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RARA AVIS
(ЛАТ. ХОВОР ШУВУУ)

И

йм гарчигтай бэсрэг өгүүллэгийг Оросын
алдарт зохиолч А.Чехов 1886 онд бичжээ.
Энэ өгүүллэгт эрүүгийн хэргийн тухай роман
бичдэг зохиолч цагдаагийн даргаас бүх төрлийн
хулгайч, луйварчидтай танилцуулахыг хүсэхэд нь маш
хурдан биелүүлжээ. Ганц хоёр шударга, ёс жаягтай
хүнийг бас олж өгөөч гэхэд цагдаа гүн бодолд орж,
толгойгоо маажжээ.

Монголын уудам нутаг дээр шударга улс төрч,
төрийн түшмэд бас “rara avis” болчихоод байгааг
сүүлийн өдрүүдийн үйл явдлууд бэлхнээ харуулж байна.
Төрийн түшээд ЖДҮХС, Засгийн газрын бонд, АСЕМ-ийн
хөрөнгөнөөс хэрхэн завшиж ирсэн баримтууд хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээр тарж, олон нийтийн сүлжээ ард
иргэдийн уур бухимдлаар “буцалсаар” байна.

МАНАНД ТӨӨРСӨН ЭДИЙН ЗАСАГ
АН төр засгийн эрх барьж байсан 2012-2016
онуудад хаадын нэрээр бонд гаргаж 3 тэрбум
доллар зээлж аваад төсөв, тооцоогүй түмэн төслийн
нэрээр төрийн түшээд хуваан авав. Мах гурилын
нөөц бүрдүүлж үнийг нь тогтворжуулах, барилгын
салбарыг дэмжих, орон сууцны хөнгөлөлттэй
зээл олгох, шатахууны жижиглэнгийн үнийг
тогтворжуулах, өргөн хэрэглээний импортын
бараа, бүтээгдэхүүний өртгийг бууруулах, нүүрсний
аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх, түлш, эрчим хүчний
салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах, эрчим
хүчний үнэ, тарифыг тогтворжуулах, агаарын
бохирдлыг бууруулах зэрэг гоё нэртэй мянган
хөтөлбөр зохиосон нь удирдан зохион байгуулсан
түшмэдийг баяжуулав. Эдгээр хөтөлбөрүүдийг
Засгийн газар нь биш, Төв банкнаас нь санхүүжүүлж
нийт 5.4 их наяд төгрөг олгосны төлбөрийг татвар
төлөгчид төлөв. Төсвийн зарлага эрс өсч, төр нь
өрөнд баригдаж, үнэ өсч, төгрөгийн ханш буурав.
МАН 2016 онд төрийн эрх авснаасаа хойш өнөөг
хүртэл дээрх ЖДҮХС-аас төрийн түшээд, тэдний
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компаниуд сүүлийн 2 жилд 115 тэрбум төгрөг
луйвардсан нь өнгөрсөн долоо хоногоос ил болж,
жинхэнэ ЖДҮ эрхлэгчдийн жигшил, дургүйцлийг
төрүүлсээр байна. Энэ сангийн нууцыг МАНын доторх фракцын өрсөлдөөн анх задалжээ.
Одоо бусад 28 сангийн луйврыг шалгахыг иргэд
шаардаж байна.
Ийнхүү төр засгийн эрх мэдлийг эвсэн
болон, ээлжлэн барьж ирсэн МАНАНын бүлэглэл, их хурлын гишүүд, төрийн
сайд, түшмэдийн дотроос нийтийн
хөрөнгийг хулгайлж, зувчуулсныг нь биш,
зувчуулаагүйг нь жагсаавал цаг, цаас
хэмнэхээр болж байна.
Шударга түшмэд олоход хэцүү болсны бас нэг
шалтгаан нь тэд бүр байхгүйдээ биш, тэдэнд
итгэхэд хэцүү болсонтой ч холбоотой. Хулгайлдаг
түшмэд хэвийн, шударга нь гайхамшигт үзэгдэл
болоод байна. Төрийн бүтцийн дээд тал нь төсөв,
бонд, тендер, хөтөлбөр, төрийн худалдан авалт
нэрээр хулгайлаад хориод жил болсон учир, дунд
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доод тал нь бүр цагаандаа гарч ил задгай авлига
шаардах болжээ.

ядуурал газар авч, иргэдийн ирээдүйдээ итгэх
итгэл алдарсаар.

Төр засаг нэгэнт ийм болсон учир шударга
бизнесийн орон зай хумигдсаар, ажлын байр
цөөрсөөр, гадаад улсыг зорих ажил хайгчдын
цуваа тэлсээр байгаа. Улс оронд ажилгүйдэл,

Гэхдээ улс оронд болж буй өнөөгийн
үйл явдал нь монголчууд, төр засгийн
өмнө нэгэн түүхэн сорилт бас нэг түүхэн
боломж олгож байна.

ТҮҮХЭН БОЛОМЖ
Нийтийн хөрөнгийг төрийн түшээд завшсан нь
ил тод болж буй энэ цаг үе монголчуудын өмнө төр
засгаа институтийн хувьд засч бэхжүүлэх сайхан
боломж олгож байна. Бид юуны өмнө дараах
алхмуудыг хийх шаардлагатай. Үүнд:
•

Үндсэн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулах
замаар, ардчилсан улс орны нийтийн
засаглалын гурван тулгуур буюу хууль
тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийн ялгаа,
үүрэг, хариуцлагыг нь шинэчлэн тодруулах
замаар бие даасан, тэнцвэртэй, харилцан
хяналттай болгох.

•

Нийтийн засаглалыг ил
хариуцлагатай,
эгэх
(accountable) болгох.

тод нээлттэй,
хариуцлагатай

•

Хуулийн засаглалыг бэхжүүлэх буюу хуулийн
өмнө хүн бүр ижил тэгш байх зарчмыг
хэрэгжүүлэх.

•

Иргэд орлогоо нэмэгдүүлэх эдийн засгийн
эрх чөлөөг олгох, иргэний нийгмийг
бэхжүүлж, иргэдийн хяналтыг сайжруулах,
төрийн өмчийн бүх компанийг хувьцаат
компани болгох зэрэг болно.

ТҮҮХЭН СОРИЛТ
Улс төрийн намууд юуны өмнө хоёр том нам,
МАН ба АН-ын гишүүдийн өмнө түүхэн сорилт
ирлээ. Намууд дараах алхмыг хийх ёстой. Үүнд:
•

Улс төрийн намууд нийтийн хөрөнгийг
завшсан гишүүн нэг бүрт, дарга, цэрэг гэхгүй
хариуцлага тооцох.

•

Хариуцлага, оролцооны тогтолцоо, намын
санхүүжилтийн арга хэлбэрээ шинэчилж, ил

тод болгох, дотоод ардчиллаа хөгжүүлэх.
•

Намууд институтийн хувьд бэхжих буюу нэг
хүнээс хамаардаггүй болох зэрэг болно.
Намууд хэрэв эрс шинэчлэлт хийж
чадахгүй бол улс төрийн тавцангаас алга
болно.
2018.11.07
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2019 ОНЫ УЛСЫН ТӨСӨВ ХЭРХЭН БАТЛАГДАВ?
Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсвийн тухай
хуулийн төслийг УИХ-ын гишүүн Б.Чойжилсүрэн УИХ-д
танилцуулсан. Хуралд оролцсон гишүүдийн 86.7 хувийн
саналаар 2019 оны төсвийг УИХ баталсан. Ирэх онд ДНБий өсөлтийг 8 хувь байхаар тооцсонй байна. Төсвийн
тэнцвэржүүлсэн орлогыг 7.3 их наяд, харин зарлагыг
9.4 их наяд байхаар баталсан байна. Орлого, зарлагын
тэнцвэрийг харахад 2.1 их наяд төгрөгийн алдагдалтай
байна. ОУВС-тай хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн дагуу
төсвийн зарлагыг бууруулах зорилт тавьсан. 2019 онд
төсвийн зарлагын шинэчлэл хийхээр төлөвлөжээ.
Дандаа л алдагдалтай төсөв баталсаар ирсэн л дээ.
Сая төсөв батлахад АН-ын гишүүн Д.Гантулга яваад
нийт 75 гишүүний 38 буюу 50.6 хувийн ирцтэйгээр
төсвөө батлачихаж байгаа юм. Яахаараа МУ-ын төсвийг
батлаж байхад гишүүдийнх нь хагас нь байдаггүй юм. АН
“бид ийм муу төсөв батлахад оролцоогүй” гэж хэлэх нь
өөрсдөд нь л ашигтай болохоос бид нарт ашиггүй. Уг нь
тэд хуралдаа суугаад дуу хоолойгоороо үгүй гээд байж
байх ёстой байсан юм.
Төсөв батлахдаа гол нь алдагдалгүй байх зарчим
барьсангүй. Үнэ өсөөд буйн суурь шалтгаан нь төгрөгийн
ханш унаж байгаа. Яагаад гэвэл янз бүрийн сангаар
дамжуулж эдийн засагт их мөнгө орж, банк болон ББСБын хүүг хөөрөгдөж байна. Зээлийн хүү хэт өндөр учир
түүнийг төлөөд дээр нь ашиг олох бизнес улам цөөн
болж байна. Төсвийн орлогын эрсдлийг бууруулах
гол зам бол зардлыг багасгах, байгаа юмаа өгөөжтэй
ашиглах, хулгайд алдахгүй байх, харж хамгаалах,
арвилан хэмнэх явдал. Хоосон амлахаа больж популист
бодлого явуулахгүй байгаач ээ.
Ерөнхийлөгч 10-р сарын 12-нд энэ төсвийн төсөлд
хориг тавина шүү гэж хэлсэн. Үүний учрыг ашиг
сонирхлын зөрчилтэй, Сангийн сайд өөрийн тойрогт
бусдаасаа илүү мөнгө тавьсан, инфляци бараг 9 хувь,

бензиний үнэ нэмэгдсэн, долларын ханш 602 төгрөгөөр
өссөн гэх мэтээр тайлбарласан.
Ашигт
малтмалын
хайгуулын
болон
тусгай
зөвшөөрлийн орлого гэж байдаг. Үүний 50 хувийг 2020
онд орон нутаг, аймаг, нийслэлийн хөгжлийн санд нь
өгнө гэдэг хуультай байсныг 2019 он болгосон байгаа.
Ер нь бол үүнийг ард иргэддээ өгөхгүй бол ард иргэд уул
уурхайг үзэн ядаад эхэлсэн. Мөн ирээдүйн тэтгэврийн
нөөц сангийн хуулийн хэрэгжилтийг 2021 он болгоно
гээд 2 жилээр хойшлуулсан. Учир нь төр засаг МБны ипотекийн зээлийг өөр дээрээ авахгүй гэсэн. Энэ
нь 2021 ондоо ч болох эсэх нь тодорхойгүй, учир нь
ипотекийн зээл өөрөө улам багасаад байгаа. Дараагийн
зүйл бол ОУВС-тай тохирсон хөтөлбөрийнхөө дагуу
бид төсөв боломжтой болоход цалин нэмнэ гэсэн заалт
оруулсан байгаа.

Өрөнд баригдсан манайх шиг орон бол
алдагдалгүй л төсөв батлах ёстой. Төсвийн
алдагдал бол өр нэмэгдэнэ гэсэн үг. Төрд мөнгө
гэж байхгүй зөвхөн татвар төлөгчдийн мөнгө
л гэж байгаа. Татвар төлөгчдийн мөнгийг
авснаасаа илүү зарцуулаад зөрүүг нь гадаад
дотоодоос өр аваад байгааг тэмдэглэх
хэрэгтэй. Зарим өрийг 2021 онд буюу энэ ЗГ-ын
дараагийнх нь төлөхөөр, бонд авсан ч гэсэн
дараа дараагийн ЗГ төлөхөөр ийм явуулын хүн
шиг хандаж байгаа улс төрчид байна.
ЖДҮХС-аас хөнгөлөлттэй зээл авсан улс төрийн эрх
мэдэлтэй хүмүүсийн мөнгө тэдний банк, компаниар
нь дамжаад явчихаар банкуудын болон ББСБ-ын хүүг
хөөрөгдөөд, үр дүнд нь энгийн хүмүүсийг зээл авах
боломжгүй болгож байна. Төр эдийн засагт бага оролцох
хэрэгтэй, үнэ хянахаа зогсоох хэрэгтэй. Төрийн бүх
компанийг яаралтай хувьцаат компани болгох ёстой.

ПАРЛАМЕНТ ТАРАХ УУ?
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга УИХ-ыг
тараах асуудлаар албан бичгийг өнгөрсөн 7 хоногт
УИХ-ын даргад өргөн барьсан. Ийнхүү ерөнхийлөгч
бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш 2 дахь удаагаа
уг саналыг гаргаад байгаа. Түүний энэ удаагийн
саналыг харвал 2 ерөнхий асуудлыг үндэслэсэн байна.
Нэгдүгээрт, авлигажсан төсөв боловсруулсан гэж 2019
оны төсвийг шүүмжилсэн. Хоёрдугаарт, жижиг дунд
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үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зээлийг эрх мэдэл, албан
тушаалтнуудад олгосон нь огцрох хэмжээний үндэслэл
гэж үзсэн байна.
Өнгөрсөн долоо хоногт ард түмэнд нээлттэй болж
байгаа мэдээллээс харахад төр засаг хэний төлөө
ажиллаад байгаа юм бэ гэсэн асуулт гарч байна.
УИХ-ын гишүүдийн 50 нь энэ зээлийг авсан байна

ДеФакто
гэж ерөнхийлөгч хэлсэн. Үндсэн хуулинд УИХ тарах
тухай 22-р зүйл гэж байна. Үүнд “УИХ бүрэн эрхээ
хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж нийт гишүүдийн гуравны
хоёроос доошгүй нь үзсэнээр буюу мөнхүү шалтгаанаар
ерөнхийлөгч УИХ-ын даргатай зөвшилцөн санал
болгосноор өөрөө тарах шийдвэр гаргаж болно” гэжээ.
Ийнхүү тарах шийдвэр гаргасан бол шинэ сонгогдсон
гишүүдээ тангараг өргөтөл УИХ бүрэн эрхээ эдэлнэ
гэсэн байдаг юм байна. Тэгэхээр 50 гишүүн тараана
гэж үзэх эсвэл ерөнхийлөгчийн саналыг УИХ-ын дарга
хүлээн авах гэсэн хоёр сонголт байгаа юм байна. Гэхдээ
11-р сарын 6-ны 10 цаг 30 минутанд их хурлын дарга
ерөнхийлөгчийн албан бичигт “Монгол Улсын Их Хурал
бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй гэж үзэх үндэслэл
байхгүй” гэж хариу өглөө.
Одоо ЖДҮХС-аас хөнгөлөлттэй зээл авсан төрийн албан
тушаалтнуудад эрүүгийн хуулийн дагуу албан тушаалаа
урвуулан ашигласан гээд гэмт хэргийн байцаалт хийх
ёстой л доо. Тэгэхийн тулд УИХ-ын гишүүдийн бүрэн
эрхийг нь чөлөөлөхгүй бол тэр хүмүүс чинь халдашгүй
дархан эрхтэй. Нэгэнт л төрийн албан тушаалыг ашиглаад
өөрийн компанид их хэмжээний зээл авсан байгаа үед
хуулиараа энэ хүмүүс эрүүгийн хариуцлага хүлээх ёстой
байдаг. Эрүүгийн хуулийн Авлигын гэмт хэрэг гэдэг 22-р
бүлэгт “Төрийн албан хаагч албаны чиг үүрэг, бүрэн
эрх, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашиглаж, эсхүл
зориуд хэрэгжүүлээгүйгээс өөртөө, эсхүл бусдад давуу
байдал бий болгосон бол” хохирлын хэмжээнээс үл
хамааруулж эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ гэсэн заалт
байгаа.

ТОЙМ

Өнөөдрийн байдлаар 4 хүнийг саатуулсан байна.
Нийслэлийн прокурорын газраас ЖДҮХС-аас зээл авсан
гишүүдэд хэрэг үүсгэн АТГ-д шилжүүллээ гэж мэдэгдсэн.
Энэ сангаас гадна цаана нь 28 сан байгаа. Бондын
мөнгөнөөс авсан өмнөх 5 сайд, Нийслэлийн засаг дарга
асан хүмүүсийг шүүхэд шилжүүлсэн л гэсэн. АСЕМтай холбоотой 17-18 төрийн албан тушаалтны хэрэг
илэрч байна л гэсэн. Эдгээрийг шалгах ёстой байсан
төрийн аудитын дарга, Монгол Улсын Ерөнхий аудитор
Д.Хүрэлбаатар өөрөө “Цэн стайл” ХХК-даа тус сангаас
хөнгөлөлттэй зээл авчихсан. Харин үүнийг нь хянадаг
МУ-ын Ерөнхий прокурорын орлогч Б.Амгаланбаатар
"Цаст Согоот" гэж компанидаа 2017 онд 500 сая, 2018 онд
800 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл авчихсан. Тэгэхээр
энэ төр засаг гээч чононд хоттой хонио даалгасан юм
шиг л харагдаад байна шүү дээ. УИХ-ын гишүүн болоход
наснаас гадна мэдлэг чадварын хэмжээ тогтоож өгөхгүй
бол бид ийм л хүмүүсийг сонгосон байна даа.

Эдгээр хүмүүс одоо биш юмаа гэхэд дараа нь
хариуцлага хүлээж л таарна даа. Энэ 3 сая хүн
чинь тэнэг болчихоогүй шүү дээ.
АНУ-д хоёр парламентын танхим байгаа. Манайд
ерөнхийлөгчийн засаглалаар парламентын танхимаа
нэгээр нэмээд ерөнхийлөгчөө ерөнхий сайд шиг ажил
хийлгээд, парламент нь төлөөллийнхөө танхимыг
удирддаг болж болох юм. Ер нь одоо энэ засаглалын
бүтцийг сайн ярих шаардлагатай байна. Ямар ч байсан
иймэрхүү маягаар парламентын гишүүд бидний мөнгийг
завшаад байвал энэ лав болохгүй л болчихлоо.

АВЛИГЫН ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН ОЙЛГОЛТ ЯМАР БАЙНА ВЭ?
Азийн Сан олон улсын байгууллагаас “Авлигын талаарх
олон нийтийн ойлголт, мэдлэг тогтоох” судалгааг 2006
оноос хойш жил бүр хийж байна. Энэ судалгааны 2018
оны дүнгээр авлига бол ажилгүйдлийн дараа орох гол
асуудал гэж иргэд, олон нийт үзэж байна. 2010 онд
судалгаанд оролцсон хүмүүсийн 7 хувь нь авлигыг гол
асуудал гэж үзсэн. Гэтэл өнөөдөр 12 хувь болтлоо өссөн
байна. Уг судалгаа хийгдэж эхэлснээс хойш жил бүр
“Газрын алба” хамгийн их авлигад автсан байгууллагаар
тодорсон. Ердөө 2016 онд л хоёрдугаарт жагссан. Харин
энэ онд нь “улс төрийн нам”-уудыг хамгийн их авлигад
автсан байгууллага гэж олон нийт үзжээ.

Мөн “Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг ямар
байгууллага удирдан зохион байгуулах ёстой
вэ” гэсэн асуултад 2013 онд нийт оролцогчдын
44 хувь нь Авлигатай Тэмцэх Газрыг нэрлэсэн.
Гэтэл 2018 онд оролцогчдын 33 хувь нь л тус
байгууллагыг нэрлэсэн байна.

Иргэдийн авлигын талаарх мэдлэг бодит байдал хоёр
нэлээн ойрхон болоод байгаа. Ардчилсан улс, сөрөг
хүчинтэй болохоор энэ мэдээлэл нээлттэй болоод
байгаа. Авлига гэдэг л бидний хөгжилд хамгийн том саад
болж байгаа зүйл. АТГ яг хүсэн хүлээсэн шиг авлигатай
тэмцэж чадахгүй байна. Тиймээс энэ байгууллагад хүмүүс
итгэл алдарч байгаа. Гэхдээ хүчтэй үндэстний хамгийн
гол чадвар бол асуудлаа харж, алсыг харж шийддэг,
хоорондоо ярьдаг. Ийм шинж чанарын эх үүсвэр манай
үндэстэнд байгаа гэж боддог.

Дефакто тоймын гол агуулгыг
хураангуйлан бэлтгэв
Тоймын бүрэн эхийг jargaldefacto.com
вебсайтаас үзэх боломжтой.
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