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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Эрдэс баялагийн үнийн өөрчлөлт, хөрш 
улсуудын зөвшөөрлөөс хамаарахгүй, 
байгаль орчинд халгүй, өндөр цалинтай 

олон зуун ажлын байр бий болгож эдийн засгийг 
төрөлжүүлэн, олон арван сая доллар олж болох нэгэн 
чухал бизнесээ монголчууд бид бүрэн анхаарахгүй 
байна.

Боловсон хүчнээ сайтар бэлдээд,  
сахилга баттай, стандарт, журмын  

дагуу үйл ажиллагаагаа томоохон цар 
хүрээтэй болгож чадвал уул уурхайгаасаа 

илүү орлого олох тэр боломж Буянт-Ухаад, 
онгоцны буудал дээр байна. Энэ бол  
агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээ. 

Энэ бизнесийг монголчууд олон жил эрхэлж, саяхан 
олон улсын зах зээл дээр гарсан боловч, ирээдүйд 
ямар түвшинд хүрч, ямар хүрээнд хөгжих том зургаа 
харахгүй, нэгдсэн алсын хараа байхгүй, ач холбогдол 
өгөхгүй, бизнесийн эрх чөлөөг нь олгохгүй байгаа 
ажээ. Хөшигийн шинэ онгоцны буудал руу олон 
улсын нислэгийн үйлчилгээ нь нүүх гэж байгаа энэ 
цаг үед тус бизнесийг алт болгох түүхэн боломж 
гараад ирлээ. 

Дэлхий даяар, ялангуяа Ази Номхон далайн бүс 
нутагт асар хурдтай өсч буй агаарын тээврийн салбарт 
агаарын хөлгийн техникийн бүх төрлийн шалгалт, 
засвар үйлчилгээний асар том эрэлт хэрэгцээ үүсээд 
байна. Газар нутгийн байршил, өргөн уудам нутгаа 
давуу тал болгон, түрүүлж, ухаалаг ашиглах ховор 
боломж иржээ

БУМАН БОЛОМЖ
Буянт-Ухаагийн
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Олон Улсын Валютын Сангаас дэлхийн эдийн засаг 

урт хугацаандаа жилийн 2.8 хувиар өсөхийг тооцоолжээ. 

Тэгвэл агаарын тээврийн зорчигч эргэлт жилд дунджаар 

4.7, ачаа тээвэр 2 хувиар өснө гэж Бойнг компанийн Дэд 

захирал Ранди Тинсец ирэх хорин жилийн төсөөлөлдөө 

мэдэгджээ. 

Өнөөдөр дэлхий дээр иргэний агаарын тээврийн 

паркад 24 мянган агаарын хөлөг ашиглагдаж 

байгаагаас ирэх хорин жилийн дотор 18.5 мянган нь 

солигдож, шинээр 42.7 мянган агаарын хөлөг  

шаардлагатай гэж тэр хэлэв. 

Шинэ онгоцнуудын нийт үнэ 6.3 их наяд доллар, харин 

тэдгээрийн техникийн үйлчилгээ нь 8.8 их наяд доллар 

болох гэнэ. Агаарын тээвэр хамгийн түргэн хөгжих бүс 

нутаг нь Ази Номхон далай (АНД), тэргүүлэгчид нь Хятад, 

Энэтхэг байх аж.

Ийнхүү агаарын хөлгийг анх худалдаж авсан үнээс 

ашиглалтын явцад арчилж тордох буюу техникийн 

үйлчилгээний зардал нь илүү болдог байна. Олон улсын 

хэмжээнд агаарын хөлгийн тооны өсөлтийн хурдыг, 

тэдгээрийг ажиллуулдаг нисэх бүрэлдэхүүн, инженер 

техникийн ажилтныг бэлтгэх, засвар үйлчилгээний хүчин 

чадлыг өсгөх хурд нь гүйцдэггүй, хомсдол үүссээр иржээ. 

Олон улсын Иргэний Агаарын Тээврийн Байгууллагаас 

(IATA) олон улсын хэмжээнд үйлчилж буй агаарын тээврийн 

компаниудын үйл ажиллагааны зардлын 10-15 хувийг нь 

техникийн үйлчилгээ (ТҮ) эзэлдэг болохыг тогтоожээ. 2015 

онд АНД-н орнууд л гэхэд энэхүү ТҮ-нд 18 тэрбум ам.дол 

зарцуулжээ. Энэ зардал 2015-2025 оны хооронд АНД-н бүс 

нутагт 71, Хятадад дангаараа 93 хувь өсөх ажээ.

Энэ бүсийн дэлхийд томоохонд тооцогддог ТҮ-ний 

төвүүд Тайвань, Шанхай, Сингапур, Индонез, Филиппин, 

Малайз, Вьетнам, Тайландад байдаг. Олон хөлөгтэй 

агаарын тээврийн компаниуд (жишээ нь: Korean Air, Asiana 

Air) өөрсдийн ТҮ-ний нэгжтэй байдаг бол, зах зээлийн 

өрсөлдөөн нэмэгдэхийн хэрээр хямд өртгийн компаниуд 

(Easter Jet, Jeju Air, T’Way, Air Asia) гуравдагч этгээдийн ТҮ-г 

авдаг (oursourcing) болжээ. 

Дэлхийн хэмжээнд агаарын тээвэрлэгчдийн 45 хувь 

нь хөлгийн их засвараа (overhaul) гуравдагч талаар 

хийлгэж байна. 

Нислэгт тэнцэх шаардлагыг хангахын тулд агаарын 

хөлөг бүрийг 45-70 хоног тутам (A-check), 12-24 сар тутам 

(C-check), 5-10 жил тутам (D-check) үйлдвэрлэгчийн заавар, 

стандартын дагуу шалгаж, засвар, их засвар хийдэг. Энэ 

бүх техникийн үйлчилгээг (MRO maintenance, repair and 

overhaul) тодорхой шаардлага стандартыг хангасан, 

үйлдвэрлэгчээс чадварыг нь баталгаажуулсан эрх бүхий 

засварын газар л гүйцэтгэдэг.

Манай улсад агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээг 

хийгээд олон жил болжээ. МИАТ компанийн харьяа 

Агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний газар нь эдүгээ 

компанийнхаа Боинг В737, В767 агаарын хөлгүүдэд 

техникийн үйлчилгээ, үзлэг оношилгоо, засварын ажлуудыг 

хийж байна. Энэ газарт одоо 170 инженер техникийн 

ажилтан ажилладаг. Тэд Монгол улсад ашиглаж байсан бүх 

агаарын хөлгийн техникийн үйлчилгээг хийж иржээ. 2005 

оноос үйл ажиллагаагаа олон улсын стандартад нийцүүлж 

Монгол, Европын Холбоо, Солонгос, Англи  (Бермутын 

арал), Тайланд, Турк зэрэг улсын Иргэний нисэхийн 

аюулгүй ажлын шаардлага, техникийн үйлчилгээний 

холбоотой гэрчилгээг авч, ОУ-ын ISO 9001:2008 стандартыг 

хэрэгжүүлээд байна. 

Монголын Агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний газар 

нь 3600, 2000 м.кв талбайтай агаарын хөлгийн 2 ангаарын 

байгууламжиндаа агаарын хөлгийн өдөр тутмын техник 

үйлчилгээнээс гадна, бүрэн хэмжээний засварыг хийж 

байна.  Орчин үеийн дэвшилтэт технологийн техник, 

тоног төхөөрөмжүүдтэй 14 цехтэй ажээ. Нэгэнт л Боинг 

компанийн хүлээн зөвшөөрсөн, гэрчилгээтэй учир энэ 

газар ганц МИАТ-аас гадна гадаадын компаниудын 

онгоцонд холбогдох засвар үйлчилгээг 2011 оноос хийж 

байна. Одоогоор Тайландын Orient Thai, Jet Asia Airways, 

Asian Atlantic Airways, БНСУ-ын Eastar Jet, Jeju Air, T’Way, ОХУ-

ын UT Air, Alrosa Air, АНУ-ын Blue Star Aviation зэрэг 4 улсын 

9 компанитай хамтран ажиллаж 2017 оны байдлаар тавин 

ширхэг В737, В767 агаарын хөлгүүдийн хүнд хэлбэрийн 

техник үйлчилгээний ажлуудыг гүйцэтгэжээ. 

Зөвхөн 2017 онд ТҮ-нээсээ  

11 тэрбум төгрөгийн орлого олжээ.

Агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээний газрын зорилтот 

АГААРЫН ХӨЛГИЙГ АРЧИЛЖ ТОРДОХ НЬ АВАХААСАА ҮНЭТЭЙ

ТҮРҮҮЛЖ ГАРСАН ЧИХНЭЭС СҮҮЛД УРГАСАН ЭВЭР УРТ
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Агаарын хөлгийн техникийн үйлчилгээг экспортын 

томоохон салбар болгох  

боломж, шаардлага гараад байна. 

Юуны өмнө одоо байгаа чадвараа улам өргөтгөх, үйл 

ажиллагааны эрх чөлөөг нэмэгдүүлэх, цаашид олон 

нийтийн хувьцаат компани болгох нь оновчтой. Уул 

уурхайн орлогоосоо хэт хамааралтай байсан Чили улс 

эдийн засгаа төрөлжүүлэн жимс, дарс, мах, загас, ойн 

салбарыг хөгжүүлэхдээ эхлээд төр засаг нь хөрөнгө 

оруулалт хийж, дараа нь хувьцаат компани болгосныг 

монголын төрийн ихэнх удирдлагууд очиж танилцсан. 

Хөшигийн хөндийн нисэх буудалд шинэ ангаар, Буянт-

Ухаад нэмж олон ангаар барьж онгоцны төрөл, ангиар 

нь төрөлжүүлэх бодлого барих шаардлага гарч байна. 

Техникийн үйлчилгээний хүрээг тэлж Боингоос гадна 

Эйрбусын хөлгүүдийг засах, юуны өмнө А320 хөлгийн 

ТҮ-ний ажлыг гүйцэтгэж, зах зээлээ гурав дахин өсгөх 

боломжтой. Мөн Техникийн үйлчилгээ явуулах БНХАУ-

ын болон АНУ-ын Иргэний Нисэхийн Удирдах газруудын 

эрхийн гэрчилгээг авах шаардлагатай ажээ. 

Бүх төрлийн ТҮ-ний ажлыг цогцоор нь гүйцэтгэхийн тулд 

юуны өмнө хуудсан төмрийн цех, композит цехийн ажлын 

чадамжийг нэмэгдүүлж, өргөн хэрэглээний эд ангиудыг 

өөрсдөө үйлдвэрлэх, PMA (Production Manufacturing 

Approval) болон DOA (Design Organization Approval) төрлийн 

баталгааг авах гэнэ. Мөн эд ангийн засварын хүрээг 

нэмэгдүүлж, орлогоо өсгөх, шинэ техник технологийг 

нэвтрүүлэх, хөгжил ба судалгааны ажлуудыг гүйцэтгэх, 

эдийн засгийн үр өгөөжийн нарийвчилсан тооцоо хийдэг 

байнгын үйл ажиллагаатай багийг ч бүрдүүлэх шаардлага 

тулгарчээ. 

Энэ газрын туршлагад тулгуурлан  

агаарын хөлгийн засвар, үйчилгэээний  

ажлыг өргөжүүлэхэд Засгийн Газраас бодлогын 

дэмжлэг үзүүлж, Буянт-Ухаад нэгэнт асар их 

хөрөнгө зарцуулж, бүтээн байгуулсан, одоо ашиглаж 

буй “Чингис Хаан” ОУНБ-ын дэд бүтцийг хэвээр нь 

хадгалж, агаарын хөлгийн болон эд ангийн  

засвар үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн  

цогцолбор барих хэрэгтэй байна.

 Мөн бүс нутгийн иргэний нисэхийн нисгэгч болон 

нисэхийн нарийн мэргэжлийн ИТА бэлтгэх сургалтын 

төв, ерөнхий зориулалтын агаарын хөлгийг угсрах, тусгай 

онгоцны буудал болгох гэх мэт буман боломж байна.

Ийнхүү Буянт-Ухаагийн буудлаа бусад орны жишгээр, 

аж үйлдвэрийн цогцолбор парк хэлбэрээр цаашид 

төрөлжүүлэн хөгжүүлж чадвал үндэсний хэмжээнд нэмүү 

үнэ цэнэ шингэсэн, бүс нутгийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвар 

бүхий, жилд 50 сая долларын борлуулалттай, 1000 гаруй 

нарийн мэргэжлийн ажилтныг ажлын байраар хангах 

томоохон ирээдүй байна. 

Эдийн засгаа төрөлжүүлэхэд  

байгаа боломжоо ашиглах нь цоо  

шинийг эхлэхээс илүү өгөөжтэй. 

2018.08.01

УХААЛАГ АЛХАМ

зах зээл одоогоор манай улсаас  3 цагийн нислэгийн зайн 

доторх бүсэд орших, ТҮ-гээ гуравдагч талаас авдаг агаарын 

тээвэрлэгчид ажээ. Энэ бүсэд Боингийн хоёр загварын 258 

агаарын хөлөг одоо нисч, хөлгийн тоо нь жилд 4-5 хувиар 

өссөөр байна. Манай инженер, техникийн ажилтнуудын 

хүн цагийн үнэлгээ одоогоор харьцангуй доогуур байгаа 

нь зах зээлийн хэрэглэгчдийг татах, өрсөлдөх боломж 

олгож байна. Тэд одоо Эйрбусын техникийн үйлчилгээ, 

засварын эрхийг авахаар ажиллаж байна.
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 Д.Ж: Бакуд бид САМСА-ийн уулзалтад оролцлоо. 
САМСА-ийн талаар бидэнд ярьж болох уу? САМСА гэж ямар 
байгууллага вэ? Яагаад энэ үйл ажиллагааг зохиов?

Ф.С: Хэдхэн жилийн өмнө САМСА гэж үг байдаггүй 
байсан. Тус үйл ажиллагааг манай солилцооны хөтөлбөрийн 
оролцогчид анх санаачилсан. CA буюу Сentral Аsia нь Төв 
Ази, М нь Монгол, С нь Кавказ, А нь Афганистан. Бүгд нийлээд 
CAMCA. 

Д.Ж: Энэ байгууллага хэзээ байгуулагдсан бэ?

Ф.С: Байгуулагдаад 10 жил болж байна. АНУ-ын Батлан 
хамгаалах яамны нарийн бичгийн дарга асан Дональд 
Рамсфелдийн Рамсфелд сан болон Стокхольм, Вашингтонд 
төвтэй Төв Ази, Кавказын хүрээлэнгийн хамтарсан төслөөс 
урган гарсан. 

Д.Ж: Энэ байгууллагын үндсэн зорилго, чиг үүрэг юу вэ?

Ф.С: Энэ бүс нутгийн шинэ залуу үеийнхэн оюун ухаан, 
хувь хүний хувьд бидэнд гүн сэтгэгдэл үлдээсэн. Уг улс 
орнууд зөвхөн өөрсөд рүүгээ анхаарал хандуулж байх үед 
эдгээр чадварлаг залуус гарч ирсэн байдаг. Хөтөлбөрийн 
зорилго нь юуны өмнө тэдэнд АНУ-тай ямар нэг холбоо 
үүсгэх боломжийг олгох зорилготой. Тэд АНУ-д 6 долоо 
хоногийн хугацаатайгаар зочилж олон нийтэд танигдсан 
хүмүүстэй уулздаг. Гэхдээ үүнээс илүү чухал нь тэд нутагтаа 
буцаж очоод өмнөх төгсөгчидтэй уулзалтууд хийдэг, тэр нь 
явсаар бүх төгсөгчид цуглаж уулздаг CAMCA болсон хэрэг. 

Д.Ж: Оролцогчдыг хэрхэн сонгодог вэ?

Ф.С: Тухайн орных нь төрийн албан хаагчид, манлайлагчид, 
сэтгүүлчид, эрдэмтэд, өмнөх оролцогчид гэх мэт хүмүүс 
оролцогчдыг нэр дэвшүүлдэг. Ингээд нэр дэвшигчдээс 
сонгож чадварлаг, гүн сэтгэгдэл үлдээхээр хүмүүс бүрддэг.

Д.Ж: Энд нэлээд монголчууд байхыг би харлаа. Нийт хэдэн 
монголчууд байгаа вэ?

Ф.С: Эхэндээ хөтөлбөрт Афганистан, Монгол хоёр 
байгаагүй. Харин одоо жил бүр хоёроос, гурван монгол 
оролцогч ордог болсон. Монголоос нийтдээ 20 орчим 
төгсөгч байгаа байх. Тэд бүгдээрээ чадварлаг төдийгүй 
гайхалтай оролцогчид байдаг гэж хэлмээр байна. 

Д.Ж: Дэлхийн энэ хэсгээс гайхалтай залуу манлайлагчид 
төрж байна. Танай бага хуралд оролцож байхдаа гайхаж 
байлаа л даа. Монголоос Төв Ази хүртэлх орнуудын 

хооронд иймэрхүү харилцан яриа, ойлголцол нэг их болоод 
байдаггүй. 

Ф.С: Марко Пологоос хойш болсонгүй.

Д.Ж: Марко Поло гэснээс та “Мартагдсан соён гэгээрэл” 
нэртэй сонирхолтой ном гаргасан. Номондоо Төв Азийн бүс 
нутаг нь дэлхий ертөнцийн төв байсан гэсэн байсан. Яагаад 
тэр билээ?

Ф.С: “Мартагдсан соён гэгээрэл” номын гол санаа нь 
их энгийн. Худалдаа наймаа, хөрөнгө баялаг, үйлдвэрлэл, 
томоохон хотуудын хувьд Төв Азийн бүс нутаг нь багадаа 
500 жилийн хугацаанд дэлхийн эдийн засгийн төв нь байсан. 
Афганистаныг багтаасан энэхүү Төв Азийн өргөн бүс нутаг 
дахь эдийн засгийн хөгжил цэцэглэлт нь соён гэгээрлийн 
гайхалтай орчинг бүрдүүлж өгсөн байдаг. Тухайн цаг үед 
математикч, философич, одон орон судлаачид, анагаах 
ухааны хүмүүс гээд олон салбарын дэлхийд тэргүүлэгч 
мэргэжилтнүүд Төв Азиас төрөн гарсан. Эртний Грек, Ромын 
хоорондох цаг үед Төв Азид соёл, боловсролын хамгийн том 
цэцэглэлт болсон. 

Д.Ж: 13-р зуунд Чингис хааны үед Торгоны зам бий болж 
таны ярьж байгаа улс гүрэн ашигладаг байсан. Харин өнөө 
үед Хятадын санаачлагаар Бүс ба Зам гэсэн өөр нэг замын 
талаар ярилцаж байна. Эдгээр орнууд хоорондоо хамтран 
ажиллахад хэрхэн нөлөөлөх бол?

Ф.С: Юуны өмнө Торгоны замын талаар хэдэн үг хэлье. Тэр 
үед нэг Торгоны зам биш олон торгоны зам байсан. Эдгээр 
зам, чиглэлүүд эхлээд бүх Энэтхэгийг Баруунтай, дараагаар 
нь Хятадыг Баруунтай холбодог байсан. Энэ бол зөвхөн 
Хятадыг Энэтхэгтэй, Хятадыг Баруунтай холбодог байсан 
зам биш. Төв Азиуд яг тэг дунд нь байсан. Сонирхолтой 
нь Европ, Ойрхи Дорнод, Энэтхэг, Хятад гээд бүхий л соёл 
иргэншлийн төвүүдтэй шууд харилцаа холбоотой байсан 
цорын ганц хүмүүс нь Төв Азиуд. Харин хуучин Торгоны зам 
болон Хятадын санаачилсан Бүс ба Зам санаачилга хоёр 
ялгаатай. Торгоны зам бол уг бүс нутгаас өөрөөс нь гарч 
ирсэн байхад Хятадын санаачилга гадна талаас эхтэй. Бүс ба 
Зам нь зөвхөн Хятадыг дэлхий ертөнцтэй холбох зорилготой. 
Үүнд жишээ нь Энэтхэгийн хойгтой дэлхийг холбох асуудал 
ярихгүй байна. Гэтэл бид тэр бүс нутаг асар их хүн амтай, 
эдийн засгийн өндөр өсөлт үзүүлж байгааг мэднэ. Нэг л 
өдөр Хятадаас том төв болох учраас бид урьтаж бодох 
хэрэгтэй. Бүс ба Зам санаачилгатай хамтарч ажиллахтай 
зэрэгцэж Энэтхэгийг ч мөн үүнд багтаах талаар бодолцох 

ДР. ФРЕДРИХ СТАРР  
Төв Ази, бүс нутгийн 

институтийн үүсгэн байгуулагч

Др. Фредрих Старр нь АНУ-ын Еэлийн их сургууль, Кембрижийн их сургууль болон Принстоны 
их сургуулийг тус тус төгссөн. Тэрээр Төв Ази, Оросын улс төр, гадаад бодлого, бүс нутгийн 

эрчим хүчний бодлогын судлалаар мэргэшсэн. Орос Евразийн асуудлаар 20 гаруй ном, 200 
гаруй нийтлэлийг хэвлүүлсэн. Мөн АНУ- ын 3 Ерөнхийлөгчийн Орос Евразийн асуудал хариуцсан 

зөвлөхөөр ажиллаж байжээ.

Монгол, англи, орос хэл дээрх ярицлага, http://jargaldefacto.com/category/8 

ЯРИЛЦЛАГА ДеФакто 

ЗӨВЛӨЛТИЙН ҮЕИЙН АМЬДРАЛ 1991 ОНД 
ДУУСГАВАР БОЛЧИХСОН Ч АРГА БАРИЛ НЬ 

ШАРТАЛТ МАЯГААР АМЬ БӨХТЭЙ ҮРГЭЛЖЛЭЭД Л 
БАЙНА. ГЭХДЭЭ ШАРТАЛТ ХЭСЭГТЭЭ ҮРГЭЛЖИЛЖ 
БАЙГААД АЯНДАА АЛГА БОЛДОГ ШИГ ЭНД Ч БАС 

ТИЙМ Л ЗҮЙЛ БОЛНО
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Ярилцлагын бүрэн эхийг 
jargaldefacto.com вебсайтааас үзэх боломжтой. 

шаардлагатай байгаа юм. 

Д.Ж: Бүс ба Зам санаачилгын ачаар Орос, Хятадын нөлөө 
цаашид улам бүр нэмэгдэхээр байна. Эдгээр орнууд уг 
нөлөөг хэрхэн харж байна вэ?

Ф.С: Миний хувьд нөлөө нь нэг их нэмэгдэнэ гэж бодохгүй 
байна. Оросын үр нөлөө буурч байна шүү дээ. Яагаад билээ? 
Орос хүч сул эсвэл алдаа гаргаад байгаадаа биш юм. Харин 
Төв Азиуд өөрсдийнхөө хувь заяаг гартаа авч эхэлсэнтэй 
холбоотой. Үүнийг эерэг зүйл гэж харах хэрэгтэй. Тэрнээс 
биш Хятад, Энэтхэг, Орос, Европ эсвэл Америкийн эсрэг зүйл 
огт байхгүй. Энэ бүс нутгийн хүмүүс бид бол газар нутгаараа 
зөвхөн дамжин өнгөрүүлдэг идэвхгүй, жижиг хүмүүс биш гэж 
улам бүр хэлж байна. Бид өөрсдийн гэсэн ашиг сонирхолтой, 
түүхтэй, арга чаргатай хүмүүс. Бид хоорондоо нэгдэж нэг цул 
болон хүчтэй улс орнуудтай хамтран ажиллая гэж байгаа. 

Д.Ж: Гэтэл эдгээр замууд бүгд Оросоор дамжин Европт 
хүрэх үү?

Ф.С: Үгүй. Нэг нь л Оросоор дамжина. Бусад бүх замууд 
нь шууд Хятадаас эхлэн Казахстанаар дамжаад Каспийн 
тэнгис хүртэл, тэндээсээ бидний одоо байгаа Баку, тэгээд 
Гүржээс Турк хүрнэ. Хоёр дахь буюу хойд чиглэлийн зам 
нь Оросоор дамжиж байгаа юм. Энэ бол хуучин төмөр зам 
дээр түшиглэсэн хуучин маршрут. Харин хамгийн идэвхтэй 
хэсэг нь төв зам буюу Европ баруун зүгт, Хятадаас зүүн 
зүгт. Гурав дахь чиглэл нь Энэтхэг, Пакистан, Бангладешаас 
эхтэй Каспийн тэнгисийг нэвт гаран, Кавказаас Турк орон 
цаашлаад Баруунд хүрэх зам. Энэ зам нь зүүн зүгт мөн 
явсаар Ханой хүрнэ. 

Д.Ж: Та Кэннан болон Аспен институтуудтай ажилладаг. 
Оросоор ярьдаг, Оросын улс төрийг удаан хугацаанд 
судалсан. Эдгээр хуучин Зөвлөлтийн бүрэлдэхүүнд байсан 
орнууд дахь Оросын нөлөөг та хэрхэн харж байна вэ? 
Өнөөдөр хэр өөрчлөгдсөн бэ? Орос гэдэг томоохон хүч тэнд 
удаан хугацаанд оршин тогтнож байна шүү дээ.

Ф.С: Үүнийг ийм байдлаар ойлговол зүгээр байх: 100 
жилийн турш Төв Ази болон энэ бүс нутгийн орнууд Оросын 
колончлолд байсан. Эерэг болон сөрөг олон өөрчлөлтүүд 
гарсан. Одоо бол эдгээр орнууд тусгаар улсууд болсон. 
Өмнө нь тэд зөвхөн Москва руу харсан ганц цонхтой, 
ганц хаалгатай өрөөнд амьдардаг байлаа. Одоо тусгаар 
тогтносноосоо хойш эдгээр орнууд бүх л чиглэлд шинэ 
цонх, хаалгыг нээчихсэн. Энэ бол болохоос өөр гарцгүй, хэн 
нэгний эсрэг биш зөвхөн Төв Азиуд өөрсдийнх нь төлөөх 
өөрчлөлт. Чи өнөөдөр 2018 оны Киргизстанд байгаа бол 
дэлхийтэй шууд холбогдсон байгаа. Үүнд ямар ч буруу зүйл 
байхгүй. Харин ч сайн зүйл. Ингэж холбогдсон нь зөвхөн 
өөрсдөд төдийгүй бүх дэлхийд боломж олгож байгаа юм шүү 
дээ. Бусад орнуудаас дутахгүй чадварлаг хүмүүс Киргизстанд 
байна. Хүчтэй, томоохон улс орнууд энэ үйл явцыг сайн 
ойлгохгүй байх шиг. Үүнийг эсэргүүцэж, саад хийхийн оронд 
нааштайгаар хүлээж авах ёстой.

Д.Ж: Даанч тэгэхгүй байна шүү дээ. Оросууд санаа 
зовниулж байна. Украйн, Гүрж гээд л олон зөрчил мөргөлдөөн 
үүсгэчихлээ. Үүнийг та яаж харж байна?

Ф.С: Зөвлөлтийн үеийн амьдрал 1991 онд дуусгавар 
болчихсон ч арга барил нь шарталт маягаар амь бөхтэй 
үргэлжлээд л байна. Гэхдээ шарталт хэсэгтээ үргэлжилж 
байгаад аяндаа алга болдог шиг энд ч бас тийм л зүйл болно. 
Хэвийн харилцаа удахгүй сэргэнэ гэж би бодож байна. 
Гэхдээ Орос нөгөө талаас өнгөрснийг дахиж сэргээх гэсэн 
боломжгүй мөрөөдлөө орхиогүй л байна. Урагш харж биш 

өнгөрсөн рүү буцах гэж оролдож байгаа нь эцэстээ бүтэхгүй. 
Эцэстээ хил хязгаарынхаа дотроо оршдог, сайн хөрш Өөр 
Орос улс бий болно. 

Д.Ж: Их л хугацаа орно доо. Таны бодлоор хэр удах бол?

Ф.С: Мэдэхгүй юм даа. Энэ бол бусад хүчтэй орнууд юу 
хийхээс шалтгаална. Мөн Төв Азиуд өөрсдөө юу хийхээс ч 
шалтгаална. 

Д.Ж: Ийм учраас л Узбекистанд танайх цэргийн баазтай 
байсан шүү дээ. Тэгээд яагаад ч юм солигдоод Киргизстанд 
баазтай болсон. Оросын цэргийн бааз бас байсан уу?

Ф.С: Тэдгээр цэргийн баазууд нь зөвхөн АНУ-ынх биш, 
аль аль нь НАТО-гийн, Барууны бааз байсан. Энэ хоёр 
орныг захирах зорилготой биш, Афганистан дахь цэргийн 
ажиллагаанд зориулсан баазууд. Тэгээд ч тэдгээр баазуудыг 
аль хэдийн орхисон. Гэтэл Оросын тал цэргээр захиргаадах 
арга барилаасаа салж чадахгүй баазуудаа улам нэмсэн. 
Мөн Хятадын талаас ч Тажикстан дахь баазуудынхаа тоог 
нэмэгдүүлсэн. Энэ бол сайн зүйл биш. Төв Азийн орнуудыг 
харин ч хүчирхэгжүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Ингэж байж л 
тэд өөрсдийнхөө тусгаар тогтнолыг ямар нэг гадны хүчний 
нөлөөгүйгээр өөрсдөө сахин хамгаална шүү дээ. Америк, 
Хятад, Орос, Энэтхэг, Европын ямар ч цэргийн баазгүйгээр 
Төв Азийн ард түмнийг өөрсдийнхөөр нь байлгах хэрэгтэй.

Д.Ж: Гэтэл ямар нэгэн байдлаар иймэрхүү интервенцүүд 
гаднаас ирж байна. Хэсэгтээ л ингэх байх даа?

Ф.С: АНУ, Европ, Хятад зэрэг орнууд Оросуудад эдгээр 
хүмүүс та нарын эсрэг биш, зөвхөн өөрсдийнхөө төлөө байгаа 
юм шүү. Тиймээс зөнд нь орхи гэдгийг ойлгуулах хэрэгтэй 
байх аа. Энэ бүс нутаг дотроосоо аюулгүй байдлаа хангах 
нь хамаагүй дээр. Гаднаас аюулгүй байдлыг нь хангах гэсэн 
ямар ч оролдлого бүтэлгүйтнэ. Монголчууд хүртэл гаднаас 
нь урт хугацааны аюулгүй байдлыг тогтоож чадалгүй өөр 
томоохон хүчнүүд орж ирсэн шүү дээ. 21-р зуунд томоохон 
хүчнүүд өөрөө өөрсдөдөө эзэн болдогтой адилаар Төв Ази, 
Кавказын тусгаар тогтносон орнуудад өөрөө өөрсдөдөө эзэн 
болох боломжийг нь олгох эсэх том сонголтын өмнө тулаад 
байна. Тэгэхгүй гэвэл хүчирхэг орнууд гаднаас нь өөрсдийн 
ашиг сонирхлоо тулгана шүү дээ. Монголд ч бас энэ асуудал 
тулгарч байгаа учраас уг CAMCA хэмээх харилцан ярианд 
оролцож байгаа нь зүйтэй юм. 

Д.Ж: Шанхайн Хамтын Ажиллагааны Байгууллага дахь 
монголын оролцоог та яаж харж байна вэ?

Ф.С: Сайн эсвэл муу юу гэдэг нь хараахан тодорхойгүй 
байгаа ч монголчууд ухаалаг ард түмэн учраас сайтар 
тунгаагаагүй шийдвэр гаргахгүй байх гэж бодож байна. 
Энэтхэг элссэнээр Шанхайн Байгууллага үндсэндээ 
өөрчлөгдөж байгаа гэдэгт та нар итгэж байгаа болов уу. 
Монгол Энэтхэг нь эртний ойр дотно харилцаатай улсууд. 
Энэ нь Шанхайн Байгууллагыг зөвхөн Хятадын гадаад 
бодлогын нэг хэсэг биш чухамдаа олон туйлт болгож байгаа 
гэдэгт монголчууд итгэж байгаа гэж би бодож байна.

2018.07.28-нд цацагдсан Дефакто  
ярилцлагын гол агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл: 
2018.07.29-ний дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12 

ТОЙМДеФакто 

ЦАЛИН, ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ

ДӨРВӨН БАНК ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨӨ НЭМЭГДҮҮЛЖЭЭ

ОУВС-ийн Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн 

санхүүжилтийн 5 дахь үнэлгээ хийх ажлын хэсэг Засгийн 

Газартай уулзсан. Уулзалтаар талууд энэ оны сүүлээр 

төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэх асуудлыг 

хэлэлцсэн. 

Цалин гэдэг нь ямар ч инфляцигүй нөхцөлд хүртээмжтэй 
бөгөөд тухайн хүний бий болгож буй үнэ цэнэтэй уялдаж 
гарч ирэх ёстой тоо. Цалин хөдөлмөрийн бүтээмжтэй 
холбоотой байх ёстой ч үнийн хөөрөгдөл, ханшаас болоод 
тэнцвэр нь алдагдаад байна. Хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээг ер нь 2 жил болоод л 25 хувиар нэмээд байгаа. 
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс ХХОАТ авахгүй, 
НДШ-ийг хасна гэж байгаа юм. Жишээ нь хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээ 240 мянга байгаагаас 300 мянга 
боллоо гэвэл нэмэлт 60 мянган төгрөгнөөс татвар авахгүй 
буюу улсад 2017 оны байдлаар 192 мянган төрийн албан 
хаагч ажилладаг тул жилд 12 орчим тэрбум төгрөгийн 
татвар авахгүй гэсэн үг болно. Нэгэнт л энэ хэмжээгээр 
татварын орлого буурах юм бол энэ хэмжээгээр татвараа 
нэмэх үү, аль эсвэл энэ хэмжээгээр зардлаа танах уу гэдэг 
асуудлыг шийдсэн байх ёстой. 

Улирлын чанартай олон бизнесүүд голдуу ажилтандаа 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр цалин өгдөг ба энэ 
хэмжээ өсвөл мэдээж тэдэнд үнэтэй тусах учраас аль болох 
бага хүн авахыг хичээж эхэлнэ. 2016 онд хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээг 240 мянга гэж тогтоосон бөгөөд энэ 
нь нэг сард ажлын 21 өдөр, 168 цаг байдаг гэвэл нэг цагийг 
1430 төгрөг гэж тогтоосон гэсэн үг. Үүнийг 300 мянга 
болгоно гэвэл нэг цагийн хөлс 1790 төгрөг буюу 74 цент 
болно. Харин Өмнөд Солонгост нэг цагийн хөлс 7530 вон 
буюу 6 доллар 75 цент байгаа ба энэ үзүүлэлт манайхаас 8 
дахин их байгаа учраас л хүмүүс тийшээ яваад байна шүү 
дээ. Мөн цагийн ажилтныг ажилд авах хандлага багасч энэ 
нь цаашдаа ядуурлыг бууруулахад нөлөөлж чадахгүй л дээ. 

Цалин нэмж болох ч гол асуулт нь энэ мөнгийг 

хаанаас олох вэ? Төр өөрөө юм бүтээдэггүй учраас 

мөнгө олдог 2 л арга байдаг ба нэг нь татвараа 

нэмдэг, нөгөө нь Монголбанкнаас зээлдэг буюу 

цаагуураа бол мөнгө хэвлэдэг юм. Мөнгө хэвлэх 

замаар цалин нэмэхэд тодорхой хэсэг нь хожиж, 

үлдсэн нь хохирдог. 

Өнгөрсөн онд манай банкны секторт активын чанарын 

үнэлгээ хийгдсэн. Монголбанкнаас сар бүр гаргадаг 

мэдээллийн дагуу “системийн хэмжээнд 510 тэрбум 

орчим төгрөгийн өөрийн хөрөнгө шаардлагатай” гэсэн 

дүгнэлтийг гаргасан. Энэ дагуу банкуудад хөрөнгийн 

дутагдлыг нөхөх үүрэг өгсөн. Ингээд 5-р сараас хойш 

4 банк нийтдээ 128.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө буюу 

1/4-ээр нэмэгдүүлсэн байна. Шаардлагаар бол энэ он 

дуусахад үлдэгдэл 3/4-ийг нэмэгдүүлсэн байх ёстой.

Тэгэхээр аль банк үүнийг нэмээд байгаа вэ гэдэг чухал. 
Монголбанк аль нэг банкны нэр хэлвэл банкны системийн 
итгэл алдана гэж тайлбарлаж байгаа. Монголбанк аль 
банк гэдгийг мэдээлэх ёстой бөгөөд хэрвээ дампуурах юм 
бол тэр бүх хүний хадгаламжийг өөрөө хариуцах ёстой. 
Хадгаламжийн даатгалын корпораци гэж байгууллага нь 
банкуудаас шимтгэл авах замаар сан бүрдүүлж түүнээсээ 
20 сая хүртэлх төгрөгийн хадгаламжийг л баталгаажуулж 
байгаа. Тиймээс хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг 
хамгаалахын тулд аль банк нь юу болоод байгааг МБ 
эртхэн хэлэх үүрэгтэй. 

Арилжааны банкны өөрийн хөрөнгө нь 9-10 хувь нь л 
байдаг ба 90 хувь нь бусдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө 
байгаа байхгүй юу. Тиймээс арилжааны банкууд тэдгээр 

хөрөнгө эзэмшигчдийн өмнө ил тод байх ёстой. Хэрвээ 
ямар нэг эрсдэлтэй байдалд хүрэхээр байвал хүмүүс эртхэн 
мөнгөө аваад явах эрхтэй байх ёстой. 

Монголбанк сар бүр мэдээлэл өгдөг болсонд талархаж 
байгаа ч бүрэн нээлттэй биш байна. Өөрийн хөрөнгөө 
нэмсэн гэсэн ч өөрийн хөрөнгийн аль хэсгийг томруулсан 
бэ гэдэг бас их чухал. Өөрийн хөрөнгийг үндсэн буюу 1-р 
зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, нэмэлт буюу 2-р зэрэглэлийн 
өөрийн хөрөнгө гэж ангилдаг. 1-р зэрэглэлийн өөрийн 
хөрөнгөд хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгө, ашиг байдаг ба 
2-р зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгөд активын дахин үнэлгээ, 
2-догч өглөгийн өсөлтөөс бүрддэг. Анхдагч өглөг гэдэг нь 
хамгийн түрүүнд өгөх ёстой өр буюу харилцагч, хадгаламж 
эзэмшигчийн хөрөнгө байдаг ба 2-догч өглөг нь энэ 
өглөгийн дараа ч хувь нийлүүлэгчдийн эрх ашгийн өмнө 
ордог. Жишээ нь урт хугацаатай, хугацааны эцэст хувьцаанд 
хөрвөх нөхцөлтэй зээлийг 2-догч өглөг хэмээн өөрийн 
хөрөнгөөр бүртгэж болдог. Тэгэхээр энэ нэмэгдүүлэлт 
дээрх хоёр өөрийн хөрөнгийн хаана нь байгаа вэ гэдэгт 
тайлбар өгөх ёстой. 9-р сарын 31-нд банкууд ил тодоор 
тайлангаа гаргадаг тул үүнийг нь харж болно байх. 

Хэрвээ банкууд өөрийн хөрөнгөө өөрсдөө өсгөж 
чадахгүй бол ЗГ мөнгө хийх ба тэр гаргасан хэмжээгээр ЗГ 
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ТУРК СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫГ БАРИВЧИЛЖЭЭ 

ЭЛЭГНИЙ С ВИРУСЫН ӨДӨР БОЛЛОО

Монгол улсад ажиллаж амьдардаг Монгол, Туркийн 

хамтарсан сургуулийн дэд захирал Вейсел Акчайг 

хулгайлсан хэрэг өнгөрсөн Баасан гарагт гарсан. 

2 тал гэмт хэрэгтнийг харилцан тохиролцож, шилжүүлэх 
зэрэг гэрээ хэлэлцээрүүд байдаг л даа. Эрүүдэн шүүх болон 
бусад хэлбэрээр хэрцгий хүнлэг бусаар буюу хүний нэр 
төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцид 
2000 онд МУ нэгдсэн. Энэ конвенцийн 3-р зүйлд “Эрүүдэн 
шүүх аюул тулгарна гэж үзэх хангалттай үндэслэл байвал 
оролцогч улс уг этгээдийг өөр улсад албадан гаргах, буцаах 
буюу шилжүүлэн өгөхгүй” гэсэн байдаг байна. Манай нутагт 
өөр улсын хүчний байгууллага нэг иргэнийг авч явахыг 
оролдоно гэдэг бол биднийг ч бас хэзээ нэгэн цагт ингэж 

болно гэсэн үг шүү дээ. МУ-ын эрүүгийн хуулийн 1.7.3-т 
“Тухайн улсын хуульд зааснаар цаазаар авах ял оногдуулах, 
эрүү шүүлт тулгах хангалттай үндэслэл байгаа тохиолдолд 
гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг тухайн улсад гэмт 
хэрэгт мөрдөн шалгуулах, ял шийтгүүлэхээр шилжүүлэн 
өгөхгүй“ гэж заасан байгаа юм. 

ЗГ асуудал тодорхой болтол Турк багшийг авахаар ирсэн 
онгоцыг явуулахгүй гэж нэлээд бөөрөнхий хариулт өгсөн 
ба үүнээс ЗГ энэ тухай мэдээгүй байсан юм уу гэдэг асуулт 
гарч ирнэ. Туркийн элчин сайдын яам бид холбоогүй 
биш, бид хууль бус үйлдэл хийгээгүй гэж хэлсэн. Тэгэхээр 
энэ нь тохиролцоо байсан гэсэн утгыг илэрхийлж байж 
болзошгүй юм. 

“Элэг бүтэн монгол” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 

15-39 насны иргэдийг уг вирусын шинжилгээнд үнэ 

төлбөргүй хамруулж байна. Албан ёсны тоогоор 

одоогоор уг вирусын халдвартай 140 мянган хүн 

байгаа юм байна. Өнгөрсөн онд гэхэд 353 мянган хүн 

шинжилгээнд хамрагдаж 58 гаруй мянга нь халдвартай 

болох нь тогтоогдсон байна. Үүнээс 40 гаруй мянга нь 

эдгэрсэн гэсэн тоо баримтууд байна. 

Уг вирусээс үүдэлтэйгээр элэгний хорт хавдраар нас 
баралтын тоогоороо манай улс маш өндөр үзүүлэлттэй. 
Ялангуяа вирусээ мэдэхгүй явж байгаад элэгний хавдраар 

нас барагсдын тоогоор толгой цохиж байгаа. Хүн бүр В,С 
вирус байна уу үгүй юу гэдгийг шалгуулах хэрэгтэй байна. 
Хэрвээ байхгүй бол урьдчилан сэргийлэх вакцин хийлгэдэг. 
Харин вирус байгаа бол С-г нь 2015 оноос хойш эмчилдэг 
болсон юм байна. Мөн хувийн ариун цэвэр сахиж, эрүүл 
амьдралын дэглэм мөрдөж, ундны усны аюулгүй байдлыг 
хангах ёстой. 

ТОЙМДеФакто 

Дефакто тоймын гол  
агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв.

Тоймын бүрэн эхийг  
http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-sh7-29  

холбоосоор үзнэ үү

хувьцаа эзэмшихгүй юм бол банкны эзэн хүүгүй мөнгөөр 
банкаа авруулчихаж байгаа юм. Тэгэхээр энэ нь өөрийн 
хөрөнгөө өсгөх шаардлагатай байгаа банкуудад давуу тал 
олгож байгаа учраас хувьцаат болгох аль эсвэл гадаадын 

компанид өгч хувьцаа эзэмшилд нь өөрчлөлт оруулах 
ёстой гэж бодож байна. Нэгэнт л олон нийтийн хөрөнгө 90 
хувийг нь бүтээдэг юм бол нээлттэй байх ёстой. 
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