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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Орос улс эрчим хүчний нөөцөө гадаад 
бодлогынхоо зэвсэг болгосон тухай 2011 
онд АНУ-ын Пеннийн их сургуулийн судлаач 

Р.Ньюман  ийм нэртэй нийтлэл гаргасан. Орос эрчим 
хүчний арвин нөөцөө найз нараа шагнах лууван, 
дайснуудаа шийтгэх ташуур болгосныг тодорхой 
жишээн дээр тайлбарлажээ. Оросын бодлогыг 
дэмждэг Армянь, Беларусь, Ерөнхийлөгч Кучмагийн 
үеийн Украйн улсуудад Оросууд онцгой хямд үнээр 
эрчим хүч (байгалийн хий, шатахуун) нийлүүлж 
ирсэн бол Гүрж, Молдавь, Балтын улсууд, Юшенко 
Ерөнхийлөгчийн үеийн Украйн зэрэг бодлогыг нь 
сөрдөг улсуудад нийлүүлэлтээ таслах, эсвэл үнээ 
өсгөж шийтгэж ирснийг баримтаар харуулжээ. 

2011 оноос хойш ч энэ бодлого улам хүчээ авсан 
юм. Тод жишээ нь Киргизстан. Энэ улсад анхны 
ерөнхийлөгч Акаевын гэр бүл АНУ-ын цэргийн баазыг 
байршуулж, Манасын онгоцны буудлын түлшийг 
Оросын шатахуунаар цэнэглэж олон арван сая 
доллар олсон. Тэгвэл удаах Ерөнхийлөгч Бакиевын 

гэр бүл АНУ-ын баазыг нутгаасаа гаргаж Оросын 
баазыг байгуулан бас л шатахууныг нь нийлүүлж 
баяжжээ. 

Нийтийн засаглал нь муу, авлигад идэгдсэн, дээр 
нь түлш шатахууны нийлүүлэлт нь гадаадын ганцхан 
орноос бүрэн хамаардаг бол аль ч орны төр засаг 
нь тогтворгүй, ер нь орших эсэх нь эрчим хүчний 
нийлүүлэгч орноосоо хамаардаг ажээ.

2010 он хүртэл Монгол улс Роснефтийн хэлсэн үнээр 
түлш шатахуунаа авч байлаа. Өөр ямар ч сонголтгүй 
байв. Тэгэхэд тус компани тонн тутам 400 долларын 
ашиг хийж байв. Монголын төрийн сайд энэ 
компани дээр очиж үнээ бууруулахыг гуйдаг байлаа. 
Монголчууд төдөлгүй Хятадаас, эсвэл гуравдагч өөр 
орноос Хятадаар дамжуулан шатахуун авч эхэлсэн. 
Оросууд Сингапурын Платц үнийг суурь болгосноор 
монголын шатахууны хамаарал харьцангуй буурав.

Харин энэ шинэ жилээс байдал өөрчлөгдөхөөр 
болж эхлэв. 

Энэ оны 9-р сард МУ-ын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга 
Дорнын эдийн засгийн чуулганд оролцож ОХУ-
ын Ерөнхийлөгч В.В.Путинтай уулзав. 2019 онд 
Халх голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойг 
хамтран тэмдэглэх, хамтарсан үзэсгэлэн, уран 
сайхны ба баримтат кино, ном зохиол гаргахаар 
тэд тохиролцов. Мөн манай Ерөнхийлөгч Халх 
гол сумыг ойн өмнө шинэчлэн байгуулах зураг 
төслөө Оросын ерөнхийлөгчид танилцуулжээ. 

Сарын дараа Оросын хамгийн том газрын 
тосны Роснефть компанийн гурван дэд захирал 
Улаанбаатарт ирж, Монголд хөрөнгө оруулж, 
газрын тосны эрэл хайгуул хийх, хурдан өсч буй 
түлш, шатахууны хэрэгцээг найдвартай хангах 

талаар Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газрын дарга 
З.Энхболдтой уулзаад, Халх голын тулааны ойг 
тэмдэглэх, сумыг шинэчлэх төсөлд 10 сая доллар 
хандивлав.

Түүнээс хоёр долоо хоногийн дараа шинэ 
сумын шав тавих ёслол Дорнод аймгийн Халх 
гол суманд болж Ерөнхийлөгчийн Тамгын 
газрын дэд дарга Б.Саруул, аймгийн Засаг дарга 
М.Бадамсүрэн, сумын ИТХ-ын дарга Ц.Насанхүү, 
сумын Засаг дарга Х.Хүрэл-Эрдэнэ нарын албаны 
хүмүүс оролцов. Ирэх оны 8-р сарын эцэст хоёр 
Ерөнхийлөгч ирэхэд төсөл бүрэн хэрэгжсэн байх 
ажээ.

ХОЁР ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ВЛАДИВОСТОКЫН УУЛЗАЛТ 

ЛУУВАН БА ТАШУУРЫН   БОДЛОГО: 

ШАТАХУУН
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Роснефтийн 10 сая долларыг монголын 
шатахууны зах зээлийг хянах сонирхол дагажээ. 
Монголын Засгийн газрын төлөөлөгчид 
Роснефть компанитай уулзаж Энэтхэгийн 1 
тэрбум ам. долларын хөнгөлөлттэй зээлээр 
барих гэж буй газрын тос боловсруулах үйлдвэрт 
хөрөнгө оруулах тухай энэ өдрүүдэд идэвхтэй 
ярилцаж, Москва, Улаанбаатарын хооронд 
харилцан зорчсоор байна. 

Монголчуудын нарийн царигаар төмөр зам 
тавих, усан цахилгаан станц байгуулах, газрын 
тосоо боловсруулах зэрэг олон санааг Оросууд 
эсэргүүцэж ирсэн. Тэгээд л аль нь ч хэрэгжээгүй. 
Харин энэ удаа Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх 
газрын тос боловсруулах үйлдвэр барьж, 
түлш шатахуунаар гадны улсаас хамаарахгүй 
болно гэж амлаад, энэ төслийг хэрэгжүүлээд 
эхэлчихсэн байдаг. Монгол үнэхээр түлш, 
шатахууныхаа 95 хувийг Оросоос авдаг. Хоёр 

улсын худалдаа эргэлтийн 90 хувь нь монголын 
газрын тосны импорт. Монголчууд жилд 1.5 сая 
тонн газрын тосны бүтээгдэхүүн хэрэглэж буйгаа 
дотооддоо үйлдвэрлэнэ гэвэл 1.5 тэрбум доллар 
шаардлагатай. Энэтхэгийн зээл зөвхөн газрын 
тосны үйлдвэр барихад л хүрэх гэнэ ээ. Хятадын 
компани газрын тос олборлож буй Дорнод 
аймгийн Тамсгийн ордоос Дорноговь аймгийн 
Алтанширээ сум хүртэл 670 км урт хоолой татахад 
350 сая долларын хөрөнгө нэмэх шаардлагатай. 

Роснефть компанийг энэ үйлдвэрт хөрөнгө 
оруулалт хийх, цаашдаа дутагдаж болох газрын 
тосыг нийлүүлэх саналыг монголын тал тавьжээ. 
Хариуд нь танай үйлдвэрийн хүчин чадал 
дэндүү бага, нефть чинь өтгөн, хоолой тавихад 
технологийн хувьд маш өндөр зардалтай. 
Танайх харин Ангарскийн нефть боловсруулах 
үйлдвэрт хөрөнгө оруулж, тодорхой хувь 
эзэмших боломжтой гэжээ. 

ГАЗРЫН ТОСНЫ ҮЙЛДВЭР БОДИТОЙ ЮУ? 

Ерөнхийлөгч Х.Баттулга авхаалжтай бизнесмен. 
Тэрээр ардчилсан хувьсгалын дараа ганзагын 
наймаа эрхэлж, улсын хамгийн том махны, 
талх чихрийн үйлдвэрүүд, хамгийн том зочид 
буудлыг (Баянгол) хувьчилж авсан. Дэлхийд 
хамгийн том морьтой хөшөөг барих хөрөнгийг 
санхүүгийн зах зээл дээрээс босгосон овсгоотой 
хүн. Тэр 2004 оноос хойш гурван удаа УИХ-ын 
гишүүн, төрийн сайдын алба хашсан. 2013 оноос 
Үйлдвэр Хөдөө аж ахуйн сайд байхдаа “шинэ 
сум” төсөл санаачилж, өөрийн нутаг, сонгуулийн 
тойрог Баянхонгор аймгийн Баянлиг, Бууцагаан 
сумдыг шинэчилсэн. 

Ерөнхийлөгч болсныхоо дараа тэр гадаадад 
айлчлахдаа уулзсан ерөнхийлөгч нартаа өөрийн 
эхлүүлсэн, хувийн Майдар хотхоныг барихад 
хөрөнгө мөнгө оруулах, хандивлах саналыг 
тавьдаг болов. Нийслэлд хүн, машин нь багтахаа 
больсон байхад дагуул хот барих, хүн нь дүрвээд 
байхад сумдаа шинэчлэх бол сайн үйлс, гэхдээ 
энэ ажлыг МУ-ын Ерөнхийлөгч биш, Засгийн 
газар нь ярьж, хэрэгжүүлвэл төрийн ажлын ёс 

зүйд нийцэх юм. 

Ер нь “улс орон бол компани биш ээ” (P. Krugman). 
Бизнесийн зарчмаар улс орныг удирдахад учир 
дутагдалтай. Аль нэг улсын ерөнхийлөгч өөр 
улсын ерөнхийлөгчөөс хөрөнгө мөнгө гуйхаар 
хүсэлтийг хүлээн авахад хэцүү, хүлээн авахгүй 
бол бүр хэцүү. Хэрэв тэр хөрөнгө мөнгө нь 
бизнесийн компаниар, ялангуяа төрийн өмчит 
компаниар дамжин бэлэг хандив хэлбэрээр орж 
ирэх нь шал өөр ашиг сонирхлыг дагуулдаг.

Манай Ерөнхийлөгчийн хүсэлтийг Роснефть 
компанийн захирал И.И.Сечин биелүүлэв. 
Сечин гуай сард сая долларын цалинтай ч энэ 
10 сая долларыг өөрийн халааснаасаа гаргаагүй 
нь мэдээж. Нэгэнт л төрийн компанийн буюу 
Оросын татвар төлөгчдийн мөнгө учраас 
Монголын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар 10 сая 
доллараар нэг сумыг яаж тохижуулснаа Оросын 
биш юм аа гэхэд, ядаж өөрийн иргэддээ ил тод 
тайлагнах байх аа. Монгол бол ардчилсан төр 
засагтай улс.

УЛС ОРОН БОЛ КОМПАНИ БИШ
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Ангарскийн үйлдвэр бол монголд хамгийн 
ойрхон, сайн чанартай бүтээгдэхүүн гаргадаг. 
Роснефть жилд 118 сая тонн газрын тос 
боловсруулж, Оросын зах зээлийн гуравны 
нэгийг барьдаг том компани. Тэгвэл Ангарск 

үүний 8.4 хувийг буюу жилд 10 сая тонн газрын 
тос боловсруулж байна. Гэхдээ энэ үйлдвэрийн 
зах зээлийн үнэлгээ хэд болох, түүний хэдэн 
хувийг нь монгол худалдан авах нь оновчтой, 
боломжтой талаар ярилцахад бол гэмгүй.  

Роснефть Хөшгийн хөндийн шинэ онгоцны 
буудлыг авиа керосиноор хангах, хуучин 
шинэ хоёр буудлын онгоцны түлш цэнэглэх 
комплексийг ашиглах урт хугацааны концессийн 
гэрээ яаралтай байгуулах, өөрийн шатахуун 
түгээх станцыг монголд барих санал тавьжээ. 

2008 онд С.Баяр Ерөнхий сайд байхдаа энэ 
компанийг монголд 100 шатахуун түгээх станц 
барихыг дэмжиж байсан ч УИХ дээр очоод гацсан. 
Эдүгээ монголд газрын тосны бүтээгдэхүүний 
(ГТБ) дотоодын зах зээлд борлуулах тухай 
тусгай зохицуулалт хуулинд орсон. ГТБ-ий тухай 
хуулийн 7.2-т “Монгол улсад ГТБ-ий 30-аас дээш 
хувийг дангаараа нийлүүлж байгаа гадаадын 
хуулийн этгээд дотоодын зах зээлд өөрийн 
хөрөнгө оруулалт бүхий хуулийн этгээд болон 
өөрийн харьяалал, хяналтад байдаг нэгжээрээ 
дамжуулан бүтээгдэхүүнээ борлуулахыг 
хориглоно” гэж заасан байгаа. 

Роснефть сүүлийн жилүүдэд Сод Монгол 
компанитай 50:50 хувиар хамтарсан Мэргэ ван 
компаниар дамжуулан Буянт Ухаа дахь онгоцны 
буудалд керосин нийлүүлж ирсэн. Монголд 

керосин нийлүүлдэг бас А-жет гэдэг өөр компани 
(Eznis co) байдаг учир авиа компаниуд саяхан 
болтол сонголттой байжээ. 

Шинэ онгоцны буудлыг ажиллуулахдаа 
шатахууныг нь бас л сонголттой байхаар 
зохицуулах хүлээлт байгаа. Онгоцны бензин 
дээр хоёр төрлийн стандарт буюу Оросын ТС-1 ба 
олон улсын JetA-1 гэсэн төрөл байдаг. Хоёуланг 
нь авиа компаниуд хэрэглэдэг бөгөөд харин 
далавчинд нь ортол нэг саванд хольдоггүй ажээ. 
Тэгвэл Засгийн газраас Япончуудад удаа дараа 
хүсэлт тавьсаар шинэ онгоцны буудал дээр тус 
бүр нь 2000 тоннын дөрвөн саваа бүгдийг нь 
зөвхөн ТС-1 байхаар тоноглуулжээ. Хэрэв нөгөө 
стандартыг сонгох боломжтой байлгана гэвэл 
шинээр хоёр ч сав барих ажээ. 

Монголын улс төр-бизнесийн бүлэглэлүүд 
шинэ онгоцны буудлын онгоцыг цэнэглэх эрхийн 
төлөө ширүүн өрсөлдөж байна. Харин эцсийн 
дүндээ онгоцны болон машины шатахууны 
хангамжийг Роснефть бүхлээр нь авах үйлдэл 
өрнөж байна.

Улс орны шатахуун түгээх салбарыг гадаадын 
нэг компанид өгөх нь эдийн засгаа хараат  
болгох магадлал өндөр. Тиймээс Монголчууд 
Оросуудаас гадна, урд хөршөөсөө, эсвэл түүгээр 
дамжуулж авдаг үнэ өндөр ч гэсэн зүүний сүвэг 

шиг жижиг боломжоо авч үлдэх хэрэгтэй. Бид 
шатахуунаараа бяцхан ч бай, сонголттой байх 
учиртай.   

2019.01.02

ШИНЭ БУУДЛЫН ШАТАХУУНЫ ХАНГАМЖ

ШАТАХУУНЫ ХАНГАМЖИЙН БЯЦХАН СҮВЭГ

НИЙТЛЭЛДеФакто 
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НИЙТЛЭЛ

П.НАРАНБАЯР 
Ph.D, Олон улс судлал

Цахим ертөнц сүүлийн жилүүдэд бидний 
амьдралд томоохон өөрчлөлтүүдийг 
авчирлаа. Өнөөдөр монголд төрийн 

зүгээс авдаг аливаа тодорхойлолт, лавлагааг 
цахим машинаас авч, мөнгө зээлэхийг ухаалаг 
утсаар шуурхай гүйцэтгэдэг болов. Цахим 
орчин цаашид хөгжсөөр сүүлийн жилүүдэд 
блокчэйн орж ирлээ.  

Гүржийн Засгийн газар блокчэйн 
технологийг газар өмчлөлийн бүртгэлийн 
системд ашиглахаа саяхан зарласан нь дэлхий 
нийтийн анхаарлыг татав. Блокчэйнийг үнэн 
зөв мэдээллийг блок блокоор буюу тархай 
байдлаар хянан, удирддаг нягтлан бодох 
бүртгэлийн систем гэж хялбархан томьёолж 
болно. Уламжлалт эдийн засгийн харилцаанд 
ард түмний итгэл хүлээсэн төр засаг мөнгөний 
ханшийг дангаараа баталгаажуулдаг байв. 
Хэрэв ийм баталгаа байхгүй бол мөнгөн тэмдэгт 

зүгээр л цаас болон хувирах нь ойлгомжтой. 
Тэгвэл блокчэйнд суурилсан биткойн гэх 
мэт виртуал мөнгөнд Засгийн газрын 
ямар ч баталгаа байхгүй. Гэвч биткойныг 
эзэмшигчид цахим гарын үсгээр баталгаажсан 
үнэн мэдээллийг хуваалцдаг. Жишээ нь, данс 
эзэмшигч өөрийн дураар мөнгөө нэмж хасч 
чадахгүй агаад данс хооронд шилжсэн мөнгөн 
дүнг дураар өөрчлөх боломжгүй, энэ нь 
оролцогч талуудад нээлттэй байдаг. Засгийн 
газрын зүгээс ямар нэг баталгаа гаргаж, 
хяналт тавиагүй ч технологийн шийдлийн 
хувьд дурын хүн зоргоороо дансны бүртгэлд 
хөндлөнгөөс оролцон, өөрчлөлт оруулах 
боломжгүй болсноор биткойны үнэ цэнэ өсч 
буй юм. 

Блокчэйний ийм шинж чанарыг газрын 
бүртгэлд ашиглах бодлогыг Гүржийн 
Засгийн газар дэвшүүлсэн хэрэг. Блокчэйний 

ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, БЛОКЧЭЙНИЙГ  
УЛС ОРНУУДАД АШИГЛАЖ БУЙ ЗАРИМ ЖИШЭЭ
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НИЙТЛЭЛ

тогтолцоонд суурилсан тул газрын бүртгэлийн 
итгэлцэл өндөр байх нь ойлгомжтой. Өөрөөр 
хэлбэл, газрын эзэн хэн, хэнээс хэнд очсон 
гэдэг бүртгэл нь ойлгомжтой,  хэн ч дураар 
өөрчлөх эрхгүй гэдэгт  гол санаа нь оршино. 
Ингэснээр газар өмчлөлийн эрх зуун хувь 
баталгаажна. Манайд төрөөс хувь хүнд 
өмчлүүлсэн, эзэмшүүлсэн, ашиглуулсан 
газрын бүртгэл нууц шинжтэй, заримдаа ямар 
нэг шалтгаанаар “эзэн” гэнэт өөрчлөгддөг, 
эсвэл давхацсанаар маргаан гардаг тохиолдол 
нэлээн ажиглагддаг. Энэ шударга бус байдлыг 
блокчэйн технологиор бүрэн шийдвэрлэх 
боломжтой гэсэн үг. Газар эзэмших, өмчлөх 
бүртгэл илүү баталгаатай болсноор ХАА-н 
хөгжилд эерэгээр нөлөөлөхөөс гадна газраар 
барьцаалсан зээл хөгжих гэх мэт эдийн засгийн 
аливаа харилцаа идэвхжинэ.

Эстони улсын жишээг харъя. Интернетийг 
иргэний үндсэн эрхэд тооцож, нийгмийн 
хөгжлийн суурь болгосон тус улсад төрийн 
үйлчилгээний 99 хувь нь бүрэн цахимжжээ. 
Гэрлэх, үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтаас 
бусад тохиолдолд төрийн үйлчилгээг цахимаар 
гүйцэтгэнэ. Төр агаар мэт оршино гэсэн үг. 
Агаар бидний амьдралын үндэс боловч бид 
амьсгалах тоолондоо үүнийг мэдэрдэггүй. 
Төрийн үйлчилгээ үүний адил байх ёстой. 
Төрийн үйлчилгээг цахимжуулсныг цахим 
засаглал буюу e-Governance хэмээн нэрлэнэ.

Эстонийн цахим бодлогын бас нэг онцлог 
нь e-Residency буюу цахим харьяатын асуудал 
юм. Энэ нь гадаадын харьяат хүнд Эстонийн 
Засгийн газраас цахим харьяалал олгон, 
Эстонийн төрийн цахим үйлчилгээг олгодог 
систем. Цахим харьяат болсон хүн Эстонид 
бизнес эрхлэх, хуулийн этгээд байгуулах, данс 
нээх, интернетээр татвар төлөх боломжоор 
хангагддаг. Энэ нь гадаадын хөрөнгө 

оруулалтыг нэмэгдүүлэх нэгэн суваг болдгийг 
бид анхааралтай ажиглах хэрэгтэй. Хүн ам цөөн, 
гадны хөрөнгө оруулалт байнга шаардлагатай 
болдог манай жижиг зах зээлд Эстонийн энэ 
туршлага нэмэр болох нь дамжиггүй. Эстонид 
блокчэйн технологийг хувь хүмүүсийн 
эмчилгээ, эмнэлгийн үйлчилгээний салбарт 
нэвтрүүлж буй ажээ. 

Хөгжиж буй орнуудад цахим технологи 
олон боломжийг бий болгожээ. Нийгэм, 
эдийн засгийн дэд бүтцийг ХХ зуунд 
бүрдүүлж чадаагүй хөгжиж буй орон цахим 
технологийн хүчинд дулдуйдан хөгжингүй 
оронтой эн зэрэгцэх эсвэл давуу байдалтай 
болох боломжтой болжээ. Үүнийг REVERSE 
INNOVATION буюу УРВУУ ИННОВАЦИ гэдэг. 
Монгол дахь гар утасны үйлчилгээ үүний 
нэг жишээ. Монголчууд суурин утсыг бүрэн 
нэвтрүүлж чадалгүй XXI зуунтай золгосон 
ч гар утасны хэрэглээгээр аль ч хөгжингүй 
орноос дутахгүй түвшинд богино хугацаанд 
хүрсэн. Бид өнөөдөр гар утсаар төлбөр 
тооцоо, нийгмийн сүлжээ, интернет, зээл, 
холбоо гээд бүхий л зүйлийг гүйцэтгэж байна. 
Богино хугацаанд ийм үр дүнд хүрсэн нь угаас 
холбоо харилцааны дэд бүтэц сул байсантай 
холбоотой. Тиймээс суурин утастай зууралдаад 
байх шаардлага монголын холбооны салбарт 
байсангүй. 

Монгол улс далай тэнгисээс алслагдан 
эх газрын гүнд оршдог нь олон улсын 
эдийн засгийн харилцаанд ороход “ЗАЙН 
ДАРАНГУЙЛАЛ”-д өртөхөд хүргэдэг. Бидэнд 
шударга зөв, нээлттэй нийгмийг цогцлоон, 
“зайн дарангуйлал”-ыг арилгах боломж байна. 
Энэ бол цахим засаглал, блокчэйн болой. 
Нэхэж бус амдаж хөгжицгөөе.   

2019 оны 1-р сар
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл: 
2018.12.23-ны дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12 

ТОЙМДеФакто 

МАН-ЫН ХУРЛААР ЮУ БОЛОВ?

Үйл явдлын товч: 

12-р сарын 19-нд төрийн эрхийг барьж байгаа 
МАН-ын бага хурал Тусгаар тогтнолын ордонд 
болсон. 11.40 цагт эхэлсэн хурал намын дотоод 
асуудлаа хэлэлцэж шөнийн 01.00 цагт дууссан. 
Энэ намын бага хурал сэтгүүлчдийг оруулаагүй, 
үүд хаалга нь цоожтой бүрэн хаалттай болсон.

Дүгнэлт тайлбар: 

Их хурлын гишүүд хоёр хуваагдчихсан 
энэ нөхцөлд МАН-ын хурлаас онцгой шийд 
хүлээгээгүй. Харин энэ хурлын явцад тодорхой 
хэргүүд, бүлэглэлүүдийн үйл ажиллагааг ил тод 
болгосон, нэр устай нь зарласныг тэмдэглэх 
хэрэгтэй. МАН ба АН нийтийн хөрөнгийг завшиж, 
ямар ч хариуцлага хүлээлгүйгээр өдий хүртэл 
явсаар сүүлдээ дийлэхээ болиод төрийн үйл 
ажиллагаа гацаанд орчихсон. Их хурлын дарга 
М.Энхболдын асуудал бол МУ-ын төрийн эрх 
мэдлийг 2 намд ч бус хэдэн бүлэглэл авчихсан, 
энэ хүмүүсийг хөдөлгөхгүй айлгаж байгаа байдал 
ба зөвхөн хувийн асуудал ч биш асар том асуудал 
хойно нь байна гэсэн бодол төрсөн. 

Ц.Нямдорж болон Л.Оюун-Эрдэнэ гишүүдийн 
ярьснаас дүгнэхэд МАНАН гэж мафийн бүлэглэл 
байна, түүнийг дөрвөн хүн толгойлдог ба 
үүнд Д.Эрдэнэбилэг ХХБ; Зам тээврийн сайд 
байсан, Өндөр буянт компанийн эзэн, Ардын 
намын цагаан ордонг барьсан Н.Төмөрхүү; 
Зам тээврийн сайд байсан, Ардчилсан намын 
Үндэсний дэвшлийн фракцынх ба Төмөрхүүтэй 
хамт 35км төмөр зам барина гэж 90 сая долларыг 
ХХБ-ны эзэнд өгсөн гэх Д.Ганбат; мөрийтэй 
тоглодог, хотын цагдаагийн дарга Энхтөрийг 
өөрөө манлайлж томилсон Т.Бадамжунай нар 
юм. Д.Эрдэнэбилэг нь ХХБ-аар дамжуулан Дархан 
Сэлэнгэ аймгийн хамгийн том үйлдвэрүүдийг 
авсан буюу Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр,  
Хөтөлийн цемент шохойн үйлдвэр, Эрдэнэтийн 
49 хувь гэх мэтийг авсан, өнгөт металлын 50 
лиценз эзэмшиж байна гэсэн яриа гарч байна. 

Энэ дөрвөн хүн нийлсэн компанитай бөгөөд 
ХХБ-ны одоогийн байшинд 3000 м2 талбайг нь 27 

тэрбум төгрөгөөр Хөгжлийн банкинд шахсан гэж 
байна. Ардын намын цагаан ордон тэр чигээрээ 
энэ орчим мөнгөөр боссон шүү дээ. М.Энхболд 
Д.Эрдэнэбилэгт Улаанбаатар банкийг авч 
өгсөн, Улаанбаатар банкинд хотын бүх аж ахуй 
нэгжийн татварын харилцах дансыг нээчихсэн 
ба хамгийн түргэн хөрвөх чадвартай банк. Энэ 
банкийг ганц хүн эзэмшдэг ба байгуулахыг нь 
М.Энхболд төрийн мөнгөөр байгуулсан. 

“2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд орохдоо 
М.Энхболд АН-ын нэр дэвшигчдээс Х.Баттулгыг 
тавьсан нь дээр гэж өөрөө шийдээд Сингапурт 
байсан Т.Бадамжунайг авчирч хэлэлцээр 
хийлгээд, ялна гэж бодож тавьсан хүндээ 
ялагдсан. Ц.Элбэгдоржийн гар хөл болсон 
Эрдэнэтийн 49 хувьтай холбоотой хэрэг хууль 
хяналтын байгууллага дээр очихоор л зогсоодог” 
гэж Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж 
ярьсан. Мөн бүх хувьчлалууд нэг хүн дээр очоод 
гацчихдаг, энэ бүхнийг АТГ-ын дарга Х.Энхжаргал 
чагтлаад хэвтчихэж байна гэж хэлсэн. АТГ-ын 
дарга Х.Энхжаргал “Хэрвээ миний асуудлаар та 
нар оролдвол 3 байсан асуудлыг чинь 30 болгоно 
шүү” гэж занадаг гэж байна. 

МАНАН бүлэглэл шинэ жилээ Сингапурт 
тэмдэглэж, хэнийг хаана шүүх, томилохоо 
шийддэг гэсэн байна. Үүнээс харахад ер нь 
энэ хүмүүс төрийг авч явж чадахгүй болсон нь 
улам батлагдаж байна. Нөгөө талаас ЖДҮХС-ийн 
хэргийг үргэлжлүүлэн илчлэх хэрэгтэй. Гагцхүү 
үүнийг ямар дарааллаар явахыг цаг хугацаа 
шийдэх байх. Ямар ч дарааллаар явсан энэ 
хүмүүс бидний итгэлийг хөсөрдүүлж, хөрөнгийг 
завшиж, бүлэглэж байгааг ил тод харсан бага 
хурал боллоо гэж үзэж байна. 

Ардчилсан оронд мэдээж ингэж “хэрэлдэх” нь 
зөв л дөө. Бид хоорондоо хэлэлцэж цаас барьж 
байлддаг. Харин ардчилалгүй оронд буу барьж 
байлдаад нэг хүний гарт орчихоод, хэдэн үеэрээ 
дарлуулж амьдардаг. Энэ хүмүүс чинь өөрсдөө 
“бантангаа” ил тод болгож байгаа нь манай 
ардчиллын хүч. 
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НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БИЗНЕС

ТОЙМДеФакто 

Үйл явдлын товч: 

2019 онд ажилтан, ажил олгогчдын нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийг тус бүр 0.5 пункт 
буюу нийт нэг пунктээр нэмэх хуулийн заалт 
хэрэгжиж эхэлнэ. Мөн нийгмийн даатгалын 
сангийн чөлөөт мөнгөн үлдэгдлийг арилжааны 
банкуудад байршуулж, хүүгийн зөрүүгээр 1 жил 
хүртэлх хугацаатай тэтгэврийн зээлийн хүүг 
бууруулсан гэж Нийгмийн даатгалын ерөнхий 
газар мэдээлж байна.

Дүгнэлт тайлбар: 

Монгол улсын хэмжээнд 381.8 мянган иргэн 
нийгмийн даатгалын байгууллагаас сар бүр 
тэтгэвэр авч байна. Тэдний 52.2 хувь нь ХААН, 
39.6 хувь нь Төрийн банкаар үлдсэн 8.2 хувь нь 
бусад арилжааны банкаар дамжуулан тэтгэврээ 
авч байна. Харин тэдгээрийн 60 хувь буюу 230.8 
мянган тэтгэвэр авагч арилжааны банкнаас 
тэтгэвэр барьцаалсан зээл хэлбэрээр 680.9 
тэрбум төгрөг авсан байдалтай байна.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь 
Засгийн Газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрт тусгагдсан тэтгэврийн зээлийн хүүг 
үе шаттайгаар бууруулах зорилтын хүрээнд 
тэтгэвэр авагчдад 6 хүртэлх сарын тэтгэвэртэй 
тэнцэх хэмжээний зээлийг 15 хувийн хүүтэйгээр 
олгох ажлыг 2017 оны 01 дүгээр сарын 16-наас 
эхлүүлсэн. Тэтгэврийн зээлийн жилийн хүүг 
ийнхүү 18 хувиас 3 хувиар бууруулснаар 2017 онд 
нийт 95600 тэтгэвэр авагч 76,3 тэрбум төгрөгийн 
зээлийг сарын 1.25 хувь, жилийн 15.0 хувийн 
хүүтэйгээр авч, 1,3 тэрбум төгрөгийн зээлийн 
хүүгийн дарамтаас чөлөөлөгдсөн гэж байна. 

Тэгвэл 2018 оны 1-р сарын 16-аас эхлэн зээлийн 
хүүг дахин бууруулсан байна. Тодруулбал, нийт 
тэтгэвэр авагчдын 91.8 хувь нь үйлчлүүлдэг 
ХААН банк болон Төрийн банктай хамтран 12 сар 
хүртлэх тэтгэврийн 70%-тай тэнцэх хэмжээний 
зээлийн хүүг 3-6 пунктээр бууруулж, сарын 1 
хувь, жилийн 12 хувь болгосон. Харин бусад 
буюу нийт тэтгэвэр авагчдын 8.2 хувьд үйлчилдэг 
Голомт, Худалдаа хөгжил, Капитал, Капитрон, 
Улаанбаатар, Чингис хаан, Үндэсний хөрөнгө 
оруулалтын банк тэтгэврийн зээлээ 18 хувийн 
хүүтэй олгож байсан. ХНХ-ын сайд С.Чинзориг 
дээрх банкуудын төлөөллийг 2-р сарын 28-нд 
хүлээн авч уулзсан бөгөөд энэ үеэр 12 сарын 

хугацаатай тэтгэврийн зээлийн хүүг 12 хувь 
болгож бууруулах гэрээ байгуулсан. Ингэснээр 
3-р сараас эхлэн тэтгэвэр авагчдад үйлчилдэг 
бүх арилжааны банкны 12 сарын хугацаатай 
тэтгэврийн зээлийн хүү 12 хувь болж буурсан. 
Арван хоёр сараас урт хугацаагаар зээл авахыг 
хүсвэл банкны эх үүсвэрээр олгогдож байгаа 
18 хувийн хүүтэй зээл авах боломж нь тэтгэвэр 
авагчдад нээлттэй хэвээр үлдсэн байна.

Мөн тэтгэвэр авагчид өмнө нь тэтгэврээ 100% 
зээл болон зээлийн хүүд нь төлдөг байсан бол 
цаашид 70 хувийг төлүүлж, 30 хувийг өөрт нь 
олгохоор зохицуулсан байна. Ингэснээр тэд сар 
бүр тогтмол орлоготой үлдэж, ахмад настны 
нийгмийн баталгаа хангагдахад тодорхой нөлөө 
үзүүлнэ гэж Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 
хэлж байгаа. 

Ингээд харахад тэтгэврийн зээл авч байгаа 
хүмүүст тусламж болж байгаа юм шиг харагдаж 
байгаа л даа. Гэхдээ монголын зах зээл дээр 20 
хувийн өртөгтэй байгаа юмыг 12 болгож өгч 
байна. Энэ зөрүү нь яваандаа төсөв дээр суудаг 
ба төсвийн зардал нэмэгдэхээр татвар өсчихдөг. 

Тэтгэврийн сан бол төсвөөс тусдаа байх ёстой. 
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ТОЙМДеФакто 

УТАА БА ОРОН СУУЦНЫ ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ

Үйл явдлын товч: 

12-р сарын 21-ний Баасан гарагийн Засгийн 
газрын хурлаар эх хүүхдийг ээлжлэн 5 хоног 8 
тэрбум төгрөгөөр сувилалд амраах тухай ТББ-
аас ирүүлсэн саналыг Засгийн Газар дэмжээгүй. 
Мөн Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг 
бууруулах зарим арга хэмжээний тухай буюу 
сайжруулсан шахмал түлшний үйлдвэрлэл, 
чанар, нөөцлөлт гээд ирэх оноос түүхий нүүрсийг 
хорихтой холбоотой бэлтгэл ажлыг ярьсан.

Дүгнэлт тайлбар: 

Утааг арилгах богино хугацааны шийдэл бол 
гудамжууд руу ус шахах, дэд бүтэц байгуулах, 
гэрт нь халуун ус хүргэх, гэр орныг нь дулаалахыг 
шаардах юм. Бусад оронд бол байгалийн хийгээр 
халаалтаа өгөөд шийдчихсэн байдаг. Баллонтай 
шахсан хийгээр үүнийг шийдэж болох ч үнэтэй 
болно гэхдээ найдвартай. 

Урт хугацааны шийдэл бол орон сууцжуулалт. 
УБ хот өөрөө бонд гаргах хэрэгтэй. Бонд 
гаргахын тулд УБ хот авч байгаа татварынхаа 
талыг нь өөртөө үлдээдэг байх ёстой. Өөрөө 
татвар хураадаггүй субьектийн бондыг хэн ч 
авдаггүй. 

Ипотекийн зээл ийм хиймэл үнээр явахгүй л 
дээ. Төв банк бол төв банк л болохоос биш дэд 
бүтэц байгуулна гэж мөнгө гаргаж болохгүй. Үр 
дүнд нь хүн авч чадахгүй бэлэн болчихсон 66 
мянган байр, байр авах гээд чадахгүй байгаа 200 
мянган айл байна. 

Дефакто тоймын гол агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв

Тоймын бүрэн эхийг jargaldefacto.com вебсайтаас үзэх 
боломжтой. 

Манай тогтолцоо нь авч байгаа мөнгөө төсөвтөө 
авчихаад, тэтгэврийг нь буцаагаад зардал гээд 
гаргаад байгаа юм. Энэ бол явууртай арга биш. 
Монголын төр тэтгэврийн санд их хэмжээний 
өртэй хэвээрээ л байгаа. 

Мөн МУ-д банкны лобби маш хүчтэй байна. 
Банкуудын лобби хүчтэй байгаа учраас 

л төрийн мөнгийг өөр дээрээ авч хөрвөх 
чадвараа нэмэгдүүлж байна. УИХ-ын гишүүдийн 
дунд банкгүй юмуу ББСБ-гүй хүн цөөхөн. 
Банкууд гадаадын банк оруулахгүй өөрсдөө 
монопольдоод, банкнаас гадна даатгал, 
андеррайтинг хийгээд, барилгын компани, 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй болоод байна. 
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Эдийн засагч, нийтлэлч Д.ЖАРГАЛСАЙХАН 

 

 

ИНТЕРНОМ НОМЫН ДЭЛГҮҮРИЙН БҮХ САЛБАРУУДААР 
ХУДАЛДААЛАГДАЖ БАЙНА

+ (976) 9410 9342

“ЭРХ ЧӨЛӨӨ”
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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 
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