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Дамбадаржаагийн ЖАРГАЛСАЙХАН 
Долоо хоног бүрийн нийтлэл, 

http://jargaldefacto.com/category/23 

НИЙТЛЭЛДеФакто 

Ардчилсан төр засаг, чөлөөт зах зээлийн 
нийлбэрээс улс үндэстний хөгжил цэцэглэл, 
ард иргэдийнх нь амьдралын түвшин 

хамаардаг. Ардчилсан төр засаг нь сайн Засгийн газар, 
хүчтэй удирдагч гэхээсээ илүү сайн засаглалтай байх 
шаардлагатай. 

Сайн засаглал гэдэг нь төр, засгийн үйл ажиллагаа нь 
ил тод (transparent), эгэх хариуцлагатай (accountable), 
хариуцлагатай (responsible, хамтдаа TAR) байхыг 
хэлдэг. Харин чөлөөт зах зээл гэдэг нь хувийн өмч 
баталгаажсан, үнийг төр засаг биш, зах зээл тогтоодог, 
чөлөөт өрсөлдөөнтэй байхыг хэлдэг. Монголд чөлөөт 

зах зээлийн тухай ярихаас хэтрэхгүй байна. 

Монголчууд компанийн сайн засаглал буюу хувийн 
хэвшил нийгмийн өмнө хариуцлага хүлээдэг байх тухай 
нэлээн ярьдаг болжээ. Мөн нийтийн засаглал ил тод 
байх тухай чамгүй ярьж, сүүлийн үед замхарч байгаа 
төрийн байгууллага “шилэн данстай” байх тухай хууль 
хүртэл гарсан. 

Тэгвэл бидний хөгжил дэвшилд ихээхэн дутагдаж 
байгаа хүчин зүйл бол тэр эгэх хариуцлага (НЭХ) юм аа. 
НЭХ гэдэг нь яг юу болох, яагаад чухал, яаж хэрэгжүүлэх 
тухай монголчууд ярьж, хэлэлцэж эхлэж байгаа нь цаг 
үеэ олсон хэрэг.

(МУИС-ийн оюутнуудад 2018.12.18-нд уншсан лекцийн товчлол)

Төрийн үйлчилгээг нийтийн үйлчлэгчид 
(төрийн ажиллагсад), улс төрчид нийтийн өмч, 
хөрөнгийг ашиглан иргэдэд хүргэдэг. Нийтийн 
хөрөнгө учраас энэ үйл ажиллагааны явц, үр дүнг 
шалгахад иргэд оролцох үйл явцыг нийгмийн эгэх 
хариуцлага (НЭХ) гэдэг.

НЭХ өгөөжтэй байхын тулд төр засаг хаалгаа 
нээлттэй байлгах, иргэд хянах үйл ажиллагаанд 
оролцохыг хүсэх ёстой. Ардчилсан сонгууль ба 
иргэдийн энэхүүоролцоо хоёр бол ардчиллын 
тулгуур багана. Манай улсад төр засгийн хаалга 
бүрэн нээлттэй биш, иргэд хянах үйл ажиллагаанд 
оролцохдоо хойрго байна. Тийм учраас төр 

иргэдийн хооронд харилцан итгэлцэл бий 
болохгүй байгаа юм.  

Иргэд ардчиллынхаа үр жимсийг зөвхөн ганц 
өдөр болдог сонгуулиас гадна, сонгуулийн хооронд 
төр засгийн үйл ажиллагааг хянаж, алдаа гармагц 
засч, цэгцэлж байж л хүртдэг. НЭХ нь тайлагнах, 
хэлэлцэх, хариуцлага тооцох гэсэн гурван үндсэн 
хэсгээс бүрддэг (R. Mulgan, 2000). 

НЭХ хэрэгжихийн тулд төр засаг нь үйл 
ажиллагаагаа тайлагнадаг, иргэд тайланг нь 
хэлэлцдэг, нийтийн ажиллагсадтай хариуцлага 
тооцож чаддаг байхын тулд улс оронд дараах 
нөхцлүүд хангагдсан байх ёстой. 

МОНГОЛЫН ХАЗГАР АРДЧИЛАЛ

Нийгмийн эгэх
ХАРИУЦЛАГА (НЭХ)
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

- Зохион байгуулалттай, чадвартай 
иргэдийн бүлэг бий болж тодорхой 
төслүүдийг хэрэгжүүлдэг байх. 

Манай улсад иргэний нийгэм бүрдэж байгаа 
ч, санхүүжилт дутмаг учир нэр, гэрчилгээ, 
тамгатай төрийн бус байгууллага (ТББ) нь олон 
ч, идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь 
цөөхөн. Өөрийн ашиг сонирхолд нийцэж буй 
төрийн бус байгууллагуудад өргөсөн хандивыг 
ардчилал хөгжсөн орнуудад татвараас чөлөөлдөг 
бол, манайд чөлөөлдөггүй. Тийм учраас олон 
байгууллага гадаадаас санхүүжилт авахад хүрдэг. 
Нөгөө талаас ТББ-ууд үйл ажиллагааны болон 
санхүүгийн тайлангаа тэр бүр гаргахгүй байна.

- Төр засгийн аль нэг байгууллага НЭХ-ыг 
хэрэгжүүлэх ажлыг манлайлах буюу хууль 
журам, үйл ажиллагаагаа энэ зорилгодоо 
нийцүүлсэн байх.

Энэ нь төрийн үйлчилгээг сайжруулах, иргэдийн 
аж амьдралыг дээшлүүлэх, иргэдийн эрхийг 
хамгаалах ажлаа нийтийн ажиллагсад чанартай, 
өгөөжтэй гүйцэтгэж байгаа эсэхээ иргэддээ 
тайлагнахыг хэлж байгаа юм. 

Өмнө нь зарим Засгийн газрын үед монголын 
яам, агентлагууд жилд нэг удаа нээлттэй хаалганы 
өдөр гэгдэх үйл ажиллагаа зохион байгуулж 
байсныг эс тооцвол аль ч албан газар иргэд очиж 
үг хэлэх, санал бодлоо илэрхийлэх талбар эдүгээ 
байхгүй. 

Аймаг, сумын төвүүдийн “удирдлагын ордон” 
бол уг нь нийтийн өргөө (town hall) байх, иргэд 
чөлөөтэй орж гардаг, дотроо номын сан, хурлын 
заал, цайны газар, үнэгүй интернэт холбоотой 
байвал НЭХ-ын зорилгод нийцнэ. 

Мөн улсын болон хот, аймаг, сум орон 
нутгийн төсвөө төлөвлөх, батлах, хэрэгжүүлэх, 
дүгнэх мөчлөгт нийт иргэд хангалттай оролцох 
боломж бага байна. Иргэдийн татвар, нийтийн 
бусад хөрөнгөөс бүрддэг төсвийн гүйцэтгэл, 
төлөвлөгөөнд хөндлөнгийн хяналт хийхгүй байна. 

- Агуулга, соёлын тохироо буюу улс төрийн 
ил тод байх, шударга байх соёл төлөвшсөн 
байх. 

Монгол улсад мэдээлэл авах, үг хэлэх, эвсэн 
нэгдэх эрх, эрх чөлөө иргэдэд Үндсэн хуулиар 
олгогдсон. Гэвч иргэд эдгээр эрхээ эдлэх тал дээр 
бас л хойрго ханддаг. Төр засгийн бүх түвшний 
удирдлагаас нийтийн эрх ашиг, өмч хөрөнгөд 
эрсдэл учруулж байгаа аливаа үйлдлийн тухай олж 
мэдсэн иргэн тухайн явдлыг дээд удирдлагадаа, 
эсвэл олон нийтэд мэдэгдэх (шүгэл үлээх) соёл 
монголд эхлэл төдий байна. Хууль журам хүн бүрт 
ижил тэгш үйлчлэхгүй л яваад байна. Төр засгийн 
өндөр албан тушаал хашиж байсан бол хууль 
хүчний байгууллага жирийн иргэдээс ялгаатай 
хандсаар.

- Мэдээлэл хүртээмжтэй буюу нийтийн 
холбогдолтой бүх мэдээлэл үнэн зөв бөгөөд 
олдоцтой байх.

Нийтэд хамаатай бүх баримтуудад (data буюу 
өгөгдөл) мэргэжлийн хүмүүс үнэн зөв тайлбар 
өгсөн, бодитой дүгнэлт гаргадаг бол иргэдийн 
бүтээлч оролцоонд чухал нэмэртэй. Гэтэл одоо 
хүртэл 2016 оны сонгуулийн хандив, зардлын 
тайлан Сонгуулийн Ерөнхий хорооны вебсайтад 
тавигдахгүй байна. 

Харин иргэний хувийн мэдээллийг төр засаг 
өөрийнх нь зөвшөөрөлгүй ашиглах эрхгүй тухай 
хууль журам гаргах шаардлагатай. Мэдээлэл 
хүртээмжтэй байх гэдэгт эх сурвалжтай танилцахаас 
гадна хэлбэр нь хэрэглэгчид ойлгомжтой байна 
гэсэн үг. 

Монгол улсын хөгжлийн өнөөгийн шатанд иргэд 
төр засгийнхаа үйл ажиллагаа, үр дүнг хянахад 
оролцох, төрийн ажилтнуудтай хариуцлага тооцдог 
болох хэрэгтэй байна.

2018.12.20

ШААРДЛАГАТАЙ НӨХЦЛҮҮД
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Хот гэдэг бол хүн төрөлхтний суурьшил бөгөөд 
хот төлөвлөлтөөр тухайн бүс газрын орон сууц, 
тээвэр, ариун цэврийн байгууламж, нийтийн 
аж ахуй, газар ашиглалт, ногоон байгууламж, 

харилцаа холбоо зэрэг өргөн хүрээний систем болон дэд 
бүтцийг улс төрийн нягт бодлогын дагуу хот төлөвлөлтийн 
мэргэжилтнүүд, архитектор, инженерүүдийн хамтын 
оролцоотой нарийн судалгаанд үндэслэн төлөвлөгдсөн 
газар нутаг юм. 

Түүхийг эргэн сөхвөл хот төлөвлөлтийг анх Грекийн 
философич Хипподамус МЭӨ 5-р зуунд боловсруулж 
эхэлсэн ба түүнийг Аристотель "хот төлөвлөлтийн эцэг" 
гэж нэрлэж байжээ. Өнөөдрийг хүртэл түүнийг хот 
төлөвлөлтийн эцэг хэмээн хүлээн зөвшөөрсөөр л байна. 
Түүний төлөвлөлт нь хотыг хэвтээ шугаманд торлон, тэгш 
өнцөгт хэлбэрээр гудамж, нийтийн талбай, төв талбай 
зэргийг дэд бүтэцтэй уялдуулан нарийн төлөвлөсөн байдаг. 
Түүнчлэн энэ төлөвлөлт нь тухайн цаг үед ялангуяа дайнаас 
үүдэн сүйрсэн хотуудыг болон шинээр колончлогдсон 
хотуудыг богино хугацаанд сэргээн босгоход хамгийн төгс 
хот төлөвлөлтийн хувилбар байжээ. Гэхдээ хот төлөвлөлт 
гагцхүү Грекээс үүссэн гэсэн үг биш. Учир нь дэлхийн өнцөг 
булан бүрт олон мянган малтлагын үр дүнд Хипподамусын 
төлөвлөлттэй ижил хот суурингууд Эртний Египет, Перс, 
Ром зэрэг хотуудын археологийн олдвор, малтлагуудаас 
илэрч байгаа. Үүнээс харахад энэ төлөвлөлт нь тухайн цаг 
үед дэлхий дээр оршин байсан олон гүрнүүдэд хамгийн 
тохиромжтой төлөвлөлт байсныг илтгэж байгаа юм. 

Энэ мэт олон хот төлөвлөлт, суурьшлын талаарх жишээ 
дурдаж болно. Гэхдээ дээр дурдсан төлөвлөлт бол хот 
төлөвлөлтийн хамгийн сайн шийдлүүдийн нэг байсан 

бөгөөд өнөөдрийг хүртэл 
бидний амьдарч буй 
хотууд энэ төлөвлөлтөд 
үндэслэгдэн байгуулагдаж, 
21-р зууныг хүртэл оршин 
тогтносоор л байгаа юм.  

Харин бид Улаанбаатар 
хотынхаа имиджийг хэрхэн 
харж байна вэ? Улаанбаатар 
хотын имидж, ирээдүйн дүр 
зураг, зорилго чухам аль 
чиглэлд төлөвлөгдөж байна 
вэ? 

Хот бүр байгаль цаг уур, 
газарзүйн тогтолцоо, хүн 
амын нягтрал, суурьшил, 

түүх соёл зэргээрээ онцгой, дахин давтагдашгүй. Тиймээс 
дэлхийн хотуудын төлөвлөлт өөрсдийн нөхцөлдөө 
уялдуулан төлөвлөгдсөн байдаг учраас хотуудын дүр зураг, 
имидж бүр өөр. 

Тухайлбал Италийн Ром хотыг “Мөнхийн хот” гэж 
нэрлэдэг. 2017 оны судалгаагаар ойролцоогоор 10 сая 
гаруй жуулчин Ром хотод голдуу эртний хуучин хотыг 
үзэж, мянган жилийн настай түүхийн алдарт барилга 
байгууламжаар аялах гэж иржээ. Хэрвээ тэд шилэн өндөр 
цамхгуудаар аялах бол Ром хот тэдний аялалын хөтөлбөрт 
багтахгүй харин тэдгээр жуулчид Арабын нэгдсэн Эмират 
улсын  Дубай хотыг зорих нь тодорхой. Учир нь дэлхийн 
хамгийн өндөр, тансаг зэрэглэлийн цамхгууд уг хотод л 
байна. Эдгээр зүйлс бол хотыг бүрдүүлж буй тухайн хотын 
имидж. 

Б.Солонго  
Budapest University of Technology of Economics-ийн архитекторын магистр ба Ром хотод байрлах 
Studio Fuksas-ын төв салбарт архитектороор ажиллаж байна. www.solongochannel.com 

НИЙТЛЭЛ

ИМИДЖ
Улаанбаатар хотын

 Эртний Грекийн Пилла 
хотын төлөвлөлт
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16 дахь удаагийн “Венецийн Биннале”-д 
монголын павилион шалгарсан боловч...

“Венецийн Биннале” гэж юу вэ?

“Венецийн Биннале” фестиваль нь анх 1895 онд 
үүсгэн байгуулагдсанаасаа хойш хоёр жилд нэг 
удаа зохион байгуулагддаг дэлхийн хамгийн өргөн 
цар хүрээтэй дүрслэх урлаг, архитектур, кино 
урлаг, бүжиг, театр болон хөгжмийн төрлүүдийг 
хамарсан зургаан сарын турш Италийн Венец 
хотод үргэлжилдэг олон улсын фестиваль юм. 
Үүсгэн байгуулагдсан цагаас нь эхлэн үзэсгэлэн 
тус бүрийг жилд дунджаар 500 мянга гаруй урлаг, 
архитектур, кино сонирхогчид зэрэг хүмүүс үзэх 
гэж дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирдэг. Тухайлбал 
2017 оны “Венецийн Биннале - Дүрслэх урлаг”-ийн 
үзэсгэлэнг 615 мянган хүн ирж үзсэн. Харин 2018 
оны 16 дахь “Венецийн Биннале - Архитектур”-ын 
“Freespace” сэдвийн доор зохион байгуулагдсан 
үзэсгэлэнг мөн адил тооны үзэгч зорин ирж үзсэн 
бөгөөд нийт 63 орны павилион Венец хотыг 
чимсэн юм. 

Түүнчлэн “Венецийн Биннале - Архитектур”-
ын үзэсгэлэн нь бусад урлагийн салбаруудаасаа 
ихээхэн онцлогтой бөгөөд фестивальд оролцогчид 
нь эх орноо төлөөлөн өөрсдийн улсын онцлогийг 
тусгасан павилионууд хийж оролцдог ба тухайн 
жилийнхээ сэдэвтэй уялдуулан олон өвөрмөц 
павилионуудыг дэлхийн алдартай архитекторууд 
бүтээсэн байдаг. Мөн эдгээр павилионуудыг 
тухайн улсынх нь нэрээр нэрлэдэг ба бүтэн зургаан 
сарын турш тасралтгүй урлаг соёл, архитектурын 
салбарын алдартнуудын лекц, семенар, сургалтууд 
бинналегийн хотхонд өрнөдөг. Нэг үгээр бол эх 
орноо дэлхийд сурталчлах хамгийн хямд бөгөөд 
алтан боломж гэж хэлж болно. Учир нь энэхүү 
фестивалийг зохион байгуулагдахыг, үзэх гэж  
дэлхий даяар хүлээдэг ба үзэсгэлэнгийн үеэр 
болон үзэсгэлэн дууссаны дараа хүртэл дэлхийн 
архитектурын вэбсайтууд, өдөр тутмын сонин, 
сэтгүүлүүдээр үзэсгэлэнгийн тухай мэдээлэл 
цацагдсаар байдаг. Тухайлбал Нью-Йорк Таймс 
сэтгүүлд “Венецийн Биннале - Архитектурын 
хамгийн ер бусын павилионууд”, Дэзээн сэтгүүлд 

“Венецийн Биннале-Архитектурын заавал үзэх 
павилионууд” гэх зэрэг контентууд тасралтгүй 
тавигдсаар байна. Хамгийн гол нь энэхүү 
фестивальд хүссэн улс болгон нь павилион хийгээд 
оролцох боломжгүй бөгөөд маш олон шалгуур 
хангасны үндсэн дээр тухайн жилийнхээ үзэсгэлэнд 
шалгаран оролцох боломжтой болдог. Энэ жил 
дэлхийн 200 гаруй улсаас 63 улсын павилион л 
оролцсон юм. Харин 2018 онд болсон уг үзэсгэлэнд 
анх удаагаа Монгол улсыг оролцуулаад Антигуа ба 
Барбуда, Саудын Араб, Гватемала, Ливан, Пакистан, 
Ватикан зэрэг долоон улс оролцох болсон гэх 
баяртай мэдээ “Венецийн Биннале”-ийн албан 
ёсны вэб хуудсанд нийтлэгдэж байв. Тухайн цаг үед 
дэлхийн бүхий л архитектурын мэдээллийн сайт 
болон сэтгүүлүүд энэ тухай мэдээллээр шуугиж 
байлаа. Энэ бол Монгол улсын архитектурын 
түүхэн дэх хамгийн дэвшилттэй бөгөөд дэлхийн 
түвшинд нэг алхам ойртсон маш том мэдээлэл 
байсан юм. Монгол улсын павилионы багийг ахлан 
ШУТИС-ийн Барилга, Архитектурын Сургуулийн 
багш, архитекторууд хамтран олон сарын турш 
ажиллаж байжээ.  Харамсалтай нь фестивалийн 
нээлт болоход анх удаа оролцох гэж буй нөгөөх 
долоон улсаас Монгол улсын павилион санхүүгийн 
боломжгүйгээс болоод оролцох боломжгүй болсон 
байлаа. 
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Энэ том үйл ажиллагаанд оролцоход үнэхээр 
тийм их төсөв хэрэгтэй байсан уу? 

Үзэсгэлэнгийн байр зургаан сарын турш 
түрээслэх, макет, самбар зэрэг үзэсгэлэнгийн 
материал бэлтгэх түүнчлэн ложистикийн зардал 
гээд хоёр зуун сая орчим төгрөг хэрэгтэй байжээ. 
Гэтэл холбогдох улсын болон хувийн компаниудтай 
уулзалт хийсэн боловч санхүүжилт босгож чадаагүй 
хэмээн төслийн багаас мэдээлэл өгсөн юм. 

Гэтэл анх удаагаа оролцож буй Ватикан улс нийт 
арван төрлийн жижиг сүмийг дэлхийн алдартай 
архитекторуудаар бүтээлгэн оролцсон. Мөн 
архитектурын "Нобелийн шагнал" болох "Pritzker 
Prize" шагналын эзэд Норман Фостер болон 
Эдуардо Соуто де Моура зэрэг архитекторуудтай 
хамтран ажилласан байлаа. 

Түүнчлэн уг фестивалийг улам гайхамшигтай 
болгодог үйл ажиллагаа бол дээр дурдсан  
урлагийн салбар тус бүрт олгодог "Алтан арслан" 
шагнал юм. Энэ жил уг шагнал гардуулах ёслолын 
үеэр дэлхийн супер одууд, найруулагчид, дуучид 
"Венецийн Биннале"-ийн хотхонд цугласан. 
Тухайлбал Райан Гослинг, Эмма Стоун, Натали 
Фортман, Кейт Бланшетт, Брэдли Купер гээд 130 
гаруй одууд улаан хивсны ёслолд оролцжээ. 

Дэлхийн нэр хүндтэй "Венецийн Биннале"-д 
бүтэн зургаан сарын турш эх орноо сурталчлах, 
монголын архитектурын түүхэнд шинэ хуудас 
болох үйл ажиллагааг алдчихаж дээ. 

2018 оны 12-р сар
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Д.Ж: Та ЮНЕСКО-д хариуцдаг байсан ажлынхаа 
тухай танилцуулаач.

Д.Б: Та бүхний мэдэж байгаачлан ЮНЕСКО 
дотроо боловсрол, шинжлэх ухаан, шинжлэх 
ухаан-нийгэм, хүмүүнлэгийн шинжлэх ухаан, соёл, 
шинжлэх ухаан-мэдээллийн гэсэн 5 салбараас 
бүрддэг. Би нийгэм-хүмүүнлэгийн салбарын 
нийгмийн өөрчлөлт болон соёл хоорондын 
асуудал эрхэлсэн хэсгийг хариуцан ажиллаж 
байсан. Гол ажил бол нийгмийн шинжлэх ухааныг 
төрийн бодлоготой уялдуулах, төрийн бодлогыг 
боловсруулахад нийгмийн шинжлэх ухааны 
судалгааны үр дүнг хэрэглэх асуудлыг MOST гэсэн 
групп хариуцаж ажилладаг байсан. Энэ нь англиар 
Management of Social Transformation, Оросоор 
“гүүр” гэсэн утгатай бөгөөд нийгмийн шинжлэх 
ухаан, төрийн бодлогыг холбох зорилготой. 
Түүнээс гадна миний хариуцдаг хүрээнд соёл 
хоорондын харилцаа гэх сүүлийн үед маш их 
яригдаж байгаа асуудал хамрагдана. Манай хамт 
олон НҮБ-ын ерөнхий нарийн бичгийн даргын 
энэ чиглэлийн тайланг бэлтгэдэг байсан. Үүнд 
НҮБ-ын бүх байгууллагуудын үйл ажиллагааг 
нэгтгээд олон улсын хуралд тайлан тавина, мөн 
улс хоорондын харилцааг хөгжүүлэх тал дээр их 
анхаарал тавьж ажиллана.

Д.Ж: ЮНЕСКО-той Монгол улс ямар харилцаа, 
холбоотой вэ?

Д.Б:  ЮНЕСКО 1945 онд байгуулагдаж, Монгол 
улс 1962 онд элсэж орсон. Намайг Москвад 
ажиллаж байхад миний давхар хариуцаж байсан 
Беларус, Армен, Азербайжан улсуудад ЮНЕСКО-д 
их татвар төлж байна, бидэнд хариуд нь юу өгч 
байгаа юм бэ гэсэн хандлага байдаг байсан. 
ЮНЕСКО бол мөнгө тараадаг байгууллага биш.  
НҮБ-ын системд ЮНЕСКО тархи нь юм. Энд 
дэлхийн тэргүүний байгууллагууд ажилладаг 
биш цугладаг газар. Мөн ЮНЕСКО улс орнуудад 
боловсрол, шинжлэх ухааны чиглэлээр төрийн 
бодлогоо батлахад туслалцаа үзүүлдэг. ЮНЕСКО-
ийн давуу тал нь итгэн үнэмшүүлж, нийтийн 
хүчээ төвлөрүүлэхэд оршино. ЮНЕСКО, НҮБ-ын 
тайланд маш олон хүн итгэдэг, түүгээрээ дэлхийн 
анхаарлыг гол асуудалд нь төвлөрүүлж чаддаг.

Д.Ж: Та дээд боловсролын салбарт юуг анхаарах 
ёстой гэж боддог вэ?

Д.Б: Боловсрол сургуулийн өмнөх насны 
боловсролоос эхэлдэг. Хамгийн гол хүн болж 
төлөвших үе дээрээ цэцэрлэггүй, системтэй 
мэдлэг болон хүмүүжил олж авч чадахгүй байна 
гэдэг харамсалтай. ЮНЕСКО-оос 1996 онд 

Д.БАДАРЧ       
ЮНЕСКО-ийн төвд Нийгэм, 

хүмүүнлэгийн секторын нийгмийн 
өөрчлөлт, соёл хоорондын 

харилцааны салбар хариуцсан 
захирал асан, Монгол улсын 

гавьяат багш

Дэндэвийн Бадарч нь 1954 онд төрсөн бөгөөд ОХУ-ын Уралын Техникийн их сургуулийг 
Удирдлагын мэдээллийн системийн инженер мэргэжлээр төгсөж, тус улсад 1989 онд 

систем техникийн ухаанаар дэд эрдэмтний зэрэг хамгаалсан. 2001 онд профессор цол 
хүртжээ. 1992-2003 онд ШУТИС-ийн ректороор ажиллахдаа тус сургуулийн сургалтын 
зохион байгуулалтыг өөрчилж, олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалт 

явуулах суурийг тавьсан байдаг. 2003 оноос ЮНЕСКО-д тасралтгүй дэвшин ажилласан. 

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

ЯРИЛЦЛАГА ДеФакто 

МОНГОЛЫН ИХ СУРГУУЛИУДАД 
УЛС ТӨРИЙН НӨЛӨӨ ИХ ОРСНООР 

АКАДЕМИК ЭРХ ЧӨЛӨӨ НЬ 
ХЯЗГААРЛАГДСАН

http://jargaldefacto.com/category/8%20
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гаргасан тайланд боловсролын дөрвөн зарчмыг 
тусгасан байдаг. Үүнд хүн мэдэхийн тулд, хийхийн 
тулд, хүн байхын тулд болон бусадтай хамтарч 
амьдрахын тулд боловсрол эзэмшдэг гэж үзсэн 
байдаг бөгөөд энэ нь боловсролын философийг 
тогтоож өгсөн. Bloom’s taxonomy дээр мэдлэг 
олж авах зургаан шатыг цээжилж тогтоох, 
ойлгох гээд хамгийн сүүлд бүтээх гэж хуваасан 
байдаг. Сүүлийн жилүүдэд ой тогтоолтын аварга 
шалгаруулах тэмцээнүүдэд маш сайн оролцож 
байгаа гэдэг. Энэ нь үнэндээ манай боловсролын 
систем ямар байгааг харуулж байгаа юм. Дан 
юм тогтоохоос илүү түүнийгээ ойлгох, хэрэглэх, 
задлан шинжилж, үнэлгээ хийж сураад шинэ юм 
бүтээх хэрэгтэй боловч тийм түвшинд хүрээгүй л 
байна. 

Д.Ж: Монгол улсын хөгжилтэй холбоотой 
мэдлэг бүтээх болон хувь хүний чухал чадварууд 
дутагдалтай байна гэлээ. Яагаад ийм байна вэ? 
Яаж өөрчлөх үү?

Д.Б: Социализмын үед бага, дунд боловсрол 
боломжийн байсан. Монголчууд суурь 
боловсролоо бусдын загвараар биш өөрсдийн 
загвараар явах хэрэгтэй. Монгол хүүхдүүдэд юу 
хэрэгтэй байгааг багш нь мэднэ үү гэхээс гадны 
хөтөлбөр мэдэхгүй. Харин дунд, дээд боловсролд 
өөрөө ойлгоод явах боломжтой учраас 
хэрэгжүүлэх боломжтой. Өнөөдөр ялангуяа 
дундаас дээд боловсрол багшийн тархинд 
байхаа болиод интернет дээр байдаг болсон цаг. 
Чадвартай хүн тэр мэдлэгийг хөгжүүлээд өөрөө 
судлах боломжтой. Тэгэхээр сурах арга барилыг 
нь эзэмших ёстой. Энэ талаар оролдлого хийгдэж 
байгаа боловч нийтийг хамарч чадахгүй байна.

Д.Ж: Та Москвад байхдаа хариуцаж байсан дунд 
сургуулийн хүүхдүүд мэдээллийн технологийг 
хэрхэн ашиглах тухай зааж байсан төсөл 
чинь ерөнхийлөгч асан Обамагийн үед дунд 
сургуулийн багш нарт гэрчилгээ олгоход заавал 
үзэх ёстой сургалт гэж зааж өгсөн байдаг. Энэ 
тухай ярьж өгөөч.

Д.Б: Москвад мэдээллийн технологийн 
боловсролд хэрэгжүүлэх ЮНЕСКО-ийн 

хүрээлэнгийн захирлын ажлыг долоон жил 
давхар хийх хугацаандаа дэлхийн 10 гаруй 
эрдэмтдийг цуглуулаад 3 жил “сургуулийн насны 
хүүхэд мэдээллийн технологийг яаж хэрэглэх 
вэ” сэдэв доор төсөл хийсэн юм. Лондонгийн их 
сургуультай хамтраад нийтийг хамарсан  нээлттэй 
хичээл 2015 онд хийснийг  9000 хүн үзсэн байгаа 
юм. Дараа нь дахиж хичээл тавих хүсэлт ирээд 
нээлттэй хичээл тавьсан нь одоо нээлттэй байж 
байгаа. Үүнийг америкийн багш нарын мэдлэг, 
боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 
заавал үзэх ёстой 50 хичээлийн нэг болж оруулсан. 
Монголчууд харин хэлний асуудлаас болоод нэг 
их үзээгүй.

Д.Ж: Мэдээлэл технологийн орчин үед англи 
хэлгүй бол болохгүй байна. Англи хэлний 
чадварыг яаж огцом сайжруулж Сингапур гэх мэт 
орны түвшинд аваачих вэ?

Д.Б: Англи хэлнээс илүү монгол хэлээ сайн 
сурахгүй бол хэцүү болчихлоо. Монгол хэлийг 
төрийн бодлоготойгоор дээш нь татах хэрэгтэй. 
Хүн бүр монгол хэлээрээ зөв бичдэг болгох 
тал дээр мэдээллийн технологийг ашиглахыг 
дэмжих хэрэгтэй. Тийм санаачлагууд байгаа 
боловч дэмжлэг авч чадахгүй байна. Одоо хүртэл 
интернет дээр монголын текст редактор буюу 
автомат засалт хийх материалыг бүрдүүлээгүй л 
байгаа. Гадаад үг гараад ирэхэд монголоор юу гэж 
хэлэх зэргийг тэр комисс хэлж өгдөг байхгүй бол 
судлаач болгон тусдаа орчуулга гаргаж ирж байна. 
Хятад бол дээр үеэс ийм системтэй байсан. Текст 
редактор хийчихвэл бичиж чаддаггүй хүмүүст ч 
гэсэн бичихэд амар болно.

Д.Ж: Их дээд сургуулиудын чанарын асуудалд 
та бодлоо хуваалцахгүй юу?

Д.Б: Монголын их сургуулиуд тогтвортой биш 
байна. Учир нь улс төр их орсон. Ингэснээр их 
сургуулийн академик эрх чөлөө зөрчигдсөн.

Д.Ж: Академик эрх чөлөө улс төржсөнөөс 
хязгаарлагдсан гэлээ. Үүнийг яаж зогсоомоор юм 
бэ?
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ЯРИЛЦЛАГА ДеФакто 

 Д.Б: Би 2003 онд явахдаа дээд боловсролын 
зохион байгуулалтын өөрчлөлтийг хийчихлээ, 
цаашаа агуулгын өөрчлөлт рүүгээ явъя. Мөн олон 
их дээд сургуулиа цөөлж төрийн хоёр сургуультай 
байя гэсэн санал тавьсан юм. Баруунд нэг их 
сургуульд салбараараа холимог байдаг болохоос 
манайх шиг салбар тус бүртээ их сургуультай биш.

Д.Ж: Хувийн их сургуулиудыг улсын 
сургуулиудтай зэрэгцэх хэмжээнд аваачихад юу 
хийх хэрэгтэй вэ?

Д.Б: Үнэлгээний асуудал л байгаа. Тэрнээс биш 
хувийн сургуулийн зохион байгуулалтыг өөрчилж 
чадахгүй. Улсын хэмжээнд нэгдсэн чанарын 
шалгуур байх ёстой.

Д.Ж: Хүмүүс дээд боловсрол хямдхан, үнэгүй 
бөгөөд чанартай байх ёстой гэдэг. Үнэлгээ, 
төлбөрийн талаар юу гэж боддог вэ?

Д.Б: Төр чадвартай, хүчирхэг бол боловсрол 
үнэгүй байж болно. Тийм биш бол боловсрол 
үнэтэй байхаас өөр аргагүй.

Д.Ж: Барууны орнуудыг хараад байхад их 
сургуулиуд нь өөрийн гэсэн сантай, ихэнх 
мөнгөө судалгаа болон хөгжүүлэлтийн төв рүүгээ 
зарцуулдаг байна. Үүнийг яаж монголд нэвтрүүлэх 
вэ?

 Д.Б: Манайхан шинэ юманд их хошуурдаг. Тэнд 
тийм зүйл хийлээ гээд бидэнд тохирно гэсэн үг 
биш. Уул уурхай, байгалийн нөөцөндөө тулгуурлаж 

судалгаа хийх ёстой болохоос биш монголд 
байхгүй зүйлийг хөрөнгө муутай үед гаргаж ирнэ 
гэдэг хэцүү. Байгаа нөөцөө ашиглаж нээлт хийхээс 
гадна хүний оюун ухааныг ашигладаг мэдээллийн 
технологийн салбараа хөгжүүлэх ч боломжтой. 
Гадны том компаниудад энэ чиглэлээр ажиллаж 
байгаа монгол залуучуудыг урьж авчраад 
ажиллуулах хэрэгтэй. Мөн гадаадын эрдэмтдийг 
урьж авчраад хичээл заалгах хэрэгтэй байна.

Д.Ж: Монгол улсын нөөц гэдэг дээр байгалийн 
баялгийг хэлж байна уу, эсвэл газар доорх эрдсийг 
хэлж байна уу?

Д.Б: Үгүй. Үүн дээр ховор эмийн ургамал, 
шувууд, амьтад зэргийг хэлж байна.

Д.Ж: Хүүхдийн боловсролд эцэг эхийн анхаарал 
ямар байна гэж та бодож байна вэ?

 Д.Б: Залуус сүүлийн үед үнэхээр мэдлэг хэрэгтэй 
юм байна гэдгийг ойлгоод сурахыг хүсч байгаа нь 
сайхан санагдаж байгаа. Тэднийг дэмжиж, хамтарч 
ажиллах ёстой. Тэгвэл дэлгэрч байгаа цэцэгнүүд 
ургаад, дэлбээлээд л явна.

Д.Ж: Та Монгол улсаас НҮБ-д ажиллаж байгаа, 
байсан хүмүүсээс хамгийн өндөр албан тушаал 
эрхэлсэн хүн. НҮБ-д хүмүүс ажиллуулахын ашиг 
тус юу байдаг юм, үүнийг зохицуулах бодлого нь 
ямар байх ёстой юм бэ?

Д.Б: Монголд байгаа НҮБ-ын байгууллагад 
ажиллаж байгаа хүмүүсийг тоолоход 160 гаруй 
байдаг юм байна лээ. Олон улсын байгууллагуудын 
дээд шатны албан тушаалд хүнээ ажиллуулахыг 
улс төрөөр биш дэмждэг бодлого байх хэрэгтэй. 
Ингэснээр Монгол улсын нэр НҮБ-ын түвшинд 
эерэгээр гарч ирнэ.

2016.08.24-нд цацагдсан дефакто ярилцлагын 
гол агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв.

Ярилцлагын бүрэн эхийг 
http://jargaldefacto.com/article/d-badarch-badarch-dendev

холбоосоор үзнэ үү.

http://jargaldefacto.com/article/d-badarch-badarch-dendev
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Монгол шуудан компанийн 
хэвлэл захиалгын утас

70078916

Улс төр, эдийн засгийн дүн шинжилгээний, бие даасан, 
улс төрийн намаас хараат бус долоо хоног тутмын сонин

БААСАН ГАРАГ БҮР

Нэг улирлын үнэ 30,000 төгрөг

Вебсайт: 
https://www.mongolpost.mn/

МАНАЙ СОНИНЫ 2019 ОНЫ  
I УЛИРЛЫН ЗАХИАЛГА ЭХЭЛЛЭЭ

https://www.mongolpost.mn/
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл: 
2018.12.16-ны дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12 

ТОЙМДеФакто 

ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЯПОН УЛС ДАХЬ АЙЛЧЛАЛ

Үйл явдлын товч:

Монгол улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх 12-р сарын 12-
14-ний хооронд Япон улсад албан ёсны айлчлал хийсэн.

Дүгнэлт тайлбар:

Монгол Япон хоёр улс бол стратегийн түншүүд. 
Адилхан улс төрийн механизмтай буюу ардчилсан, 
эдийн засгийн хувьд тэмээ ямаа шиг ялгаатай. Албан 
ёсны түвшинд хоёр улсын Ерөнхий сайд нар уулзаж 
ярилцах нь маш чухал. 

Хөшигийн хөндийн онгоцны буудлын менежментийн 
гэрээг 2019 оны 1-р сар гэхэд дуусгахаар хоёр улсын 
Ерөнхий сайд нар тохирсон. Онгоцны буудлын 
менежментийг хийх дөрвөн компани шалгарсан 
байгаа бөгөөд үүнд Мицүбиши (Mitsubishi), Ханайда 
(Haneda), Нарита (Narita), ЖАЛ (Japan Airlines (JAL)) гэсэн 
компаниуд орно. Хөшигийн хөндийн нисэх буудлыг 
51:49 харьцаагаар авч явна. Гэрээг 15 жилээр хийхээр 
болсон. Хөшигийн хөндийд дотоодын нислэг мөн явах 
болсон. 

Түүх сөхвөл:

Улаанбаатар хотын ойролцоо Төв аймгийн Сэргэлэн 
сумын Хөшигийн хөндийд олон улсын шинэ нисэх 
онгоцны буудал барих төслийг Монгол Улсын Ерөнхий 
сайд М.Энхболд 2006 оны 3 дугаар сард Япон Улсад 
албан ёсны айлчлал хийх үедээ анх тус улсын Засгийн 
газарт санал болгосон. Харин уг төслийг Япон Улсын 
Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр 
хэрэгжүүлэх тухай албан ёсны хүсэлтийг Монгол Улсын 
Засгийн газар 2006 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр 
Япон Улсын Засгийн газарт тавьсан. Мөн Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр 2007 оны 2 дугаар сард Япон 
Улсад хийсэн албан ёсны айлчлалын үеэр энэ асуудлыг 
хөндөж ярилцсан. Үүний дүнд “Улаанбаатар хотын олон 
улсын шинэ нисэх онгоцны буудал барих төсөл”-ийг 
хэрэгжүүлэх Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын 
Засгийн газарт олгох “MON-P8” хөнгөлөлттэй зээлийн  
хэлэлцээрийг 2008 оны 5 дугаар сарын 1-нд байгуулж, 
мөн сарын 29-нд УИХ-аар соёрхон баталсан. Япон Улсын 
Засгийн газраас “Олон улсын шинэ нисэх онгоцны 
буудал барих төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын 
Засгийн газарт 28 тэрбум 807 сая иен (ойролцоогоор 

300 сая ам.доллар)-тэй тэнцэх хөнгөлөлттэй зээлийг 
олгохоор шийдвэрлэсэн. Зээлийг Япон Улсын Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч байгууллага болох Японы олон 
улсын хамтын ажиллагааны банк олгож байсан ба 2008 
оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс Японы Олон улсын 
хамтын ажиллагааны банкны зээл, тусламжийн функц 
Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага 
(ЖАЙКА)-тай нэгдсэнээр, нэгдсэн нэг ЖАЙКА нэрийн дор 
уг төсөл хэрэгжиж байгаа.

Одоо:

2008 онд анх 300 сая ам.долларын гэрээ байгуулсан 
ч 10 жилийн дараа буюу 2018 он гэхэд нисэх буудал 
ашиглалтад ороогүй л байгаа. Харин авсан зээлийнхээ 
буцах төлбөрийг төлөөд эхэлчихсэн. Өнөөдөр бид сар 
бүр 200 хүнийг ажиллуулж, дулаан, цахилгаан гэх мэт 
зардал гаргаад 1 тэрбум төгрөгийн ашиггүй зардал гарч 
байгаа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. 

Япончууд энэ онгоцны буудлыг авч явсан нь дээр. 
Дэлхий монголчуудад итгэх үү? япончуудад итгэх үү? 
гэдгийг хариултыг бид мэднэ шүү дээ. 15 жилийн дараа 
бид Японы онгоцны буудал шиг менежменттэй онгоцны 
буудал хүлээж авна. Технологийн болон менежментийн 
хөрөнгө оруулалт зэрэг орж ирж байгаа хэрэг. 

Гадаад харилцааны томоохон хэсэг нь хүмүүсийн, 
ард түмэн хоорондын харилцаа байдаг гэдгийг мартаж 
болохгүй. 



11

ЭТТ-Н IPO
ТОЙМДеФакто 

Үйл явдлын товч: 
Өнгөрсөн долдугаар сард УИХ-аас “Эрдэнэс 

Тавантолгой” компанийн 30 хүртэлх хувийг гадаад, 
дотоодын Хөрөнгийн биржид нээлттэй арилжаалах 
шийдвэр гаргаж, тогтоолын төслийг баталсан. УУХҮ-
ийн сайд Д.Сумъяабазар 360 хоногт багтаан IPO гаргах 
үүрэг хүлээсэн. Ингэхдээ 180 хоногийн дотор бэлтгэл 
ажлыг дуусгах үүрэгтэй байсан. Эхний үе шат болох 
180 хоногийн хугацаа үндсэндээ шувтарч байгаа 
учраас Д.Сумъяабазар сайд Засгийн газар, УИХ-д үе 
шаттайгаар ажлаа танилцуулах ёстой. Энэ дагуу хийсэн 
ажлын тайлан, төлөвлөгөө, явцыг арванхоёрдугаар сард 
багтаан УИХ-д танилцуулна гэж байгаа.

Дүгнэлт тайлбар:
Өнөөдрийн байдлаар “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийг 

100 хувь гэж үзвэл хувьцааны 64.5 хувь нь “Эрдэнэс 
Монгол”-д бий. 20 хувь нь УИХ-ын 36 дугаар тогтоолын 
дагуу олон улсын зах зээл дээр гаргахаар зарласан 
хувьцаа. Харин 14.5 хувь нь Монгол улсын иргэдэд 
байдаг 1072 хувьцаа, 0.05 хувь нь 64 аж ахуйн нэгжид 
бий. 

“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК 2017 онд 461.1 тэрбум 
төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан. Компани үйл 
ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойшхи долоон жилийн 
хугацаанд анх удаа цэвэр ашигтай ажилласан нь 
энэ. 2018 онд бид 1.2 их наяд төгрөгийн борлуулалт 
хийх төлөвлөгөөтэй байгаа. Тавдугаар сарын 21-ний 
байдлаар 770 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн 
байна. 

ТУЗ-ийн удирдлагад нь байгаа 13 хүний 9 нь улс 
төрчид, 4 нь хараат бус хүн гэж байгаа ч тэдгээр 

хүмүүсийн зураг нь вебсайт дээрээ байдаггүй. Хувьцаа 
гаргах гэж байгаа энэ байгууллагын санхүүгийнх нь 
мэдээлэл байхгүй байна. 

1072 ширхэг хувьцаа эзэмшигч МУ-ын иргэдийг энэ 4 
хүн чинь төлөөлж байгаа юм уу? Тэгвэл яаж төлөөлсөн, 
хэн сонгосон гэдэг нь асуулт.

“Өнгөрсөн дөрөвдүгээр сарын 23-ны өдрийн 
“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 
хурлаар компаниа хаалттай ХК болгосон. Хаалттай гэдэг 
нь үйл ажиллагаа, санхүүгийн хувьд хаалттай болсон 
гэсэн үг биш шүү. Зөвхөн хувьцааг хамгаалж буй хэлбэр” 
удирдлагууд нь тайлбарлаж байгаа. Гэхдээ олон улсад 
ийм жишиг байхгүй ээ, бас л нэг монгол маягийн арга 
юм даа. 

Ер нь бол хувьцаа гаргах гэж байгаа бол тухайн 
компани ил тодоосоо илүү ил тод байх ёстой. Тайлангаа 
олон нийтэд ил болгох ёстой. Дотоод нь итгэхгүй байгаа 
компанид гадаад нь яаж итгэх вэ. 

4 САЯ ДОЛЛАР
Үйл явдлын товч:
2014 онд тухайн үеийн Ерөнхий 

прокурор Д.Дорлигжавтай холбоотой гэх 
асуудал нийгэм даяар дуулиан шуугиан 
тарьж байсан ч тэгсгээд намжчихсан. Гэтэл 
Алтан Дорнод Монгол компанийн захирал 
Т.Ганболд “Тухайн үед манай компанийн 
данснаас тэр үеийн Ерөнхий прокурорын 
(Дорлигжав) төрсөн дүүгийн данс руу мөнгө 
шилжүүлсэн нь үнэн” гэдэг мэдээллийг 
телевизийн нэвтрүүлэгт орохдоо өөрөө 
хэлсэн. Шилжүүлсэн мөнгө гэдэг нь 4 сая 
долларын тухай асуудал л даа.

Дүгнэлт тайлбар: 
Т.Ганболд гэж хүний ярианаас “Монголын улс төрчид 

бизнесийн хүмүүсээс ч баян байна, Зайсанд байгаа 
үнэтэй байшингуудад дийлэнх нь улс төрчид амьдарч 
байна, бизнес хийж байгаа хүн машинаа ч сольж 
чадахгүй байна” үг анхаарал татсан. 

МУ-ын шүүхийн систем гэмт хэрэгтнүүдийн илд 
бамбай болж байна. АТГ энэ тухай юу хийж байгаа юм? 
Ийм асуудал дээр хөдлөхгүй юм бол тийм газар ер нь 
хэнд хэрэгтэй юм бэ. 

Их хурал нь хуралдаж чадахгүй. Хагас нь нэгнээ болио 
гээд байхад нөгөөх нь болихгүй гээд суугаад байгаа нь 
ямар учиртай юм бэ. 

Нэг том эрх мэдэлтнээс гурван засаглал нь 
хамааралтай болчихсон. Хууль тогтоох, хэрэгжүүлэх, 
хянах байгууллага бие биенээсээ хараат бус, тэнцвэртэй 
байх зарчим алдагдчихсан. 

Дефакто тоймын гол агуулгыг 
хураангуйлан бэлтгэв 

Тоймын бүрэн эхийг jargaldefacto.com 
вебсайтаас үзэх боломжтой. 

http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-1sh-sh7
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