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ХОТ, АЙМГИЙН

БОНД

Бүсчлэн хөгжүүлэх бүтээгүй оролдлогын улмаас
монголын хүн амын хагас нь нийслэлд төвлөрч, гэр
хорооллын бүс тэлсээр байна. Гэр хороолол тэлэхийн
хэрээр нүүрсний дутуу шаталтаас үүссэн хорт утаа
агаар бохирдуулж, модон жорлонгийн халиа хөрс
бохирдуулан оршин суугчдын эрүүл мэндэд ноцтой
нөлөөлөх боллоо. Улаанбаатар хотын агаар, хөрсний
бохирдол гамшиг дагуулсаар байна.
Нийслэлд 2017-2025 онд агаарын бохирдлоос
үүдэлтэй өвчлөлд 24.8 тэрбум төгрөгийн нэмэлт

хөрөнгө зарцуулах болно гэж НҮБ-ын Хүүхдийн сан
тооцсон байна. Нийслэлийн хүн 2035 онд 2.3 сая
болох бөгөөд энэ өсөлтийг дагаад байгаль орчны
бохирдолтой тэмцэх, газар ашиглалтаа оновчтой
болгох, иргэдээ ажилтай байлгах зэрэг томоохон
сорилт хотын иргэдийг хүлээж байна.
Хотын агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулах хамгийн
өгөөжтэй арга бол гэр хорооллын иргэдийг орон
сууцжуулах явдал. Харин үүнийг яаж хэрэгжүүлэх вэ?

ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ ГАНЦХАН АРГА
Хөдөө
орон
нутагт
амьдрах
нөхцлийг
сайжруулахгүй бол нийслэл, аймгийн төвийг зорих
шилжилтийг зогсоох боломжгүй юм. Амьдрах
нөхцлийг сайжруулахын тулд аймгийн төв, сумдад
дэд бүтэц байгуулах, орон сууц барих, улмаар
бизнес эрхлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх
учиртай.
Шаардлагатай хөрөнгө, мөнгө босгох ажлыг
юуны өмнө орон нутагт иргэд, аж ахуйн нэгжээс
хураан авч буй татвар, төсвийн бусад орлогын наад
зах нь гуравны нэгийг, тодорхой татварын талаас
илүүг иргэдийнх нь мэдэлд үлдээх шаардлагатай
болоод байна. Нийслэлд хүн амын 46 хувь төвлөрч,
ДНБ-ий өсөлтийн 70 гаруй хувийг бүрдүүлж байгаа

2

учир татварын орлогын тал хувь нь ногдох ёстой.
Ер нь иргэдийнхээ дуу хоолойг төр засаг нь
сонсдог, хэлэлцдэг, хамтын шийдэлд хүрч байж
л аливаа төслүүд хот, орон нутагт амжилттай
хэрэгжих юм. Өнөөг хүртэл бүх татварыг нийслэлд
нэгтгэн авч, өчүүхэн хэсгийг нь орон нутагт буцаан
олгож, заримдаа юу ч олгохгүй байгаа учир орон
нутаг хөгжихгүй, иргэд нь дүрвэсээр байна.
Орон нутгийн засаг захиргаа нь өөрийн хөрөнгө,
мөнгө байхгүй учир зөвхөн төсвийн хуваарилалтыг
хүлээхээс өөр сонголтгүй. Орон нутаг өөрсдийн
мэдлийн татварын орлоготой болмогц нийгмийн
чиглэлийн хөрөнгө оруулалтаа өөрийн бонд
гаргах буюу өрийн бичиг гаргаж санхүүжүүлж
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болно. Хөгжилтэй улс орнууд энэ аргыг өргөн
хэрэглэдэг. Энэ төрлийн үнэт цаасыг Мюни, CD
гэж хөрөнгийн зах зээлд нэрлэдэг. Орон нутгийн
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үнэт цааснаас олж буй орлогыг (coupons, хүүгийн
орлого) татвараас чөлөөлдөг.

ОРОН СУУЦНЫ ХӨРӨНГӨ БА ЧАНАРЫН БАТАЛГАА
Эдүгээ Улаанбаатар хотод орон сууцны олон
хороолол баригдаж байгаа ч үнэ нь өндөр, гэр
хорооллын иргэдийн худалдан авах чадвараас
хэт дээгүүр байна. Үүний гол шалтгаан нь байшин
барих газрын эрхийг нууцаар, ихэнхдээ авлигадаж
авч буйтай холбоотой. Уг нь хуулиараа Туул голын
эрэг дагуу, Богд уулын аль ч аманд орон сууц барих
ёсгүй, зөвхөн аялал жуулчлалын объект барих
ёстой. Гэтэл эдгээр газруудад барьсан олон зуун
барилга байшинд үл хөдлөх үндсэн хөрөнгийн
гэрчилгээ олгох, түүнийг нь үндэслээд зарж
борлуулахад маш бэрхшээлтэй ажээ.
Энэ бүхнийг зохицуулах хууль журмаа эргэн
харахаас өөр аргагүй болсон бөгөөд шинээр барих
суурьшлын газруудын төлөвлөлтийг цоо шинээр
хийх, хүн амьдрах ажиллах, хүүхдийн сургууль,
цэцэрлэг ногоон байгууламжийн суурийг тавих
газар, тэнд хүртэлх ус, цахилгааны дэд бүтцийг орон
нутгийн хөрөнгөөр тавьж барилгын компаниудыг
сонгон шалгаруулж бариулах шаардлагатай
байна. Орон нутаг, хотын бондоор тодорхой
байршил, нэр хаягийг нь заасан төслүүдийн дэд
бүтцийг санхүүжүүлдэг. Төслийн хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны чанарыг даатгалын байгууллагууд
хариуцдаг.
Энэ схемийг хэрэгжүүлэхийн тулд үндсэн
хөрөнгийг
хөгжүүлэгч,
барилгыг
барьдаг,
борлуулдаг, дараа нь ашиглалтыг хариуцсан тус
тусдаа тоглогчид байх шаардлага гардаг. Эдүгээ
манай улсад барилгын компани өөрөө газраа олж
авах, барих, борлуулах, ашиглах бүх гинжин хэлхээг
дангаараа хариуцаж байгаа нь үндсэн хөрөнгийн
чанарт нөлөөлж байна. Үл хөдлөх үндсэн хөрөнгө

бол цаг хугацаа явах тусам үнэ цэнэ нь нэмэгддэг,
үндсэн хөрөнгийн татварын хагас нь тухайн
байршлын орчныг сайжруулан тохижуулахад явах
ёстой.
Нийслэлийн удирдлагууд хотын бонд гаргах
талаар үе үе ярьж байсан. Гэвч төсвийн эрх мэдэл
Засгийн газарт хэт төвлөрсөн, тэгээд ч улсын төсөв
үргэлж л алдагдалтай гардаг учир хот, аймгийн
удирдлагад хураасан татварынхаа хэсгийг авч
үлдэх, түүгээрээ барьцаалан бонд гаргахыг
зөвшөөрдөггүй ажээ. 2016 оны 9-р сард “Өрийн
удирдлагын тухай” хуулиар нийслэлийн бонд
гаргах эрхийг нь хасчээ.
Япон улс манайхтай адил төрийн нэгдмэл
байгууламжтай ч, улсын болон орон нутгийн
төсвийн харьцааг зардал болон орлогоор нь
харьцуулсан тусгай хуультай. Төсвийг захиран
зарцуулагч хот, орон нутгийн даргаа оршин
суугчдаасаа шууд сонгодог. 2016 онд Токиогийн
захирагчаар анх удаа эмэгтэй хүн сонгогдов. Тэр
Токио хотын ногоон хөгжлийг дэмжих тав ба гучин
жилийн хугацаатай “Ногоон бонд” санаачлан
гаргав. Томоохон компаниуд, банк, даатгалын
байгууллагууд тэр бондын хөрөнгө оруулагчид
нь болов. Ер нь гадаадын орнуудад иргэдийн
амьдралтай шууд холбоотой, нийгмийн халамж,
ерөнхий боловсрол, галаас хамгаалах, зам гүүр
зэрэг нийгмийн дэд бүтцийг барьж байгуулах
ажлыг орон нутгийн засаг захиргаа хариуцах нь
эцсийн дүндээ илүү үр өгөөжтэйг батлан харуулаад
байна
2019.03.06
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НОМЫН ХЭСГЭЭС...

Пол Коллер

АДАГТ ҮЛДСЭН ТЭРБУМ (2007)

А

нглийн эдийн засагч Пол Коллер 1949
онд мэндэлжээ. Коллер Дэлхийн Банкны
Хөгжлийн судалгааны группын захирлаар
ажиллаж байсан. Одоо бол Оксфордын их сургуульд
багшлахаас гадна Олон улсын хөгжлийн төвд захирал,
мөн Африкийн эдийн засгийн судалгааны төвд давхар
ажилладаг. Түүний судалгаанууд нь ихэвчлэн засаглал,
эдийн засгийн өсөлт, иргэний дайн, ядуурал зэрэг
сэдвүүдийг хамардаг.
Пол Коллер “Адагт үлдсэн тэрбум” нэртэй ном 2007 онд
бичсэн нь олныг шуугиулсан. Номынх нь нэрнээс шууд
харж болох санаа бол дэлхийн 7 тэрбум хүнээс 1 тэрбум
нь адагт үлдсэн буюу ядуурлын балчигт байна гэсэн үг.
Ядуурлын балчигт орсон нь мөн л Саксын хэлдэг шиг
занганд орчихсон хэрэг. Түүнийхээр 4 төрлийн занга
байдаг гэнэ. Эхнийх нь, мөргөлдөөний занга, (иргэний
дайн); хоёрт байгалийн баялагийн занга; гуравт тааруу
хөршүүдтэй далайд гарцгүй орны занга; дөрөвт жижиг

улсын муу засаглалын занга юм.
Пол Коллерын тодорхойлсон 4 зангыг ядуурлыг
тойрон эргэлдэж байдаг спиннер тоглоом гэж төсөөлж
болно. Эдгээр зангууд нь бие биенээсээ харилцан
хамааралтай. XX зуунд даяарчлалын нөлөөгөөр Хятад,
Энэтхэг зэрэг орнуудад мянга мянган хүмүүс өлсгөлөн,
ядуурлаас гарсан. Гэтэл нөгөө талд нь адагт үлдэгсдийн
орлого тэр үеийнхээс 5 хувиар буурчээ. Буурай орнууд
5 жилийн дотор иргэний дайнд нэрвэгдэх магадлал
14 хувь байдаг гэнэ. Залуус, насанд хүрээгүй хүүхдүүд
зэвсэгт босогчдын армид дайчлагдаж байгаа шалтгаан
нь мөн л ядуурал юм. Нэг төрийг цэргийн эргэлтээр
унагасны дараа бүр том зантгар төр гарч ирдэг
шалтгааныг тэрээр цөөхөн хэдэн улс төрч эсвэл хэсэг
бүлэг элитүүд биш ердөө ядуурал гэж үзсэн байна. Тийм
учраас эдгээр орнуудад төр солигдоод байдал дээрдэх
бус дорддог байна.

БАЙГАЛИЙН БАЯЛАГИЙН ЗАНГА
Их хэмжээний байгалийн баялаг нь эрх мэдлийн
төлөөх тэмцэл, сул хяналтын тогтолцооноос
үүдэлтэй зангыг бий болгодог. Байгалийн
баялагийг хувьдаа завших, үүнтэй холбоотой
авлига нь зөрчил мөргөлдөөнд ч хүргэх шалтгаан

болдог байна. Зөвхөн нөөцөөс үүдэлтэй орлого
нь эдийн засгийн бусад салбарыг өрсөлдөх
чадваргүй болгодог байна. Үүнийг Голланд өвчин
гэж нэрлэдэг.

МУУ ЗАСАГЛАЛЫН ЗАНГА
Урт хугацаанд муу засаглалтай байх нь үр
ашиггүй, хүртээмжгүй эдийн засгийн бодлого
хэрэгжих шалтгаан болдог байна. Муу засаглалын
уршгаар зөвхөн адагт үлдэгсдийн өртгөөс гадна
хөрш орнуудын өртгийг ч нэмэгдүүлдэг болохыг
тооцоолжээ. Байгалийн баялаг буюу олборлох
салбарын орлого тогтворгүй байдаг нь 2 дахь
занганы шалтгаан болдог. Байгалийн баялаг,
түүхий эдийн үнэ өндөр байх үед орлого өсөхөд

дагаад төсвийн зарлага нэмэгддэг, харин эргээд
түүхий эдийн үнэ унахад төсвөө танах нь амаргүй.
Жишээ нь өсөлт өндөр байх үед өндөр албан
тушаалтнуудын гадаад айлчлал нэмэгддэг. Мөн
богино хугацаанд үр ашгаа өгдөггүй дэд бүтцийн
салбаруудад их хэмжээгээр хөрөнгө оруулдаг.
Эргээд өсөлт буурахад зөрүүг эмзэг давхаргад
үзүүлж буй тусламж, халамжийн бодлогоос эхлэж
танадаг байна.
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ДАЛАЙД ГАРЦГҮЙ ОРНУУД БА МУУ ХӨРШҮҮДИЙН ЗАНГА
Аливаа орны эдийн засгийн өсөлт зөвхөн тухайн
орных байдаггүй, хөрш орнуудад ч өсөлт нь дам
нөлөөлдөг байна. Далайд гарцгүй байх нь хөрш
орнуудаар хязгаарлагддаг бол эсрэгээрээ далайд
гарцтай орнуудад хоёр дахь, гурав дахь боломжууд
нээлттэй байдаг байна. Швейцарь, Унгар,
Люксембург зэрэг орнууд эх газраар хүрээлэгдсэн,
далайд гарцгүй орнууд. Швейцарь л гэхэд 2013
онд нэг хүнд ноогдох баялаг (санхүүгийн болон
санхүүгийн бус)-ийн хэмжээгээр хамгийн өндөрт
тооцогджээ. Гэхдээ Швейцарь Австри, Герман,
Итали, Франц гэсэн дэлхийн 4 том зах зээлийн
дунд байрладаг.
Тэгвэл газрын тос, алт, ураны баяжмал зэрэг
байгалийн баялагийн нөөцтэй, 14-15 сая гаруй
хүн ам, 1,284,000 км хавтгай газар нутагтай
Төв болон Хойд Африкийн хооронд байрладаг
Чад улсын жишээ байна. Энэ орон өмнөх зуунд
колоничлогч Францын удирдлагад байжээ. 2011
онд Муаммар Каддафигийн эсрэг Ливийн хувьсгал
дэгдсэн үймээн самуунтай хэцүүхэн хөрштэй хойд
нутгаараа бүхэлдээ хиллэх ажээ. Харин Өмнөд
болон Зүүн нутгаараа НҮБ-ын энхийг сахиулах
ажиллагаа явагдаж байсан Судан болон Төв
Африкийн БНУ-тай хиллэдэг байна. Чадын жишээ
зөвхөн далайд гарцгүй муу хөршүүдээр тогтохгүй
ба Пол Коллерын тодорхойлсон бусад 3 төрлийн
занга ч үүнд хамаарах аж.
Пол Коллер зөрчил, мөргөлдөөний занганы
хариуд
зохистой
цэргийн
интервенцийг
шаардлагатай гэж үзжээ. Хэдийгээр тодорхой үр
дүнд хүрсэн цэргийн интервенцүүдийн жишээ
байдаг ч дийлэнх НҮБ-ын энхийг сахиулах
ажиллагаа одоог хүртэл амжилт олоогүй байна.
Шалтгаан нь систем өөрөө учир дутагдалтай
буюу тоглоомын дүрэм тодорхойгүй гэдгээр
тайлбарласан. Нэгдүгээрт цэргийн интервенцийг
хэрэгжүүлэх механизм нарийн биш байна. 2006
онд НҮБ-ын гишүүн орнууд тогтоол гаргасан ч энэ
нь ердөө улс төрийн амлалт байв. Хоёрдугаарт
цэргийн интервенц нь зөрчил, мөргөлдөөний
зангыг зогсоох хандлага гэхээс илүүтэй их гүрнүүд
болоод хөрш орнуудын ашиг сонирхлыг хамгаалах
зорилготой байдаг.
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Олон улсын дүрэмд сайн засаглалыг дэмжсэн
байх шаардлагатайг онцолсон ба уламжлалт
засаглалын схем үр ашигтай байж чадахгүйг мөн
дурджээ. Тэрээр энэ орнууд өөрсдийн онцлог бүхий
засаглалыг бий болгох шаардлагатай гэж үзсэн.
Мөн засаглалыг хянах гол механизм болох хэвлэл
мэдээллийн оролцоо буюу хяналтын тогтолцоо
сул байна. Уг бүс нутагт сэтгүүлчид амь үрэгдэх,
баривчлагдах, цензур тогтоох зэрэг нийтлэг дүр
зураг ажиглагддаг.
Коллерын ядуурлын шалтгаан буюу дөрвөн
занганы тухай санаа нь тийм ч шинэ санаа биш
юм. Миний бодлоор түүний энэ ном өөрийнх
нь судалдаг Африкийн орнуудад илүү хамаарна.
Мэдээж хэрэг байгалийн баялагийн занга, муу
засаглалын занга зэргийг монголын нөхцөлд
тооцож үзүүштэй. Харин манайх шиг хоёр том
хөрштэй орныг далайд гарцгүй орны занганд
оруулах уу үгүй юу гэдэг эргэлзээтэй.
А.Бат-Оргилын “Хөгжлийн тухай онолууд:
Монголын хөрсөнд” номын хэсгээс ...
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 21 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл:
2019.03.03-ны дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12
Зочин тоймч: IRIM судалгааны
төвийн зөвлөх А.Долгион

ТАТАН БУУГДСАН САНГУУДЫН ДАТА, АРХИВ ХААНА ҮЛДЭХ ВЭ?
Үйл явдлын товч:
Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зээлийг
улс төрчид авч байсан асуудлыг баримттайгаар
гаргаж ирснээс хойш энэ асуудал олон сарын турш
яригдсаар байгаа. Улмаар зөвхөн ЖДҮ гэлтгүй бүх
сангуудыг шалгах ажлыг Сангийн яам хийсэн. Ингээд
Сангийн сайд долоон санг татан буулгаж, гурван санг
нь нэгтгэхээр болж байгаагаа мэдээлсэн.
Дүгнэлт тайлбар:
Жижиг дунд үйлдвэрлэл бол нийгмийн дундаж
давхаргыг бий болгодог хамгийн чухал салбар.
Гэтэл тэдэнд очих ёстой байсан боломжийг булааж
байгаа өндөр албан тушаалтан, эрх баригчдын энэ
завхралын гол шалтгаан юу гэж та харж байгаа вэ?
Магадгүй олон нийтийн ХЯНАЛТ гэдэг зүйл анхнаасаа
аль ч салбарт байдаггүйтэй холбоотой юу?

Зөвхөн иргэдийн хяналт дутагдсанаас болоод
энэ санд авлигын эрсдэл бий болсон гэхэд учир
дутагдалтай. Харин үүнд нөлөөлсөн хоёр зүйл байна
гэж харж байна.
1. Улс төрийн манлайлал, сангийн үйл ажиллагааг
шударгаар явуулах хүсэл зориг алга байна гэдэг
нь харагдаж байна.
2. Төрийн дотоод хяналтын механизм буюу аудит,
мониторинг, үнэлгээ гэдэг зүйл алдагдсан.
Өөрөөр хэлбэр хариуцан тайлагнах механизм
алдагдсан гэсэн үг. Бусад орнуудад 3-5 жилд
тухайн сан анх байгуулагдсан зорилгодоо
хүрч ажиллаж байна уу гэдэг үнэлгээг хийж
мэдээлдэг. Гэтэл манайд одоог хүртэл нэг ч
ийм үнэлгээ хийгдээгүй байгаа. Тэгэхээр эдгээр
сангуудыг зорилгодоо хүрч ажиллаж байгаа
эсэхийг хэмжих, хэлэх боломжгүй болж байгаа
юм.
Төрийн зүгээс энэ шуугианд авч байгаа арга
хэмжээ нь долоон санг татан буулгаад, гурвыг нь
нэгтгэчихнэ гэж байна. Тэгэхээр бууж байгаа болон
нэгдэж байгаа нийт 10 сангийн мэдээлэл, архивыг нь
хаана хэн хариуцаж үлдэх бол? Учир нь тэдгээр дата
хариуцах эзэнгүй алга болчихвол гэмт хэрэгтнүүдийн
үйлдлийг баримтаар нотлох боломжгүй болчихно
шүү дээ?

Энэ асуудал Засгийн газрын 2016 оны 11-р сарын 19ний өдөр батлагдсан 138 тоот тогтоолоор “ЖДҮХС-аас
урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл сонгон
шалгаруулах түр журам”-ыг батлаж, тухайн яамны
сайдын гарын үсгээр зээл гарах боломжтой болсон.
Эндээс асуудлын эх үүсвэр гарсан гэж харагдаж
байгаа.
2014 онд Олон Улсын Валютын сан болон IRIM
судалгааны төвөөс жижиг дунд бизнес эрхлэгчдээс
бизнес хийхэд хамгийн их тулгамддаг асуудал юу
вэ гэхэд санхүүжилт олох, зээл авах гэж судалгаанд
оролцогчид хариулсан байдаг. Мөн жижиг дунд
бизнес эрхлэгчдийн дийлэнх нь эмэгтэйчүүд байдгийг
дурдах хэрэгтэй.
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Эдгээр сангууд улсын нэгдсэн төсөвт хамаараад
явдаг. Тиймээс улсын нэгдсэн төсвийн мэдээллийн
аюулгүй байдал, хадгалалт, хамгаалалтын хуулиараа
зохицуулагдаад явах болов уу гэж бодож байна.
Уг нь гол буруутан нь тухайн сангууд биш тухайн
сангаас зээл авсан улс төрчид шүү дээ. Бусад хөгжиж
буй манайх шиг ардчилсан оронд ЖДҮ шиг ийм
асуудлыг яаж шийддэг туршлага байдаг вэ?
Хариуцан тайлагнах механизм гэдэг нь зөвхөн
хэсэг хүмүүсийг шийтгэх асуудал биш л дээ. Мэдээж
хариуцлага алдсан албан тушаалтанд хариуцлага
тооцох ёстой, энэ нь хамгийн анхан шатны хийх ёстой
ажил нь. Харин дараагийн ажил болох алдаа гарсан
системээ засах, сайжруулах нь хариуцан тайлагнах
механизмын бас нэг хэлбэр. Ийм учраас угаасаа
хийгдэх ёстой зүйл хийгдэж байна гэж харж байна.
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ТАНХИМЫН ШИНЭ ЖАРАН
Үйл явдлын товч:
2020 онд Монголын Үндэсний Худалдаа Аж
Үйлдвэрийн Танхимын 60 жил болно. Монголын
бизнесийн хамгийн хүчтэй дуу хоолой байх ёстой
танхимын ээлжит 20-р их хурал болж UFC группын
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга О.Амартүвшин
Ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон.
Дүгнэлт тайлбар:
Монголын бизнесийн дуу хоолой байх ёстой
худалдааны танхим олон улсын жишгээр үйл
ажиллагаагаа явуулж, төрд нөлөөлж чадаж байна
уу?

ямар өөрчлөлт, үр дүн авчирсан талаар дурдаагүй
байсан. Мөн 2018 оны зорилтууд, бодлогын чиглэлтэй
танилцаж үзэхэд ямар өөрчлөлт, үг дүнг авчрах гэж
байгаа вэ гэдэг талаар нэгдсэн ойлголт, зорилго биш
харин ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ, хэдэн хуульд
санал өгөх вэ гэдэг жагсаалт байна.
Танхимын эрх зүйн статус нь их сонин л доо. Одоо
бол хуультай төрийн бус байгууллагын статустай.
Зөв зохицуулалт нь ямар байх хэрэгтэй вэ?
Танхимын засаглалыг юуны өмнө удирдах болон
гүйцэтгэх менежментийн зааг ялгааг тодорхой
болгохоос эхлэх хэрэгтэй байна.
Удирдах засаглал:
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.

Зах зээлийн эдийн засагт зохицох, шинээр үүсч буй
олон зуун хувийн компаниудад үйлчлэхийн тулд 1995
онд танхимын тухай хууль тусгайлан батлуулсан. 2009
онд өмнөд хөршийн буцалтгүй тусламжаар оффисын
байшинтай болсон. Эдүгээ бодлогын нөлөөлөл
явуулж, бизнесийн үйлчилгээ үзүүлдэг энэ танхимд
150-аад хүн ажиллаж байна.
Энэ удаагийн хуралд Танхимын гишүүн ААН, орон
нутаг дахь салбар танхимуудын төлөөлөл нийт 820
гаруй төлөөлөгч оролцсон бөгөөд МҮХАҮТ-ын дүрэмд
өөрчлөлт оруулах, Танхимын Удирдах зөвлөлийг
шинэчлэн сонгох, Удирдах зөвлөлийн дарга бөгөөд
Ерөнхийлөгчийг сонгох зэрэг асуудлыг хэлэлцэж
шийдвэрлэсэн.
Энэ асуултад хариулах үүднээс Танхимын жилийн
үйл ажиллагааны тайлантай танилцлаа. Тайландаа
хэрэглэгчийн буюу гишүүдийн сэтгэл ханамж ямар
байна, санал өгөхдөө гишүүдээ хэр оролцуулдаг,
судалгаа нотолгоонд хэр суурилдаг, хийсэн ажил нь

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
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цалингүй байх нь зүйд, олон улсын жишигт 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.
Гүйцэтгэх засаглалын шинэ жишиг
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.
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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.
Танхим монголын бизнесийн хүчтэй дуу хоолой
байж чадахгүй байгаа учраас Крони капитализм
монголд хөгжөөд байгаа гэж үзэж болох уу?
Өнөөдөр капитализмыг хоёр хэсэгт хувааж болно.
Нэг нь шударга өрсөлдөөн бүхий чөлөөт зах зээлийн,
нөгөө нь шударга бус өрсөлдөөн буюу төрийн
“мотортой” эдийн засаг. Сүүлийнхийг нь крони (crony)
капитализм гэж нэрлэдэг. Крони капитализмтай
зөвхөн хувийн бизнесийн холбоод, юуны өмнө
хуулиар хариуцсан үүрэгтэй Худалдаа Үйлдвэрийн
танхим идэвх санаачилгатай тэмцэж чөлөөт
өрсөлдөөнийг бүрдүүлэх цаг болсон. Оройтвол
биднийг Венесуэлийн хувь заяа хүлээж байгаа.

ДеФакто

ТОЙМ

НУУЦЫН ЗЭРЭГЛЭЛЭЭС ГАРСАН МАТЕРИАЛ
Үйл явдлын товч:
“Эрдэнэт” үйлдвэрийн 49 хувийн хувьчлалтай
холбоотой тухайн үеийн Засгийн газрын хуралдааны
тэмдэглэл болон холбогдох материалуудыг Засгийн
газрын хуралдаанаас нууцын зэрэглэлээс гаргахаар
шийдвэрлэсэн.
Дүгнэлт тайлбар:
Энэ шийдвэртэй холбоотойгоор Засгийн газрын
хэрэг эрхлэх газрын дарга Л.Оюун-Эрдэнэ мэдээлэл
хийсэн. Та түүний хийсэн мэдээлэлтэй бүрэн
танилцсан уу? Онцлох зүйл юу байна?

хэрхэн босгосон, хамжиж оролцсон нэр бүхий
компаниудын эзэд нь хэн байсан
w Монголбанк, Сангийн яам, Хөгжлийн банкнаас
ямар аргаар нийт хэдэн удаа гүйлгээ хийсэн
зэргийг тэрээр сэтгүүлчдэд тайлбарласан
Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэж нууцаас
гаргасан бүх материалыг ЗГХЭГ-ын дарга Л.ОюунЭрдэнэ Үндэсний Аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралд
танилцуулж, холбогдох зөвлөмжийг гаргуулсны дараа
олон нийтэд ил болгоно гэж байгаа.
Үүнтэй холбоотойгоор хэлэхэд 2016 оны 12-р сард
батлагдаад саяхнаас хэрэгжиж байгаа Төрийн болон
Албаны нууцын тухай хууль нь мэдээллийн эрх чөлөөг
хязгаарласан, төрийн болон албаны нууцад яг юу
хамаарахыг субъектив байдлаар тогтоох боломжтой
болсон гэж судлаачид шүүмжилж байгаа. Тиймээс
Төрийн болон Албаны нууцын тухай хуулийг эргэн
харах, дүгнэлт хийх шаардлагатай.
Энэ материал нууцын зэрэглэлээс гарах нь олон
нийтэд ямар ашигтай вэ?

Танилцсан. Түүний мэдэгдлээс дараах зүйлс онцлох
байсан.
w “Эрдэнэт” үйлдвэрийн 49 хувийг Монголын
хувийн компанид шилжүүлснийг Засгийн газар
буруутгаагүй
w Хамгийн гол нь төрийн мөнгөөр төрийн өмчийг
хууль бусаар худалдаж авсан байж болзошгүй
таамаглалыг нотлох баримтууд олон нийтэд ил
болох боломжтой болж байгаа нь хамгийн чухал

Мэдээлэл ил тод байна гэдэг нь төрийн байгууллагын
хариуцан тайлагнах нөхцөл байдлын гол суурь болж
бий болж байна гэсэн үг. Мэдээлэл ил тод байснаар
иргэд төрөөс шаардлагаа нэхнэ, залруулах арга
хэмжээ авч байгаа эсэхийг харна, хянана. Мэргэжлийн
байгууллагууд хөндлөнгийн, хараат бус дүгнэлт өгөх
боломжтой болно. Мэдээлэл ил тод биш байх тусам
мэдээлэл өгч байгаа хүмүүсийг хөндлөнгийн, хараат
бус байж олон нийтийн эрх ашгийг харгалзаж чадаж
байна уу гэдгийг хэлэх боломжгүй болдог. Тиймээс
энэ мэдээлэл ил тод болсноор бид энэ асуудалтай
холбоотой үйл явц хууль ёсны дагуу явагдсан уу гэдэгт
хөндлөнгийн дүгнэлт гаргах боломжтой болно.

w “Монголын зэс корпораци”-ийнхан санхүүжилтээ

Дефакто тоймын гол агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв
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Тоймын бүрэн эхийг jargaldefacto.com вебсайтаас үзэх
боломжтой.
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