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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Улс төрийн ардчилсан, парламентын засаглалтай 
улс оронд бүх нийтийн нээлттэй, чөлөөт, шууд 
сонгуулиар дийлэнх сонгогчдын санал авсан улс 

төрийн намд (намуудад) төр засгийнхаа бүх эрх мэдлийг 
шилжүүлдэг. Төрийн эрх мэдлийг ийнхүү гардан авдаг 

цорын ганц байгууллага болох улс төрийн нам нь дотооддоо 
өөрөө ардчилалтай байж л, улс орноо ардчиллын зарчим, 
үнэт зүйл дээр суурилан удирдаж чадна. Зөвхөн тийм улс 
оронд л нийгэм нь цэцэглэн хөгжиж, ард иргэд нь ажил 
хөдөлмөр эрхэлж, элбэг дэлбэг амьдардаг. 

Энэ асуултад хариулахыг оролдож Дефакто Институтаас 
“Улс төрийн намын дотоод ардчиллын” индексийн 
судалгааг явуулж, анхны тайлангаа гаргав. 

Судалгааны үр дүнд монголын улс төрийн намууд 
яг нам мөн эсэх, мөн гэж үзсэн нь институтийн 

хувьд аль хэр төлөвшсөн талаар сэтгэл 
түгшээсэн дүр зураг гараад байна.  

Монголын улс төрийн намууд хамгийн ихээр авлигад 
автсан, бүр газрын ашиглалттай холбоотой албан газрууд, 
гааль, татварын байгууллагуудыг ч ардаа оруулчихаад 
байгааг “Авлигын талаарх олон нийтийн ойлголт, мэдлэг” 
гэсэн Азийн сангийн судалгаагаар тогтоожээ. Сүүлийн 
арван жилийн турш явуулсан энэ судалгааны авлигажилтын 
жагсаалтад улс төрийн намууд 2015 онд хоёрдугаарт, 
2016 онд нэгдүгээрт, харин 2017 онд хоёрдугаарт оржээ. 
Улс төрийн намуудыг авлигаас салгахын тулд гаднаас нь 
нийгмийн, дотроос нь гишүүдийн шахалтыг бий болгох 
шаардлагатай боллоо.

Улс төрийн намуудын төлөвшлийг харуулсан судалгааны 
жишгийг хайсаар Израйль улсын Ардчилал институтийн 
“Улс төрийн намуудын дотоод ардчиллын индекс” тайланг 
олсон юм. Энэ тайлантай танилцаж, байгууллагатай нь 
холбогдож, зөвлөгөө авч тэднийхтэй төсөөтэй аргачлалаар 
Монголын улс төрийн намуудын талаарх судалгааг Дефакто 
Институт 2018 оны 2-5-р саруудад хийж гүйцэтгэв. 

Тус судалгааны үндсэн зорилго нь улс төрийн намуудыг 
инстүүцийнх нь хувьд илүү төлөвшүүлэх, гишүүдийнх 
нь мэдлэг оролцоог дээшлүүлэхэд оршиж байна. Энэ 
индексийг боловсруулахын тулд Монгол улсын Дээд 

Шүүхэд бүртгэлтэй 28 улс төрийн намаас асуулга авахыг 
хичээсэн боловч зөвхөн 6 намыг хамруулж чадав. 10 
намын дарга нар судалгаанд оролцох боломжгүй гэсэн 
бол, 12 намын удирдлага нь эргэж холбогдохоо амалсан 
ч, төдөлгүй утсаа ч авахаа больсон. Судалгаанд оролцсон 
намууд гишүүдийнхээ нэрс, утасны дугаарыг өгсөнд 
талархаж байна.

Судалгааг намын гишүүдээс утсаар асуулга 
бөглүүлэх болон эксперт судлаачидтай 
нээлттэй ярилцлага хийх аргачлалаар  

явуулсан болно. 

Судалгааны эх олонлог нь Дээд Шүүхэд бүртгэлтэй 6 
намын нийт гишүүдийн тоо буюу 535,324 хүн байлаа. 
Эндээс түүвэрлэхдээ үнэмшлийн түвшин 95%, алдааны 
нарийвчлал 5% байхаар тооцон, 384 гишүүдийг 
хамруулсан болно. Харин улс төрийн намуудын дотоод 
ардчилал, санхүүжилтын нөхцөл байдлыг тайлбарлах, учир 
шалтгааныг ойлгох зорилгоор чанарын судалгааны арга 
буюу 10 эксперттэй нээлттэй ярилцлага хийлээ. Индексийг 
оролцоо, өрсөлдөөн, ил тод байдал, санхүүжилт гэсэн 4 
үндсэн хэмжигдэхүүнээр шинжилж, улс төрийн намуудын 
дотоод ардчиллын үнэлгээг гаргалаа.

Тэгвэл монголын улс төрийн намуудын дотоод ардчилал нь ямар түвшинд байгаа вэ? 

НАМУУД БА ТЭДНИЙ ТӨЛӨВШЛИЙН СУДАЛГАА

БИД ХЭНД ӨГӨӨД БАЙНА ВЭ?
ТӨР ЗАСГИЙН ЭРХ МЭДЛЭЭ
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Улс төрийн намуудын дотоод ардчиллын индексийг 
гаргаснаараа бид улс төрийн нам гэх инстүүц дээр гэрэл 
тусгаж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл, энэ судалгааны оноогоор  
намууд өөрсдийн үйл ажиллагаа, дотоод ардчиллаа дүгнэж 
болно. Мөн тус судалгааны ачаар улс төрийн намууд нь 
гишүүддээ улс төрийн боловсрол олгоход хувь нэмэр 
болно гэж үзэж байна. Учир нь судалгааны асуулгыг 
явуулж байхдаа бид улс төрийн намын тухай хууль болон 
улс төрийн намын санхүүжилт, дотоод ардчиллын олон 
функцыг гишүүдэд нь тайлбарлах шаардлага гарч байлаа. 
Тухайлбал зарим намын гишүүд нам нь төсвөөс санхүүжилт 
авдгийг мэдэхгүй, огт сонсоогүй гэж хэлж байсан. 

Чанарын судалгаанаас харахад, манай оронд улс төрийн 
намын эрх зүйн орчинг сайжруулах нь маш чухал болохыг 
ойлгосон. Ер нь дотоод ардчилал гэдэг бол инстүүцлэгдэх 
үйл явц юм байна. Тухайлбал намын санхүүгийн тайланг 
гаргах нэгдсэн стандарт байхгүй, нам бүр өөр өөр 
ойлголттой байна. Улс төрийн намуудын санхүүжилтыг ил 
тод болгоход дотоод ардчилал онцгой үүрэгтэй юм байна. 
Улс төрийн намууд санхүүжилтээ тайлагнадаггүй, мөнгөний 
урсгал нь нууц, энэ нь монголын авлигын эх үүсвэр болсон 
гэх зэрэг шүүмжлэлийг арилгах гол түлхүүр нь дотоод 
ардчилал байж болох юм. Учир нь намын гишүүд өөрсдөө 

илүү сайн ойлголттой болвол намынхаа удирдлагыг илүү 
шахаж, шаардана.  

Улс төрийн намын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд нам 
санхүүгийн үйл ажиллагаандаа жил бүр аудит хийлгэн 
баталгаажуулж, нийтэд мэдээлнэ гэж заасан байдаг ч 
эдүгээ ганц ч  нам цахим хуудсандаа санхүүгийн тайлангаа 
байрлуулаагүй байна. Сонгуулийн тухай хуулийн 40.6-
д Сонгуулийн ерөнхий хороо намуудын сонгуулийн 
зардлын тайланг хянаж, 45 хоногийн дотор дүнг нийтэд 
мэдээлэх үүрэгтэй гэж заасан. Гэтэл Сонгуулийн Ерөнхий 
хорооны цахим хуудсанд 2016 оны УИХ-ын, 2017 оны 
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тайлангуудыг одоог хүртэл 
тавихгүй байна.

Улс төрийн нам дотоод ардчилалтай буюу шийдвэр 
гаргах процедур нь нээлттэй, ил тод, хариуцлагатай байвал 
иргэд намуудад илүү итгэнэ. 

Итгэл нэмэгдсэнээр ардчилал  
бэхжих суурь бүрдэх юм. 

Дефакто инсттут энэ судалгаагаа улам чанаржуулж, жил 
бүр тогтмол гаргах ажээ.

2018.06.27

Гишүүдийн оролцоо гэдэг хэмжигдэхүүнээр улс 
төрийн нам дотроо аливаа шийдвэр гаргахад гишүүд 
ямар нөлөөтэй оролцож, тэднийг хэр өргөнд хүрээнд 
хамруулж байгааг шинжиллээ. Нийт 20 хүртэлх оноо 
авах боломжтойгоос индекст хамрагдсан 6 нам дундаж 
нь 10.25 болов. Индексийн дараагийн хэмжигдэхүүн бол 
өрсөлдөөн. Энэ нь нэг албан тушаалд хэдэн хүн өрсөлдөж 
буйг харуулна. Үүний дагуу намын дотоод удирдлага, 
зохион байгуулалтын бүтцийн голлох албан тушаалуудад 
сонгууль явагдсан байдал, нэр дэвших боломж хэр 
нээлттэй байгааг шинжилсэн. Индекст 24 хүртэлх оноог 
эзэлдэг энэ хэмжигдэхүүнээс монголын улс төрийн 6 нам 
дунджаар 16.28 оноо авчээ.

Ил тод байдал буюу намынхаа үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө, тайлантай танилцах боломж гишүүдэд хэр 
байгааг хэмждэг. Мөн нам нь үйл ажиллагаагаа гишүүд, 
олон нийтэд хэр нээлттэй явуулж байгааг харуулдаг. 
Нийт 24 оноо бүхий хэмжүүрээс улс төрийн зургаан нам 
дунджаар 9.26 оноог авлаа. Улс төрийн намын дотоод 
ардчилалтай уялдаа холбоотой чухал хүчин зүйлүүдийн 
нэг бол санхүүжилт юм. Улс төрийн намын санхүүжилтын 

эх үүсвэр нь намын үйл ажиллагаа, дотоод ардчилалд шууд 
нөлөөлдөг. Энэхүү индекст санхүүжилт гэсэн хэмжигдэхүүн 
нь хамгийн их буюу 32 оноог эзэлнэ. Үүнээс судалгаанд 
хамрагдсан 6 улс төрийн нам дунджаар 10.78 оноотой 
байна.

Израйлийн “Ардчилал” институт судалгаандаа намуудыг 
гурав ангилсан байсан.  1) 61- 100 оноо авсан бол 
ардчилсан нам   2) 30 – 60 оноо авсан бол хагас ардчилсан 
нам 3) 30 -аас доош оноо авсан бол ардчилалгүй нам. Энэ 
ангиллаар бол манай судалгаанд хамрагдсан 6 нам “хагас 
ардчилсан” нам ажээ. Өөрөөр хэлбэл, манай намуудын 
дотоод ардчиллын түвшин нь ойролцоо, хангалтгүй 
түвшинд байна. Израйлийн судалгаанд хамрагдсан 18 
намаас 5 нь 61-ээс дээш оноо,  Хөдөлмөрийн нам нь гэхэд 
л 86 оноо авсан байх жишээтэй. Мөн тэдний намуудын 
оноонуудын хооронд зөрөө их байсан. 

Судалгаа гаргахад 28 намаас дөнгөж гурав нь (АН, МАН, 
Ногоон нам) өөрийн цахим хуудастай, бусад нь байхгүй, 
сошиал буюу нийгмийн ертөнцөд аль ч нам нь товлосон 
нэг албан хуудас байхгүй, байгаа цөөхөн нь янз бүрийн 
нэртэй үнэмшил бага төрүүлж байлаа.

СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

ДҮГНЭЛТ

Индексийн үр дүнг доорх хоёр зурагнаас харж болно.

Зураг 1: Дотоод ардчиллын индекс Зураг 2: Дотоод ардчиллын ерөнхий индекс
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НИЙТЛЭЛ

Д.БЯМБАЖАВ 
Японы Тохокүгийн Их Сургуулийн Зүүн Хойд Ази судлалын 
хүрээлэнгийн зочин судлаач. Сүүлийн 10 орчим жил байгалийн 
баялагийн засаглал, уул уурхай, орон нутгийн хөгжил, улс төр, 
иргэний нийгмийн харилцааны асуудлаар ажиллаж байгаа

ТООСОН ДУНДАХ СУМ

Цогтцэций сумын төв нь Таван толгойн уурхайгаас 10 
орчим километрын зайтай, уурхайн салхин дор буюу 
уурхайн зүүн хойхно байрладаг. Говийн цөлөрхөг, 

хуурай бүс нутгийн хувьд салхи, шуургаар тоос шороо 
дэгдэж, түүний хэдэн арав, зуун километр хол хийсэх нь 

элбэг учраас Таван толгойн уурхайн олборлолт, нүүрс 
тээвэрлэлтээс үүсдэг тоосжилт Цогтцэций сумын төв болон 
уурхайн ойр орчинд маш ихээр мэдрэгддэг. Тиймээс ч 
орон нутгийн иргэдийн санааг хамгийн ихээр чилээж буй 
асуудал болжээ. 

Уурхайн тэсэлгээ, хөрсний овоолго, Эрдэнэс-Таван 
толгойн уурхайн талбай дахь шороон замаарх нүүрс 
тээвэрлэлт, сумын төвөөс Эрдэнэс-Таван толгойн кэмп 
хүртэлх шороон зам зэрэг нь уурхайтай холбоотой үүсч 
буй тоосны гол эх үүсвэрүүд юм. Тоосжилт ихсэхэд өөр 
хүчин зүйлс нөлөөлж байгааг ч орон нутгийн иргэд сайтар 
ойлгож байна. Ялангуяа сумын төвийн дотоод замын тоос 
шороо, өвлийн улиралд айлуудын яндангийн утаа агаарыг 
ихээхэн бохирдуулдаг ажээ. 

Цогтцэций сумын удирдлага болон иргэд амьсгалын замын 
өвчлөл, харшил, жирэмсний ба жирэмсний дараах үеийн 
хүндрэлүүд, ялангуяа хүүхдийн дунд амьсгалын замын 
өвчин  улам ихсэж байгааг өгүүлж, халаглаж, бухимдаж 
байлаа. Сумын эрүүл мэндийн зарим статистик тоо 
баримтууд ч үүнийг нотлож байна. Харамсалтай нь өнөөг 
хүртэл эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээ хийгдээгүйн 
улмаас системтэй суурь мэдээлэл бага, тодорхой 
давтамжтай харьцуулан үзсэн судалгаа алга байна. 

Монгол улсын хэмжээнд агаарын чанарыг Улаанбаатар 
хот, аймгийн төвүүд, томоохон хот суурин газруудад 
түгээмэл тархалттай хоёроос зургаан төрлийн бохирдуулах 
бодисын хэмжилт тогтмол хийдэг. Цогтцэций сумын хувьд 
томоохон хот суурин газар гэдэг ангилалд хамаарахгүй 
учраас агаарын чанарын суурин хэмжилт хийгддэггүй. 
Бодлогын энэ хөшүүн байдлыг өөрчилж, иргэдийн эрүүл 
мэндээ хамгаалуулах эрхийг хангах хэрэгцээ улам ихсэж 
байна.  

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний дагуу дээрх 
3 компани тус бүртээ орчны агаарын чанарын хэмжилт 
хийдэг. Эрдэнэс-Таван толгой болон орон нутгийн өмчит 
Таван толгой компаниудын хувьд зөвхөн уурхайн орчиндоо 
нарийн ширхэгт (PM2.5) болон том ширхэг (PM10) 
тоосонцрын хэмжилт хийдэг боловч мэдээллээ зөвхөн 
дотоод хэрэгцээндээ ашигладаг. Энержи Ресурс компани 
нь орон нутгийн иргэдийн зөвлөлтэй хамтран агаарын 
чанарын хэмжилт хийхдээ уурхайн орчин ба сумын төвийг 

Хүний эрхийн үндэсний комиссын дэмжлэгтэй хийсэн 350 иргэдийн түүвэр судалгаа. 2018 он.

АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЭМЖИЛТ
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Монгол улс 2010 оноос Агаарын бохирдлын төлбөрийн 
хуулийн дагуу төлбөр хурааж эхэлсэн юм. Мэдээж хэрэг, 
нүүрсний салбар гол төлбөр төлөгч нь болсон. Олборлох 
үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын цахим 
тайлангийн системээс авсан мэдээллээр 2017 онд дээрх 3 
компани Агаарын бохирдлын төлбөрт нийтдээ 20 орчим 
тэрбум төгрөгийг төлжээ. 

Уг төлбөрийг 2011 оноос Цэвэр агаар сангаар дамжуулан 
зарцуулж эхэлсэн ч энэ сангийн үйл ажиллагаан дахь 
авлигын асуудал хүндэрч, улмаар 2015 онд татан буугдсан. 
Түүнээс хойш агаарын бохирдлын төлбөрийн ихэнх 
нь улсын нэгдсэн төсвийн том “тогоо” руу орох болж, 
зарим хэсэг нь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, 
Агаарын бохирдлын эсрэг үндэсний  хороогоор дамжин 
зарцуулагдах болсон. 

Одоо УИХ-аар хэлэлцэж буй Агаарын тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд өмнөх 
санг “Агаарын бохирдлын эсрэг сан” гэдэг нэртэйгээр 
дахин байгуулах санал явж байна. Энэхүү хуулийн үзэл 
баримтлал, мөн Агаарын бохирдлын эсрэг үндэсний 
хөтөлбөрт нүүрсний уурхайн орчмын агаарын бохирдлын 
асуудал, орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийн эрсдлийн 
талаар орхигдсон нь шударга ёсонд нийцэмгүй зүйл юм. 

Үндсэндээ, 2010 онд Агаарын бохирдлын 
төлбөрийг хурааж эхэлснээс хойш нүүрсний 

уурхайн шууд болон дам нөлөөнд автсан 
Цогтцэций суманд агаарын бохирдолтой 

тэмцэх, энэ сумын 7000 гаруй бүртгэлтэй 
иргэд, мөн тооны бүртгэлгүй иргэдийн 

эрүүл мэндийг хамгаалахад нэг ч төгрөг 
зориулагдаагүй байна. 

Таван толгойн уурхайн хам буюу хуримтлагдсан 
нөлөөллийг бууруулах, орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг 
дэмжихэд уурхайнуудын хоорондын болон орон нутгийн 
удирдлагын ажлын уялдаа холбоо, харилцан ойлголцол 
маш чухал. 2018 оны 6-р сард Эрдэнэс-Таван толгой 
компани Өмнөговь аймаг болон Цогтцэций сумтай Хамтын 
ажиллагааны гэрээ байгуулж, энэ хүрээнд уурхайн амнаас 
Гашуунсухайтын засмал зам хүртэлх 8 километр орчим 
зам тавьж холбох, уурхайн кэмпээс Цогтцэций сумын 
төв хүртэлх 13 километр орчим засмал зам барих ажлыг 
тусгасан нь хэрэгжвэл тоосжилтыг бууруулахад чухал 
алхам болно. 

Тоосжилтыг бууруулах өөр олон арга зам бий ч зөвхөн 
нэг талын хүчин чармайлт хангалтгүй. Цаашид уурхайнууд 
хуримтлагдах нөлөөллийг бууруулах, орон нутгийн 
хөгжлийг дэмжих ажлуудаа уялдуулах, нэгдсэн зохион 
байгуулалт, бүтцийн дор зөвшилцөж ойлголцох шаардлага 
өндөрсөж байна. 

Тийм учраас Таван толгойн олон талт зөвлөлийг 
байгуулан, тогтмол яриа хэлэлцүүлэг өрнүүлж, хамтарсан 
бодлого, үйл ажиллагааны чиглэлүүдээ тогтох хэрэгтэй. 
Туршлагаас харахад ийм зөвлөл хорооны суурийг зөв 
тавьж, зүгшрүүлэхэд Хүний эрхийн үндэсний комисс 
шиг хөндлөнгийн байгууллагын дэмжлэг, зуучлал чухал 
байдаг. Хамтын ажиллагааны ийм олон талт механизм нь 
өмнө өгүүлсэн хам шинжтэй асуудлуудыг шийдвэрлэх, төр 
засагт нэгдсэн байр суурь илэрхийлж бодлогын өөрчлөлт 
хийх, орон нутагтай зөв ойлголцож, хамтран ажиллахад 
чухал үүрэгтэй.  Орон нутгийн удирдлага, иргэдийн ийм 
хүлээлтийг ажил хэрэг болгож, зөв жишиг тогтооход 
компаниудын удирдлагын алсын хараатай манлайлал, 
хичээл зүтгэл зайлшгүй хэрэгтэй. 

2018 оны 6-р сар

АГААРЫН БОХИРДЛЫН ТӨЛБӨР

ХУРИМТЛАГДАХ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ НЬ

хамруулдаг нь сайшаалтай. Гэвч хэмжилтийн тайланд нь 
зөвхөн нарийн ширхэгт тоосонцрын мэдээлэл л байх юм. 
Сумын төвийн хувьд өвлийн улиралд, ялангуяа 1, 2-р сард 
нарийн ширхэгт тоосонцор стандарт хэмжээнээс хэтэрсэн 
дүн нижгээд жил давтагджээ. Үүнээс Цогтцэций сумын 
төвийн агаарын бохирдол нь айл өрхүүдийн нүүрс хэрэглээ, 
яндангийн утаанаас үүдэлтэй буюу уурхайн орчмоос сумын 
төвийн агаарын чанарт үзүүлж буй нөлөө бага гэдэг учир 
дутагдалтай дүгнэлт хийхэд хүргэжээ. Цогтцэций сум нь 
2016 оноос агаарын чанарын явуулын төхөөрөмж ашиглан 
агаарын чанарын нарийн ба том ширхэгт тоосонцрын 

хэмжилт хийдэг болсон. Уг хэмжилтийн дүнгээс үзэхэд том 
ширхэгт тоосонцор үндэсний стандарт хязгаараас өвөл, 
хаврын улиралд хоёроос гурав дахин давдаг хандлага 
байна. 

Тиймээс Цогтцэций сумын төвийн орчны 
агаарын чанарын хэмжилтийг уурхайнууд ба 

орон нутаг хамтран хэмжилтийн чанарын болон 
жинлэх зэрэг олон аргуудын хослуулан, үр дүнтэй 

хийх шаардлага тулгарч байна.   
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ТОЙМДеФакто 

ТАВАН ТОЛГОЙН ОРД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРГЭЛТЭД?

ВАЛЮТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 

Анх 2010 онд Таван толгойг эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулах гэсэн агуулга бүхий тогтоол гарсан байдаг ба үүнд 
өөрчлөлт оруулах төсөл юм. Энэ нь анх удаагийн худалдах 
оролдлого бус 4,5 дахь удаагийн оролдлого болж байна. 
Анх ЭТТ-г байгуулсны дараа 20 хүртэлх хувийг нь иргэдэд, 
10 хүртэлх хувийг нь аж ахуй нэгжид, 20 хүртэлх хувийг 
нь хөрөнгийн зах зээл дээр арилжих гэсэн төсөл 2010 
онд боловсруулагдаж байсан. 2012 онд энэхүү тогтоолд 
өөрчлөлт оруулсан байдаг ба үүнд 20 хүртэлх хувийг нь 
хөрөнгийн зах зээл дээр арилжих байсан бол үүнийг 30 
хүртэлх хувь болгон өөрчилсөн байдаг. Энэ удаагийн 
тогтоолын төслийн гол зорилго нь улс төрийн эрх барих 
дээд байгууллагаас Засгийн газар хууль эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлж өгөх буюу Таван толгойн төслийг хөдөлгөх 
эрхийг авахыг хүсч байна гэсэн үг. Энержи Ресурс, Шин 
Хуа, Сумитомо гэх компаниудтай байгуулах гэрээг энэхүү 
төслийн эрхийн дагуу хэлэлцээрээ хийгээд Их хуралд 
өргөн барьсан ч үүнийг хүлээж аваагүй тохиолдол байдаг. 
Өмнө нь ийнхүү оролдлогууд хийгдэж байсан ба одоо УИХ 
баталлаа ч гэсэн Таван толгой хөдөлнө гэсэн баталгаа биш 
болчихоод байна. 

Иргэд 7,8 жил Таван толгойн хувьцаа эзэмшиж байгаа 
ба үүнийгээ бүгд зараад эхэлвэл ЭТТ компанийн үнэлгээ 
унах учраас энэ хувьцааг зарах бөгөөд худалдан авах үйл 
ажиллагааг зэрэг хийхгүй бол хувьцааны үнэ унасан байхад 
нэмэлт хувьцаа гаргавал бага хөрөнгө босгох магадлалтай 
болно. 

Мөн 1072 хувьцааг дотоодын хөрөнгийн биржид IPO 
хийхтэй зэрэгцүүлэн хийх гээд байх шиг байна. Гэхдээ 
гадаад ба дотоодод зэрэг IPO хийх эсвэл дарааллан 
хийх эсэх нь тодорхойгүй байна. Гадаадын хөрөнгийн 
биржүүдээс Хонг Конгийн хөрөнгийн бирж хамгийн 
зохимжтой гэж бодож байна. Учир нь Хонг Конгийн бирж 
дээр аль хэдийн Таван толгойн бүлэг ордын нэг хэсэг буюу 
Энержи Ресурсын Ухаа худаг орд арилжигдсан байгаа 
учраас тэндхийн хөрөнгө оруулагчид монголын нүүрсний 
зах зээлийн талаар мэдлэгтэй байх юм. 

Мөн шууд IPO хийх бус хадгаламжийн сертификат 
гаргаж болно. Энэ нь тодорхой хэсгийг нь дотоодын 
хөрөнгийн биржид арилжин, зарим хэсгийг нь 
сертификатжуулах замаар хувьцааг нь багцлан олон улсын 
кастодиан банкинд байршуулж, тэр кастодиан банкууд 
нь сертификатыг хичнээн хувьцаатай тэнцэх үзүүлэлтийг 
гаргаж, сертификатаа гадаадын хөрөнгийн бирж дээр 
хувьцаатай адилаар гаргах арга байдаг. Энэ нь IPO хийхээс 
илүү хялбар ба зарим шаардлагуудыг хөнгөвчилж өгдөг. 

Хонг Конгийн хөрөнгийн биржид МУ-д бүртгэлтэй 
компанийг гаргах нь одоогоор боломжгүй байгаа. Тэгэхээр 
ЭТТ-г гадаадад бүртгүүлэх асуудал гарч болзошгүй юм. 
Хонг Конг оффшор бүсд хамаардаг тул хэрвээ тэнд 
бүртгүүлвэл оффшор данстай болж, үүнийг дагаад төрийн 
албанд ажиллах эрхгүй хүртэл болох шүү дээ. Тиймээс 
хадгаламжийн сертификат нь илүү зөв сонголт байж болох 
юм гэж харж байна. 

Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазар “Таван толгойн ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг 

эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” УИХ-ын тогтоолын төслийг Улсын Их Хурлын дарга 

М.Энхболдод өнгөрсөн Пүрэв гарагт өргөн барьсан. Тогтоолын төслийг харвал санхүүжилт, дэд бүтэц гээд цогц 

агуулга бүхий хэрэгжүүлэх зорилтууд байсан. Та тогтоолын төсөлтэй танилцсан байх, яаж харж байна вэ? 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга бүрэн эрхийнхээ дагуу санаачлан боловсруулсан Валютын зохицуулалтын 

тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 

З.Энхболд УИХ-ын дарга М.Энхболдод өргөн барьсан. Энэ хуулийн төслийг та яаж харж байна вэ?

Зорилгыг нь зөв гэж бодож байна. МУ-аас орлого 
олж буй, МУ-д бүртгэлтэй компани аль болох орлогоо 
дотоодын зах зээлд оруулах нь зөв л дөө. Харин арга нь 
л буруу байна. Энэ анх удаа оролдож байгаа зүйл ч биш 
ба 2 жилийн өмнө Оюу толгойтой холбоотой орлогоо 
заавал дотоодын арилжааны банкаар дамжуулах ёстой гэж 
тогтоол гаргах гэж байсан. Тухайн үед Рио Тинто компани 
гэрээг зөрчиж байна гэсэн үндэслэлээр гомдол гаргаж 
байсан. Харин үүнийг арай өргөн хүрээгээр буюу зөвхөн 
Оюу толгой бус томоохон экспортлогч компаниуд дансаа 
аль нэг арилжааны банкинд бус Төв банкинд байршуулах 
ба Төв банк арилжааны банкны үйл ажиллагааг эрхлэх нь 

хууль зүйн хувьд боломжтой юу гэдгийг эргэн харах ёстой 
болж байна. 

Уг нь бол Төв банкны үндсэн үүрэг тусдаа байгаа ч 
валютын нөөцөө нэмэгдүүлэхийн тулд өөрөө арилжааны 
банкны бизнес рүү орох хуулийн төсөл санаачилж байгаа 
нь харамсалтай байна. Ийм Төв банктай улс байдаг эсэхийг 
сайн мэдэхгүй юм. 

Энэ хуулиар бол тодорхой хэмжээнээс дээш экспорт 
хийдэг бол Монголбанк дансыг нь арилжааны банкуудаас 
татан авч тэрхүү компаниудад мөнгөө шилжүүл гэсэн 
шаардлага хүргүүлдэг болох юм. Төв банк мөнгөний 
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ТОЙМДеФакто 

Дефакто тоймын гол  
агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв.

Тоймын бүрэн эхийг  
http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-sh6-24 

холбоосоор үзнэ үү

ТӨР БА БОРЛОГДООГҮЙ ОРОН СУУЦ

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ГАДАГШ УРСГАЛ БА АЖИЛГҮЙДЭЛ 

Татвар төлөгчдийн мөнгөөр ийм зүйл хийх нь буруу. 
Хувийн компанид ч тэр ажилчиддаа үнэгүй орон сууц өгсөн 
тохиолдол сайн мэдэхгүй юм байна. Харин олон улсад 
байдаг нийтлэг жишиг нь төр өөрөө хямд орон сууцтай ба 
төрийн албан хаагч нь ажиллаж байх хугацаандаа тухайн 
орон сууцыг маш хямд түрээслэн амьдрах боломжтой 
байдаг. Ажлаасаа гарсан тохиолдолд орон сууцнаасаа 
гараад явдаг жишиг. 

Хэрвээ төр борлогдохгүй байгаа орон сууцыг аваад 
төрийн албан хаагчдад өгөх юм бол үнэгүй орон сууцанд 
орохын тулд төрийн албан хаагч болох урсгал бий болж 
эхэлнэ. Төр орон сууц худалдан авах мөнгөөрөө төрийн 
албан хаагчдын цалинг шатлалтайгаар нэмэгдүүлээд 
явсан нь илүү чадварлаг мэргэжилтнүүдээ татах хадгалж 
үлдэх боломжтой болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ ОУВС-
ийн хөтөлбөрийн дагуу төрийн албан хаагчдын цалинг 
нэмж чадахгүй байгаа учраас улс төрийн шийдэл л гэж 
харж байна. 

Борлогдохгүй байгаа бүтээгдэхүүнтэй барилгын 
компаниуд яагаад дампуурч болохгүй гэж? Барилгын 

компаниудын зах зээлээ мэдрээгүйн алдагдлыг нийт 
татвар төлөгчдийн мөнгөөр аврах ёсгүй. 

Ер нь барилгын компаниуд зөвшөөрөл авахдаа маш 
олон дамжлагыг дамждаг тул ихэвчлэн төрийн өндөр албан 
тушаалтан хэн нэг хүний дэмжлэгтэйгээр зөвшөөрөл авдаг 
нь нууц биш. Мөн барилгын салбар банкны салбартай 
шууд холбоотой байдаг. Банк өөрөө эдийн засгийн гол 
хөдөлгүүр болсон зуучлагч байгууллага учраас банкны 
систем унахаар эдийн засаг тэр чигээрээ унадаг. Банкны 
салбарын тогтвортой байдлыг 513 тэрбумаар хангах 
хуулийг хаалттай баталсан. МУ-д нийт 14 банк байдгийг 
3 ангилсан байдаг буюу системийн ач холбогдолтой 4 
банк, дунд жижиг гээд ангилсан байдаг. Системийн ач 
холбогдолтой банк бол яах аргагүй нэг нь л дампуурвал 
бүх банкны системээ татан унагах боломжтой гэсэн 
үг. Тэр дахин хөрөнгөжүүлэх банк дотор нь системийн 
ач холбогдолтой банк байгаа юу, байхгүй бол жижиг 
банкуудыг нь зах зээлийн зарчмаараа дампууруулах л 
шаардлагатай. 

Эдийн засаг “сайжирч” байгаа учраас ажилгүйдлийн 
түвшин нэмэгдсэн гэж бодож байна. Ажилгүйдлийн 
статистик яаж гарч ирдэг вэ гэхээр өөрийгөө идэвхтэй ажил 
хайж байгаа гэдгээ хөдөлмөрийн бирж дээр бүртгүүлснээр 
ажилгүйдлийн түвшинг тооцоолдог. Тэгэхээр эдийн засаг 
“сайжирч” байгаа учраас буцаад ажил хайх сэдэл болсон 
байх. Нийт ажиллах хүчний зөвхөн 10 
хувь нь л ажилгүй гэвэл харьцангуй 
сайн тоо болчих гээд байгаа юм. 
Гэтэл бодит байдал дээр энэ тооноос 
илүү гэдгийг мэднэ. 

бодлогоороо эдийн засгийн сектор руу ордог байсан бол 
ингэснээр шууд бизнесийн сектор руу орох юм. Ингэхээр 
илүү хүнд сурталтай хэлбэрт шилжиж экспортлогч 
компаниуд нь экспортын тоогоо нуудаг болох эрсдэлтэй. 
Урьд нь бид стратегийн орд гээд нэр гаргаж түүнийх нь 

тодорхойлолт нь хэн ч батлаж болмооргүй нэлээд бүрхэг 
байсан. Үүнийхээ алдааг бид ойлгоод стратегийн ордыг 
болих шийдвэрт хүрч байсан. Энэ ойлголт гарснаар 
компаниуд нөөцөө нууж эхэлсэн туршлага байдаг шүү дээ. 

Зах зээлд борлогдохгүй байгаа орон сууцнуудыг төр худалдан авч төрийн албан хаагчдад урьдчилгаагүй, 
хүүгүй зээлээр олгох асуудлыг гүйцэтгэх засаглалын хүрээнд ярьсан байна. Ийм зүйл байж болох уу?

Үндэсний статистикийн хорооны мэдээлснээр ажилгүйдлийн түвшин 2018 оны I улирлын байдлаар 
9.7 хувьд хүрсэн нь жилийн өмнөхөөс 0.6 пунктээр өссөн үзүүлэлт. 2013 оноос хойш ажилгүйдлийн 
түвшин харьцангуй өндөр буюу есөн хувиас дээш байна. Ингэж өсөхөд юу нөлөөлж байна гэж та харж 
байна вэ? 
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ЧУУЛГАНЫ ОНЦЛОГ:

ЧУУЛГАНД ОРОЛЦОГЧИД:

Азийн Бизнесийн Холбооны оны чуулган нь Азид, тэр дундаа Зүүн Өмнөд Азийн зах зээлд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ нийлүүлэх 
эрмэлзэлтэй жижиг, дунд, гарааны бизнесүүдэд зориулсан тусгай арга хэмжээ юм.

• Ази – Номхон далайн орнуудын зах зээлийн талаарх бодитой, стратегийн мэдлэг, мэдээлэл олгох хэлэлцүүлэгт оролцож,

• Сонирхолтой, үр дүнтэй хэлбэрээр олон улсын бизнесийн хамтрагчидтайгаа танилцаж, хүрээгээ тэлэх боломж;

• Өөрийн бизнесээ өргөжүүлэхэд хэрэгтэй, онцлууштай, шинэлэг, өрсөлдөхүйц бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй танилцах, туршлага 
судлах бололцоо;

• Бизнесээ олон улсын зах зээлд гаргахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалт татах боломжоор хангагдана. 

Чуулганы эхний өдөр: Азид, тэр дундаа Зүүн Өмнөд Азийн зах зээлд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ 
гаргах буюу бизнесээ тэлэхээр төлөвлөж буй бизнес эрхлэгч хэн бүхэнд хамаатай асуудлууд болох 

ямар стратеги баримталж, өөрийн бизнесээ хэрхэн тогтвортойгоор хөгжүүлэх талаар дараах 
сэдвүүдээр цуврал хэлэлцүүлэг өрнөнө. 

Хэлэлцүүлэгт оролцох зочдын төлөөлөл:

Чуулганы хоёр дахь өдөр: 
Хөрөнгө оруулагч татах танилцуулга хийх тусгай хүлээн авалт 

зохион байгуулагдана.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах вэбсайт:   www.dbiaa.org, утас: 99109804

Чуулганы гурав дахь өдөр: 
Манилагийн алдартай, түүхэн дурсгалт Corregidor аралтай 

танилцах аялал зохион байгуулагдана.

LUIS ARCANGEL
Манилад төвтэй, олон улсад салбартай
Montgomery Fitch + Associates 
группын Ерөнхийлөгч

CONNIE DA CUNHA
Хөрөнгө оруулалтын болон төслийн 
удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч, 
Австралийн Nexus Sovereign Group-ын үүсгэн 
байгуулагч, гүйцэтгэх захирал

CHERYL CHONG
Сингапурын Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн 
FundedHere байгууллагын Хувийн хөрөнгө 
оруулагчдын хэсгийн дарга

PRASHANTA PRADHAN
Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад 
зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг бизнесийн стратегич, 
эдийн засгийн бодлогын зөвлөх. Камбожи улсаас 
ирж оролцоно.

Азийн макро эдийн засаг, улс 
төрийн орчин

Азийн жижиг, дунд, гарааны бизнесүүдийн 
боломж, сорилтууд

Азийн бизнесүүдийн хөгжлийн 
 чиг хандлага

Зүүн Өмнөд Азийн орнуудын үйлчилгээ, 
үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийн чиг 

хандлага
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