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ТОКИО

А

ливаа гадаадын оронд ажлаар явахдаа,
уулзаж учирсан хэн ч улс орны чинь тухай
ярих бүх зүйлийг бид анхааран сонсдог. FM
радиогийн тодорхой долгион дээр “сууна” л гэсэн үг.
Японы нийслэл Токиод болсон хөрөнгө оруулалтын
6-р чуулганд оролцож, сонсож мэдсэнээ нэгтгэн энэ
нийтлэлийг бичлээ.
Монгол шиг валютын нөөц бага улс, хөгжиж буй
орнуудтай өрсөлдөн гадаадын хөрөнгө, технологи
татахаас өөр сонголт байдаггүй. Манай төр засаг,
хувийн компаниуд гадаадын хөрөнгө татахын тулд
сүүлийн хориод жил дэлхийн том хотуудаар явж, манайд
хөрөнгө оруулах нь яагаад ашигтай болох, бизнесийн
ямар боломж, давуу тал байгаа, ажиллаж амьдрах
нөхцөл, хууль журмаа ямар буйг танилцуулж ирлээ.
Японы Фронтиер компаниас жил бүр зохион
байгуулдаг энэ чуулган 2018 оны 11- р сарын 19-нд
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ЖАЙКА-ийн Глобал плаза-д болж, 250 орчим төлөөлөгч
оролцов. Элчин сайдууд, эрдэмтэд судлаачид,
сэтгүүлчдээс гадна монголд бизнес хийж, хийхээр
төлөвлөж буй японы, бизнесийн түнш хайж буй
монголын компаниуд цуглав.
Яг энэ өдөр Улаанбаатар хотод ЕС У.Хүрэлсүхийн
Засгийн газрыг огцруулах, эсвэл Их хурлаа тараах
тухай улс төрийн тэмцэл ид өрнөж байлаа. Ийм учир
чуулганд уригдсан Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд
Д.Сумъяабазар нарын төлөөлөгчид ирсэнгүй. Зорьж
ирсэн төрийн цөөн ажилтнууд, түүний дотор ЭСЯ-ныхан
өглөөгүүр харагдаж, зарим нь үг хэлчихээд алга болж,
бүтэн өдрийн хуралд хэн нь ч буцаж ирсэнгүй.
Ийм өдөр тохиосон хөрөнгө оруулалтын чуулган
дээр хэлж байсан зарим асуудлыг багцлан, дүгнэж
уншигчдын сонорт хүргэж байна.

ДеФакто

НИЙТЛЭЛ

НҮҮРСНИЙ ЭКСПОРТЫН ТАЛААР
Монголын хамгийн чухал салбар бол уул уурхай. Гэтэл
хамгийн том коксжих нүүрстэй уурхайгаасаа хил хүртэл
төмөр зам тавихгүй байгаа учир Монгол улс тонн тутам
22 долларын алдагдал хүлээж буй ажээ. Машинаар
зөөхөд тонн нь 28 байгаа бөгөөд, төмөр замаар бол 6
доллар байх аж. 30 сая тонн экспортлоод 660 сая доллар
алдаж байна. Нэг жилийн алдсан хөрөнгөөрөө 270 км
төмөр замаа барьчих байжээ.
Төрийн өмчийн ЭТТ нүүрсээ уурхайн аман дээр
нь зардаг. Тээвэрлэгч компаниуд ямар ч хамаагүй
машин, жолоочоор зөөлгөж байгаа учир замд осол их
гарч, хүний амь үрэгдэж байна. Төрийн компаниудад
нийгмийн хариуцлага алга.
Гэтэл

хувийн

Энержи

Ресурс

компани

нүүрсээ

баяжуулаад (угаагаад) тонныг нь Ганц модны боомт дээр
135 доллар, Хятад дотор тээврээ зохион байгуулаад зүүн
эрэгт нь 175 доллар хүргэж өгч болоод байна. Тэгвэл
ЭТТ уурхайн аман дээрээ 60-70 доллараар өгдөг, хил
дээр очихдоо 100 орчим доллар болж, хилийн цаана
байгаа хятадын компаниуд түүнийг нь угаагаад цаашаа
150 доллар хүргэж байна. Тонн тутам 50 доллар буюу 30
саяыг гаргахад 1.5 тэрбум доллар алдаж байна. Энэ бол
жилд 15 сая тонн нүүрс угаах 4-5 үйлдвэр барих хөрөнгө
ажээ.
ЭТТ-н хувьцааг олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр
гаргах тухайд, улс төрийн томилгоотой ТУЗ-тэй төрийн
компанийн хувьцааны жижиг хэсгийг худалдан авах
сонирхол бага ажээ.

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЭКСПОРТЫН ТАЛААР
Бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, органик гэдгийг баталгаажуулах,
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх блокчэйн, IoT (internet of things) зэрэг
технологийн шийдэл бий болсныг түргэн ашиглах, хөдөө аж

ахуйн бүтээгдэхүүний хувьд чанар, сав баглаа боодол дээрээ
анхаарах.

ТЭЭВЭР ЛОЖИСТИКИЙН ТАЛААР
Японоос ачуулсан чингэлэг Солонгосын Бусан, Хятадын урд
эрэг хүртэл усан онгоцоор, дараа нь машинаар, тэгээд галт
тэргээр явж Улаанбаатарт ирж байгаа учир, үнэ өндөр, удаан
байна. Тяньжинаар болохоор нэг чингэлэгт нэг төрлийн ачаа
байхыг шаарддаг учир DHL ийм тойруу замыг сонгодог.

Хятадын төрийн дарга Монголд айлчлахдаа УБ-Тяньжиний
хооронд ямар ч асуудалгүй, хил гааль гэхгүйгээр төмөр
замаараа транзит тээвэр хийлгэнэ гэсэн яасан бэ?

ТӨРИЙН БОДЛОГЫН ТАЛААР
Монголын Засгийн газар, бодлого нь тогтворгүй
байна. Төр засаг хоорондоо өрсөлдсөн олон төслүүд
зэрэг зарлаж эхлүүлдэг, үр дүнд нь аль нь ч хэрэгжихгүй
хоцордог. Хэрэгжсэн ч, барьсан төслүүд нь төдөлгүй
үнээрээ өрсөлдөөд бүгд алдагдалтай ажилладаг.
Нүүрсний уурхайнуудынхаа аман дээр цахилгаан
станц барина гэж олон жил ярьж ирсэн ч ганц нь ч
баригдаагүй. Цахилгааны үнийг хэт хямд барьж төсвөөс
татаас өгч байна. Цахилгаан маш хямд учраас цахилгаан

станцуудад технологио шинэчлэх, дамжуулах, түгээх
дэд бүтцээ сайжруулах хөрөнгө хуримтлуулж чадахгүй
байна.
Цахилгааны үнэ хямд биш, зөв байх ёстой, бүх хүнд
татаас өгөх шаардлагагүй. Маш хуучирсан цахилгаан
станцуудаа ажиллуулаад байгаа нь монгол сайн
инженерүүдтэй гэсэн үг. Гэхдээ шинэ технологийн
шинэ цахилгаан станц барих шаардлагатай.
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ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТАЛААР
Дэлхийн том банк, компаниуд монголд хөрөнгө
оруулахдаа
хамтрах
түншийнхээ
бизнесийн
хэрэгцээнээс гадна нийгмийн хариуцлагыг нь хардаг.
Гэтэл байгаль орчны болон хүмүүнлэгийн ямар
хариуцлага хүлээж, нийгэмдээ ямар дэмжлэг үзүүлж

буй нь мэдэгдэхгүй байна. Хувьцаат компани мөртлөө
үйл ажиллагааны мэдээлэл, хувьцаа эзэмшигчдийн
нэрсийн бүрэн жагсаалт ил тод байдаггүй, Монголын
Хөрөнгийн Биржийн суурь нь 28 жилийн дараа ч улс
төржсөн хэвээрээ байгаа.

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ТАЛААР
Япон улс гаднаас ажиллах хүч авах тухай шинэ
хуулийг ирэх оны 4-р сарын 1-ээс хэрэгжүүлж эхэлвэл
монголоос маш олон хүн ирнэ. Учир нь монголчууд
боловсролтой, япон хэлийг шаардлагын түвшинд
харьцангуй хурдан сурдаг, сайн ажилчид. Японд эдүгээ

хамгийн олон гадаадын хүн байгаа нь хятадууд ч,
хүн амтай нь харьцуулвал монголчууд. Мөн визний
хугацаандаа буцдаггүй, үлддэг тоогоороо Монголчууд
түрүүлж, Бангладеш удаалж байна.

ШИНЭ ОНГОЦНЫ БУУДЛЫН ТАЛААР
Хоёр жилийн өмнө нээгдэх ёстой байсан онгоцны
буудал яасан бэ?
Японы тал буудлаа цагтаа барьчихсан, монголын
тал замаа барихгүй удсан. Өнөөдөр бол онгоцны
буудлыг ажиллуулах компаниа (оператор) шийдэхгүй,
хойшлуулсаар байна. Уг нь 2014 оноос хойш монголын
Зам тээврийн хөгжлийн А.Гансүх, М.Зоригт, Д.Ганбат,
Ж.Бат-Эрдэнэ, Я.Содбаатар зэрэг таван ч сайдаар
дамжин японы компани байхаар тохирсон ажээ.
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[Буянт Ухаагийн онгоцны буудлын олон үйлчилгээ,
татваргүй барааны дэлгүүрүүд бас л сайд дарга нарын
хөрөнгө учир тийм хурдан асуудал шийдэхгүй, шинэ
буудал дээр ч эрх ашгаа авч үлдэхийн тулд дахиад л
иргэд бидний ашиг сонирхлыг уландаа гишгэж байгаа
бололтой. ДЖ]
Хөшигийн хөндийн “хөшиг” хэзээ нээгдэх вэ?
2018.11.21

Дэлгэрийн Уянга

НИЙТЛЭЛ

Өмгөөлөгч, хууль зүйн доктор

ШҮҮХИЙГ УЛС ТӨРӨӨС,
ХУУЛЬ ЁСЫГ “БҮЛЭГЛЭЛҮҮДЭЭС”

Т УС ГА А Р Л А Х Н Ь

З

ахиргааны ерөнхий хуулийн өөрчлөлтийн
асуудал нь Үндсэн Хуулийн Цэц төдийгүй
Улсын Дээд Шүүх улс төрийн маргааны нэг
хэсэг болж хувирах замаар эцэстээ эх толгой
нь мэдэгдэхээ байх байдал руу улс орныг түлхэх эрсдэл
бийг харуулсан нэг тод жишээ юм. Энэхүү нийтлэлээр энэ
үйл явцыг түүхчлэн харуулж, үзэл бодлоо илэрхийлье.
2002-2005 он
2002 онд Улсын Их Хурлаас захиргааны хэргийн шүүх
гэсэн шүүхийн нэг мэргэшсэн салаа, мөчрийг байгуулах
зорилготой хуулиудыг батлаж, шинээр байгуулагдсан
Захиргааны хэргийн шүүх нь 2004 оны 6-р сарын 1-ээс
эхлэж хэрэг маргаан шийдэж эхэлсэн байна. Үүнээс
хойш жил хүрэхгүй хугацааны дотор Үндсэн хуулийн
цэц нь Засгийн газрын шийдвэрийг Захиргааны
хэргийн шүүх хянах нь Үндсэн хуулийг зөрчсөн гэж
үзсэн дүгнэлт гаргажээ (2005 оны № 2 дүгнэлт). 2005
оноос хойш Захиргааны хэргийн шүүх нь Засгийн
газрын шийдвэрийг хянаагүй байна. Цэцийн энэ
шийдвэрийг Б.Чимид болон бусад хуульчид ихээхэн
шүүмжилж байжээ. Гэхдээ Захиргааны хэргийн шүүх
Засгийн газрын шийдвэрийг хянахгүй байсан ч гэсэн
ердийн шүүхүүд иргэний өмч хөрөнгө, хөдөлмөрийн
маргаанд холбогдож Засгийн газрыг хариуцагчаар
татаж хэрэг маргаан шийдвэрлэж, хувь хүн, хуулийн
этгээдийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээж ирсэн байна.
2015, 2016 оны хуулиуд
Захиргааны ерөнхий хууль, Захиргааны хэргийг
шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль гэсэн хоёр шинэ

хуулийг өмнөх Улсын Их Хурал 2015, 2016 онуудад
баталсан. Эдгээр хуулиуд нь 2016 оны 7-р сарын 1-ээс
хойш хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн. Үүнээс хойш
Захиргааны хэргийн шүүхүүд Засгийн газрын 20 орчим
шийдвэрийг хуульд нийцэж байгаа эсэхийг хянасан
байна. Энэ хэргүүдийн дундаас Эрдэнэт үйлдвэрийн
49 % болон өвөл, хаврын морин уралдааныг хориглох
асуудал нь олон нийтийн анхаарлыг ихээхэн татсан
билээ.
Үндсэн хуулийн цэц болон Улсын дээд шүүхийн
хоорондын сөргөлдөөн
2018 оны 4-р сарын 2-ны өдөр Цэцийн дарга Д.Одбаяр
УДШ-ийн Ерөнхий шүүгч Ц.Зоригтод “Шүүхийн үйл
ажиллагааг Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэрт нийцүүлэх
тухай” албан бичиг ирүүлж, уг бичигтээ Захиргааны
хэргийн шүүх Засгийн газрын шийдвэрийн талаарх
маргааныг хянан шийдвэрлэж байгаа буруу практикийг
залруулж, хуулийг зөв хэрэглэхийг шаардсан. 2018
оны 5-р сарын 4-ны өдөр УДШ-ийн нийт шүүгчдийн
хуралдаан болж Цэцийн даргын “хүсэлтийг хангахаас
татгалзлаа” гэдгээ УДШ олон нийтэд мэдээлсэн.
Үндсэн хуулийн цэцийн дарга Д.Одбаярын зүгээс
шинээр 2015/2016 онд баталсан хоёр хуулийн хүрээнд
ч Цэцийн 2005 оны дүгнэлт хүчин төгөлдөр үйлчилнэ
гэж үзсэн. Харин Үндсэн хуульд нийцэж байгаа эсэх
талаар иргэнээс очсон мэдээллийн дагуу маргаан
үүсгэж, маргааныг Цэц их суудлаараа шийдвэрлээгүй
байхад Цэцийн дарга саналаа ийнхүү урьдчилан хэлсэн
нь эрх хэмжээгээ хэтрүүлсэн ноцтой үйлдэл болсон
гэж үзэж байгаагаа доктор Мөнхсайхан илэрхийлжээ.
5
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Мөн 2018 оны 10-р сарын 25-ны өдөр нийтлэгдсэн
ярилцлагад Улсын дээд шүүхийн шүүгч Г.Банзрагч нь
Үндсэн хуулийн цэцийн 2005 оны дүгнэлт нь тухайн
үед хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан Захиргааны хэрэг
хянан шийдвэрлэх тухай хуультай холбоотой байсан. Уг
хууль хүчингүй болж, шинэ хууль батлагдан хэрэгжиж
байгаа бөгөөд шинэ хуулийн ямар нэгэн зүйл, заалт
Үндсэн хуулийг зөрчсөн гэсэн Цэцийн дүгнэлт одоогоор
гараагүй байна гэжээ.
Захиргааны хэргийн шүүхийн ач холбогдол
Цэцийн 2005 оны № 02 дүгнэлт гарсны дараа
ч иргэний процессын шугамаар Засгийн газрын
шийдвэрийг иргэний хэргийн шүүх хянаж, иргэний
эд хөрөнгө, хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой
маргааныг шийдвэрлэж ирсэн.
Онолын хувьд захиргааны хэргийн шүүх нь иргэний
эрхийг төрийн байгууллагын халдлагаас хамгаалах илүү
өргөн боломжийг өгөх юм. Учир нь иргэний хэргийн
шүүх нь хоёр талын маргааныг таслах хөндлөнгийн
маргаан таслах институт маягаар ажиллах ёстой.
Харин Захиргааны хэргийн шүүх нь хэрэг маргаанд ач
холбогдолтой нотлох баримтыг өөрийн эрх хэмжээний
хүрээнд цуглуулах замаар хэргийг шалгах эрхтэй байдаг.
Энэхүү зарчмыг герман хэлээр Amtsermittlungsgrunsatz
гэдэг. Монголын Захиргааны хэргийн шүүхийг ХБНГУын дэмжлэгтэйгээр байгуулсан. Захиргааны хэргийн
шүүх гэж тогтолцоо нь герман, францад байдаг
төрөлжсөн шүүхийн тогтолцоо юм.
Үзэл бодол
Энд захиргааны хэргийн шүүхэд төрийн халдлагаас
иргэний эрх, өмчийг илүү үр дүнтэй хангах боломж бий
гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй. Захиргааны хэргийн шүүх
Засгийн газрын шийдвэрийг хянах боломж нь нээлттэй
байвал алс хэтдээ иргэний эрхийг хамгаалах боломж
илүү үр дүнтэй байна гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Нөгөө
талаас монголын тогтолцоо нь хуучин социалист
нийгмийн
“байцаагчийн”
тогтолцооноос
салж
чадахгүй байгаа өнөө үед жишээ нь оюуны өмчийн
маргааны асуудалд гэхэд захиргааны хэргийн шүүх
байгуулагдсанаас ойлгомжгүй байдал ихээхэн үүсэн
гэдгийг онцолмоор байна (дэлгэрэнгүйг эндээс).
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Өөр нэг чухал зүйл нь Захиргааны хэргийн шүүх
жинхэнэ шүүх шиг ажиллаж, өдөр тутмын улс төрийн
тэмцэлдээнээс зайгаа авах чадвартай байх боломжийг
шинээр баталсан хуулиар олгож өгсөнгүй. Шинэ хуулиар
төрийн бус байгууллагууд нийтийн эрх ашгийн үүднээс
Захиргааны хэргийн шүүхэд хандах боломжтой байна.
Энэ боломжийн дагуу өвөл, хаврын хурдан морины
уралдааныг хориглох асуудалд гэхэд хэд хэдэн төрийн
бус байгууллага шүүхэд хандсан байна.
Өөрийн эрхийн төлөө бус, “бүх нийтийн” эрх ашгийн
төлөө шүүхэд хандана гэдэг нь угтаа шүүхийг улс
төржүүлэх нэг үүд хаалгыг нээдэг. Өнөөдөр Монгол
Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн нэр хүнд шороотой
хутгалдсаны нэг шалгаан нь мөн л ямар улс төрийн
хүчний захиалгаар ирсэн нь тодорхойгүй дугаар
хорооны иргэний мэдээллийг хэлэлцэж, эцэстээ
Цэц өөрөө дунд нь ороод “зодолдож”, “наймаалцаж”
эхэлсэнтэй холбоотой бус уу? гэж асуух учиртай юм
(дэлгэрэнгүйг эндээс).
Улс төрийн намуудын өрсөлдөөнт тогтолцоотой улс
оронд төрийн ноён нуруу нь шүүх байдаг. Шүүхийн
зүгээс улсынхаа ноён нуруу болохын тулд хуулийг
сахиулахыг урьтал болгох ёстой болохоос “бүх нийтийн
эрх ашгийн төлөө” гэх нэрийдлээр ямар нэг улс төрийн
бодлогыг хэрэгжүүлэх “гар хөл” болох ёсгүй юм. Цаад
санаа, зорилго нь зөв байлаа ч гэсэн шүүх аль нэг
улс төрийн бүлэглэлд үйлчлээд эхэлвэл өөр нэг улс
төрийн бүлэглэл нь шүүх рүү эрээ цээргүй дайрна...
Ингэхээр юуны өмнө, Засгийн газрын шийдвэрийг
хянах Захиргааны хэргийн шүүхийн эрхийг хасаж,
иргэдийнхээ төрийн хамгаалалтыг үр дүнтэй авах
боломжийг хаахыг урьтал болгохын оронд Захиргааны
хэргийн шүүхэд “хэний захиалгаар” ирсэн нь тодорхой
бус “төрийн бус байгууллагууд” хандах боломжийг
сайтар хязгаарлах нь илүү оновчтой шийдэл юм.
2018 оны 11-р сар
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл:
2018.11.18-ны дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12

НИЙТИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ЧИЧИРГЭЭН
Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх болон бусад
28 сангийн мөнгийг хууль бусаар ашигласныг
тойруулаад төрийн эрхийг барьж буй улс
төрийн намууд томоохон өөрчлөлт хийхийг
оролдож байна. МАН-ын Удирдах Зөвлөлийн
хурлаар Ерөнхий сайд, МАН-ын дарга У.Хүрэлсүх
өөрийн байр суурийг илэрхийлж, УИХ-ын дарга
М.Энхболдыг өөрийнхөө хүсэлтээр чөлөөлөгдөх,
УИХ дахь МАН-ын бүлгийн дарга Д.Хаянхярвааг
огцрох, Хотын дарга Су.Батболдыг хариуцлага
тооцож, ажлаа өгөх асуудлыг ярьсан. МАН-ын УЗийн 29 гишүүн байдгаас 28 нь хуралдаа ирсэн.
Гишүүд Д.Хаянхярвааг 16:12 харьцаатайгаар
огцрохыг, Хотын дарга Су.Батболдыг 15:12-ын
харьцаатайгаар ажлаас нь чөлөөлөх нь зүйтэй
гэж тус тус дэмжсэн. МАН 65 гишүүнтэйгээс нэг
нь огцроод 64 гишүүн үлдсэн ба 32:32-оороо
хуваагдаад байгаа.
Төр засгийн суудалд гараад нийтийн хөрөнгийг
завших үзэгдэл нь үндсэндээ монголын засаглалд
хэвшсэн. Сүүлийн нэг сарын турш өрнөж буй үйл
явдал нь намуудын асуудлуудыг нээх, тэдгээрийн
уруудах шатны хаалга нээгдлээ гэж харж байна. 9-р
сарын 22-нд нийслэлийн МАН-ын хурал болж 369
хүн оролцсоноос нийслэлийн МАН-ын даргаар
гишүүн, сайд Д.Сумъяабазар 50.4 хувиар ялсан.
Энэ нам бол үзэл бодол нь 2 хуваагдсан гэхээс
илүүтэй ашиг сонирхлоороо л зөрчилдөөд байгаа.
Улс төрчид сонгогдохын тулд юу ч хийхээс
буцахгүй болсон. Өнгөрөгч сонгуулийн үеэр
Л.Эрдэнэчимэг гишүүний бичлэг тарсан, гэтэл
саяхан Ерөнхийлөгчийн хүний эрхийн зөвлөх
Г.Уянга хотын даргыг ижил хүйстэн гэж өөрийн
фейсбүүкээрээ зарласан. Ер нь хүний бэлгийн
чиг баримжааг ингэж улс төржүүлэх ёсгүй буюу
улс төрчид ямар ч үнээр хамаагүй албан тушаал
олохын тулд тэмцэлдэж байгаа, тэгэхийн тулд ямар

хариуцлагагүй, ёс зүйгүй үйлдэл хийж байгааг л
харуулж байна.
У.Хүрэлсүхийн ЗГ-ыг огцруулна гээд 30+ гишүүн
гарын үсэг зурсан л гэж байна. Энэ мэтээр МАН
бүтцээ болон хүнээ солих ч зарчмын өөрчлөлт
гарахгүй. Сайд болж магадгүй гэж хараад сууж
байгаа гишүүд их хуралд байгаа учраас ахиад л
ээлжит тоглолт явагдаж байна. Үр дүнд нь МУ-ын
төр засаг гарын бээлий шиг солигдоод байх юм уу?
Хаадын нэртэй бондуудын санхүүгийн тайланг
өгөөгүй, Монголбанкны Үнэ тогтворжуулах
хөтөлбөрийн хүрээнд 4.8 их наяд төгрөг тараасан
ч хэнд яаж өгсөн нь нууц, тайлан нь гараагүй. 2017
оны 5-р сарын 15-нд 2012-2016 оны МБ-ны үйл
ажиллагаанд гишүүн Т.Аюурсайхан тэргүүтэй 5-6
гишүүн шалгалт хийгээд тайланг нь parliament.mn
дээр нийтлэсэн ч Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөрийн
мөнгө хэний гарт очсоныг улсын нууц гээд тавьсан
байна.
Ер нь төр үнэ тогтворжуулах боломжгүй атал
боломжтой гэж ард иргэдийг итгүүлээд дундаас нь
мөнгө завшчихдаг. Мөн 888 төслийн тайлан, АСЕМын хэргийг тайланг нэхэж байна. АСЕМ-ын үйл
ажиллагаа МУ-ын түүхэнд чухал ач холбогдолтой
байсан буюу тухайн үеийн төр засгийн удирдлага
сайн зохион байгуулсныг тэмдэглэх хэрэгтэй
ч үүнийг нь далимдуулаад хөрөнгө завшсан
хүмүүсийг зүгээр орхиж болохгүй. Эдгээр хүмүүс
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бол нийтийн хөрөнгийг авсан, мөнгө хүүлсэн, энэ
бүхнийг зохион байгуулалттайгаар хийсэн гээд 3
давхар гэмт хэрэг хийсэн гэдгийг мартаж болохгүй.
Тиймээс энэ хүмүүс завшсан мөнгөө буцаан өгөх
нь хангалттай биш ба энэ хүмүүсийг дахин хэзээ

ч улс төр рүү оруулж болохгүй. ЖДҮХС бол улс
төрчдийн бусад ууж идсэн мөнгөний хажууд
хүүхдийн тоглоом шүү.

ТАТВАР БУЙ ДОР ТӨР БУЙ
Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн
зээлийг УИХ-ын гишүүд, сайд зэрэг төрийн өндөр
албан тушаалтнууд хулгайлж авсан хэргийн баримт
мэдээллүүд улам дэлгэгдэж, эрчимжсээр байгаа.
Энэ үед Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын удирдах
зөвлөлөөс “энэ хэргийг шударгаар шийдэхгүй бол
бизнес эрхлэгчид өнөөг хүртэл шударгаар төлж
ирсэн татвараа төлөхгүй” гэсэн мэдэгдэл гаргасан.
Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын уур
бухимдлыг ойлгож байна. Төрийн өндөр албан
тушаалтнуудаас хулгайлсан мөнгийг нь эргүүлэн
авч албан тушаалаас нь огцруулахаар тэмцэж
байгаа нь шударга тэмцэл мөн. Энэ бол бид
хуулийн хүрээнд ярьж, тэдгээр хүмүүст хуулийн
хариуцлага хүлээлгэхийг шаардаж байгаа хэрэг.
Харин тэмцэж байгаа хэлбэр нь хууль зөрчсөн,
хуулийн эсрэг үйлдэл байх нь өөрөө шударга бус
тэмцэл болчихно. Татвар төлөх нь хуулиар зааж
өгсөн бидний үүрэг мөн.
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг 157
мянган аж ахуйн нэгж байгаагаас Худалдаа аж
үйлдвэрийн танхимд бүртгэлтэй нь 3600 компани.
Үүнээс топ 100 компани нь ДНБ-ий 93 хувийг
үйлдвэрлэдэг байна. Үүнд төрийн өмчит 16
компани багтаж байгаа ба энэ 16 компани ДНБий 37 хувийг үйлдвэрлэдэг. Ер нь улсын татварын
гол орлогыг 500 компани бүрдүүлдэг. Жижиг, дунд
үйлдвэрлэлийнхэн татварын орлогын хоёр хувийг
бүрдүүлдэг боловч идэвхтэй ажиллаж, 800 мянга
гаруй хүнийг ажилтай, орлоготой байлгадаг том
салбар.
Танхимын
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байгаагаар, хэрвээ эдгээр компаниуд нэг сар
татвараа төлөхгүй бол улсын орлого 600 тэрбум
төгрөгөөр тасарна. УИХ ирэх жил татварын
орлогыг 1.2 их наядаар өсгөнө гэж төсвөө баталсан.
Энэ тохиолдолд татвараа төлөхгүй зөвхөн нэг
сар болоход ирэх оны төсвийн орлого жилийн
дүнгээрээ биелэхгүй, тасалдах эрсдэл үүснэ.
Тиймээс Танхимын мэдэгдлийг шударга бус
тэмцэл гэж үзэж байна. Учир нь хуулийн хүрээнд
биш. МХАҮТ-ын удирдах зөвлөл ийм зүйлд
уриалсан, санаа өгсөн мэдэгдэл гаргаж ярихаа
хойшлуулаачээ гэж хэлмээр байна. Танхим бол улс
төрийн намын гишүүнгүй, улс төрийн намд байдаг
удирдлагагүй байвал сайн.
Татвар төлөх бол мэдээж хамгийн гоё ажил биш.
Гэхдээ хуулиараа нэгэнт л баталсан бол бид дагах л
ёстой. Ардчилсан орны суурь зарчим бол хуулийн
засаглал. Хууль гартал эсэргүүцэж болно. Харин
хууль батлагдчих юм бол бид заавал биелүүлэх,
дагаж мөрдөх үүрэг хүлээнэ.
Яагаад ЖДҮХС-ийн асуудал бүх хүнийг хамарч
байна вэ гэвэл өөрсдөд нь очих ёстой байсан
мөнгө очоогүй учраас л хүмүүс анхаарч үзэж

ДеФакто
байна. Хэрвээ өөр хүнд очих ёстой байсан мөнгө
гэвэл ард түмэн чимээгүй байгаад л байх байсан.
Байсаар ч ирсэн. ЖДҮХС бол зөвхөн мөсөн уулын
орой. Ийм асуудлыг юу бий болгоод байгаа вэ гэвэл
манай төрийн тогтолцоо. Энэ мэтийн хулгай ямар

ТОЙМ

ч төрийн тогтолцоотой байсан зогсохгүй. Учир нь
мөсөн уулын ёроолд нь бидний хандлага, соёл,
үнэт зүйл байгаа байхгүй юу. Бид энэ сэтгэлгээгээ
өөрчлөх ёстой, дараа нь харин бүтцээ өөрчлөх
талаар ярих хэрэгтэй.

С.ЗОРИГИЙН ХЭРЭГ ДУУСААГҮЙ
Төр нийгмийн нэрт зүтгэлтэн С.Зориг агсныг
хөнөөсөн хэрэг энэ өдрүүдэд дахин сөхөгдөж
байна. Энэ хэрэг болсноос 20 жил өнгөрч, энэ
хэргийг хийсэн гэх хүмүүст ял оногдуулсан.
Гэвч энэ хэргийг хийсэн гэж ял эдлэж байгаа
Б.Содномдаржаагийн ээж олон нийтэд мэдээлэл
хийсэн.
Энэ хэргийг дууссан гэж бодож байгаа хүмүүс л
байгаа. Энэ хэргийг буцаж эргэж мөрдөхгүй шүү
гээд хууль гаргасан хүмүүс хүртэл байгаа. 1998 онд
болсон хэрэгт 3 хүнийг холбоотой гээд шоронд
хийсэн. Ял эдлэж байгаа Б.Содномдаржаагийн ээж
нь энэ хэрэгтэй холбогдуулж Ц.Элбэгдорж, Э.БатҮүл нарыг шалгах хэрэгтэй гэж мэдэгдэж байна.
Захиалгаар амийг нь бүрэлгэсэн гээд, бүрэлгэсэн
гэсэн 3 хүнийг шоронд хийсэн. Гэхдээ хэн
захиалсан юм бэ гэхээр хэлэхгүй байгаа байхгүй
юу.
Эрүүгийн хуулийн шинэчлэлд 20 жил болсон
хэргийг хөөн хэлэлцэхгүй гэж тусгаж 2017 онд
батлаж 2018 оноос хэрэгжээд явж байна. Энэ
хуулийг санаачилж гаргаж ирсэн хүмүүст ноцтой
асуудал байна. Төр засаг ганхаад л эхлэхээр
Зоригийн хэрэг гараад л ирдэг. Зоригийн хэрэг бол
төр засаг эв нь таарахгүй болохоор гаргаж ирдэг,
харилцан барьцаалсан, аль нэг хүмүүсийг дуугүй
болгохдоо ашигладаг болчихсон. Энэ хэргийг энэ

хоёр нам бие биенээ намнадаг хэрэгсэл болгож
байна.
Яагаад 2017 онд өмнөх Засгийн газрын үед
С.Зоригийн амийг хөнөөсөн хэргийн хөөн
хэлэлцэх хугацаатай уялдуулж Эрүүгийн хуульд
нэмэлт өөрчлөлт оруулав зэрэг асуултуудад хариу
авахаар УИХ-ын гишүүн Лу.Болд УИХ-ын дэргэдэх
Түр хороо байгуулна гэж байна.

Дефакто тоймын гол агуулгыг
хураангуйлан бэлтгэв.
Тоймын бүрэн эхийг www.jargaldefacto.com
вебсайтаас үзэх боломжтой.
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ИНТЕРНОМ НОМЫН ДЭЛГҮҮРИЙН БҮХ САЛБАРУУДААР
ХУДАЛДААЛАГДАЖ БАЙНА

+ (976) 9410 9342

Эдийн засагч, нийтлэлч Д.Жаргалсайхан нийтлэлүүдээ багцлан монгол,
англи, орос хэлээр арваад ном гаргасан. Харин энэ удаа номоо япон хэлээр
гаргаж байгаа бөгөөд улам бүр өргөжин тэлж байгаа Монгол-Японы
харилцаанд хувь нэмэр оруулахыг зорив.
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