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Дамбадаржаагийн ЖАРГАЛСАЙХАН
Долоо хоног бүрийн нийтлэл,
http://jargaldefacto.com/category/23

СЭТГЭЛГЭЭНИЙ

“СУББОТНИК”
Э

нэ өдрүүдэд ЖДҮ хөгжүүлэх сангаас УИХ-ын гишүүд,
сайд, дарга нар мөнгө завшсан тухай орон даяар
ярьж байна. Нийгмийн сүлжээгээр “Бид уучлахгүй” гэх
давалгаа өрнөжээ. Цөөн хүмүүс нийслэлийн төв талбай дээр
цуглаж Их Хурлыг тараахыг шаардав.
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга УИХ өөрөө өөрийгөө тараах санал
даргад нь хүргүүлжээ. Дээрх сангаас гадна төрийн 27 сангийн
тайланг ил тод болгохыг иргэд Засгийн газраас шаардаж
эхлэв. Мөн Чингис болон бусад бонд, үнэ тогтворжуулах
нэрээр Монголбанкнаас тараасан олон их наяд төгрөг хаана,
хэнд, яаж очсон, эргэж төлсөн эсэхийг асууж байна.
Уг нь эрх мэдэлтнүүд нийтийн хөрөнгө завшаад байгааг
монголчууд бүр эхнээс нь мэдэж байсан. ХМХ-үүд энэ тухай
их, бага хэмжээгээр хааяа дуугарч ирсэн. Нийслэлийн газрыг
завшиж байгаа тухай миний бие удаа дараа баримттайгаар
нийтлэл бичиж “зайсандах” гэж нэр томьёо гаргаж байлаа.
Үүнийг зарим хүн интернет орчинд дэмжиж байсныг эс
тооцвол монголын нийгэм бараг чимээгүй явсаар ирсэн.
Харин өнөөдөр яг өөрийнх нь жижиг, дунд бизнест очих
мөнгийг УИХ-ын гишүүд хулгайлчихсан болохоор арай олон
хүн дуугарч байна. Тэгээд тэгээд, ихэнх иргэд, ялангуяа мэдлэг
боловсролтой нь чимээгүй харсаар л сууна.
Монголд эдийн засгийн биш, авлигаас угшилтай улс
төрийн хямрал нүүрлээд байна. Авлигын цаад эх үүсвэр нь
улс төрийн намуудын санхүүжилт, түүнийг ил тод болгохыг
шаардъя гээд би бараг арван жил, долоо хоног бүр цахим
хуудас, сонин, телевиз, нийгмийн сүлжээгээр тасралтгүй ярьж,
бичсээр ирсэн. Гэвч иргэд маань үүнийг мэдсэн ч мэдээгүй

юм шиг, дүлий дүмбэ оргиж, гишүүд нь намын даргынхаа
эсрэг үг дуугарах тэнхээгүй явж ирлээ.
Хамаг хөрөнгө мөнгө, газар, байгалийн баялагийг нь
хулгайлаад, дээрэмдээд байхад монголчууд яагаад зүгээр л
хараад суугаад буйг би үргэлж гайхах юм. Энэ бүхнийг иргэд
мэдээгүй, сонсоогүй дээ биш, өөрийнх нь урдах ажил төрөл
явж байгаа бол бусад нь хамаагүй, өөрсдөө болгоно биз
гэж бодсоор байна. Монголчууд бид амин хувиа хичээсэн,
арчаагүй бэртэгчин болчихжээ.
Яагаад ийм болчихсон, хаана нь яаж өөрчлөх тухайг
системийн онолын “мөсөн уулын” загвараар дөрвөн түвшинд
жишиж тайлбарлахыг хичээе.
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ХАРАГДАХ ТҮВШИНД
Энэ бол одоо өрнөж буй үйл явдлуудыг буюу нийт
асуудлын 10 хувь болох, усны гадаргуу дээрх ил
харагдаж буй мөсөн уулын оройг хэлж байна. Үүнд эдүгээ
илэрч буй ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх санг шийдвэр гаргагчид
намдаа өгсөн хандивын төлбөр болгон хэрхэн зохион
байгуулалттайгаар хувааж авсан, 60 тэрбумын хэрэг,
их өрийн төлбөр гэх зэрэг олон үйл явдлууд орно.
Эхнэрийнхээ компанид хөнгөлөлттэй зээл авсан сайдыг
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албан тушаалаас нь чөлөөлнө, гэхдээ УИХ-ын гишүүний
бүрэн эрхийг нь үлдээнэ хэмээн шийдвэр гаргаж байгаа
гишүүд өөрийнх нь халдашгүй эрхийг удалгүй хураана
гэж айн чичирч байна. Эдгээр гишүүд авсан зээлээ
төлөөд, гишүүнээсээ татгалзсан ч, нийтийн засаглалын
хямралын асуудлыг энэ түвшинд шийдэх боломжгүй.
Дараагийн төр засгийн түшээд өөр нарийн арга
хэлбэрээр хулгай хийсээр байх юм.

ДеФакто

НИЙТЛЭЛ

ДАВТАГДАХ ТҮВШИНД
Усны гадаргуун доорх нь, усан дээр оршихтой төсөөтэй олон
үйл явдал өрнөж, бүгд л хэзээ нэгэн цагт ил тод болох ажээ.
Хэлбэр нь өөр ч агуулга нь адилхан, төр засаг нь сонгосон
иргэддээ биш улс төр бизнесийн бүлэглэлд үйлчилсэн үйлдэл
хөшигний цаана давтагдсаар байна.
ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх сангийн хулгайч нарыг барьсан ч, бүх
зээл, хохирлыг төлүүлсэн ч цаана нь 20 гаруй сан, бондын
болон, гоё нэртэй түмэн хөтөлбөрийн хэргүүд нэг нэгээрээ
усан дээр хөвөн гарч ирэх юм. Тэр бүрийн араас орж, нийтийн

хөрөнгийг хувьдаа завшсан бүх этгээдүүдэд хариуцлага
хүлээлгэсэн ч (үнэн зөв тэгж ялахыг МАНАН төрийн эрхэнд
байгаа цагт монголчууд үзэхгүй бололтой), эсвэл улс төрийн
цоо шинэ хүчин төрийн эрхэнд гарсан ч, төсөөтэй бусармаг
үйл ажиллагаа явагдахгүй гэсэн баталгаа байхгүй. Учир нь
ийм бусармаг үйл ажиллагааг бий болгож, төрүүлж байгаа
тогтолцоо нь доор нь бий. Асуудлыг давтагдах түвшинд нь урт
хугацаандаа шийдэх боломжгүй.

ТОГТОЛЦООНЫ ТҮВШИНД
Ар араасаа давтагдах хэргүүд, үйл явдлуудыг түүний доор
буй тогтолцоо нь төрүүлдэг. Монголын төрийн өнөөгийн
инститүцүүд, тэдгээрийн уялдаа холбоо, манай хууль
журам, түүнийг мөрдүүлж сахиулах ёстой цагдаа, хүчний
байгууллагууд, бизнесийн зохицуулалт, дэд бүтэц, татвар
гэх мэт өнөөгийн тогтолцоо нь дараа дараагийн хэргүүдийг
“үйлдвэрлэсээр” байгаа юм.

Энэ тогтолцоог өөрчлөх тухай Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
санаачилга гаргасан. Гэвч ямар ч шинэ тогтолцоо нь гэмт
үйлдлийг гаргахгүй, төрд хулгай нүүрлэхийг таслан зогсоох
баталгаа бас өгч чадахгүй. Гэмт хэрэгтнүүдээ шийтгэж,
тогтолцоогоо шинэчилсэн ч дараагийн тогтолцооны эрх
мэдэлтнүүдийн хулгайлах арга нь улам бүр нарийсах юм.

СЭТГЭЛГЭЭНИЙ ТҮВШИНД
Тогтолцоог хамгийн сайн боловсронгуй болгох арга бол
түүнийг бий болгодог сэтгэлгээний түвшинд байдаг. Зөвхөн
энэ түвшинд асуудлыг шийдэж чадах юм бол дээшээ мөсөн
уулын орой хүртлээ систем цэгцэрдэг. Өндөр хөгжилтэй
орнууд чухам энэ түвшиндээ өөрчлөлт хийж чадсан учир
иргэд нь харьцангуй элбэг хангалуун, аз жаргалтай, урт удаан
амьдарч байна. Тийм ч учраас монголчууд боломж л гарвал
тэдгээр орныг зорин тэмүүлж байна.
Энэ түвшинд улс үндэстний сэтгэлгээ, хандлага, үнэт зүйл,
ёс зүй, хүлээлт ордог. Энэ бүхнээс тогтолцоо, түүний дээрх үйл
явдлууд хамаарна. Монголчууд бид сэтгэлгээний түвшиндээ
ихээхэн өөрчлөлт хийхгүйгээр нийгмийн хөгжлийнхөө олон
асуудлыг бүрэн шийдэж чадахгүй. Бид өөрсдийн хандлагаа
өөрчлөх, үр хүүхэд, хойч үеэ хэрхэн хүмүүжүүлэхээс бүх зүйл
хамаарна. Жишээ нь юунд анхаармаар байгааг хэдхэн зүйлээр
тодруулж болно.
•

Бид хүүхдээсээ амьдралд овсгоо, самбаатай хандах,
хүний дор орохгүй байхыг шаардаж байна. Үүнтэйгээ
зэрэгцээд шударга, зөв байхыг шаардахгүй, өөрсдөө
үлгэрлэн харуулдаггүй учир хүүхдүүд маань ямар ч
үнээр хамаагүй бусдын дээр гарах сэтгэлгээтэй болж,
бусдаас түрүүлэх, илүү байхын төлөө юу ч хийхээс
буцахгүй болдог. Тийм учраас “цүнх барьж”, дарга
дагаж, гэнэт баяжих хүсэл, боломж нийгэмд өргөн
таржээ.

•

Монголд дунд сургуулийн шалгалтанд сайн сурдаг
сурагч нь муу сурдгууддаа шалгалтын бодлогоо
хуулуулахыг багш нар нь үүрэгдэж байна. Энэ нь
оюуны өмчийн хулгай хийхийг дэмжиж, хүүхдүүд курс,
дипломын ажилдаа бусдын ажлыг шууд л хуулаад
тавьчихдаг соёлыг (plagiarising) нэвтрүүлж байна.

•

Өөр нэг жишээ, гуравдугаар ангийн нэг хүүхэд ангийн
дарга болохын тулд хүүхэд бүрт мянган төгрөг өгчээ.
Бид бас хүүхэддээ хамт олноо дага, хүчтэйд ойр бай,
түрүүлж битгий дуугар гэх мэтээр сургаж хулчгар,
өөртөө итгэлгүй болгож байна.

Шударга ёсыг хамгаалах, хүнийг хайрлах, худлаа хэлэхгүй,
хулгай хийхгүй, бусдын хөрөнгө нэр төрийг хүндлэх,
хамгаалах зэрэг сэтгэлгээ манай нийгэмд үгүйлэгдэж байна.
Монголд шударга бус явдалтай тэмцэх, “шүгэл үлээх” зэрэг
соёл хэвшихгүй байна.
Монголчууд бид сэтгэлгээний түвшиндээ өөрчлөлт хийж,
хүнлэг орших, хамтран ажиллах, амьдрах соёлыг хэвшүүлэх
шаардлагатай. Ингэж чадсан цагт тогтолцоогоо эрүүлжүүлнэ.
Төр засаг, хууль журмаа боловсронгуй болгож, нийтээрээ чанд
сахин мөрдөж, зөрчсөндөө хариуцлага хүлээлгэдэг болчихвол
монголдоо бид сайхан амьдрах юм.
2018.11.14

3

Б.НАЙДАЛАА

НИЙТЛЭЛ

Эдийн засагч

Дарга нарын

“ДАВХАР ЭДИЙН ЗАСАГ”

Б

үртгэлгүй, хянах тоолох, татвар авах боломжгүй
хэрнээ үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ явж, орлого
олж, зарцуулж байдаг хэсгийг албан бус буюу далд
эдийн засаг гэдэг. Мөн бүртгэлээс гадуур хулгай, авлига, хууль
бус наймаа, мафийн нууц далд эдийн засаг байж болно.
Гэтэл Монгол Улсад үүнээс өөр, нийт эдийн засаг дотор
шимэгч паразит дарга нарын эдийн засаг давхар үүсч, өсөлт,
нийгмийн хөгжлийг тас боомилсон байдалтай болжээ. Улсын
төсвөөс цөлмөж санхүүждэг, эргээд улсын төсвийг захиран
зарцуулах улс төрийн эрх авах хүртэл бүтэн эргэдэг цогц “эдийн
засаг”. ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих, Орон
нутгийг дэмжих, Инновацийг дэмжих, Малчдыг дэмжих, Мал
хамгаалах, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих гэх мэт
өөр ямар л бол ямар иргэдийн төлөө гэсэн хэн ч үгүйсгэж
чадахааргүй зөв гоё нэрээр, хууль батлаж, хөтөлбөр гарган,
санхүүжилтийг нь улсын төсөвт олон тэрбумаар нь суулгадаг.
Зөвхөн төрийн энэ сангууд биш цаана нь тендер, концесс,
бондын зээл гээд ямар хэлбэрээр төсвөөс мөнгө гадагшилж
болно тэр бүгд бас санхүүжилт төсвөөс авах нэгэн төрлийн
арга зам нь. Энэ бол далд эдийн засаг биш, албан ёсны тоо
бүртгэлд орно, зээл, төсөв, татвар, тайлан гэх мэт бүгд бодлого
журмын дагуу мэт явна. Тэр нь харин жинхэнэ эзэд иргэдэд
хүртээлгүй, цөөн тооны дарга сайд, улс төрийн бүлэглэлийн
хүрээллээр дамжин шат шатандаа өөр өөрийнхөө хэмжээнд
таарсан хүүгүй зээл, тендер, тусламж өгөөж хэлбэрээр
хуваарилагдана. Хуваарилалтыг нам, бүлэглэлийн "дарга нар"
албан бусаар хийж зохицуулна. Монгол Улсын эдийн засаг 3.2
сая хүнийх бол энэ эдийн засаг ердөө 10 мянган (?) хүн дотор
эргэлдэнэ, гэхдээ нийт орлого ашгийн дийлэнхийг цөлмөж,
бусдын ажил, бизнес хийх боломжийг хаана.
Энэ шимэгч эдийн засгийн гишүүн хүүгүй зээл арын хаалгаар
тэрбумаар нь авч, бусдаас давуу байдалтай болсноор өөрийн
"ЖДҮ" бизнесээ хялбархан босгоно, эсвэл зүгээр л банкинд
хадгалуулах, ББСБ байгуулан өндөр хүүтэй зээлүүлж мөнгө
хүүлж, зах зээл дээр байхгүй өндөр ашиг богино хугацаанд
олдог байна. Харин жинхэнэ бизнес эрхлэгчид яг тэр мөнгийг
нь өндөр хүүтэй зээлж авч бизнесээ зогооно.
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Мэдээж бизнес эрхлэгч нөхөр "татвар", хувь ноогдлоо
өөрийг нь харж үзсэн, олон тэрбумын хүүгүй зээл өгсөн
бүлэглэлдээ хураалгана. Зарим бизнес олигтой юм хийгээгүй
атлаа нүдэн дээр огцом томордог, гэнэт том барилга объект
сүндэрлүүлчихдэг, үл хөдлөх хөрөнгөтэй болж түрээслэн
хүүлэгч, тасархай баян болдог, бас газрын үнэ тэнгэрт
хаддагийн цаад учир энэ. Эргээд ашгаараа улс төрөө
санхүүжүүлнэ, намдаа хандив өгнө, хэвлэл мэдээллийг, тойрон
хүрээлэгчдээ худалдан авна, өөрийн талд үйлчлэх, олны
толгойг эргүүлэх зорилготой коммент бичигчдийн армийг
үүсгэнэ. Хэн олон дагагч, цүнх баригч (ажилчид) цуглуулж,
цалин өгч, тэжээж чадаж байгаа нь эрх мэдэлтэй, улс төрийн
бизнесмэн, корпорацийн эзэн гэсэн үг. Аажим намынхаа нэг
фракцийг, эсвэл бүтнээр нь хувьчлан авч, хувийн намтай
болно. Сонгуульд хэн хаанаас яагаад их хэмжээний мөнгө
хайр гамгүй цацаж, тараадаг, хувийн телевизтэй болж, хэвлэл
мэдээллийг хүссэнээрээ хаалтын гэрээгээр зогсоож чаддагийн
учир энэ. Нам нэртэй боловч улс төрийн корпораци болж
хувирсны шалтгаан мөн энэ.
Сонгогчдыг хуурч маллах, аргагүй нөхцөл байдлаар нь
дарамтлах, мөнгө тараах ажлыг хариуцдаг бага шиг цалинтай
байнга ажилладаг намын салбар хороо, хөл гэгдэх нэгжүүд
байна. Мөн сонгуулийн үеэр мөнгө тараах, цөөн омог бүлгийг
санал өгүүлэх үнэн худал нь мэдэгдэхгүй "би чадна" бүлгийн
цагаар ажилладаг түр ажил хайгчид бас нэр дэвшигчдийг
тойрон эргэлддэг. Ингэж монголын эдийн засгийн ажлын
байр, орлогын нэлээн хэсгийг улс төрийн халтуур эзэлдэг, улс
төрийн бизнесмэн, корпорацийн эзэд ажил олгогч боссууд,
ачтан болон хувирчээ.
Улс төрчдийн энэ сүлжээг дэмжин, бага шиг цалин хөлс аван
иргэдийг мунхруулах, дарамтлах, мөнгө тараах ажлыг гардаж
буй хүмүүс үр хүүхдийнхээ ирээдүйг алж байгаагаа, өөрийнхөө
илүү амьдрах боломжийг бусдад үнэгүй бэлэглэж, түүнийхээ
төлөө нөгөө хэдэн даргаа долоон тал засч доош орж байгаагаа
ухаардаггүй. Жирийн иргэд хотод ч хөдөө суманд ч хоорондоо
талцаж, намчирхаж, дээрээ залсан хувалзнуудынхаа өмнөөс
ах дүүс, найз нөхөдтэйгээ хүртэл муудалцан сонгуульд ялсны
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дараа дарга нарын төсвөөс цөлмөх мөнгө-бялуунаас үртсийг
нь олж долоох хөдөлгөөнд нэгддэг. Улс төр хийж байна
гээд олон залуус энэ улс төрийн корпорацид “ажилд орон”,
эзэндээ үнэнчээ харуулах, шимэгч эдийн засгийг ажиллуулах
нэг эд эс нь болон ирээдүйгээ гишгэчиж эхэлнэ. Улс төрийн
корпорацийн эздийн хувьд жирийн иргэд бизнесийнхэн ядуу,
хямдхан, ажил бизнес, амьдрал нь элдэв саад барцадтай байх
тусам тэдний ашиг орлого, тоглох орон зай гарах тул улс
төрийн тогтворгүй байдлыг өдөөж, шинэ хүчин, эрүүл санааг
саармагжуулж, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалт, дотоодын
шударга бизнес эрхлэгчид, баялаг бүтээгчдийн эсрэг олныг
төөрөлдүүлэн турхирч, бужигнуулж байдаг. Үүнд гадны ашиг
сонирхол ч хавсрах нь бий.
Ийнхүү, улс төрийн гэж нэрлэж болох улс доторх улс,
эдийн засаг доторх давхар шимэгч эдийн засаг үүссэн байна.
Энэ эдийн засаг жирийн иргэд, бизнесийнхэнд хамаагүй,
сонгуулийн мөнгө тараах, сонгуульд ажиллах багийнхан, дарга
нарын тойрон хүрээлэлд л хамаатай, нийгмийн хамаг баялаг,
боломж бүрийг тэдэнд хуваарилах тогтолцоо буюу дарга

нарын эдийн засаг. Эдийн засагт бий болж буй баялаг, улсын
төсвийн дээж хэсгийг энэ эдийн засаг руу сороод авчихдаг
тул багш, эмчийн цалинг нэмэх төсөв байдаггүй, сургууль
цэцэрлэг барих мөнгө байдаггүй, жинхэнэ бизнес эрхлэгчдэд
зээл хүрдэггүй, ажил олдохгүй, зээлийн хүү буурахгүй, валютын
ханш тогтворжихгүй, яаж ч зүтгэж хичээгээд бизнес олигтой
босохгүй, амьдрал дээшлэхгүй.
Монгол Улс, Монгол хүн бүр ийм шимэгч тогтолцоонд
бариулан, өөрийн мэдэлгүй энэ шимэгч тогтолцоонд үйлчлэн,
хийж бүтээх, ажиллаж хөдөлмөрлөх, ирээдүйгээ бүтээх
боломжоо булаалгаж байна. Жинхэнэ өөрчлөлт хийе гэвэл
ганц нэг сайд огцруулаад дуусах биш төсвөөс зувчуулдаг улс
төр, санхүүгийн энэ бүтцийг тэр чигт нурааж, нэр холбогдсон
улс төрчдөөс төрийг цэвэрлэх шаардлагатай. Үүнийг
монголчууд талцаж, намчирхаж хоорондоо маргах биш харин
асуудлын эсрэг талд гарч, хүүлэгч улс төрчдийн эсрэг нэгдсэн
цагт л хялбархан бүтээж чадна.
2018.11.07
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Budapest University of Technology of Economics-ийн архитекторын магистр ба Ром хотод байрлах
Studio Fuksas-ын төв салбарт архитектороор ажиллаж байна. www.solongochannel.com

ХЯТАДЫН

МЕТРОПОЛИС
ХОТУУДААС СУРАЛЦАХУЙ

Х

ятад улс нь дэлхийд эдийн засаг, технологиороо
байлдан дагуулаад зогсохгүй сүүлийн 10 гаруй жилийн
хугацаанд нийслэл, хотуудынхаа төлөвлөлтөд их
анхаарч, барилга архитектурыг технологийн дэвшилтэй
уялдуулан хурдацтайгаар хөгжүүлж байна. Ялангуяа зорилтот
метрополис хотуудыг эрчимтэйгээр хөгжүүлэн, барилга
архитектур болон хотуудын мастер төлөвлөгөөг дэлхийн
алдартай архитекторуудаар гардан хийлгэж байна. Эдгээр
хотуудаас тусгайлан Хятадын баруун бүсийн Сычуань мужийн
төв болох Ченгдү хотоор жишээ аван тэдний ирээдүйн хот
төлөвлөлтийн бодлогыг танилцуулж байна.
Хятадын Сычуань мужийн төв болох Ченгдү хот нь Хятадын

Баруун бүсийн хамгийн том хот бөгөөд нийт 15.7 сая гаруй
хүн амтай, 14.300 км2 газар нутагтай Хятадын 4 дэх том бизнес
болон суурьшлын хот. Ченгдү хотыг “Диваажингийн хот” гэж
Хятадууд нэрлэдэг ба энэ нь байгаль орчин, гол мөрөн, тав
тух зэрэг нь төгс бүрдсэн учир ийнхүү нэрийджээ.
Ченгдү хотыг амьжиргааны түвшин өндөр, хөгжингүй
нийгмийг цогцлоосон Хятадын баруун бүсийн төв метрополис
хот болгохоор зорин ажиллаж байна.

ЧЕНГДҮ ХОТЫН “ДАВУУ ТАЛ”
Ченгдү хот нь Торгоны замын маршрутаар дамжуулан
худалдаа арилжаа хийхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг, экологийн
нөөц баялагтай. Тухайлбал хулсны баавгай, дэлхийн соёлын
өвийн бүртгэлд бүртгэгдсэн үзэсгэлэнт газрууд ихтэй, соёл
урлагийн төв гэх мэт олон сонирхолтой өгөгдөлтэй жинхэнэ
орчин үеийн метрополис хот болох боломжтой. Хотын
захиргаа эдгээр элементүүдийг нэгдмэл байдлаар хөгжүүлж,
түүний ирээдүйн төлөвлөгөөг цогцоор биелүүлэхэд чиглэн
ажиллаж байна. Торгоны замыг дурдсаны учир нь Ченгдү хот
эрт үед голчлон торго, цай, шаазан зэргийг Торгоны замаар
дамжуулан арилжаа хийдэг байсан бол одоо "Шинэ" үеийн
Торгоны замыг бий болгон Хятадын мэдээллийн технологийн
салбарт шинэчлэл хийж дэлхийн алдартай брендүүд болох

Intel, Apple iPads, Macs зэрэгт хэрэглэгддэг олон тооны
технологийн тулгуур эрхтэн болох чип үйлдвэрлэж байна.

ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ЭДИЙН ЗАСАГ
Шинжлэх ухаан, технологийн шинэчлэлийн салбарт
шинээр эхлэж буй стартап компаниас эхлээд амжилттай
ажиллаж буй 500 гаруй компанийг үүсгэн бий болгон, төрөөс
дэмжээд ажиллаж байна. Үүнээс гадна шинжлэх ухаан,
технологид ихээхэн хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж,
шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээний үр дүнг илүү хурдан
болгохын тулд шинэ санаачлагуудыг дэмжин, бизнес эрхлэх
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таатай орчинг бүрдүүлэхийг хотын урт хугацааны бодлогодоо
тусгасан байна.
Ченгдү хот нь дараагийн 15 жилд олон улсын худалдааны
диваажин болох зорилготой байгаа бөгөөд хотын
төлөвлөгөөнд үндэслэн Ченгдү хотын үйлчилгээний
салбарын үнэ 2020 он гэхэд CNY900 тэрбум хүрч, хэрэглээний
бараа бүтээгдэхүүний жижиглэнгийн худалдаа CNY850 тэрбум
хүрэх урьдчилсан тооцоо гарчээ.

ДЭД БҮТЭЦ
Шинэ Торгоны зам дээрх байршилд тулгуурлан төмөр
зам, авто замын сүлжээгээ хөгжүүлэхэд зориулж CNY230
тэрбумаас илүү хөрөнгө оруулалт хийхээр Хятадын Засгийн
газар 2016 оны нэгдүгээр сард зарласан юм. Энэ хугацаанд
тэд "Chengdu Shuangliu" Олон улсын нисэх онгоцны буудлаа
дэлхийн хамгийн их үйл ажиллагаа явуулдаг 30 нисэх буудлын
нэг болгосон бөгөөд нийт 85 орноос нислэг хүлээн авдаг бол
"Ченгдү хотын төмөр зам" нь Хятадын хамгийн том зургаан
төмөр замын нэг болж чаджээ. Энэ нь аялал жуулчлалыг
хөгжүүлэх томоохон үүрэгтэй бөгөөд гадаадын жуулчдаас орж
ирэх орлого нь аялал жуулчлалын нийт орлогын 30 хувийг
эзлэж байна.

ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, БАРИЛГА АРХИТЕКТУРТ ТАВИГДАЖ БУЙ ШААРДЛАГУУД
Хятадын Засгийн газар зорилтот хот болгондоо
тухайн нөхцөл байдалд нь тохирсон, алсын хараатай
төлөвлөлтүүдийг дэлхийн олон шилдэг архитекторууд, хот
төлөвлөлтийн мэргэжилтнүүдээр хийлгэж байна. Гэхдээ
хамгийн чухал нь Засгийн газар нь хотуудынхаа ирээдүйн
зорилтыг тодорхойлсны дараа үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөө боловсруулан гарсан үр дүнгээс нь хотуудын
ирээдүйн архитектур төлөвлөлтөд тавигдах шаардлагуудыг
бий болгож байна. Ченгдү хотын хувьд хамгийн өндөр
шаардлагатай хотуудын нэг бөгөөд тухайлбал хот төлөвлөлт,
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө болон ямар ч төрлийн
барилга барихдаа дараах стандартыг заавал мөрдөх хэрэгтэй.
Үүнд:
• "Агуу Их хот "-ын үндэс нь тухайн хотод ажиллаж,
амьдарч буй иргэд
• Хятадын уламжлалт архитектурын чиг хандлагыг
хадгалсан байх, санаа авсан байх
• Ирээдүйн үнэ цэнэтэй хот магадгүй "Байгаль руу буцах"
буюу цэвэр тогтвортой, экологийн, эрчим хүчний төгс
хэмнэлттэй хот бүтээх шийдэл
• Яг одоо Ченгдү хотод ургаж байгаа болон ургасан нэг
ширхэг ч модыг тасдахгүй, байгаагаар нь ургуулах,
хадгалж авч үлдэх. Ченгдү хотын газрын зураг дээр бүх
моднуудыг яг ургаж буй байршилд нь нэр төрлөөр нь
ангилан баримтжуулсан байх
• Тухайн барилга төлөвлөж буй хотод шаардлагатай
тохиолдолд орон нутгийн барилгын материалыг
заавал оролцуулсан байх

•

Хэт уламжлалт, туйлширсан төлөвлөлтийг халж, шинэ
цагийн төлөвлөлтийг хууль дүрэм, стандартын дагуу
хийж бүтээх
• Хотыг аль болох иргэд, байгаль хоёрын хоорондын
харилцаа холбоотой, уялдаатайгаар төлөвлөх
• Олон нийтийн талбай, орон зайг илүү анхаарч
төлөвлөх
• Гайхамшигтай
архитектурыг
бүтээхээс
илүү
гайхамшигтай орон зайг бүтээхэд анхаарах
• Аль ч цаг үед хэрэгцээтэй байх барилга төлөвлөх
• Олон нийтийн корридор буюу гудамжуудыг тасралтгүй
үргэлжлүүлэн төлөвлөх, ямар нэгэн байдлаар
блоклохгүй байх
• Орчин үеийн ухаалаг технологиудыг хэрэглэх
• Ирээдүйн "Ухаалаг хот" руу аль болох хурдацтайгаар
шилжих
Эдгээр шаардлагууд нь яг одоо Хятадын хот төлөвлөлтийн
экспертүүдээс өгч буй зөвлөгөө бөгөөд хэрвээ Хятадад барилга
төлөвлөж байгаа бол дэлхийн ямар ч том архитекторууд
болон барилга бариулж буй эздүүд дээрх шалгуур болон
олон зуун хуудас стандартыг ягштал мөрдөн ажиллах ёстой.
Эндээс харахад дэлхийн хамгийн их хүн амтай Хятад улсын
хот төлөвлөлт байгальдаа хандсан, байгалийнхаа нөөцөд
тулгуурлаад "Ухаалаг хот", "Байгальд тулгуурласан хот",
"Иргэдийн амьдрах тав тухтай орчин" зэргийг бүрдүүлэхийн
тулд эрчимтэй ажиллаж байна.

Энэ мэтчилэн дэлхийн хотууд өөрсдийн дүр зургаа тодорхойлоод түүндээ хүрэх төлөвлөгөө гаргаад цаг алдалгүй
ажиллаж байна. Харин хамгийн цөөхөн хүн амтай, том газар нутагтай, олон зууны түүхтэй улсын нийслэл Улаанбаатар
хотын имидж болон бусад хотуудын хот төлөвлөлт, дүр зураг яг аль чиглэл рүү ямар зорилгын дагуу хөгжиж байна вэ?
2018 оны 11-р сар
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл:
2018.11.11-ний дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12

УИХ-ЫН ГИШҮҮН Б.БАТЗОРИГТ ХАРИУЦЛАГА ТООЦОХГҮЙ
Хэрэв УИХ-ын гишүүн гэмт хэрэгт холбогдсон бол бүрэн
эрхийг нь түдгэлзүүлэх асуудлыг УИХ-аар хэлэлцдэг.
Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зээлийн
асуудалд холбогдсон УИХ-ын гишүүн Б.Батзоригийн
бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх асуудлыг чуулганаар хэлэлцэж
нууц санал хураалт явуулсан. Гэтэл гишүүдийн санал
хураалтаар түдгэлзүүлэх шаардлагагүй гэж үзсэн бөгөөд
намын бүлгээс нь холбогдох хэргийг шалгахад хууль
хяналтын байгууллагад ямар нэгэн хүндрэл гарахгүй гэж
тайлбар хийсэн.
Зөвхөн сайдын албан тушаалаас нь огцруулна гэдэг
шударга ёсны үүднээс бол хангалтгүй шийтгэл. Гэхдээ
өнөөгийн төр засаг үүнээс өөр арга хэмжээ авч чадахгүй.
Учир нь ямар арга хэмжээ түүнд авна, их хурлын бусад
гишүүдэд адилхан арга хэмжээ авах болчихно шүү дээ.
Нийтийн хөрөнгийг завших нь МУ-ын засаглалд
хэвийн үзэгдэл болоод олон жил болчихсон. ЖДҮХС-ийн
ашиглалт үүнийг батлаж байгаа зөвхөн нэг жишээ нь.
Энэ бол зөвхөн мөсөн уулын оргил буюу бусад сангууд,
бондын мөнгө, үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр гэх нэрээр
компаниудад хэдэн зуун тэрбумаар нь өгсөн баримт
материалууд дэлгэгдэж эхлэж байна.
УИХ-ын гишүүний бүрэн эрхийг нь түдгэлзүүлэхгүйгээр
гэмт хэргийг нь шалгана гэдэг бол хошин шогийн
үзүүлбэр л гэсэн үг. Цаг хожиж, мартагнуулна. ЖДҮ бол
МУ-ын эдийн засгийн ноён нуруу нь, энд л хамгийн олон
хүн ажиллаж амьдралаа залгуулж байгаа. Тэр олон хүний
бизнест очих ёстой байсан мөнгө шийдвэр гаргагчдын
өөрсдийнх нь компаниудад очсон нь бизнест хоёр
давхар цохилт болсон. Нэгдүгээрт авч чадах мөнгөө
аваагүй, хоёрдугаарт зээл авах гээд банкин дээр очсон
ч хүүг нь ЖДҮХС-ийн мөнгийг завшсан хүмүүс нь
өсгөсөн байгаа юм. Тиймээс энэ хүмүүс тийм ч амархан
өршөөхгүй. Олон тооны бизнес дампуураад байгаагийн
суурь шалтгаан нь зээлийн хүү өндөр, санхүүжилт
байхгүйтэй холбоотой. Гэтэл үүнийг бий болгогч нь эрх
баригчид байсан гэдгийг хүмүүс ухамсарлах нь өдрөөс
өдөрт нэмэгдэж байна.
УИХ-ын гишүүд өөрсдийн бүрэн эрхийг хасах
шийдвэр гаргахгүй нь мэдээж, гаргах юм бол эрүүгийн
хуулин дахь авлигын гэмт хэргийн тухай заалтын дагуу
эрүүгийн хариуцлага хүлээнэ. Гэмт хэрэг хийсэн хүмүүс
нь шийтгэлгүй яваад байхаар энэ нь сүүлдээ жирийн
хэрэг мэт болж иргэд дасаж байна. Шударга ёс байхгүй
учраас иргэд итгэлээ алдсанаар нийгэм эдийн засгийн
хямралд ордог. Удалгүй мөнгөтэй нь дүрвэдэг, мөнгөгүй
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нь төрсөн нутаг үндэс угсаагаараа талцаад байлдаад
үлддэг.
Хуулийн засаглал бол хүн бүр хуулийн өмнө ижил тэгш
эрхтэй байхыг хэлж байгаа. Ер нь өнөөгийн байдлыг
үүсгэсэн буруутан нь иргэд бид өөрсдөө. Хариуцлагагүй
сонголт хийсэн, хүн бүр хувиа бодоод мөнгөөр сонгууль
өгчихсөн, үүний үр дагаварт одоогийн байгаа ийм хүмүүс
төрийн эрхэнд гараад итгэл эвдэж, бидний хөрөнгийг
завшиж байгаа юм. Буруугийн хажуугаар дуугүй удаан
явж ирсэн дээ. Хэрвээ энэ хүмүүстэй тэмцэхгүй л бол яг
энэ байгаагаараа үлдэнэ шүү дээ. Төрд ажиллаж байгаа
шударга хүмүүс байгаа бол 28 сангууд, үнэ тогтворжуулах
хөтөлбөр, бондын мөнгийг яасан тухай мэдээллийг ил
гаргах хэрэгтэй шүү. Энэ мэдээллүүдийг ил гаргахыг
иргэн бүр шахах хэрэгтэй байна.
Өөрийн биш хөрөнгийг завшина гэдэг бол хулгай,
гэтэл энэ завших соёл хүчтэй буюу хамгийн харамсалтай
нь хүлээн зөвшөөрөгдөөд яваад байгаа. Чингис
хааныхаа нэрийг бариад 1,5 тэрбум ам.долларын
зээл авч, Хөгжлийн банкны 580 сая ам.доллар, Үнэ
тогтворжуулах хөтөлбөрийн 3 их наяд төгрөг, Засгийн
газрын үнэт цаас арилжаалан 1,4 их наяд төгрөгийг
гаргасан гэх мэт мөнгө хэрхэн зарцуулагдсан тухай
тайланг бид одоо болтол мэдэхгүй л байна шүү дээ.
Шатахуун жижиглэнгийн үнийг тогтворжуулах нэрээр
267 тэрбум, өргөн хэрэглээний импортын бараа 303
тэрбум төгрөг гэх мэт ард түмнийг өрөвдсөн нэртэй
хөтөлбөрүүд гарсан ч эцсийн дүндээ энэ хөтөлбөрийг
зохиосон хүмүүсийн хувийн компаниудаар нь дамжиж,
ямар ч үр дүнд хүрээгүй. Улс оронд хэдэн тэрбумаар
нь завших хангалттай мөнгө байна шүү дээ. Энэ мөнгө
нийгмийн хөгжилд, хувийн хэвшлийг хөгжүүлэхэд,
ижил тэгш боломж бий болгоход, хямдхан зээл олгоход
зарцуулагдах ёстой шүү дээ.
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ВАЛЮТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЭРГЭН ТОЙРОНД
Эдийн засгийн харилцаанд чухал нөлөөтэй нэгэн
хуулийн төслийг УИХ-аар хэлэлцэж байна. 1994 онд
батлагдсан Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн
шинэчилсэн найруулгын төсөл эдийн засагчид болоод
нийгэмд ихээхэн хэлэлцүүлэг дагуулж байгаа. Уг
шинэчилсэн найруулгын төслөөс гадна Ерөнхийлөгчийн
санаачилсан нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай төсөл ч
яригдаж байна. Өмнөх хаврын чуулганаар уг хуулийн
төслүүдийн хэлэлцүүлэг явж байсан.

Валютын зохицуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгад байгаа 3 ноцтой заалт:
•

Энэ хуулийн 16.2-т шинэ заалт орсон нь
“Монголбанк нь макро зохистой бодлого,
санхүүгийн
тогтвортой
байдлыг
хангах,
долларжилтын түвшинг бууруулах зорилгоор
шаардлагатай тохиолдод гадаад гүйлгээ, валютын
арилжаанд тодорхой хугацаанд хязгаарлалт
тогтоож болох бөгөөд үүнтэй холбогдох журмыг
Монголбанк гаргана” гэсэн байгаа.

•

Хоёрдугаарт, энэ хуулийн 17.1.3.-т “СХЗ төгрөгийн
ханшид үзүүлэх нөлөөг харгалзан гүйлгээнд
хязгаар тогтоож болно” гэсэн байгаа.

•

Гуравдугаарт, 16.1.6.-т “Монгол улсын хилээр
орох, гарах бэлэн валютад хязгаарлалт тогтоох”
гэсэн 3 ноцтой заалт байгаа.

•

Мөн үүний хажуугаар Төв банкны тухай хуульд
дараах өөрчлөлтийг оруулна гэсэн байна.
“Монголбанк Монгол Улсын эдийн засаг, төсвийн
орлогын бүрдэлтэд чухал ач холбогдолтой,
стратегийн хөрөнгө оруулагч эдийн засгийн
харьяат бус этгээдэд харилцан тохиролцсоны
үндсэн дээр валютын данс нээх, төлбөр тооцоо
гүйцэтгэж болно”

Энэ бол маш хурдан буюу гарсан өдрөөсөө эхлэж
нөлөөлөх хөрөнгийн хяналт буюу капитал контрол юм.
Орж ирж байгаа валютын урсгал, гадаадын хөрөнгө

оруулагч, зээлдүүлэгчийн сонирхол, нийт мөнгөний
нийлүүлэлтэд маш хурдан сөрөг нөлөө үзүүлэх буюу
эргүүлж засах гэвэл ихээхэн хэмжээний хөрөнгө хүч
шаардлагатай заалт гэдгийг хуулийг шинэчилж байгаа
гишүүд ухаарах хэрэгтэй байна. Цаашлаад гадаадын
хөрөнгө оруулалтыг татах байтугай, үлдсэн хэдэн
хөрөнгө оруулагчаа маш хурдан хөөж гаргах ба гадаадын
хөрөнгө оруулагчид гарснаар төгрөгийн ханш 4-өөс 5
дахин унана гэдгийг хариуцлагатайгаар тэмдэглэмээр
байна. Хэрвээ энэ хууль батлагдвал 1 доллар 10 мянган
төгрөгт маш хурдан хүрнэ. Энэ уналтыг зогсоох боломж
байхгүй. Яг ингэж удирдсан орнууд маш хурдтай ханш нь
унаж, инфляци нь нэмэгддэг. Энэ заалтыг гаргасан хүмүүс
түрхэн зуур төгрөгийн ханшийг тогтворжуулсан нэр зүүх
боловч яг төгрөг 10 мянга болох үед энэ хүмүүсийг бид
хаанаас хайгаад олохгүй. Хэрвээ энэ хуулийг гаргах л юм
бол бид эдийн засгаа буцаагаад аварч чадахгүй гэдгийг
л хэлмээр байна.
Төгрөгийн ханш уналтын гол шалтгаан нь гадаад
худалдааны хасах утгатай баланс байсан. Бид олсон
доллароосоо илүү ихийг аваад байсан учраас төгрөгөө
бид барьж чадаагүй. Гэтэл энэ жил МУ-ын гадаад баланс
алдагдалгүй байгаа. Харин урсгал зардлын баланс
алдагдалтай байгаа. Энэ нь гадагшаа төр засгийн гаргаж
байгаа мөнгө манайд орж ирж байгаа гадаадын хөрөнгө
оруулалтаас хамаагүй их болсон гэсэн үг.
Монгол улсын төгрөгийн уналтыг зогсоохын тулд
гадаадын хүмүүсийн мөнгийг хязгаарлах бус төр засаг
зардлаа хязгаарлах, хулгайлахаа болих, алдагдалтай
төсөв батлаж зөрүүг нь гадаадаас өндөр хүүгээр зээл
авах, ОУВС-д мөргөж сөгдөж уйлчихаад хааяа мөнгө
оронгуут нь том зан гаргахаа болих хэрэгтэй.
Өөрийнхөө бүтээгээгүй мөнгийг хянана гэдэг ер
нь юу гэсэн үг вэ? Хэрвээ ийм хуультай болвол урд
хөршөөс бусад бүх хөрөнгө оруулагч байхгүй болно.
Монголбанкинд данс нээх ямар ч шаардлагагүй. Төв
банк зөвхөн арилжааны банкуудад хяналт тавьж, өөрөө
арилжаа хийдэггүй байсан зарчмыг одоо арилжааны
банк болгох гэж байна. Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын
мөнгийг хаана байршуулахыг бид эндээс заах
шаардлагагүй.
Яг ийм алхам хийсэн улсууд гэвэл Зимбабве, Венесуэль,
Турк байна. Зимбабе 2009 онд 100 их наяд долларын
тэмдэгт гаргасан. Тэр мөнгө нь 2014 онд нэг ширхэг
талх авахад хүрэхгүй болсон. 2015 онд Хятад улсад төлөх
ёстой байсан 40 сая долларын өрөө төлж чадахгүй
болохоор нь өршөөсөн ч оронд нь юанийг дотооддоо
хэрэглэхээр болсон. Венесуэль бол дэлхийн хамгийн их
гэмт хэргийн үүр болсон дэлхийн хамгийн том нефтийн
нөөцтэй орон.
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ДеФакто

ТОЙМ

МОНГОЛ БАХАРХЛЫН ӨДӨР
Өнгөрсөн Пүрэв гарагт “Монгол бахархал”-ын өдөр
болж бүх нийтээрээ амарсан. Чингис хааны мэндэлсэн
өдөр буюу Билгийн тооллын өвлийн тэргүүн сарын
шинийн нэгэн нь энэ жил 11-р сарын 8-ны өдөр болж
таарсан. Гэтэл 11-р сарын 9-ний өдрийг буюу Баасан
гарагийн ажлын өдрийг дараа долоо хоногийн Бямба
гарагт шилжүүлсэн. Ингэж бүх нийтийн ажил, амралтын
өдрүүдийг зохицуулах үндэслэл Хөдөлмөрийн тухай
хуулийн 77 дугаар зүйлд байдаг. Гэхдээ уг шийдвэрийг
Засгийн Газраас 10-р сарын 31-ний өдөр буюу ердөө
өмнөх 7 хоногт нь гаргачихсан.
Ямар нэгэн баярыг амралтын өдрөөр тэмдэглэхийг
жилийн өмнө шийдсэн байх ёстой. Энэ нь улс орны аялал
жуулчлалд нөлөөлдөг. 7 хоногийн өмнө биш жилийн
өмнө хэлсэн бол төлөвлөөд янз бүрийн фестиваль
зохион байгуулах буюу эдийн засгийнх нь үр ашгийг
нэмэгдүүлж болно. Манай удирдлагууд ч эдийн засгийн
үр өгөөжөө бодохоос илүү ичсэн нүүрээ яахаа мэдэхгүй
л сая ингэсэн байх.
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Ер нь монголчууд амралтаа олон сарын өмнө төлөвлөж
сурах ёстой. Амрах нь бага, ажиллах нь их баймаар. Их
ажилласан хүн сайхан амардаг. Үргэлж амардаг хүнд
баярын өдрийн ялгаа байхгүй.

Эдийн засагч, нийтлэлч Д.ЖАРГАЛСАЙХАН
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