаг дахь 
мөнгөний эргэлтийн хурдыг нэмэхээс гадна, маш 
их цаг, явдал чирэгдэл арилгах юм. Мөн авлигатай 
тэмцэхэд ч томоохон түлхэц болно. Бараа үйлчилгээ 
авч, зарж байгаа хоёр тал аль нэг карт гэхгүйгээр 
данснаасаа дансанд хураамжгүйгээр мөнгөө 
шилжүүлэх эрх чөлөөг цаг үе шаардаж байна. 

Мөнгө бол солилцооны хэрэгсэл, үнэ цэнийн 
сав, тооцооны нэгж. Мөнгөө хэрэгтэй эд бараа, 
үйлчилгээгээр солилцдог. Мөнгөө хадгалаад, дараа 
нь хэрэгтэй зүйлээ авна. Аль нэг барааг адилхан 
төрлийн өөр бараатай үнээр нь тооцож харьцуулдаг. 
Бидний ойлгодог мөнгө бол Монголбанк гаргасан, 
баталгаажуулсан төгрөгийн цаасан дэвсгэрт. Энэ 
дэвсгэртийг МУ-ын газар нутаг дээр хаана ч хүлээн 
зөвшөөрч худалдаа хийгдэнэ. 

Технологийн хөгжлийг дагаад бэлэн мөнгөөр бус 
төлбөр тооцоо хийх олон боломж нээгдэв. Зээлийн 
карт, урьдчилгаа төлбөртэй карт, цахим шилжүүлэг, 
дээр дурдсан зайны төлбөр гэх мэт. Цаасан мөнгө 
хэрэглэхгүйгээр ийнхүү төлбөр тооцоо хийдэг болов. 
Гэхдээ өгч, авч буй тал хоёулаа аль нэг банкинд 
заавал данстай байх ёстой. 

Гэтэл заавал банкны данс гэхгүйгээр төлбөр тооцоо 
хийж, мөнгөө шилжүүлж болдог техникийн боломж 
эдүгээ бас бүрдэв. Энэ мөнгийг харин цахим мөнгө 

гэдэг. Энэ бол тусгай картанд эсвэл гар утсанд цахим 
хэлбэрээр хадгалагдсан мөнгөний үнэ цэнэ юм. Энэ 
цахим мөнгийг цахим хэрэгслээр дамжуулан бэлэн 
мөнгөний адилаар худалдаж буй талд шилжүүлж 
болно. Хонгконг-д Octobus нэртэй картаа мөнгөөр 
цэнэглээд нийтийн тээврээр зорчихоос гадна 24 
цагийн дэлгүүр, түргэн хоолны газраар үйлчлүүлж, 
шатахуун, кофе авахдаа хэрэглэж байна. Солонгост 
Upass, Лондонд Oyster карт, Улаанбаатарт Umoney 
нэртэй карт гарч нийтийн тээвэрт хэрэглэх боллоо. 
Энэ бүх цахим мөнгө нь тухайн улсын төв банкны 
баталгаажуулсан мөнгөн тэмдэгтээр илэрхийлэгддэг.

Сүүлийн үед хоёр дахь төрлийн цахим мөнгө бий 
болсон нь крипто мөнгө (cryptocurrency, нэг нь гэхэд 
л Bitcoin) юм. Энэ төрлийн цахим мөнгө нь аль нэг 
улсын мөнгөн тэмдэгт биш, хаана ч төвлөрдөггүй, 
гуравдагч тал оролцохгүй хоёр тал хоорондоо шууд 
төлбөрөө кодлож хийдэг учир нууцлал өндөр. Гэхдээ 
энэ мөнгийг үндэсний мөнгөөр солиход амар биш.
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Цахим төлбөр тооцоо монголчуудын хэрэглээнд 
улам бүр нэвтэрсээр байна. Монголбанкны 
тайлангаар 2017 оны эцсээр монголчуудын гарт 
3.8 сая төлбөрийн карт буйгаас 1.7 сая нь идэвхтэй 
хэрэглэгдэж байна. Нийт картын 2.4 сая нь нийслэлд 
байгаа бол үлдсэн хэсгийн хамгийн олон нь буюу 
100 мянган карт Сэлэнгэ аймагт хэрэглэгдэж байна. 
Нийт картын 72 хувь нь ₮ карт, 16 хувь нь Visa, 
10 хувь нь UPI карт ажээ. Тэгвэл эдгээр картанд 
зориулсан ПОС терминал 27.304, МПОС терминал 
3.499, ПОБ терминал 2.031, АТМ төхөөрөмж 1897, 
бусад 41 төхөөрөмж орон даяар байрлуулжээ. Эдгээр 
төхөөрөмжөөр дамжуулан 6.4 их наяд төгрөгийн 
гүйлгээ 2017 оны 4-р улиралд хийгдсэн нь жилийн 
өмнөхөөсөө 71 хувиар өсчээ.

Картын гүйлгээ бэлэн мөнгөнийхөөс эрс түргэн, 
төвөг багатай ч, тодорхой зардалтай. Карт авахдаа 
мөнгө төлнө, гүйлгээ бүхэнд худалдагч талаас 1-3 
хувийн шимтгэл төлнө. 

Нэг сая төгрөгөөс доош гүйлгээг бага дүнтэй гэдэг 
ажээ. Энэ бага дүнтэй төлбөрийн системээр кредит 

шилжүүлэг, интернэт банк, мобайл банкны төлбөр 
тооцоо, харин төлбөрийн картын системээр АТМ, 
ПОС, цахим худалдан авалт буюу e-commerce болон 
төрийн үйлчилгээний зарим төлбөр тооцоог бодит 
цагийн горимоор хийдэг ажээ.  2017 онд нийт 30 сая 
ширхэг, 3.9 их наяд төгрөгийн бага дүнтэй гүйлгээ, 
98 сая ширхэг, 3.8 их наяд төгрөгийн картын гүйлгээ 
дамжсан бөгөөд системийн ачаалал ихтэй үед нэг 
минутанд дунджаар 500 ширхэг гүйлгээ дамжиж 
байна гэж МБ-аас мэдээлэв.

Энэ бүх төлбөр тооцоог Монголбанкны 
Үндэсний цахим гүйлгээний төв (ҮЦГТ) 

дамжуулдаг (clearing house) бөгөөд гүйлгээ 
бүрээс тодорхой төлбөр авдаг.  Банк 
хоорондын бага дүнтэй цахим гүйлгээ 

бүрээс арилжааны банкууд 160 төгрөг, бусад 
хэлбэрээр хийж буй гүйлгээнд 200 төгрөг, 

их дүнтэй гүйлгээнээс 300 төгрөг авч МБ-д 
өгдөг байна. МБ хураамж ба шимтгэлээс 
2016 онд 5 тэрбум төгрөг, харин 2017 онд 

6.8 тэрбум төгрөгийн орлого  
тус тус олжээ.

Технологийн дэвшил санхүүгийн системд банк, 
ББСБ-аас гадна үүрэн холбооны операторууд, 
онлайн худалдаа эрхлэгчид ба хүссэн компаниуд 
оролцох боломж гарсаар байна. МБ банк хоорондын 
бага дүнтэй төлбөрийн системээ олон улсын 
жишигт хүргэхээр автомат клиринг хаус (АСН+) 
системээр солих гэж байна. Ирэх жилээс санхүүгийн 
мэдээллийн олон улсын ISO-20022, дансны нэгдсэн 
IBAN стандартын дагуу дамжуулж, боловсруулах ажээ. 
Эдгээр стандартыг хангасан банкнаас бусад аж ахуй 
нэгж, цахим мөнгөний болон төлбөрийн үйлчилгээ 
үзүүлэгч байгууллага АСН+ системд шууд холбогдож, 
төлбөр тооцоог дамжуулах боломж бүрдэх аж. 

Ямар ч гэсэн бэлэн бус гүйлгээг дэмжих нэгдсэн 
бодлоготой байж МУ цаасан мөнгөгүй эдийн засгийг 
байгуулах бөгөөд бэлэн бус гүйлгээний хураамжийг 

бэлэн мөнгөнийхөөс бага байхаар тохируулах 
шаардлагатай байна. Монгол шиг өргөн уудам 
нутагтай, хүн ам нь маш сийрэг суурьшсан газар хүн 
бүрт санхүүгийн үйлчилгээ хүргэхийн тулд 2G-ийн 
орчинд мессежээр гүйлгээ хийх боломж орон даяар 
гарч байна. Мөн банкны салбар, картууд, холбогдох 
төхөөрөмжүүдээр дамжуулахгүйгээр гар утсаараа 
төлбөр тооцоо хийх, хоорондоо мөнгө шилжүүлэх 
боломжтой боллоо. 

Монгол улсад цахим төлбөр, цахим 
санхүүгийн үйлчилгээний хувьсгал гарах 

боломж бүрдсээр байна.
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БОДЛОГЫН ПАРАДОКС: 
‘УУЛ УУРХАЙГААР 

ХӨГЖИХ ҮҮ’ ЭСВЭЛ ‘УУЛ 
УУРХАЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮҮ’ 

IRIM СУДАЛГААНЫ ХҮРЭЭЛЭНГЭЭС БЭЛТГЭВ 

Монгол Улс уул уурхайгаас хараат хөгжиж 
буй орон болохын хувьд уг салбар нь 
нийгмийн бүлэг, эдийн засаг бүр цаашлаад 

байгаль орчин, нийгэмд нөлөө үзүүлээд зогсохгүй 
Дотоодын Нийт Бүтээгдэхүүний (ДНБ) 17 хувь, 

экспортын 70.1 хувийг бүрдүүлж байна (ҮСГ, 2017). Уул 
уурхайн салбар нь 2005 оноос Монгол Улсын эдийн 
засгийн гол салбар болох хөдөө аж ахуйн салбарыг 
ардаа орхиж эдийн засгийн тэргүүлэх салбар болж 
сүүлийн 12 жилийн хугацаанд 25.8 хувьд хүрч өслөө.

Монгол Улсын эдийн засаг дахь уул уурхайн 
салбарын өсөлт нь 2011 онд ДНБ-ий 17.3 хувь 
болж өссөн нь дэлхийд тэргүүлэх үзүүлэлт байв 
(ОУВС,2017). Үүний дараахан Монгол Улсын 
Засгийн Газар уул уурхайн салбар нь эдийн засгийн 
тогтвортой өсөлтийг хангах, иргэдийн амьжиргааны 
түвшин болон амьдралын чанарыг тогтвортой 
дээшлүүлэхэд чухал үүрэгтэй гол салбар болохыг 
зарласан (2014 оны УИХ-ын тогтоол).

Уул уурхайн салбарын эдийн засгийн үр ашгийг 
тогтвортой эдийн засгийн өсөлт, иргэдийн 
амьжиргааг тасралтгүй дээшлүүлэхэд ашиглах 
зорилготой байсан ч монголын эдийн засгийн өсөлт 
2016 онд 1 хувь хүртэл буурсан ба Жини коэффициент 
нь уул уурхайн өсөлтийн өмнөх үеэс нэмэгдсэн байна 
(ДБ, 2017). 

Төрөөс Эрдэс Баялагийн Салбарт Баримтлах 
Бодлогод (2014 оны УИХ-ын тогтоол, Хавсралт 1, 
хуудас 1) Тогтвортой Хөгжлийн (ТХ) үзэл баримтлалын 
дагуу олборлох салбарыг хөгжүүлнэ гэж заасан 

байдаг. Хэдий тийм боловч Монгол Улсын  уул 
уурхайн салбарыг тойрсон байгаль орчин, нийгэм 
болон эдийн засгийн асуудал бэрхшээлүүд тасрахгүй 
байна. 

Үүний зэрэгцээ Монгол Улс хөгжлийн хөтөлбөртөө 
уул уурхайн салбарын үүргийг онцгойлон авч үзэж 
байгаа хэдий ч тогтвортой хөгжилд уул уурхайн 
үүргийн талаар системтэй дүн шинжилгээ хийсэнгүй. 
Мөн монголын хөгжлийн энэхүү загварчлалын үр 
нөлөөг одоог хүртэл туршиж үзээгүй байна.  

Монголын нөхцөлд уул уурхайн салбар нь ядаж 
л бодлогын түвшинд тогтвортой хөгжлийг хангах 
суурь үүргийг гүйцэтгэдэг.  2014 онд Монгол Улсын 
Засгийн Газар ‘Төрөөс Эрдэс Баялагийн Салбарт 
Баримтлах Бодлого’-ыг баталсан. Энэ баримт 
бичигт уул уурхайн салбар нь монголын тогтвортой 
хөгжлийн хөтөлбөрийг биелүүлэхэд чухал үүрэгтэй 
болохыг тодорхой заасан байдаг. Өөрөөр хэлвэл 
Монгол Улс нь уул уурхайн салбарын үр ашгаа ТХ-
ийн зорилгод хүрэхэд чиглүүлэх болно. 

Бодлогын парадокс: ‘уул уурхайгаар хөгжих үү’ эсвэл ‘уул уурхайг 
хөгжүүлэх үү’  
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салбарыг ардаа орхиж эдийн засгийн тэргүүлэх салбар болж сүүлийн 12 жилийн хугацаанд 25.8 
хувьд хүрч өслөө. 

 
Хүснэгт 1 ДНБ-ий өнөөгийн үнэ, 1990-2016 (ҮСГ, 2017) 

Монгол Улсын эдийн засаг дахь уул уурхайн салбарын өсөлт нь 2011 онд ДНБ-ий 17.3 
хувь болж өссөн нь дэлхийд тэргүүлэх үзүүлэлт байв (ОУВС,2017). Үүний дараахан Монгол 
Улсын Засгийн Газар уул уурхайн салбар нь эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, 
иргэдийн амьжиргааны түвшин болон амьдралын чанарыг тогтвортой дээшлүүлэхэд чухал 
үүрэгтэй гол салбар болохыг зарласан (2014 оны УИХ-ын тогтоол). 

Уул уурхайн салбарын эдийн засгийн үр ашгийг тогтвортой эдийн засгийн өсөлт, 
иргэдийн амьжиргааг тасралтгүй дээшлүүлэхэд ашиглах зорилготой байсан ч монголын эдийн 
засгийн өсөлт 2016 онд 1 хувь хүртэл буурсан ба Жини коэффициент нь уул уурхайн өсөлтийн 
өмнөх үеэс нэмэгдсэн байна (ДБ, 2017).  

Төрөөс Эрдэс Баялагийн Салбарт Баримтлах Бодлогод (2014 оны УИХ-ын тогтоол, 
Хавсралт 1, хуудас 1) Тогтвортой Хөгжлийн (ТХ) үзэл баримтлалын дагуу олборлох салбарыг 
хөгжүүлнэ гэж заасан байдаг. Хэдий тийм боловч Монгол Улсын  уул уурхайн салбарыг 
тойрсон байгаль орчин, нийгэм болон эдийн засгийн асуудал бэрхшээлүүд тасрахгүй байна.  

Үүний зэрэгцээ Монгол Улс хөгжлийн хөтөлбөртөө уул уурхайн салбарын үүргийг 
онцгойлон авч үзэж байгаа хэдий ч тогтвортой хөгжилд уул уурхайн үүргийн талаар системтэй 
дүн шинжилгээ хийсэнгүй. Мөн монголын хөгжлийн энэхүү загварчлалын үр нөлөөг одоог 
хүртэл туршиж үзээгүй байна.   

Монголын нөхцөлд уул уурхайн салбар нь ядаж л бодлогын түвшинд тогтвортой 
хөгжлийг хангах суурь үүргийг гүйцэтгэдэг.  2014 онд Монгол Улсын Засгийн Газар ‘Төрөөс 
Эрдэс Баялагийн Салбарт Баримтлах Бодлого’-ыг баталсан. Энэ баримт бичигт уул 
уурхайн салбар нь монголын тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрийг биелүүлэхэд чухал үүрэгтэй 
болохыг тодорхой заасан байдаг. Өөрөөр хэлвэл Монгол Улс нь уул уурхайн салбарын үр 
ашгаа ТХ-ийн зорилгод хүрэхэд чиглүүлэх болно.  
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Гэвч уул уурхайн салбар нь эдийн засгийн салбар 
болохынхоо хувьд тогтвортой хөгжиж чадахгүй 
байгаа төдийгүй монголын хөгжлийн үйл явцад 

оруулж буй хувь нэмэр талаасаа ч тогтвортой биш 
байна. 

Уул уурхайн салбарын макро эдийн засгийн үр 
ашиг эерэг хэдий ч дээрх графикаас харахад урт 
хугацаандаа тогтвортой биш байна. Уул уурхай 
давамгайлсан эдийн засагт эдийн засгийн өсөлт,  
ажил эрхлэлт болон бусад олон макро эдийн засгийн 
үзүүлэлтүүд тогтворгүй, эрдэс баялагийн салбарын 
өсөлт-уналтын мөчлөгөөс ихэд хамааралтай 
байна. Нөгөө талаас уул уурхайгаас хамгийн бага 
хамааралтай аймгууд удаан боловч тогтвортой 
эдийн засгийн өсөлт, хөгжлийг харуулж байна. 

Эдийн засагт уул уурхайн салбарын оруулах хувь 
нэмэр нь алсын шийдэл биш гэдгийг бид өөрсдөө 
харсан. Одоогийн уул уурхайн салбарын бодлого нь 
тогтвортой хөгжлийг бататгахад хангалттай үүрэг 
гүйцэтгэж чадахгүй байгаа нь мөн үүгээр илэрлээ. 
Тийм учраас уул уурхайн салбарын бодлого, үүрэг, 
хамрах хүрээг эргэн харах шаардлага бий болжээ. 
Олон тооны уул уурхайн лиценз, нийтдээ 2736 
(Монголын ОҮИТБС) олгогдсон байгаа нь уул уурхайн 
бодлого хөтөлбөр дэх замбараагүй байдлын илрэл 
юм. 

Эдгээр макро эдийн засгийн үзүүлэлтээс гадна 
уул уурхай нь нийгэм болон байгаль орчны 
хүрээндээ ихээхэн асуудалтай тулгарч байна. 
Ихэвчлэн жижиг болон дунд хэмжээний уул уурхайн 
компанийн зүгээс гаргадаг үйл 
ажиллагааны доголдол, хуулийг 
хэрэгжүүлдэггүйгээс уул уурхай 
дахь иргэдийн  итгэл нь буурч (10-
аас 5.7), уул уурхайтай холбоотой 
үндэстний хийрхэл нэмэгдэж 
байна. Энэ нь экспортын тэргүүлэх 
салбарын хувьд томоохон аюул 
юм. 

Сүүлийн жилүүдэд малчид, уул 
уурхайн компаниудын хооронд 

гарсан орон нутгийн зөрчил, сөргөлдөөн (2017 онд 
Баянхонгор аймагт), уул уурхайн үйл ажиллагаанаас 
байгаль орчин бохирдсон хэрэг (Орхон голын 
алтны уурхай, 2016 он) удаа дараа гарсан. Мөн орон 
нутгийн иргэд жижиг уул уурхайн компаниудын үйл 
ажиллагаа нь эдийн засгийн хувьд төдийлөн хувь 
нэмэр оруулдаггүй, байгаль орчин, нийгэмд хүлээх 
хариуцлагаа бага ухамсарлаж байна гэж үздэг. 

Эрдэс баялагийн салбар улсын төсөвт 1.5 их наяд 
төгрөгийн орлого оруулснаас, 93 хувийг нь зөвхөн 
20 компани бүрдүүлж байна. Эдгээр тоо бидний уул 
уурхайн салбарын зорилго юу вэ? гэсэн асуултыг 
асуухад хүргэж байна. Эдийн засаг, байгаль орчны 
хувь нэмрийг үл харгалзан уул уурхайг газар сайгүй 
дэлгэрүүлэх үү эсвэл бид тооноос илүү чанарыг 
эрэлхийлэх үү? 

Өдгөө бид уул уурхайгаар хөгжих үү эсвэл уул 
уурхайг хөгжүүлэх үү гэдгээ сонгох цаг болсон байна. 
Хөгжлийн бүхий л бодлогодоо уул уурхайн орлогыг 
бусад салбарыг хөгжүүлэх хөшүүрэг, хөдөлгүүр 
болох талаар тунхагласан ч хэрэг дээрээ Монгол 
Улсын өнцөг булан бүрт уурхай нээж, бүх нийтийн 
“уурхайжилт” руу явж байна.   

2018 оны 6-р сар 

Гэвч уул уурхайн салбар нь эдийн засгийн салбар болохынхоо хувьд тогтвортой 
хөгжиж чадахгүй байгаа төдийгүй монголын хөгжлийн үйл явцад оруулж буй хувь нэмэр 
талаасаа ч тогтвортой биш байна.  

 
Уул уурхайн салбарын макро эдийн засгийн үр ашиг эерэг хэдий ч дээрх графикаас 

харахад урт хугацаандаа тогтвортой биш байна. Уул уурхай давамгайлсан эдийн засагт эдийн 
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эрдэс баялагийн салбарын өсөлт-уналтын мөчлөгөөс ихэд хамааралтай байна. Нөгөө талаас уул 
уурхайгаас хамгийн бага хамааралтай аймгууд удаан боловч тогтвортой эдийн засгийн өсөлт, 
хөгжлийг харуулж байна.  

Эдийн засагт уул уурхайн салбарын оруулах хувь нэмэр нь алсын шийдэл биш гэдгийг 
бид өөрсдөө харсан. Одоогийн уул уурхайн салбарын бодлого нь тогтвортой хөгжлийг 
бататгахад хангалттай үүрэг гүйцэтгэж чадахгүй байгаа нь мөн үүгээр илэрлээ. Тийм учраас 
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Эдгээр макро эдийн засгийн үзүүлэлтээс гадна уул уурхай нь нийгэм болон байгаль 
орчны хүрээндээ ихээхэн асуудалтай тулгарч байна. Ихэвчлэн жижиг болон дунд хэмжээний 
уул уурхайн компанийн зүгээс гаргадаг үйл ажиллагааны доголдол, хуулийг 
хэрэгжүүлдэггүйгээс уул уурхай дахь иргэдийн  итгэл нь буурч (10-аас 5.7), уул уурхайтай 
холбоотой үндэстний хийрхэл нэмэгдэж байна. Энэ нь экспортын тэргүүлэх салбарын хувьд 
томоохон аюул юм.  

Сүүлийн жилүүдэд малчид, уул уурхайн компаниудын хооронд гарсан орон нутгийн 
зөрчил, сөргөлдөөн (2017 онд Баянхонгор аймагт), уул уурхайн үйл ажиллагаанаас байгаль 
орчин бохирдсон хэрэг (Орхон голын алтны уурхай, 2016 он) удаа дараа гарсан. Мөн орон 
нутгийн иргэд жижиг уул уурхайн компаниудын үйл ажиллагаа нь эдийн засгийн хувьд 
төдийлөн хувь нэмэр оруулдаггүй, байгаль орчин, нийгэмд хүлээх хариуцлагаа бага 
ухамсарлаж байна гэж үздэг.  

Эрдэс баялагийн салбар улсын төсөвт 1.5 их наяд төгрөгийн орлого оруулснаас, 93 
хувийг нь зөвхөн 20 компани бүрдүүлж байна. Эдгээр тоо бидний уул уурхайн салбарын 
зорилго юу вэ? гэсэн асуултыг асуухад хүргэж байна. Эдийн засаг, байгаль орчны хувь 
нэмрийг үл харгалзан уул уурхайг газар сайгүй дэлгэрүүлэх үү эсвэл бид тооноос илүү чанарыг 
эрэлхийлэх үү?  
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл: 
2018.06.10-ны дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм,   http://jargaldefacto.com/category/12 

ТОЙМДеФакто 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

БАНКНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД 

“УИХ Улсын бүртгэлийн багц хуулийн төслийг 

хэлэлцэж байна. Засгийн газраас Улсын бүртгэлийн 

ерөнхий хуулийг Иргэний болон Хуулийн этгээдийн 

бүртгэлийн хуультай, бас эд хөрөнгийн бүртгэлийн 

хуультай хамтатган УИХ-д өргөн мэдүүлсэн. 

Бүртгэлтэй холбоотой асуудал илүү тодорхой, 

давхардалгүй болно гэж ажлын хэсгийнхэн үзэж байна. 

Хамгийн гол нь иргэдэд чирэгдэл багатай, цахим 

бүртгэл рүү шилжих алхам болох гэнэ. Мөн төр өөрт 

байгаа мэдээллээ дахин дахин нэхэхгүй болно гэж 

ажлын хэсгийн ахлагч УИХ-ын гишүүн Ц.Мөнх-Оргил 

мэдэгдсэн.”

Энэ бол төрийн үндсэн үүрэгтэй холбоотой хууль тул ач 
холбогдлоороо бараг үндсэн хуулийн дараа орох хууль 
батлагдах гээд байна. Төрийн үндсэн 3 үүрэг байдаг ба 
үүнд иргэдийн аюулгүй байдлыг, эрх чөлөө, эд хөрөнгийг 
хамгаалах ордог. Төр эдгээр 3 үүргээ гүйцэтгэхийн тулд юу 
хамгаалж байгаагаа бүрэн мэдэх ёстой биз дээ. 

Энэ хуулийг хийснээр эдийн засгийн хувьд Монгол 
улсын бүтээмжид өөрчлөлт гарна. Төртэй холбоотой 
бүх мэдээллийг өгөх, авах хурдан болж төрийн түмэн 

байгууллагуудын дунд түгжрээд байх шаардлагагүй болно. 
Төрийн үйлчилгээний 70-аад хувь нь энэхүү бүртгэлтэй 
холбоотой буюу мэдээлэл авах, баталгаа, лавлагаа авах, 
хөрөнгө шилжүүлэх зэрэг байдаг шүү дээ. 

Хэрвээ энэ хууль батлагдвал улс төрчдийн завшаад 
байгаа хөрөнгө эзэнтэй болж далд эдийн засаг ил болно 
гэж үзэж болох юм. Хөрөнгө 4 хэлбэртэй байдаг ба үүнд 
нийтийн, хувийн, гишүүдийн, хамтын буюу нийтийн 
баялаг орно. Төрийн өмчийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг 
улсын бүртгэлд бүртгэхгүй явж ирсэн. Тиймээс л 3-р 
эмнэлгийн хашаанд 30,40 байшин барьчихаж байгаа юм. 
3-р эмнэлгийн байшин нь л бүртгэлтэй, эргэн тойрны 
талбай нэгж байхгүй. Өмч бүртгэлгүй бол завших хүмүүс 
олон гэдгийг л харуулж байна. Бүх оронд газар ба байшин 
нь өөр өөр бүртгэлтэй байдаг. Гэтэл газрын хөрөнгө 
бүртгэхгүй байснаас иргэдийн хооронд олон ч дайн 
байлдаан гарч байна. Үүнээс болоод Сүхбаатарын талбайн 
хагасыг зарчихсан шүү дээ. 

Бүртгэлийг цахимжуулахад эхлээд мэдээж хөрөнгө 
оруулалт шаардана. Гэхдээ урт хугацаандаа энэ маш 
ашигтай. 

“УИХ эдийн засгийн байнгын хороогоор 2017 

онд төрөөс авч хэрэгжүүлсэн мөнгөний бодлогын 

хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг сонссон. 

Монголбанкны Ерөнхийлөгч энэ талаар УИХ-ын 

гишүүдэд мэдээлэл өгсөн. Одоогоор банкуудыг дахин 

хөрөнгөжүүлэх тухай хуулийн төслийг батлуулах гэж 

байгаа юм байна. Уг хууль нь банкуудыг дампуурах 

эрсдлээс хамгаалах зорилготой. Хамгийн гол нь 

хадгаламж эзэмшигч нарт нь очих эрсдэл буурна гэж 

үзэж байна. Монголбанкны зүгээс өнгөрсөн оноос эхлэж 

банкны салбарт шинэчлэл хийж эхэлсэн бөгөөд энэ 

хууль нь томоохон шинэчлэлийн нэг хэсэг нь болох гэнэ.”

Энэ бол санхүүгийн салбараас гадна цаашлаад эдийн 
засгийн эрүүл мэнд тааруухан байгааг ярьж байгаа юм. 
ОУВС-аас 5.5 тэрбумын харьцангуй хямд зээл олгосноор 
арилжааны банкуудын активын чанарыг хараат бусаар 
шалгуулах нөхцлийг тавьсан. Үүнийг Чех улсын PwC 
компани хийж гүйцэтгэсэн ба өнгөрсөн оны эцэст 
Монголбанкны Ерөнхийлөгч гайгүй л гэж хэлсэн. 

Монгол улсын банкуудын нийт актив нь 25 их наяд 
төгрөг ба үүний 10 хувь 2.5 их наяд нь банкуудын хөрөнгө 

гээд байх ёстой гэсэн үг. Банкуудын дүрмийн санг 100 
тэрбум болгоно гэж ярьж байгаа ба 2015 оны эцэст 50 
тэрбум болгосон. 2 жилийн дараа 2020 гэхэд 100 тэрбум 
болгох хэрэгтэй гэж байгаа. Өөрийн хөрөнгийн дансанд 
наад зах нь 52 тэрбум төгрөгийг бүртгэхгүй бол төр өөрөө 
ороод хөрөнгө нэмнэ, харин өмчийг нь авна аа гэж байгаа. 
Үүнийг хадгаламж эзэмшигчдийн ашиг сонирхлын үүднээс 
хийнэ гэж ярьж байгаа. Гэхдээ муу зээл гаргасан, хувьцаа 
эзэмшигчид ба холбоотой талууддаа зээл олгосон, муу 
ажил хийсэн банкуудыг дампууруулахгүй ийм маягаар авч 
үлдэх нь зөв үү. 

Банкуудын хөрөнгө нийтийн хөрөнгө байдаг буюу 10-хан 
хувь нь л эзнийх нь, үлдсэн нь хадгаламж эзэмшигчдийн 
хөрөнгө байдаг. Хэрвээ энэ хөрөнгийг аваад явж чадахгүй 
бол тодорхой цэгт очиход нийтийн болгоно хэмээн 
зарлавал зүгээр гэж бодож байна. 

Төрийн үүрэг арилжааны банкуудыг дампууруулахгүй 
байх ёстой юм уу гэсэн асуулт гарч ирнэ. Зоос банк, Анод 
банкийг санах хэрэгтэй. IPO гарган дампуурсан ба үүний 
шалтгаан нь шалгаж чадаагүй. Тэгээд энэ 2 банкинд 
бүтцийн өөрчлөлт хийж Төрийн банк болгосон. Төрийн 

Төрийн өмчийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг улсын бүртгэлд бүртгэхгүй явж ирсэн.

Төрийн үүрэг арилжааны банкуудыг дампууруулахгүй байх ёстой юм уу?
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МОНГОЛ-ОРОСЫН САНААЧИЛГА

ШҮҮХ ЗАСАГЛАЛЫН ЭРГЭН ТОЙРОНД

“Хоёр орны төрийн тэргүүнүүдийн санаачилсан 

Монгол-Оросын санаачилга 2018 арга хэмжээ болсон. 

Гол зорилго нь хоёр орны хамтын ажиллагааг 

стратегийн түвшинд шинэчлэх гэнэ. ОХУ-ын Тээврийн 

сайд Монгол улсын зам, тээврийн хөгжлийн сайд нар 

ОХУ-аар дамжин өнгөрөхөд тарифын хөнгөлөлт эдлэх 

хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан. Хэлэлцээрийн төсөл 

8 зүйлтэй бөгөөд уг хөнгөлөлт 25 жилийн хугацаанд 

хүчинтэй байх гэнэ. Жишээ нь нүүрсний ачаа тээвэрт 

нэгдсэн тээврийн тарифаас 66% хувь, чингэлэг тээврээс 

52% хөнгөлөлт эдлэнэ.”

Нүүрсний хувьд Улаанбаатараас Оросын нутгаар 
дамжаад Владивостокт очиход зай нь шууд Тянжин орсноос 
2,3 дахин урт учраас төмөр замын тарифыг хямдруулна гэж 
ярьж байснаа одоо гэрээ болгож байгаа нь энэ. 

Монголын нүүрс Европ хүрэхэд маргааш яваад өгчихнө 
гэж ерөөсөө бодохгүй байна. Нүүрсээ угаагаад, баяжуулаад 
явуулсан нүүрс нь металлыг хайлуулах чиглэлээр бол их 
үнэтэй түүхий эд ба Европын орнууд Парисын гэрээний 

дагуу ажиллуулж байгаа тодорхой гангийн үйлдвэрүүдэд 
бусад газраас хямд ба чанартай нүүрс л авч магадгүй. 
Авсан тохиолдолд Оросын төмөр замаар гаргахад хямд 
тул бараг хагас үнээрээ явах юм байна гэсэн ойлголт явж 
байна. 

МУ-ын Ерөнхийлөгч ШХАБ-ын уулзалтад Чин Дао хотод 
очиж үг хэлсэн. ШХАБ-д гишүүнчлэлийнхээ статусыг 
дээшлүүлэх асуудлыг байнга л ярьж байгаа. Ямар ч байсан 
бид 2 хөрштэйгөө хэвийн сайн харилцаатай байх ёстой. 
3-дагч хөрштэйгээ хандахдаа 2 хөрштэйгөө сайн байлаа 
гээд нөгөөтэй нь муудахгүй байх зарчмыг л барих ёстой. 

Ерөнхийлөгч Х.Баттулга эдийн засгийн форум дээр 
“Бид эндээ яаж ч хашгираад геополитикийн тоглоомонд 
оролцохгүй бол бүтэхгүй байна” гэж хэлсэн. Харин миний 
бодлоор бидний хөгжлийн гол саад нь геополитикдоо ч  
биш бидэнд өөрт байгаа авлига, ажиллаж хөдөлмөрлөж 
чадахгүй байгаа, өрсөлдөх боломжгүй байгаа, институтууд 
нь хөгжихгүй 2 жил болоод солигдоод байгаатай л 
холбоотой. 

“Одоогийн Ерөнхийлөгч Х.Баттулга, Зам тээврийн 

сайд асан А.Гансүх нарыг төмөр замтай холбоотой 

хөрөнгийг завшсан гэсэн шалгаанаар хэрэг үүсгэн 

шалгаж байсан. Энэ хэрэг баримтуудаар хангалттай 

нотлогдоогүй гэж хэрэгсэхгүй болсон байна. Энэ 

хэрэгтэй холбогдуулан БНСУ-ын иргэн, Самсунг Си 

энд Ти компанийн захиралтай холбогдох хэргийг анхан 

шүүхээр хэлэлцсэн. Шүүхээс түүнийг 40 сая төгрөгөөр 

торгохоор шийдвэрлэсэн байна. Мөн Төмөр замын 

хэрэгтэй холбоотойгоор шалгаж байсан П.Бат-

Эрдэнэ, Ч.Ганбат нарыг энтерполоор эрэн сурвалжилж 

байсныг зогсоожээ. Мөн Өнгөрсөн Баасан гарагт МУ-

ын Ерөнхий сайд асан С.Баяр, Ч.Сайханбилэг нарын 

шүүх хурал болж батлан даалтад 

гарахаар болсон.”

Хэрвээ Х.Баттулга гэдэг хүн МУ-ын 
Ерөнхийлөгч болоогүй байсан бол 
энэ хэрэг ингэж эргэх байсан уу, үгүй 
юу гэдгийг бид бодох ёстой. Мөн 2 
Ерөнхий сайд асан өвдөөгүй байсан 
бол батлан даалтад гарах байсан 
уу. Мөн үүнтэй адил С.Баярцогт, 
Б.Бямбасайхан нар өвдөөд хагалгаа 

хийлгэвэл батлан даалтад гарах уу. Албан тушаалаас буусан 
ч гэсэн эрх мэдлээ ашиглачих гээд байсан энэ хүмүүс гэртээ 
очихоороо ашиглаж чадахгүй байх уу. Ер нь энэ 4 хүнийг 
яг ямар хэргээр барьсан юм бэ. Үүнийгээ яагаад зарлахгүй 
олон сараар хориод байгаа юм бэ? Хэрвээ хэрэг хийсэн 
бол яагаад хурдан шийдэж болдоггүй юм бэ. Хэзээ болтол 
энэ хүмүүсийг ингээд сунгаад байх юм бэ. 

ТОЙМДеФакто 

Дефакто тоймын гол  
агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв.

Тоймын бүрэн эхийг  
http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-sh6-1sh 

холбоосоор үзнэ үү

Төмөр замын гэх хэрэг замхарсан уу?

банкны 25 хувийг Сангийн яам, Хадгаламжийн даатгалын 
корпораци 75 хувийг нь эзэмшиж байгаа. Энэ бол хууль 
бус бүтэц. 

Хэрвээ эдгээр банкуудыг төрөөс аврах бол “хэрэв 

төсвөөс арилжааны банкуудыг аврах үйл ажиллагаа явуулж 
шаардлагатай хөрөнгийг олгосон бол 3 жилийн дараа 
энэ банкийг олон нийтийн болгож хөрөнгийн зах зээлд 
чөлөөтэй гаргана” гэсэн нэмэлт заалттай байх хэрэгтэй. 
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