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НИЙТЛЭЛ

Ардчилал хамгийн муу засаглал, гэхдээ бусад 
нь бүр дор гэж Черчиль 1947 онд хэлсэн нь 
хүмүүс хүсэлд нь таарсан бүхнийг амласан 

“демагог” буюу ардын баатруудыг төрийн эрхэнд 
сонгож, тэр нь сонгуульд нөлөөтэй олонхид таалагдаж 
л байвал улс оронд хортой, буруу ч хамаагүй бодлого 
явуулах буюу популизм хийх эрмэлзэлтэй байдгийг 
анхааруулсных бөгөөд, түүний хамгийн тод жишээ 
нь Гитлер байв. 

1. Анх 2500 жилийн тэртээх Грекийн хот улсуудын 
практикт хэвшсэн демо-ард түмний, крация- 
засаглал буюу ардчиллыг тэр үеийн хамгийн 
том сэтгэгч Плато (Республика бүтээлдээ) 
удирдагч, цэргийнхэн, хөдөлмөрчдийн 
үүрэг шал өөр учир өндөр боловсролтой 
хааныг гүйцэхгүй гэж шүүмжилж байсан бол, 
түүний шавь Македонын Александрын багш 
Аристотель (Улс төр бүтээлдээ) нийгмийг 
хамгийн мэдлэг чадвартай элит цөөнх удирдах 
нь зөв гээд засаглалын хамгийн муу гурван 
хэлбэр нь нэг хүний дарангуйлал, олигархи ба 
нийтийн ардчилал гэж сургаж байв. Дараагийн 
үе шат болох Ромын бүгд найрамдах засаглал 
ч массын дэмжлэг олох зорилгоор буурай 
хөршүүдээ түрэмгийлэн эзлэж, байсхийгээд 
л үнэгүй талх тарааж, гладиаторын наадам 
зохиодог байсан нь популизм гэсэн утгатай 
“bread and circus” гэдэг хэллэг өнөөгийн англи 
хэлэнд үлдээжээ. Ром мөхсөний дараах шашин 
ноёрхсон дундад зууны хоцрогдол бутрал 
сонгодог ардчиллын уламжлалыг үгүй хийж, 
оронд нь орой дээрээ хаантай олон давхраа 
ноёдын ивээлд хамжлагатын хязгаарлагдмал 
эрхтэй хүчин зүтгэж амьдардаг феодалын 
засаглал тогтжээ. 

2. Орчин үеийн ардчиллын түүх Чингис хаан 
одоогийн Бээжинг эзэлж байсан 1215 оны 6-р 
сард Английн хаан татвар татах эрхээ 25 том 
феодал оролцсон зөвлөлөөр зөвшөөрүүлж, 
хуульгүйгээр хүн баривчлахгүй байх үүрэг 
хүлээсэн Магна Карт гэрээнээс эхэлсэн гэдэг. 
Английн парламентын систем нь татвар 

төлөгчид түүний дарамт, зарцуулалтыг хянаж 
байх эрхтэй гэсэн гол санаанд үндэслэсэн. Хүн 
төрөлхтний түүхэнд эрх чөлөөг хамгийн сайн 
хангасан засаглал гэж Гегель үнэлж байсан ч 
өмнөх бүх ардчиллын адил сонгуулийн эрхийг 
зөвхөн зохих түвшний хөрөнгөтэй, хүн амын 
дөрөв хүрэхгүй хувьд олгож байв. Бусад оронд 
хамгийн их нөлөөлсөн ардчиллын дараагийн 
үе шат нь Английн системд шүүмжлэлтэй 
хандаж, Грек Ромын сонгодог уламжлал, сэргэн 
мандалтын шинэ үзэл санааг сайн судалсан, 
тэр үедээ хамгийн өндөр боловсролтой хүмүүс 
массын нөлөөгүй боловсруулж баталсан 
Америкийн үндсэн хуулийн систем юм. Үүнд 
засгийн эрх ард түмний зөвшөөрлөөс үүсэлтэй 
ба хүн бүр эрх чөлөөтэй амьдарч феодал 
ноёдтой адилхан өмч эзэмших, түүнийгээ 
чөлөөтэй ашиглах “natural” буюу төрөлхийн 
эрхтэй тухай Ж.Локе, Ж.Ж.Руссо, Т.Хобс зэрэг 
Гэгээрлийн их сэтгэгчдийн шинэ философи, 
Америкийн хувьсгалтай нэг онд гарсан 
А.Смитийн зах зээлийн эдийн засгийн онол, 
шашны бурангуйг ялж гарч ирсэн шинжлэх 
ухаанч үзэл их нөлөөлсөн байна. 

3. Америкийн хувьсгалын шууд нөлөөн дор бараг 
залгаад болсон Францын хувьсгалд популист 
Якобинчууд давамгайлснаар засгийн эрхийн 
төлөөх эмх замбараагүй цуст тэмцэл өрнөж, 
эцсийн дүнд 17 мянган хүн улс төрийн хэргээр 
цаазлуулж, шүүхээр шийтгүүлээгүй 10 мянган 
хүн шоронд үхсэн нь ардчиллын нэр хүндийг 
нэг хэсэгтээ унтрааж, Наполеоныг ялсны 
дараа ардчиллын эсрэг Орос, Австри-Унгар, 
Прусийн эзэн хаант улсуудын Ариун Холбоо 
байгуулагдаж, Австри-Унгар болон Орост 
АНУ-ын түүхийг сургуульд заахыг хориглож 
байсан байдаг. Гэвч Наполеоны эзлэлтийн 
үед нэвтэрсэн хөрөнгөтний хувьсгалын үзэл 
санаа, түүний дотор Ромын хуульд үндэслэн 
боловсруулсан Иргэний кодекс Европын нийт 
оронд (сүүлдээ Орос, Хятад, Япон, Солонгос, 
Латин Америк) өргөн тархсан нь орчин 
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ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР ЗӨВ, БУРУУ?

“Мангас” бүтээх буюу
МОНГОЛЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

Хөгжлийн эдийн засагч (PhD), олон улсын хуульч 
бөгөөд АНУ-д мэргэжлээрээ ажиллаж байна.
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Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн 
Танхим (Танхим) ирэх жил нэгэн жарныг үдэж 
шинэ жарантай золгоно. Танхим үдэж буй 

энэ жарны эхний хагасыг нь зөвхөн нийтийн өмчтэй, 
хувийн өмчгүй нийгэмд, нөгөө хагасыг нь “нийтийн 
болон хувийн өмчийн аливаа хэлбэрийг хүлээн 
зөвшөөрч, өмчлөгчийн эрхийг хуулиар хамгаалдаг 
нийгэмд үйлчилж, Монгол улсын худалдаа, үйлдвэрийг 
хөгжүүлэхийн төлөө хичээн зүтгэж иржээ. 

Зах зээлийн эдийн засагт зохицох, шинээр үүсч буй 
олон зуун хувийн компаниудад үйлчлэхийн тулд 1995 
онд танхимын тухай хууль тусгайлан батлуулав. 2009 
онд өмнөд хөршийн буцалтгүй тусламжаар оффисын 

байшинтай болов. Эдүгээ бодлогын нөлөөлөл явуулж, 
бизнесийн үйлчилгээ үзүүлдэг энэ танхимд 150-аад хүн 
ажиллаж байна.

Гэвч үйл ажиллагаагаа явуулах бүх боломж, эрх 
мэдэлтэй болсон энэ танхимд эдүгээ монголын 180 
мянган аж ахуйн нэгжээс дөнгөж 3500 нь л гишүүнээр 
элссэн, бусад нь тойроод буйн учир шалтгаан юу билээ? 
Энэ шалтгааны эх сурвалж нь танхимын удирдлагын 
бүтэц, зохион байгуулалт, манлайлах чадварт буюу 
засаглалд нь оршиж байна. 

Танхимын засаглалыг юуны өмнө удирдах болон 
гүйцэтгэх менежментийн зааг ялгааг тодорхой 
болгохоос эхлэх хэрэгтэй байна.

МҮХАҮТ нь бусад орны сонгодог танхимууд 
шиг олон танхимуудын шүхэр байгууллага биш, 
харин өөрийн салбаруудтай (аймаг хотуудад 20-
оод), хэвтээ бүтэцтэй ажээ. Аж ахуйн нэгжүүд орон 
нутгийн танхимын харьяанд давхар бүртгэлтэй ч, 
танхимтайгаа шууд харьцаж болдог ажээ.

Танхим нь Их хурлаа дөрвөн жилд нэг удаа хийж 
буй нь гишүүдтэйгээ холбогдохыг нь сулруулж 
байна. Жирийн гишүүддээ тайлагнах боломж бага, 
гишүүдийн оролцоог бууруулж байгаа учир их 
хурлаа хоёр жил тутам хийх нь илүү өгөөжтэй.

Гишүүдийнхээ тархалт, орон нутгийг тооцоод, 
тэднийг төлөөлсөн 75 гишүүнтэй удирдах 
зөвлөл (УЗ) эдүгээ ажиллаж байна. Аймаг бүрийг 
төлөөлсөн нэг нийт 21, бусад Их хурлын гишүүдээс 
51, үлдсэн 3 нь гүйцэтгэх удирдлагаа сонгож 
байна. УЗ дотроосоо даргаа сонгодог. УЗ жил бүр 

хуралддаг. УЗ-ийн гишүүдийг 51 болгож бууруулах, 
талыг нь хоёр жил тутам солихоор сонгууль явах 
нь оновчтой. Олон гишүүнтэй байх тусмаа үр дүн 
нь илүү байдаггүй.

УЗ-ийн дотроос 25 Тэргүүлэгчийг сонгож, УЗ-
ийн даргыг Ерөнхийлөгч болгодог.  УЗ-ийн 
дарга ба Ерөнхийлөгч нь нэг хүн болдог. Гэхдээ 
тэргүүлэгчдийг 4 жилээр сонгож байгаа нь бусад УЗ-
ийн гишүүдийн оролцоог нь хэт бууруулж буй учир 
хоёр жил болгох нь оновчтой. Шинэ тэргүүлэгчид 
шинэ эрч хүч болж, шинэ нөхцөлд илүү соргог 
ханддаг. Уг нь тэргүүлэгчдийн тоог цөөлж 15-17 
хүнтэй, хоёр жил тутам солигдохоор болговол 
шийдвэр гаргах хурд, бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ.

Харин УЗ-ийн дарга, Ерөнхийлөгч (дэд 
Ерөнхийлөгчид) нь сайн дурын үндсэн дээр 
буюу цалингүй байх нь зүйд, олон улсын жишигт 

УДИРДАХ ЗАСАГЛАЛЫН ШИНЭ ЖИШИГ 
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Саяхан МҮХАҮТ гишүүний жилийн татвар, 
үйлчилгээний үнийг ялган, гишүүнчлэлээ очир, 
цагаан алт, алт болон сонгодог гэж ангилсан нь 
үйлчилгээний чанарт сайн нөлөө үзүүлэх юм. 

Танхим дээр байгаа 30-аад зөвлөлийн тоог цөөлж, 
чанар, хүртээмжид нь төвлөрсөн хороод болгон 
өөрчилж, хороо бүрийн ажлыг орлого зарлагаар 
нь харьцуулж, үйл ажиллагааны үр дүнг хэмждэг 
индекс (KPI) ашиглан, цалин урамшуулалтай нь 
холбодог олон улсын танхимуудын туршлагыг 
нэвтрүүлэх нь зүйтэй. 

Мөн Танхим гадаадын хөрөнгө оруулалт татахад 
төвлөрч, гадаадын болон хамтарсан компаниудыг 
гишүүнээр элсүүлэхэд түлхүү анхаарах цаг болжээ. 
Танхим бас мэргэжлийн боловсролын хосолсон 
хөтөлбөр боловсруулж, сургалт ба дадлагыг 
нэгтгэх, компаниуд хэрэглэсэн сав баглаа, боодлоо 
хянах, хог хаягдлыг дахин боловсруулах, нийгмийн 
болон экологийн хариуцлага хүлээхэд чиглүүлэх 
хэрэгтэй байна.

Салбарын холбоодуудтай хамтран ажиллаж, 
бодлогын нөлөө болон бүтээмжийн зөвлөгөө өгч 
чаддаг, ялангуяа бизнесийн цахим платформыг 
оновчтой ашиглах, шинэ програм, аппликэшн, 
яваандаа хиймэл оюун ухаан, роботыг яаж ашиглах 
тухай сургалт явуулах шаардлага гарч байна. 
Гадаадын ямар зах зээлд монголын компани гарч 

болох мэдээ, мэдлэг, сургалтын хэрэгцээ бий болж 
байна.  

Энэ бүхнийг удирдаж зохион байгуулж чадах 
мэдлэг чадвартай гүйцэтгэх захиралтай байх 
ёстой. Гүйцэтгэх захирал, түүний орлогчийг 
одоогийнх шиг УЗ-өөс сонгодог биш, УЗ-ийн дарга 
нь Тэргүүлэгчдийн зөвшөөрөлтэйгээр томилдог 
болвол, удирдах ба гүйцэтгэх засаглалын зааг 
ялгаа тодорхой болж ажлын үр дүн нэмэгдэнэ. 
Ерөнхийлөгч танхимын өдөр тутмын ажилд 
оролцохгүй байх нь оновчтой. 

Гүйцэтгэх захиралтай 4 жилээр гэрээ байгуулж, 
жил бүр Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулсан 
бизнесийн төлөвлөгөөний дагуу ажлыг нь дүгнэж, 
урамшуулал олгох нь зохистой. 

Ирж буй шинэ жарныг дээрх хоёр чиглэлийн 
шинэчлэлээр угтах хариуцлагатай үүрэг Танхимын 
гишүүд, шинэ удирдлагын өмнө тулгарлаа. Барууны 
орнуудын түүхэнд худалдааны танхим үргэлж л 
бизнесийн хамгийн хүчтэй дуу хоолой болж иржээ. 
Учир нь танхимын гишүүн бүрт алдах өмч хөрөнгө 
байгаа. 

МҮХАҮТанхим бол монголын бизнесийн хамгийн 
хүчирхэг дуу хоолой байх ёстой. 

2019.02.27

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАСАГЛАЛЫН ШИНЭ ЖИШИГ

нийцэх юм. Энэ бол хагас цагийн ажил учир 
албан томилолтоор явах зардал, хурал удирдсан, 
ажилласан цагийн тодорхой урамшуулал байх нь 
зүйтэй. 

Ерөнхийлөгч нь бизнес эрхлэх нөхцлийг 
сайжруулах талаар төрд нөлөөлөх үүрэгтэй учир 
аль нэг улс төрийн намын харьяалалгүй байх нь 
тохиромжтой. Бизнест сөргөөр нөлөөлж болохуйц 
төрийн бодлого, ялангуяа аливаа татварын тоо, 
хувийг нэмэхийн эсрэг, авлигын эсрэг байр сууриа 
тод илэрхийлэх учиртай. Бизнесийн санхүүжилтийн 

зардлыг бууруулах, гадаадын банк оруулахыг 
дэмжих шаардлага гарлаа. Улсын төсвийн болон 
бизнест холбогдох аливаа хуулийн хэлэлцүүлэгт 
Танхимын дүгнэлт чухал үүрэгтэй. Эдгээр ажлыг 
зөвхөн улс төрөөс хараат бус Ерөнхийлөгч л хийж 
чадна. 

Ерөнхийлөгч нь танхимыг гадаадад төлөөлдөг 
учир англи хэлийг ажлын түвшинд эзэмшсэн, 
чөлөөтэй ярьж, бичдэг, олон улсын харилцааны ёс 
жаягийг чанд сахидаг хүн байхыг цаг үе шаардаж 
байна. 
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Шинэ зуун гарснаар боловсролын салбар дэлхий даяар 
шүүмжлэлд ихээхэн өртөх болов. XXI зууны хөгжлийн хурдыг 
боловсролын тогтолцоо гүйцэхгүй байна гэх. Мэдээллийн 
технологи, мэдлэгийн үйлдвэрлэлд “боловсролын 
тогтолцоо”-г зохицуулахыг улс орон бүр хичээж байна. 

Монгол хэлний товч тайлбар (Я.Цэвэл) тольд “боловсрол” 
нь “боловсрохын нэр” буюу “боловсросны үр дүн” гэжээ. Мөн 
суралцахуйн тухай орчин цагийн онолд боловсролын үр дүнг 

мэдлэг+чадвар+хандлага=чадамж гэж томьёолон, “мэдлэг 
дамждаггүй, бүтээгддэг” гэж үзэж байна.

ЮНЕСКО-ийн Инчеоны тунхаглалд “Чанартай боловсрол 
нь бүтээмж болон мэдлэгийг дэмжин хөгжүүлж, бичиг үсэг, 
математикт суралцахтай ижил задлан шинжилгээ хийх, асуудал 
шийдвэрлэх, танин мэдэхүйн, хувь хүний хөгжил, харилцааны 
чадваруудыг хөгжүүлдэг” гэдгийг онцлон тэмдэглэжээ.

Хөтөлбөр бол боловсролын зүрх гэдэг. Учир нь 
хөтөлбөр бол зорилго, бодит үйлдлийн нэгдэл. 
Сургалтын агуулга бол хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүний 
зөвхөн нэг хэсэг. Багш, хөтөлбөрaийн мэргэжилтнүүд, 
олон нийт сайн сургууль бий болгох, хөгжүүлэх тухай 
ярихад ХӨТӨЛБӨР-ийг орхигдуулан зөвхөн агуулга, 
байшин барилга, цалин, мөнгө ярихаас хэтэрдэггүй. Энэ 
хандлага нь боловсролын хөгжилд ихээхэн саад болдог.

Хичээлийн төлөвлөгөө, сэдвүүдийн жагсаалтад ач 
холбогдол өгөхөөс илүү хөтөлбөр нь үзэл баримтлал, ёс 
суртахууны мөн чанартай, бие даасан тогтолцоо бүхий 
үйл ажиллагаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь чухал. 

Хөтөлбөр нь хичээлүүдийн жагсаалт гэдэг ойлголтоос 
багш, боловсролд оролцогч талууд аль болох эрт салж 
чадвал сургалтын чанарт жинхэнэ утгаараа ахиц гарна. 
Зарим хүн хөтөлбөрийг эзэн биегүй сэдвүүдийн жагсаалт 
болгож хүрэх үр дүн, зорилгыг хүмүүнлэг байдлаас нь 
салгаж хардаг. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд сургуулийн 

соёл, хэрэгжилтийн менежмент, санхүү, хүний нөөцийн 
хөгжил онцгой нөлөөтэй. 

Италийн эрдэмтэн Вильфредо Парето гүйцэтгэлийн 
20 хувь нь, үр дүнгийнх нь 80 хувийг шийддэг болохыг 
тодорхойлжээ. Энэхүү 80:20-ийн зарчмыг нийгмийн 
олон салбарт ашигладаг. Энэ 20 хувьд хүсэл зорилго, 
хандлага, арга барил багтана. Тийм учраас сургалтын 
цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 20 хувь нь үр дүнг шийдэх 
“хүүхэд бүрийн авьяас давуу талыг илрүүлэн таньж, 
сурах арга хэлбэрийг онцлогт нь тохируулан, хүүхэд 
бүр бодож, сэтгэж, бүтээх давтагдашгүй ертөнц” гэдгийг 
хүлээн зөвшөөрсөн хандлага, соёл сургууль, багшийн 
үйл ажиллагааны мөн чанар болох учиртай. 

2016 оноос хойш ирсэн боловсролын дөрөв дэх 
сайд “цөм хөтөлбөр зөв, буруу” гэж ярихын оронд багш 
нарыг чадавхжуулах, арга зүйн зөвлөмж өгөх, туршлага 
хуваалцах, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үндсэн ажилдаа 
анхаараасай билээ. 

БОЛОВСРОЛЫН ЗҮРХ

ХҮҮХЭД БҮР ХӨГЖИХ НЬ… 

ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР ЗӨВ, БУРУУ?

Даалгавар гүйцэтгэх хэдэн минут өгч, хугацаандаа 
хийж чадсан цөөн хүүхдийг гар өргүүлж шалгадаг, багш 
самбарт бичиж хүүхдүүд хуулдаг танил дүр төрх. Энэ 
танил дүр төрхийг өөрчлөхийн тулд сургууль, багш бүр 
хичээлийн бэлтгэл, зохион байгуулалт, арга зүй, орчин, 
хэрэглэгдэхүүнээ хэрхэн хөгжүүлсэн үр дүн, туршлагаа 

хуваалцах зорилготойгоор 2015, 2016 онд зохион 
байгуулсан “Сайн хичээл, үйл ажиллагаа”-ны улсын 
зөвлөгөөнд нийт 23,885 багш баг болж 13,721 хичээл, 
1,547 сайн туршлагаа түгээн дэлгэрүүлсэн байдаг. 
Энэ үед цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар багш, 
сурагчид ийнхүү өгүүлж байв. 

Баавгайн НАСАНБАЯР 
Ph.D /Боловсрол судлал/

НИЙТЛЭЛ

Төв аймгийн 4-р сургуулийн багш Д.Хунтогос: “Багш хүн өөрөө өөрөөсөө эхлээд өөрчлөгдөж хөгжих ёстой. 
Хүүхдийг бусад хүүхэдтэй биш, тухайн сурагчийг өөртэй нь л харьцуулах болсон”
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ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР
Цөм хөтөлбөрийн үзэл санаа болсон хүүхэд бүрийн 

авьяас давуу талыг илрүүлэн таньж, сурах арга 
хэлбэрийг онцлогт нь тохируулан хөгжүүлэх нь хурдтай 
өөрчлөгдөж буй өнөө цаг үе, ирээдүйд зохицон амьдрах 
чадвартай иргэдийг хөгжүүлэх үндсэн хүчин зүйл. 

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх цөм хөтөлбөрийн тухайд 
доктор, профессор Ц.Дэмбэрэл (IQ) ”Бүх хүүхдийг 
ижилхэн аргаар сургаж, ижилхэн шалгаж, ижилхэн 
хандахад биднийг сургасан. Гэтэл ижилхэн хүүхэд гэж 
хаана ч үгүй байжээ. Ижил хандана гэдэг нь эцэстээ 
манай улсын хүн ардын ихэнх нь өөрийнхөөрөө биш, 
бусдаас хэт хараат, шийдвэргүй хүмүүс болсон. Харин 
“өнөөдөр боловсрол бүх шатандаа ЧАДАМЖ руу чиглэж 
эхэлсэн нь багш бидний 20 жилийн хүсэл, зүтгэлийн 
биелэл юм” гэж хэлжээ.

Боловсролын хүрээлэнгээс 2016 оны 1-6 сар хүртэлх 
хугацаанд аймаг, нийслэлийн лаборатори ба лаборатори 
бус (лаб., лаб. бус) 37 сургуулийн 3 ба 7 дугаар ангийн 
807 багшаас мэдээлэл цуглуулсан судалгааны үр дүнд 
шинжилгээ хийсэн. Нийт судалгаанд оролцсон багш 
нарын “70 гаруй хувь нь цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
арга зүйн зарчмыг ойлгодог... лаб. сургуулийн багш 
нарын 78-аас дээш хувь, лаб. бус сургуулийн багш 
нарын 2/3 нь “цөм хөтөлбөр хэрэгжсэнээр сурагчдын 
идэвх сайжирч байна” гэж үзжээ. Нийт багш нарын 90% 
нь “цөм хөтөлбөр нь олон шинэлэг санаа агуулсан” 

гэдэгтэй санал нэгдсэн. Судалгаанд оролцсон 4 багш 
тутмын 3 нь “цөм хөтөлбөрийн судлагдахууны зорилго, 
зорилтуудыг ойлгодог” гэсэн байна. Сургууль бүр 
хүрэх үр дүнгээ баримжаалан боломж, давуу тал, орон 
нутгийн онцлог дээр суурилан сургуулийн хөтөлбөрөө 
боловсруулан хэрэгжүүлэх эрхийг олгох нь цөм 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилго, зарчим байсан ба 
энэ нь амжилттай хэрэгжиж байсныг дээрх судалгаа 
нотолжээ. 

Боловсрол бол насан туршийн амьдралын чанарын 
баталгаа болж өөрөө туршин хийж, хэрэглэдэг, ур 
чадвар эзэмших үйл явц гэдгийг ойлгох нь чухал. 
Сургууль бүрийн сургалтын хөтөлбөрөө боловсруулах 
үйл явц нь багш, сурагчдын туршлага дээр суурилсан 
хамтын бүтээл, шийдвэр, үзэл санаа болсноор хүүхэр бүр 
амжилттай хөгжинө. 

Боловсролын хөгжлийн үндсэн хөшүүрэг нь сургууль, 
багшийн бие даасан байдал, үндэсний цөм хөтөлбөрт 
суурилан сургуулийн хөтөлбөрөө боловсруулан, 
хэрэгжүүлэх юм. Үүний тулд төр болон сургуулийн 
захирал, менежер, багш нар хүүхэд бүрийн оролцоог 
хангасан, багштайгаа хамтарч мэдлэг, чадвар, хандлагаа 
хөгжүүлэх, найзтайгаа хамтран суралцах боломж, 
нөхцлийг бүрдүүлэхэд онцгой анхаарах учиртай.

2019 оны 2-р сар 

Хүүхдийн дуртай, сэтгэл догдлон хийсэн, сурсан зүйлс 
нь дургүй, цээжээр тогтоосон зүйлсээс илүү мэдлэг, 
чадвар, хандлага болж өөрт нь үлддэг. Хүүхдийн эерэг 
сэтгэл хөдлөл, оролцоо, туршлага нь мэдрэлийн эсүүд 
хоорондоо холбогдож, хүүхдийн тархи хөгжихөд асар 
их нөлөө үзүүлдгийг судалгааны үр дүнгүүд нотолсон 
байдаг. Гэтэл цалин нэмүүлэх жагсаал, цуглаан хийхээс 
өөр аргагүйд хүрсэн, тогтворгүй, олон дахин солигдсон 
сайд бүрийн дураараа ярих чиглэлийг сонссон багш 
нарын сэтгэл зүй, хандлага нь хичээл, хүүхдийн суралцах 

үйлд хэрхэн нөлөөлөх бол… Мэргэжлийн манлайлал 
орхигдсон, ёс суртахуунгүй байдлын үр дагавар, бурууг 
хөтөлбөр, багш нарт тохох хэрэггүй. 

Нийт хүүхэд гэдэг ойлголтоос ХҮҮХЭД БҮР гэсэн 
зарчмыг баримтлан багш зааж, сурагч дагадаг уламжлалт 
хэлбэрийг халах нь цаг хугацаа, хичээл зүтгэл шаардах 
хэдий ч өөр сонголт байхгүй. Бусдаас ялгарах чадвараа 
хөгжүүлж, хүсэл сонирхлоо олсноор хүүхэд бүр өөртөө 
итгэх итгэл, суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй болж хөгжинө. 

БЗД-ийн 33-р сургуулийн 9в ангийн сурагч М.Тэнгис: ”Бичсэн юмыг хуулж бичээд л, тэгээд өгсөн гэрийн даалгаврыг 
нь хийгээд л, өгсөн юмыг нь л бид суралцдаг байсан. Цээжлэх л үүргийг гүйцэтгэдэг байсан, харин цөм хөтөлбөр 
хэрэгжсэнээр хүүхдүүд өөрсдөө судлаж, эрж хайж, боловсруулж, харин багш чиглүүлэх үүргийг гүйцэтгэдэг болсон. Бид 
нар тэр хичээлийг сурахын төлөө номын санд сууж ном эргүүлнэ, интернетээс хайна, их олон чиглэлээр эрэл хайгуул 
хийдэг болсон учраас хичээлүүд маань толгойнд илүү тогтож өөрийн болохоос гадна эрэл хайгуул хийж олон зүйлд 
суралцах боломж бүрдсэн”

БГД-ийн 28-р сургуулийн химийн багш Д.Лхамноржин: ”Химийн хичээлийг хүүхдүүд зөвхөн сонсоод өнгөрдөг байсан 
бол цөм хөтөлбөр хэрэгжсэнээр  хүүхдүүд өөрсдөө оролцоод, өөрсдөө туршиж үзээд хийж байгаа нь илүү үр дүнтэй 
болж байна”

ЧД-ийн 23-р сургуулийн бага ангийн багш С.Болормаа: “Багш бид хүүхдээ сонсдог болсон. Энэ бол цөм хөтөлбөр 
хэрэгжсэний хамгийн том өөрчлөлт. Бид нар хүүхдүүдийг дуугүй байж бай, ингэх ёстой, тэгэх ёстой гэж заадаг байсан 
бол хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх зорилго тавьснаар хүүхдүүдийг сонсдог, багш чиглүүлдэг болсон”
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САЙН ЗАСАГЛАЛ

О.МӨНХБАТ 
Доктор, МУИС-ийн Профессор

Өгүүлэх нь: АНУ-ын Вашингтон хотод төвтэй “Heritage 
foundation” судалгааны байгууллагаас гаргадаг “Эдийн засгийн 
эрх чөлөөний индекс 2019”-т Монгол Улс 100 онооноос 55.4 
оноо авч 126-р байрт жагссан байна. Энэ үзүүлэлтээрээ 
Монгол Улс нь эдийн засгийн хувьд “бараг эрх чөлөөгүй” 
орнуудын ангилалд багтсан бөгөөд 2018 оныхоос 0,3 хувиар 
оноо буурч нэг байраар арагш ухарчээ. Эдийн засгийн эрх 
чөлөөний суурь дөрвөн баганын үндсэн шалгуурууд тухайн 
улс орны засаглалын шинж чанартай шууд холбогдсон байдаг 
аж. Ялангуяа хуулийн засаглал, төрийн шударга байдал нь 
тэргүүлэх байр суурь эзлэж байна.

Харин эдгээр шинж монголын төр засагт байдаг эсэх талаар 
ард иргэд, судлаачид тун ч шүүмжлэлтэй ханддаг. Эрх мэдэл, 
албан тушаалд дулдуйдаж, шударга бус өрсөлдөөнд түшиглэн 
бизнес хийх нь Монгол улсад ёс мэт болсныг зарим судлаачид 
“төрийн” мотортой бизнес, “крони капитализм” хэмээн 
тодорхойлж байна.

Ийм “гажигтай” эдийн засгийн шинжийг 

a.) Төрийн өндөр дээд албан тушаалынхаа чиг үүргийн 
хүрээнд хувийн бизнесээ нээх, өргөжүүлэх

b.) Албан тушаал, эрх мэдлээ урвуулан төсвөөс зээл, 
хөрөнгө оруулалт авах

c.) Албаны шугамаар олж авсан мэдээллээ хувьдаа 
ашиглах 

d.) Өөрийн бизнесээ дэмжихэд чиглэсэн хууль журам 
батлах, батлуулах

e.) Өндөр түвшний авлигыг цэцэглүүлж, бизнесийн 

“хамгаалалтаа” баталгаажуулах 

f.) Төрийн хяналт шалгалтын хөшүүргийг ашиглан 
өрсөлдөгчөө дарах, өөрийн бизнестээ хууль бус давуу 
байдал үүсгэх гэхчлэн нэрлэж болно. 

Засаглалын үндсэн шинжийн нэг бол хянах, шалгах эрх 
үүрэг юм. Тоталитар, авторитар, либераль ардчилсан зэрэг 
аль ч засаглалын үед төр засгаас иргэд, байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт шалгалт хийдэг. Нийгмийн ардчилсан, 
шударга байдлын хэрээр хяналт шалгалт хийх онцгой эрх нь 
мөн ард иргэдийн өмнө хүлээсэн төрийн үүрэг хариуцлага 
болон хувирдаг аж. Өөрөөр хэлбэл хяналт шалгалтыг 
хэрэгжүүлж иргэдээ хамгаалж, улс орны аюулгүй байдлаа 
хангах нь төрийн эрх төдийгүй үүрэг болж, нийгмийн өмнө 
тайлагнадаг хариуцлага болдог байна. 

Социалист нийгмийн үеийн монголын төр засгийн хяналт 
шалгалт нь социалист өмчийг хамгаалах, “арын хаалга”-тай 
тэмцэхийн зэрэгцээ мөн ард олны үзэл бодол, итгэл үнэмшилд 
хяналт тавьж, “хөрөнгөтний ялзарсан нөлөөнд” автагдахаас 
сэргийлж, үзэл суртлын үүрэг давхар гүйцэтгэж байжээ. Үүнтэй 
зэрэгцэн намын хянан шалгах тогтолцоо үйлчилж байсан 
онцлогтой. 

Эдүгээ монгол төрийн хяналт шалгалтын харилцааг Төрийн 
хяналт шалгалтын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль 
тогтоомжоор зохицуулж байна. Төрийн хяналт шалгалт нь 
Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгч, Төрийн аудитын байгууллага 
болон төрийн захиргааны байгууллагын хяналт шалгалт, 
Үндсэн хуулийн Цэц, шүүх, прокурорын хяналт, нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллагаас хэрэгжүүлэх хяналт шалгалтаас 
бүрддэг. 

ЯМАР ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ САЙН ГЭЖ ХЭЛЭХ ВЭ? 

“Мангас” бүтээх буюу
МОНГОЛЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

Бүгдийг хамарсан, бүгдийг шалгадаг байвал сайн 
уу гэсэн асуулт аяндаа гарч ирнэ. Монголын хяналт 
шалгалтын байгууллагуудын хүнд суртал, дарамт 
шахалт, мэргэжлийн бус хандлагыг үйлчлүүлэгч иргэд, 
байгууллага шүүмжилдэг. Чухамдаа хариуцлагагүй, 
хаалттай, хэмжээ хязгааргүй хяналт шалгалт бол бүхнийг 
айлган сүрдүүлдэг, мөнгө эрх мэдэлд үйлчилдэг “мангас 

(monster)” болон хувирдаг зүй тогтолтой. Ийм мангас 
бүтээхэд заавал шунахай зорилго сэдэл байх албагүй 
бөгөөд сайн үйл бүтээх сэдэл ч хүсээгүй ийм үр дагаварт 
хүргэдэг. Бүхнийг хянах, шалгах гэсэн эрмэлзлэл ил тод 
бус, шударга бус, хариуцлагагүй байдал, хүнд сурталтай 
нийлэхэд мангас төрөх хөрс бий болно. 

НИЙТЛЭЛ

https://www.heritage.org/index/ranking
https://www.heritage.org/index/ranking
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САЙН ЗАСАГЛАЛ

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ МАНГАС БОЛЖ ХУВИРАХААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ

Хяналт шалгалт түүний дотор төрийн хяналт шалгалтыг 
шударга ёс, хуулийн засаглал, хариуцлагатай байдалд 
нийцүүлэхэд сайн хууль тогтоомжтой байх нь асуудлыг 
бүрэн бус хэсэгчлэн шийдэж байгаа хэрэг. Эн тэргүүнд 
хяналт шалгалтын талаарх үзэл парадигмыг хүний 
эрх, эрх чөлөө, сайн засаглалын үндсэн зарчмуудтай 
нийцүүлэн хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Хяналт 
шалгалт нь залхаан цээрлүүлэх хэрэгслээс илүүтэй 
аливаа зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчигдсөн 
хэм хэмжээг эргүүлэн сэргээхэд чиглэсэн, хариуцлагын 
тогтолцоо, ил тод, шударга ёсонд түшиглэсэн үйл 
ажиллагаа.

Хяналт бол “... хаана алдаа гарч байна, түүнийг хэрхэн 
засч залруулах, алдаа давтагдаж буй талаар удирдлагыг 
мэдээллээр хангадаг, зөвлөгөө өгдөг тогтолцоо” хэмээн 
судлаачид тодорхойлж байна. Мөн бүхнийг, бүгдийг 
хянах шалгах бус зайлшгүй, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий 
гол үндсэн асуудлыг хамардаг, чиг үүрэг, хамрах хүрээ, 
эргэх холбоо бүхий хариуцлагын тогтолцоо нь хуулиар 
тодорхойлогдсон, зорилго зорилттой, төлөвлөгдсөн, 

үр дүнд баримжаалсан рациональ үйл ажиллагаа байх 
ёстой.

Үүний зэрэгцээ, ил тод байж, хуулийн өмнө бүгд 
тэгш байх нийгмийн шударга ёс, хуулийн засаглалыг 
гажилтгүй даган мөрддөг, улс төрийн нөлөө, эрх 
мэдэлтний хүсэл шуналаас ангид байх нь мөн л хяналт 
шалгалтын нэг суурь шаардлага юм.

Төр, төрийн байгууллага л бүхнийг хийх, хянах 
эрмэлзлэлээс татгалзаж, эрдэмтэд судлаачид, судалгаа 
шинжилгээний байгууллагууд болон мэргэжлийн 
холбоод зэрэг төрийн бус байгууллагууд, хувийн 
хэвшлийн оролцоог хангаж ажиллах нь мангас бий 
болохоос урьдчилан сэргийлэх үндсэн арга замын нэг. 
Гэхдээ ашиг сонирхлын зөрчилд автсан, “халаасны” 
гэгддэг иргэний нийгэм, хувийн хэвшил, хувийн эрх 
ашгийг дээдэлсэн бэртэгчин судлаачид мөн л аюулын 
түүчээ болдгийг эс умартахыг хэлэх юун.

2019 оны 2-р сар

“Хянагчийг” хянах хянагч нь шударга ёс, хуулийн 
засаглал, үр өгөөжтэй хариуцлагын тогтолцоо, олон 
нийтийн оролцоо байх ёстой боловч эдгээр шинж 
орхигдож, эсвэл дүр эсгэсэн хэлбэрт хүрэхэд мангас 
улам хүчирхэгжинэ. Буруутан хайдаг сэтгэлгээ зонхилсон 
нийгэмд ямар нэг зүйл тохиолдоход яагаад ийм явдал 
гарах болсон шалтгааныг зөв оношлохын оронд “хэн 
буруутай”-г хайж эхэлнэ. Тэгээд хянаад, шалгаад, хориод, 
хориглоод өгөх ёстой юм байна гэсэн ерөнхий дүгнэлтэд 
хүрч, ажил сайжруулах сайн сэдлээр хяналт шалгалтын 
байгууллагыг томруулж, аль болох олон зүйлийг хянахыг 
үүрэгдэнэ.  “Мангас” болсон хяналт шалгалт ч үүнийг 
далимдуулан өөрийн эрх мэдлээ нэмэгдүүлэх, статусаа 
дээшлүүлж, бүх зүйлийг хянадаг, оролцдог болж, бүхний 
дээр байх хүслээ хангаж авна. Ингээд нэг өглөө сэрэхэд 
нөгөө танд үйлчлэх ёстой, таныг хамгаалах ёстой 
хяналт шалгалт маань дарамталдаг, айлган сүрдүүлдэг, 
эрх мэдэлтэн, хөрөнгөтэй мөнгөтэйд үйлчилдэг мангас 
болон хувирсан байх аж. 

Чухамдаа мангас бий болж хүчирхэгжсэнээр төрийн 
хяналт шалгалтын тогтолцоо асар их эрсдэлд ордог. 
Бүх зүйлийг хянах шалгах, ялангуяа төрийн байгууллага 
үүнийг дангаар хийж гүйцэтгэхийг эрмэлзэх нь хэд хэдэн 
ноцтой эрсдлийг дагуулна. Үүнд:

w	Хамгийн гол, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий 
асуудал хяналт шалгалтын гадна үлдэх

w	Хүний нөөц, цаг хугацаа зэрэг хязгаарлагдмал 
боломж бололцоо үр дүнгүй зарцуулагдах, хоёр 
гуравдугаар зэргийн хяналт шалгалтанд хүч 
тарамдан үрэгдэх

w	Эрх баригчдын улс төрийн зорилгод нийцүүлэн 
популист арга хэмжээг хэрэгжүүлж, олны 
анхааралд өртсөн асуудлаар хоморголсон, дуу 
шуу ихтэй ч үр өгөөжгүй компанит шалгалт хийж, 
шуурхай арга хэмжээ авсан нэр зүүснээр жинхэнэ 
хяналт шалгалт халхлагдан дарагдах

w	Эрх мэдэл, албан тушаалтан, том бизнест үйлчлэх 
болж, хуулийн засаглал алдагдаж, “дархлагдсан” 
хэсэг бий болж, хоёрдмол стандарт үүсэх

w	Жижиг дунд бизнесийг дарамтлах, хавчих, 
хорих, торгох болж эдийн засгийн эрх чөлөөг 
хязгаарлаж, иргэдийн бизнес хийх эрмэлзлэлийг 
мохоож, улмаар нийгмийн хөгжилд сөргөөр 
нөлөөлөх нэг хүчин зүйл болж хувирна

w	Хяналт шалгалтын байгууллагуудын өөрийгөө 
болон ижил чиг үүрэг бүхий байгууллагуудыг 
“хамгаалах” зөн совин идэвхжиж, хяналт 
шалгалтын бүхий л шатанд бүгдийг хамарсан 
“арыг нь даах” хандлага бэхжиж, авлига, ашиг 
сонирхлын зөрчил даамжирна. 
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АРДЧИЛАЛ, ПОПУЛИЗМ

Ц.БАТБОЛД 
Хөгжлийн эдийн засагч (PhD) бөгөөд 
АНУ-д мэргэжлээрээ ажиллаж байна.  

НИЙТЛЭЛ

Ардчилал хамгийн муу засаглал, гэхдээ бусад 
нь бүр дор гэж Черчиль 1947 онд хэлсэн нь 
хүмүүс хүсэлд нь таарсан бүхнийг амласан 

“демагог” буюу ардын баатруудыг төрийн эрхэнд 
сонгож, тэр нь сонгуульд нөлөөтэй олонхид таалагдаж 
л байвал улс оронд хортой, буруу ч хамаагүй бодлого 
явуулах буюу популизм хийх эрмэлзэлтэй байдгийг 
анхааруулсных бөгөөд, түүний хамгийн тод жишээ 
нь Гитлер байв. 

1. Анх 2500 жилийн тэртээх Грекийн хот улсуудын 
практикт хэвшсэн демо-ард түмний, крация- 
засаглал буюу ардчиллыг тэр үеийн хамгийн 
том сэтгэгч Плато (Республика бүтээлдээ) 
удирдагч, цэргийнхэн, хөдөлмөрчдийн 
үүрэг шал өөр учир өндөр боловсролтой 
хааныг гүйцэхгүй гэж шүүмжилж байсан бол, 
түүний шавь Македонын Александрын багш 
Аристотель (Улс төр бүтээлдээ) нийгмийг 
хамгийн мэдлэг чадвартай элит цөөнх удирдах 
нь зөв гээд засаглалын хамгийн муу гурван 
хэлбэр нь нэг хүний дарангуйлал, олигархи ба 
нийтийн ардчилал гэж сургаж байв. Дараагийн 
үе шат болох Ромын бүгд найрамдах засаглал 
ч массын дэмжлэг олох зорилгоор буурай 
хөршүүдээ түрэмгийлэн эзлэж, байсхийгээд 
л үнэгүй талх тарааж, гладиаторын наадам 
зохиодог байсан нь популизм гэсэн утгатай 
“bread and circus” гэдэг хэллэг өнөөгийн англи 
хэлэнд үлдээжээ. Ром мөхсөний дараах шашин 
ноёрхсон дундад зууны хоцрогдол бутрал 
сонгодог ардчиллын уламжлалыг үгүй хийж, 
оронд нь орой дээрээ хаантай олон давхраа 
ноёдын ивээлд хамжлагатын хязгаарлагдмал 
эрхтэй хүчин зүтгэж амьдардаг феодалын 
засаглал тогтжээ. 

2. Орчин үеийн ардчиллын түүх Чингис хаан 
одоогийн Бээжинг эзэлж байсан 1215 оны 6-р 
сард Английн хаан татвар татах эрхээ 25 том 
феодал оролцсон зөвлөлөөр зөвшөөрүүлж, 
хуульгүйгээр хүн баривчлахгүй байх үүрэг 
хүлээсэн Магна Карт гэрээнээс эхэлсэн гэдэг. 
Английн парламентын систем нь татвар 

төлөгчид түүний дарамт, зарцуулалтыг хянаж 
байх эрхтэй гэсэн гол санаанд үндэслэсэн. Хүн 
төрөлхтний түүхэнд эрх чөлөөг хамгийн сайн 
хангасан засаглал гэж Гегель үнэлж байсан ч 
өмнөх бүх ардчиллын адил сонгуулийн эрхийг 
зөвхөн зохих түвшний хөрөнгөтэй, хүн амын 
дөрөв хүрэхгүй хувьд олгож байв. Бусад оронд 
хамгийн их нөлөөлсөн ардчиллын дараагийн 
үе шат нь Английн системд шүүмжлэлтэй 
хандаж, Грек Ромын сонгодог уламжлал, сэргэн 
мандалтын шинэ үзэл санааг сайн судалсан, 
тэр үедээ хамгийн өндөр боловсролтой хүмүүс 
массын нөлөөгүй боловсруулж баталсан 
Америкийн үндсэн хуулийн систем юм. Үүнд 
засгийн эрх ард түмний зөвшөөрлөөс үүсэлтэй 
ба хүн бүр эрх чөлөөтэй амьдарч феодал 
ноёдтой адилхан өмч эзэмших, түүнийгээ 
чөлөөтэй ашиглах “natural” буюу төрөлхийн 
эрхтэй тухай Ж.Локе, Ж.Ж.Руссо, Т.Хобс зэрэг 
Гэгээрлийн их сэтгэгчдийн шинэ философи, 
Америкийн хувьсгалтай нэг онд гарсан 
А.Смитийн зах зээлийн эдийн засгийн онол, 
шашны бурангуйг ялж гарч ирсэн шинжлэх 
ухаанч үзэл их нөлөөлсөн байна. 

3. Америкийн хувьсгалын шууд нөлөөн дор бараг 
залгаад болсон Францын хувьсгалд популист 
Якобинчууд давамгайлснаар засгийн эрхийн 
төлөөх эмх замбараагүй цуст тэмцэл өрнөж, 
эцсийн дүнд 17 мянган хүн улс төрийн хэргээр 
цаазлуулж, шүүхээр шийтгүүлээгүй 10 мянган 
хүн шоронд үхсэн нь ардчиллын нэр хүндийг 
нэг хэсэгтээ унтрааж, Наполеоныг ялсны 
дараа ардчиллын эсрэг Орос, Австри-Унгар, 
Прусийн эзэн хаант улсуудын Ариун Холбоо 
байгуулагдаж, Австри-Унгар болон Орост 
АНУ-ын түүхийг сургуульд заахыг хориглож 
байсан байдаг. Гэвч Наполеоны эзлэлтийн 
үед нэвтэрсэн хөрөнгөтний хувьсгалын үзэл 
санаа, түүний дотор Ромын хуульд үндэслэн 
боловсруулсан Иргэний кодекс Европын нийт 
оронд (сүүлдээ Орос, Хятад, Япон, Солонгос, 
Латин Америк) өргөн тархсан нь орчин 

БА МОНГОЛ

6 8

ХУУЛИЙН ЗАСАГЛАЛ

НИЙТЛЭЛ

Өнөөгийн үндсэн хуулийг Улсын Их Хуралд манай 
дарга байсан Б.Чимэд гуай боловсруулахдаа дэлхийн 
парламентууд яаж ажилладаг тухай бидний хийсэн 

судалгаа, бусад орны засаглалын туршлагыг үндэслэн тэдний 
аль ашигтай болохыг нь монголын төрт ёсны уламжлал, 
бодит байдалд тохируулан авч хэрэглэхийг зорьжээ. Тэр 
үед парламентын харилцааны ажлыг надаас авч, тэдгээр 
туршлага судлах ажлыг зохион байгуулж, эмхэтгэсэн элчин 
сайд Баатар энэ тухай хэвлэлд тодорхой бичсэн. Тэр үеийн 
нийгмийн сэтгэхүй, улс төр эдийн засгийн хүнд нөхцөлд, огт 
мэдэхгүй ардчилсан засаглалт зах зээлийн эдийн засагт улс 
орныг тайван замаар харьцангуй түргэн шилжүүлэх замыг 
засч чадсан нь энэ хууль, түүний эх баригч Чимэд агсны түүхэн 
гавьяа юм. Гэвч тэс өөр логиктой засаглалын хоёр сонгомол 
загварыг хольсон нь тэдгээрийн давуу талуудыг зөрчилдүүлж, 
сул талыг нь дэвэргэх нөлөөтэй болсныг сүүлийн үеийн 
үйл явдлууд харуулж байна. Чимэд гуай байсан бол үүнийг 
хамгийн түрүүн олж харж, яаж засахыг зөвлөх байсан гэдэгт 
эргэлзэхгүй байна. 

ПАРЛАМЕНТЫН ЗАСАГЛАЛ БА ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ЯЛГАА

ҮНДСЭН ХУУЛЬ 

Парламентын засаглалын гол давуу тал нь ялсан нам 
буюу намууд сонгогдсон гишүүдээсээ байгуулсан хамтын 
Засгийн газраа парламентад бодлогоор дэмжиж, түүний 
санал шийдвэрийг хуульжуулах маягаар (санал зөрсөн 
тохиолдолд Засгийн газраа огцруулах буюу Ерөнхий 
сайд парламентыг тарааж гэнэтийн сонгууль зарлах 
гэх мэтээр) парламентын хүрээнд зөвшилцөж бодлогоо 
нэгтгэх замаар, төрийн ажлыг гацаа багатай явуулдагт 
оршино. Түүний гол сул тал нь парламент дотроосоо 
Засгийн газрыг томилдог тул амбицтай гишүүдийн сайд 
дарга болохын төлөөх тэмцэл, популист жүжиглэл хүчтэй 
байдаг. Тийм ч учраас Лордуудын танхимын гишүүд одоо 
ч сонгогддоггүй, 1999 он хүртэл үе залгамжлах эрхтэй 
байв. Мөн гадны нөлөөнөөс шүүхийг хамгаалахтай адил 
парламентын хуралдааныг сурвалжлах нэвтрүүлэхийг 

хязгаарладаг байв. Ерөнхийлөгчийн засаглалын 
давуу тал нь хуулийн болон парламентын хүчтэй 
хязгаарлалтын орчинд, ард түмэн итгэж сонгосон ганц 
удирдагч гүйцэтгэх засаглалыг шуурхай удирддагт 
оршино. Гэхдээ үндсэн хуульт хаан шиг ийм институт эрх 
мэдлээ тэлэх, хэтрүүлэх, сунгах төрөлхийн сонирхолтой 
учир парламенттайгаа байнга эрх булаалдаж сөргөлдөх 
буюу намтайгаа хавсран эрхэндээ оруулахыг эрмэлзэж 
байдаг. Хамгийн гол нь гадна дотны бүх ашиг сонирхол 
түүнд нөлөөлөхөд чиглэж байдаг тул ялангуяа хуулийн 
засаглал сул нөхцөлд нэг хүний тахин шүтэл, тойрон 
хүрээлэл, дарангуйлал, авлига руу гулгах аюултай 
байдаг. Ерөнхийлөгчийн засаглалтай бүх орон ямар нэг 
хэмжээгээр ийм бэрхшээлтэй тулгарч байна. 

(Үргэлжлэл)
Ардчилал ба
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АРДЧИЛАЛ, ПОПУЛИЗМ

Ц.БАТБОЛД 
Хөгжлийн эдийн засагч (PhD) бөгөөд 
АНУ-д мэргэжлээрээ ажиллаж байна.  

НИЙТЛЭЛ

Ардчилал хамгийн муу засаглал, гэхдээ бусад 
нь бүр дор гэж Черчиль 1947 онд хэлсэн нь 
хүмүүс хүсэлд нь таарсан бүхнийг амласан 

“демагог” буюу ардын баатруудыг төрийн эрхэнд 
сонгож, тэр нь сонгуульд нөлөөтэй олонхид таалагдаж 
л байвал улс оронд хортой, буруу ч хамаагүй бодлого 
явуулах буюу популизм хийх эрмэлзэлтэй байдгийг 
анхааруулсных бөгөөд, түүний хамгийн тод жишээ 
нь Гитлер байв. 

1. Анх 2500 жилийн тэртээх Грекийн хот улсуудын 
практикт хэвшсэн демо-ард түмний, крация- 
засаглал буюу ардчиллыг тэр үеийн хамгийн 
том сэтгэгч Плато (Республика бүтээлдээ) 
удирдагч, цэргийнхэн, хөдөлмөрчдийн 
үүрэг шал өөр учир өндөр боловсролтой 
хааныг гүйцэхгүй гэж шүүмжилж байсан бол, 
түүний шавь Македонын Александрын багш 
Аристотель (Улс төр бүтээлдээ) нийгмийг 
хамгийн мэдлэг чадвартай элит цөөнх удирдах 
нь зөв гээд засаглалын хамгийн муу гурван 
хэлбэр нь нэг хүний дарангуйлал, олигархи ба 
нийтийн ардчилал гэж сургаж байв. Дараагийн 
үе шат болох Ромын бүгд найрамдах засаглал 
ч массын дэмжлэг олох зорилгоор буурай 
хөршүүдээ түрэмгийлэн эзлэж, байсхийгээд 
л үнэгүй талх тарааж, гладиаторын наадам 
зохиодог байсан нь популизм гэсэн утгатай 
“bread and circus” гэдэг хэллэг өнөөгийн англи 
хэлэнд үлдээжээ. Ром мөхсөний дараах шашин 
ноёрхсон дундад зууны хоцрогдол бутрал 
сонгодог ардчиллын уламжлалыг үгүй хийж, 
оронд нь орой дээрээ хаантай олон давхраа 
ноёдын ивээлд хамжлагатын хязгаарлагдмал 
эрхтэй хүчин зүтгэж амьдардаг феодалын 
засаглал тогтжээ. 

2. Орчин үеийн ардчиллын түүх Чингис хаан 
одоогийн Бээжинг эзэлж байсан 1215 оны 6-р 
сард Английн хаан татвар татах эрхээ 25 том 
феодал оролцсон зөвлөлөөр зөвшөөрүүлж, 
хуульгүйгээр хүн баривчлахгүй байх үүрэг 
хүлээсэн Магна Карт гэрээнээс эхэлсэн гэдэг. 
Английн парламентын систем нь татвар 

төлөгчид түүний дарамт, зарцуулалтыг хянаж 
байх эрхтэй гэсэн гол санаанд үндэслэсэн. Хүн 
төрөлхтний түүхэнд эрх чөлөөг хамгийн сайн 
хангасан засаглал гэж Гегель үнэлж байсан ч 
өмнөх бүх ардчиллын адил сонгуулийн эрхийг 
зөвхөн зохих түвшний хөрөнгөтэй, хүн амын 
дөрөв хүрэхгүй хувьд олгож байв. Бусад оронд 
хамгийн их нөлөөлсөн ардчиллын дараагийн 
үе шат нь Английн системд шүүмжлэлтэй 
хандаж, Грек Ромын сонгодог уламжлал, сэргэн 
мандалтын шинэ үзэл санааг сайн судалсан, 
тэр үедээ хамгийн өндөр боловсролтой хүмүүс 
массын нөлөөгүй боловсруулж баталсан 
Америкийн үндсэн хуулийн систем юм. Үүнд 
засгийн эрх ард түмний зөвшөөрлөөс үүсэлтэй 
ба хүн бүр эрх чөлөөтэй амьдарч феодал 
ноёдтой адилхан өмч эзэмших, түүнийгээ 
чөлөөтэй ашиглах “natural” буюу төрөлхийн 
эрхтэй тухай Ж.Локе, Ж.Ж.Руссо, Т.Хобс зэрэг 
Гэгээрлийн их сэтгэгчдийн шинэ философи, 
Америкийн хувьсгалтай нэг онд гарсан 
А.Смитийн зах зээлийн эдийн засгийн онол, 
шашны бурангуйг ялж гарч ирсэн шинжлэх 
ухаанч үзэл их нөлөөлсөн байна. 

3. Америкийн хувьсгалын шууд нөлөөн дор бараг 
залгаад болсон Францын хувьсгалд популист 
Якобинчууд давамгайлснаар засгийн эрхийн 
төлөөх эмх замбараагүй цуст тэмцэл өрнөж, 
эцсийн дүнд 17 мянган хүн улс төрийн хэргээр 
цаазлуулж, шүүхээр шийтгүүлээгүй 10 мянган 
хүн шоронд үхсэн нь ардчиллын нэр хүндийг 
нэг хэсэгтээ унтрааж, Наполеоныг ялсны 
дараа ардчиллын эсрэг Орос, Австри-Унгар, 
Прусийн эзэн хаант улсуудын Ариун Холбоо 
байгуулагдаж, Австри-Унгар болон Орост 
АНУ-ын түүхийг сургуульд заахыг хориглож 
байсан байдаг. Гэвч Наполеоны эзлэлтийн 
үед нэвтэрсэн хөрөнгөтний хувьсгалын үзэл 
санаа, түүний дотор Ромын хуульд үндэслэн 
боловсруулсан Иргэний кодекс Европын нийт 
оронд (сүүлдээ Орос, Хятад, Япон, Солонгос, 
Латин Америк) өргөн тархсан нь орчин 
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Ардчилал ба Үндсэн хууль

Хууль бол ардчиллыг гажуудлаас 
хамгаалах баталгаа юм. Ардчилал санал 
зөрөлдөөнөө гудамжинд биш танхимд 

шийдвэрлэх ёстой болгодог бол, хууль олонхоор 

түрэмгийлэн цөөнхийн буюу хувь хүний эрх 
ашгийг хохироохгүй болгодог. “Rule of Law” буюу 
хуулийн засаглал сул байвал популистууд яаж 
сүйрүүлдгийн жишээ нь фашизм. 

Италид 1922 онд хөдөлмөрчид, халагдсан 
байлдагчид дайны дараах хүнд байдлаас 
гаргаж чадахгүй Ерөнхий сайдаа огцруулахыг 
шаардан сонгуульд ялж, тэдний удирдагч 
Мусолини хамгийн залуу Ерөнхий сайд болсон 
байдаг. Үндсэрхэг үзлийнхээ улмаас Италийн 
социалист намын удирдлагаас хөөгдсөн, 
Щвейцарт Ленинтэй уулзаж байсан гэдэг энэ 
сэтгүүлч цэргийн хуучин формтой 30 мянган 
ажилгүй дайчдын жагсаал зохион байгуулж, 

бизнесменүүд, цэргийнхэн, ажилчид, оюутан 
залуучуудын шаардаж байсан бүхнийг амлаж, 
гол нь тэдний үндэсний үзэл дээр тоглосон гэдэг. 
Ромын цэргийн сүлд болох олсоор багласан 
фаши сүхээр намаа фашист гэж, өвгөдийн 
улсыг сэргээнэ гэж ард түмнээ хөөргөн, шударга 
ёс тогтоох нэрийдэлтэй большевикуудаас 
хуулбарласан дарангуйллыг нь ашгүй Италид 
галт тэрэг цагтаа хөдөлдөг болж байна гэж 
эхэндээ магтаж байсан гэдэг. 

Дайн өдөөснийхөө шийтгэлд бүх колони, зарим 
нутгаа алдаж их торгууль хүлээсэн Германд 
“Үндэсний социалист герман ажилчдын нам” 
нэртэй гарч ирсэн “National Socialist” буюу нацист 
нам 1933 онд мөн бүх зовлонг арилгах сайхан 
амлалтаар Засгийн эрхэнд гарч, зураач болох 
гээд бүтээгүй, боловсрол ядмаг Гитлер эхлээд 
Канцлер, жилийн дараа Ерөнхийлөгч нэгтгэсэн 
“Fuhrer” буюу их удирдагч болжээ. Тэрээр 
парламентын ордонг шатааж ял тохох замаар 
улс төрийн гол өрсөлдөгч коммунистууд болон 
өөрийг нь дэмжихгүй намынхаа нөхдийг намнаж, 
бусад намыг хориглон, хэвлэл мэдээллийг 
пропоганд болгов. Шүүмжлэх магадлалтай 
сэхээтнүүдийг мөшгиж эхэлснээр Германы соёл 
шинжлэх ухааны сор гадаадад их гарсны нэг 
Эйнштэйн, атомын бөмбөгийн мэдлэг өгч АНУ-д 

герман гаралтан англи удамтайчуудаас ч олон 
болов. Германы дордолтод гадныхан ялангуяа 
Еврейчүүд буруутай, бид дээд заяатай “ариан” 
үндэстэн ялна гэж ард түмнээ хөөргөн, Ромыг 
дуурайсан дэлхийн нийслэл Германиа төслөө 
“урлаач” өөрөө зохиосон байдаг. Еврейн онол 
гэж коммунизмыг үзэн ядагч түүнийг Зөвлөлтийн 
эсрэг түшиг гэж байтал 1939 оны 8-р сарын 23-
нд Польш Балтид нууц тохироотой Молотов-
Рыбентроп гэрээ байгуулагдаж, 9-р сарын 
1-нд Гитлер Польшид довтолсон бол, 17-нд нь 
буюу Халх голын байлдаан дууссаны маргааш 
Зөвлөлтийн цэрэг зүүн талыг нь эзэлсэн байдаг. 
Ялтын гэрээгээр тэр бүх нутгийг ЗХУ-д үлдээж 
оронд нь Одер-Нил мөрөн хүртэлх Германы зүүн 
хэсгийг Польшид өгсөн байдаг. 

ИТАЛИД

ГЕРМАНД

НИЙТЛЭЛ
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ХУУЛИЙН ЗАСАГЛАЛ

Нийтлэлийн эхний хэсгийг 
ЭНД дарж уншина үү

Хөгжлийн эдийн засагч (PhD), олон улсын хуульч 
бөгөөд АНУ-д мэргэжлээрээ ажиллаж байна.

http://defacto.mn/wp-content/uploads/2019/02/190214-Gazette-Mongolian-No.84.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1UTIWWpCqPYCbIoidLTFVIO-G_z-3Z4e2zYXF8Vd9kw-QLwuV2NUJ3Tnw
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ХУУЛИЙН ЗАСАГЛАЛ
ҮНДСЭН ХУУЛЬ ЮУГ ЗОХИЦУУЛДАГ ВЭ?

ҮНДСЭН ХУУЛЬ ӨӨРЧЛӨХ АЖЛЫГ ХААНААС ЭХЛЭХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?

СОНГОГЧДЫН ИХ ХУРАЛДАЙ ЮУ ХИЙХ ВЭ? 

Үндсэн хуулийг өөрчлөх ажил юуны өмнө дээр 
дурдсан засаглалын зөрчлүүдийг арилгаж, түүнийг илүү 
үр ашигтай мэргэжлийн болгохын зэрэгцээ, гол нь 
орчин үеийн шинэ популист улс төржилтөөс улс орны 
хөгжлийг хамгаалахад чиглэх хэрэгтэй байна. Энэ нь 
өнөөгийн улс төрчдийн эрх ашгийг шууд хөндөх учир 
хуульч эрдэмтдээс бүрдсэн мэргэжлийн ажлын хэсгээр 
боловсруулуулж, зөвхөн ажил үйлсээрээ нийгэмд 
танигдаж, хүлээн зөвшөөрөгдсөн ард түмний шилдэг 
төлөөлөгчдөөр батлуулах саналтай байна. Бусад орон 
ч ийм Constitutional Convention хийж үндсэн хуулиа 
өөрчилдөг. Үүний тулд АНУ-ын Ерөнхийлөгчийг сонгодог 
“Electoral College” буюу Германы Ерөнхийлөгчийг 
сонгодог “Bundesversammlung”-тай төстэй “Cонгогчдын 
Их Хуралдай” байгуулъя. Энэ нь Бямбасүрэн гуайн 
сануулж байгаа 1990 оны хоёр шаттай Их ба Бага 
хурлын гүйцэтгэсэн үүрэгтэй ч, үндэстний сор болсон 
язгууртнуудаар эзэн хаанаа сонгуулж, төрийн хэргийг 

хэлэлцүүлж байсан их гүрний уламжлалтай ч нийцнэ. 
Гэхдээ электоратыг яаж сонгох буюу томилохыг штатууд 
өөрсдөө шийдэхээр үндсэн хуульд тусгасныг нь намууд 
улс төржүүлж дууссан Америкийн гашуун туршлагаас 
сургамж авч, Хуралдайн гишүүдийг сонгуулиар биш, 
зөвхөн нийгэмд оруулсан бодитой хувь нэмрийг нь 
харуулсан ил тод үзүүлэлтээр, болж өгвөл автоматаар 
тодруулмаар. Үүнд улсад төлсөн татвар, эрхэлсэн ажлын 
амжилт, эрдмийн зэрэг цол, албан тушаалын онцлог 
зэргийг харгалзаж болмоор. Тооны хувьд цөөлөх тусам 
чанаржих магадлалтай ч, автомат биш сонголт (улс 
төржилт) ихсэх талтай тул жагсаалтыг сонгууль бүрийн 
өмнө шинэчилж, шигшилтийн шалгуур, тоо хэмжээг 
ч цаг үеийн шаардлагад тохируулж өөрчилдөг байж 
болмоор. Ромын сенат 400-900 гишүүдтэй байсан 
гэдэг, монголын их гүрний хуралдай ч тийм багцаанд 
байсан болов уу. (АНУ-ын Electoral College 583, Германы 
Bundesversammlung 1000 орчим сонгогчтой).

Энэ Хуралдайн эхний ажил нь үндсэн хуулийн 
өөрчлөлтийг хэлэлцэх боловч, цаашид гол үүрэг нь 
парламентын гишүүдийг сонгодог, магадгүй зарим чухал 
асуудлаар реферэндум хийдэг байж болох юм. Хамгийн 
гол нь төрийн удирдлагад зөв хүмүүсийг сонгоход 

популизм, улс төржилт саад болохоос сэргийлэхэд 
оршино.  Парламентын гишүүдийг хуралдайн 
гишүүдийн дундаас буюу тэднээс ч өндөр бодит шалгуур 
хангасан нэр дэвшигчдээс хуралдайн олонхын саналаар 
сонгодог байж болох юм. Мөн Швейцарын парламент 

Засаглалын иймэрхүү зөрчлийг зохистой зохицуулах 
гол хэрэгсэл нь үндсэн хууль юм. Социалист үзэлтэй 
хуульч байсан, 1974 оны Нобелийн шагналт эдийн 
засагч Хаякийн 1960 онд бичсэн “Эрх чөлөөт үндсэн 
хууль” гэдэг сонгодог бүтээл байдаг ба цагтаа Ерөнхий 
сайд Тетчерийн ширээний ном болж, ялангуяа зүүн 
европын реформист хуульчдад ихээхэн нөлөөлсөн 
байдаг. Онолын хувьд энэ нь principal-agent problem буюу 
сонгогч-төлөөлөгчийн харилцааг зөв зохицуулах тухай 
юм. Жишээ нь компанийн хэдэн сая хувьцаа эзэмшигч 
төлөөлөн удирдах зөвлөлдөө бизнес мэдлэгтэй сайн 
хүмүүс сонгож, тэд нар нь компанийн төсөв, хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөөг батлаж, үр дүнг нь хянах 
боловч өдөр тутмын үйл ажиллагааг өндөр зэрэглэлийн 
менежерийн багаар удирдуулснаар хамгийн их ашиг 
олж, хувьцаа эзэмшигчдэд хуваарилж байдаг. Гэтэл улс 
төрд эдийн засгийн ашиг шиг нийт сонгогчдын нэгдмэл 
“эх оронч” сонирхол байдаггүй (Arrow’s impossibility 
theorem). Ийм учир улс орны хамгийн чадвартай шилдэг 
төлөөлөгчид парламентад сонгогдох нь ардчилал 
зөв ажиллах үндсэн нөхцөл болдог. Гэтэл өнөөдөр 
технологийн хөгжил хэт хурдсахын дагуу ажил хомсдон 
орлогын ялгаа ихсэж, цахим сүлжээгээр худлаа мэдээлэл 
тархан, дотоод гадаадын тодорхой хүчнүүд сонгуульд 
нөлөөлөх боломж эрс өссөнөөс нийгмийн бухимдал 

дээр дөрөөлөн, мэдлэг чадваргүй боловч албан 
тушаалын хэнээтэй “хамгийн буруу нөхдийн засаглал” 
буюу “kakistocracy” сонгуульд ялах боломж улам ихсэж 
байна. (Financial Times, 2-р сарын 7).

Хөгжлийн эдийн засагч Пол Коллиер “Капитализмын 
ирээдүй” гэдэг  шинэ номондоо (206-р хуудас) нийгэмд 
танигдаж үнэлэгдсэн хүмүүсийн санал бол нийтийн 
саналаас ч илүү хууль ёсны, ард түмний үндсэн эрх 
ашгийн үнэн зөв илэрхийлэл юм гээд, Eвропын 
холбооноос гарах болж Английн эдийн засаг хүндэрсэн 
нь хоёр гол намын удирдагчийг нийт гишүүдийн 
саналаар сонгодгоос үүссэн улс төрийн туйлшралаас 
эхлэлтэй учир, тэднийг зөвхөн (парламентад сонгогдож) 
шалгарсан намын гишүүдээр сонгуулж байхыг зөвлөжээ. 
Хэрэв Америк тэгсэн бол Трамп Ерөнхийлөгч болохгүй 
байсан гээд, улс төржилт популизмтай тэмцэж, прагматик 
бодлогоор эх орноо аварсан жишээнд социалист 
байснаа хамгийн капиталист арга сонгосон Сингапурын 
Ли Куан Ю, төрөлх Квебек мужаа Kанадаас тусгаарлахыг 
эсэргүүцэж дарсан (аав) Трүдэй, өөрийн Түци үндэстнийг 
геноцитээс аварсны дараа эвлэрэл реформ хийж улсаа 
хурдан хөгжилд оруулсан Руандагийн Кагаме нарыг 
дурджээ. 



10

буюу хуучин Aрдын их хурлынхтай адил парламентын 
гишүүд нь жилдээ хоёр удаа үндсэн ажлаасаа зардлаа 
нөхүүлэх нөхцөлтэй чөлөөлөгдөж парламентынхаа 
хуралд оролцдог болгоё. Ингэснээр амбицтай болгон 
парламентад орох гэж тэмцэлддэг, сонгогдсон 
хойноо танхим дотроо тохирохын оронд гацаа тавих 
популист жүжигчид болдог үзэгдэл хумигдана. Тэдний 
гол үүрэг нь улсын төсвийн төлөвлөгөө биелэлтийг 
хэлэлцэж Засгийн газар татвар төлөгчдийн хөрөнгийг 
үр ашигтай зарцуулахыг хангахад оршино. Тэд хууль 
санаачлах эрхгүй ба зөвхөн төрийн мэргэжлийн алба, 
тэдний хуульчдын боловсруулж Засгийн газраас өргөн 
мэдүүлсэн хуулийн төслийг хэлэлцэж батлах эрхтэй 
байна. Ингэснээр хууль тогтоох эрхээ ашиглан хуулийн 
засаглалыг (rule of law) гуйвуулдаг аюул хязгаарлагдана. 
Мөн сонгуулийн улс төржилт, мөнгө болон улс төр, 
бизнесийн эрх ашигт дулдуйдсан үрэлгэн компанийг 
сааруулах үүднээс парламентыг АНУ-ын Сенат шиг 
зургаан жилээр сонгож хоёр жил тутам гуравны нэг 
нь солигдож байдаг болговол бодлого нь харьцангуй 
тогтвортой, төрийн залгамж чанар алдагдахгүй мэт. 

Парламент дундаасаа Ерөнхий сайдаа томилж тэр нь 
танхимаа бүрдүүлнэ. Магадгүй парламентын сонгуульд 
Хуралдайн хамгийн олон гишүүний санал авсан хүн 
Ерөнхий сайд болдог байж болох бөгөөд Засгийн газрыг 
огцруулах тухайд Хуралдай зөвлөлдөх буюу вето тавих 
(Сенат, Лордын дээд танхимтай төстэйгээр) эрхтэй байж 
болмоор. Харин Засгийн газар нь мэргэжлийн байх 
үүднээс сайд нарт парламентын гишүүн биш хүнийг 
санал болгох эрх нээлттэй байх нь зүйтэй болов уу. 
Иймэрхүү засвар өөрчлөлт хийж, төрийн ажлыг хэт 

улс төржилтөөс хамгаалахгүй бол популизмаас өөр 
үзэл бодлын баримжаа муутай намуудын эрх мэдэл, 
албан тушаалын төлөө нэгнийгээ боосон тэмцэл улс 
орны хөгжилд нэмэр болох биш хор болж цаашид бүр 
дордох янзтай байна. Мэдээж хэрэг төрийн алба, шүүх 
засаглалын бие даасан байдал, мэргэжлийн үнэлгээний 
системийг (meritocracy) улам бэхжүүлэх нь ийм 
засаглалын нэн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг байх юм. 

Англи, Герман, Япон гээд парламентын засаглалтай 
аль ч оронд Ерөнхий сайд нь төрийн эрхийг хэрэгжүүлдэг 
хамгийн гол албан тушаалтан учир түүнийгээ буюу 
парламентын даргаа төрийн тэргүүнд тооцож, бүр 
Ерөнхийлөгч гэж нэрлэсэн ч болохгүй юмгүй. Харин 
парламентаас томилсон Ерөнхий сайдын хажуугаар 
манайх шиг нийт ард түмнээсээ сонгогдсон Ерөнхийлөгч 
байх нь өөрөө ч мэдэхгүй Ерөнхийлөгчийн засаглалын 
ааш гаргаж эхлэхэд хүргэж байна. Ерөнхийлөгчийн 
засаглалтай хөрш, түнш орнуудын харилцаа ч үүнд нь 
дэм болж, гадаад харилцаа, батлан хамгаалах, төсвийн 
асуудлаар парламент, Засгийн газрынхаа дархан эрхэд 
халдаж үндсэн хуулиа зөрчиж байгаагаа ч мэдрэхээ больж, 
сүүлдээ бүр шүүх, хүчний байгууллагын ажилд нөлөөлж 
эхлэх бололтой байна. Ийм учраас Ерөнхийлөгчийн 
институтыг бүр байхгүй болгомоор байна.  Англи, Японы 
хаан шиг үнэхээр улс төрийн эрх мэдэлгүй, үндэсний 
эв нэгдлийг бэлгэдсэн төрийн тэргүүн байх зайлшгүй 
хэрэгтэй гэж үзвэл, түүнийг хаангүй Швейцартай адил 
парламентаас (буюу Хуралдайгаас, магадгүй улиран 
сонгогдох эрхтэйгээр) жил бүр томилдог байж болно. 

2019 оны 2-р сар
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ТОЙМДеФакто 

ТУСГАЙ САНГУУДЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫГ ЦӨӨЛНӨ

Өнгөрсөн Лхагва гарагт Сангийн яамнаас тусгай 
сангуудад хийсэн шалгалтын талаар танилцуулсан. 
Тухайлбал Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан, Мал 
хамгаалах сан, Боловсролын зээлийн сан, Авто замын 
сан зэрэг сангуудад шалгалт хийсэн. Сангийн сайд тус 
сангуудад хийсэн шалгалтын талаар зарим нэг ноцтой 
мэдээллүүд өгсөн. Жишээ нь нэг сангаас зээл авч нөгөө 
сангаас авсан зээлээ төлж байсан тохиолдол хүртэл 
байсан гэдгийг дурдсан. Мөн нэг аж ахуйн нэгж хоёр ч 
сангаас давхар зээл авсан явдал хүртэл гарсан байна. 

Шалгалтаар хоёр сангаас зээл авсан 319 аж ахуйн 
нэгж байжээ. Сангуудаас авсан зээлийн мэдээлэл 
Монголбанкинд бүртгэгддэгүй байна. Зээлийн эргэн 
төлөлт хугацаандаа хийгдээгүй 130 тэрбум төгрөгийн 
зээл байна гэсэн.

Ер нь ардчилал гэдэг бол иргэдийн хяналт гэсэн 
үг. Чөлөөт сонгуулиас гадна иргэдийн хяналт. Яагаад 
гэвэл төр бол төрийнхөө төлөө ажилладаг механизм. 
Хэний төлөө ажиллаж байгааг хянасан төрийн бус 
байгууллагууд, хяналт шалгалтын бүтцүүд байх ёстой. 
Тэгэхээр Монгол улсын хяналтын тогтолцоонд төрийн 
бус байгууллагуудыг оруулах шаардлагатай байна. Ер нь 

бол татвар төлөгчдийн холбоо гэж байх ёстой. 

Төр яамдын хажууд сан байгуулаад нэг сайдаар 
хариуцуулахаар хяналтын систем байхгүй болж байна. 
Тэгэхээр үүнийг хянах төрийн бус байгууллагын 
тогтолцоог бий болгох, эсвэл тухайн сангийн хяналтын 
холбоодуудыг бий болгох, сангийн мөнгийг зарцуулахад 
нь нээлттэй оролцуулах, худалдааны танхимыг 
оролцуулах гэх мэтээр хяналтын механизмыг зэрэг 
бэхжүүлж өгөх нь зүйтэй гэж үзэж байна. 

Яг нэр цохож хэлээгүй байгаа ч гэсэн энэ сангуудад 
Улсын их хурлын гишүүд юм уу, Засгийн газрын 
гишүүдтэй холбоотой ямар нэг компани гарч ирэхгүй 
бол бид гайхна. Төр засгийн хүмүүс нь бизнесдээ 
зориулан янз бүрийн сангаар дамжуулж энэ мөнгийг 
аваад байгааг харахаар ер нь яах гэж Улсын их хурлын 
гишүүн болж байгаа, яагаад намд элсэж байгаа, яагаад 
давхар дээлтэй болох гээд үхэн хатан зүтгэж буйн 
үнэн нүүр царайг л илэрхийлж байгаа юм. Ямар нэг 
хэмжээгээр өөртөө давуу тал олж авах, хөнгөлөлттэй 
зээл авах, хувьчлалын аргаар газар авах гэх мэт энэ 
бүхэн бол боловсон хулгай юм. 

Өнгөрсөн долоо хоногт Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухаан, спортын сайд “магадлан итгэмжлэгдээгүй 14, 
өөрийн үнэлгээний тайланг бичиж буй 25 их, дээд 
сургуульд магадлан итгэмжлэл олгохгүй” гэсэн мэдэгдэл 
хийсэн. Их, дээд сургуулиудын тоог цөөлөх, тэр дундаа 
чанаргүй олон их, дээд сургуулиудыг цомхотгох талаарх 
саналууд нэлээн явдаг ч энэ асуудлаар шийдвэр 
гаргагчид тодорхой ажил хийхгүй өнөөдрийг хүрсэн.  

Боловсролын шинэ сайд дөнгөж сайд болсон даруй 
ийм мэдэгдэл хийсэн байна. Хийнэ гэж хэлэх нэг 

өөр, хийх нэг өөр шүү дээ. Энэ салбарт сургуулиудын 
шалгуурыг тогтоосон төлөвлөгөө баймаар байгаа юм. 
Байхгүй бол хэн арын хаалгатай нь магадлан итгэмжлэл 
авчихдаг. 

Ер нь сургуулиудын өгөөж нь өндөр байхын тулд зах 
зээлийн хэрэгцээтэй сайтар уялдсан байх ёстой. Зах зээл 
дээр байгаа хувийн компаниудтай хамтран ажиллаж, 
оюутнуудыг давхар мэргэшил эзэмшүүлэх механизм 
хийж чадахгүй байгаа. 
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ЭРДЭНЭС ТАВАН ТОЛГОЙН ТАЙЛАН

Эрдэнэс таван толгойн 2018 оны аудитлагдсан тайлан 
гарсан ба уг тайлангаар 801.1 тэрбум төгрөгийн цэвэр 
ашигтай ажилласан байна. Гэхдээ уг компани ногдол 
ашиг тараах эсэх нь тодорхойгүй байна. Д.Сумъяабазар 
сайд гадны зөвлөхүүдтэй IPO хийх тал дээр гэрээ 
байгуулаад эхэлчихсэн. Харин зарим төслүүдийг гадны 
хөрөнгө оруулагч нартай хамтарч хийхээр болоод 
байгаа гэдгийг ЭТТ-н гүйцэтгэх захирал мэдээлсэн. Мөн 
Хятадын эрчим хүчний чиглэлийн том компани болох 
Чайна Энержи компанитай санамж бичиг зурах, гэрээ 
хийх түвшинд ярилцаж байгаа гэсэн.

Цэвэр ашиг гээд байгаа 800 тэрбум төгрөг нь бэлэн 
мөнгөөр байгаа юм уу гэдгийг мэдээгүй байна. Үнэхээр 
тэнд хараат бус ТУЗ-ийн гишүүд байгаа юм бол яг бодит 
байдал ямар байгаа юм бэ гэдгийг ярих ёстой ч, хэн нь ч 
ярихгүй юм. Энэ анхаарал татаж байна. Ингээд биднээс 
нуугдаад байгаа компани яаж IPO хийж, дэлхийд гарах 
юм. 

Би цэвэр ашгийн талаар нэг зүйлийг хэлмээр байна. 
Эрдэнэс таван толгой дээр маш хариуцлагагүй нэг зүйл 
байна аа. 5000 машин байвал ямар ч оочиргүй явж болох 
зам дээр 15000 машины зөвшөөрөл өгчихсөн. Хэн, ямар 
бодлого, сонирхлоор энэ зөвшөөрлийг өгсөн гэдгийг 
тодруулах хэрэгтэй. Учир нь 15 мянган хүн тэнд очоод 
хүн биш болж, аймшигтай нөхцөлд ажиллаж байна. 

Үүнийг би яагаад ярьж байна вэ гэвэл “Таван толгой” –
оос Гашуун сухайт ортол 270 км замыг “Эрдэнэс Монгол” 
Хөгжлийн банкны 170 тэрбум  төгрөгөөр худалдаж авсан. 
Гэтэл “Эрдэнэс Монгол” ХК энэ замаар явж байгаа 15000 
машинаас төлбөр авч байгаа. Тэр төлбөрийн мөнгө 
хаашаа орж байгаа юм бэ гэдэг асуулт гарна. Яагаад 
гэвэл Хөгжлийн банкинд авсан зээлээ төлөхгүй, муу зээл 
болчихсон явж байна. Гэтэл одоо бид энэ зээлээ Эрдэнэс 
таван толгой руугаа шилжүүлнэ гэж ярьж байна. Хэрвээ 
шилжүүлчихвэл нөгөө 800 тэрбум төгрөгийн ашгийн хэд 
нь өр болохоор байна. Гол асуудал нь энэ зам дээр өдөр 
болгон машин онхолдож, хүн үхэж байна. Энэ хамаагүй 
юм уу, нийгмийн хариуцлага биш юм уу. Энэ асуудлуудаа 
шийдэхгүйгээр гадаадын хөрөнгө оруулагч дээр 
очоод юу гэж хэлэх гэж байгаа юм? Гадаадын хөрөнгө 
оруулагчид чинь монголчууд шиг биш шүү дээ.
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