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БАЯЛАГАА БАЛАГ БОЛГОХ УУ?
М

онгол улсын эдийн засгийн дөрөвний нэг,
экспортын 85 хувийг уул уурхайн салбар эдүгээ
бүрдүүлж байна. Гэтэл энэхүү амин чухал
салбараа монголчууд удирдаж чадахгүй болох янзтай.
Орон нутгийн иргэд уул уурхайг эсэргүүцэж, хайгуул,
олборлолтын үйл ажиллагаа явуулахад улам бэрхшээлтэй
болж байна. Орон нутгийн засаг захиргаа ч зарим
тохиолдолд төр засгийн шийдвэрийг үл ойшоох, холбооны

улсын субъект мэт авирлах боллоо. Яагаад ийм байдалд
орсон шалтгааныг ялган салгаж, нарийвчлан судлах,
асуудал бүрийг ухаалаг шийдэх шаардлага тулгарлаа.
Байгалийн баялагтай ч, түүнийгээ зөв хувааж,
хөгжлийнхөө хөшүүрэг болгож чадаагүй, улс төржин
талцаж, эцэст нь иргэний дайнд хүрсэн олон улс орон
байдгийг санах хэрэгтэй байна.

“ПОП-РУУЛСАН” ШАНТААЖ
w Дорнод аймагт Степп Гоулд компанийн
алт
олборлолтыг
сумын
зарим
иргэд,
Улаанбаатараас очсон бүлэглэл эсэргүүцэж
хайгуулын өрмийн чөмөг чулуунуудыг голын
усанд хаяж, бахиралдан, бах таваа хангаж
байлаа.
w Төв аймгийн Эрдэнэсант сумын нутагт
Америкийн Жени Ойл компани занар олборлох
төслөө ард иргэд, сонгуульд өрсөлдөгчдийн
дарамтаас болж орхиод буцав.
w Дорноговьд Францын Арева компани олон
жилийн эсэргүүцлийн “түмэн давааг” давж,
эдүгээ Засгийн газартай хамтран “Бадрах
Энэржи” нэртэй болоод ажиллаж байна.
w Ноён уулын эргэн тойронд Канадын Сентэрра
Гоулд компани алт олборлохыг эсэргүүцсэн
иргэд, бүлэглэл, нинжа нарын эрчимтэй
шахалтаар компаниа зарчихаад буцав.
w Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан суманд
үндэсний МАКС компани газрын тосны
хайгуулаа хийхийн төлөө түмэн гүтгэлэгт өртөв.
w Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын нутагт
Засгийн газартай бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ
2010 онд байгуулсан, үндэсний Магнай Трейд
компани аймаг, сумын захиргаа, УИХ-ын
гишүүний хүчтэй эсэргүүцэлтэй тулгарч газрын
тосны хайгуулын ажлаа эхлүүлж, анхны өрмөө
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тавьж чадахгүй гайхширч сууна. Шүүхдэж,
хөөцөлдөөд тусыг эс олж, давж заалдах хурлыг
нь хүлээж ид ажлын улирлаа алдаж, ихээхэн
эрсдэл хүлээгээд байна. Уг нь манай улс газрын
тосныхоо гадаад хамаарлаас салж, анхны нэрэх
үйлдвэрээ байгуулж ашиглахад нэмэлт газрын
тос удалгүй шаардагдах юм.
w Дорнод аймгийн Халх гол сумын ИТХ хуралдаж
өгөхгүй зунжин хяссаар, суманд нь зам тавьж
байсан компани хайрга чулуугаа импортлоход
хүрч байлаа.
Энэ мэт олон арван компани монголын төр засгийн
шийдвэр, хууль журмын дагуу үйл ажиллагаагаа
явуулахын тулд мөнгө, хандив нэхсэн аймаг, сумын
ноёдууд, шантаажийн үйл ажиллагаа явуулж
мэргэшсэн бүлэглэлүүдтэй хэл амаа олох гэж цаг зав,
хөрөнгө мөнгөө цадиггүй ихээр алдах боллоо.
Төр засгийн түшээд нь наанаа гадаадын хөрөнгө
оруулалтыг дэмжин, гадаад дотоодод танилцуулдаг
атлаа, цаанаа иргэдийн эсэргүүцлийг улс төрийн
зорилгоор хөөрөгдөж, худлаа хоосон амлаж, балмад
нэгнийг турхирч, сонгуулийн санал авдаг аргатай
болжээ. Монгол улсад ашигт малтмал, газрын тосны
хайгуул, олборлолтын ажил үргэлж саатах, сонгуулийн
жилд бол бүр гацах нь ердийн уламжлал болчихлоо.
Орон нутгийн учрыг ойлгодог иргэд сонгууль дуустал
өрөмдлөгөө хойшлуулж өгөөч гэх болжээ.
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ҮНДСЭН ХОЁР ШАЛТГААН
Геологи хайгуул, уул уурхайн олборлолт ийнхүү
гацах болсон хоёр суурь шалтгаан бол ашигт
малтмалын нөөц ашигласны татвараас (АМНАТ) нь
газар нутгаа ашиглуулсан, сум, иргэдэд нь хүрдэггүй,
төр засаг нь авлигад идэгдсэнээс байгалийн баялагийг
цөөн хэдхэн этгээд хуйвалдан завших болсон явдал
юм.

АМНАТ-аас улсын төсөвт 2013 оноос хойш
орсон орлого, түүнээс Орон нутгийн хөгжлийн
нэгдсэн сангаар (ОНХНС) дамжуулан аймаг, сумдад
хуваарилсан хүснэгтээс харахад орон нутгийн ард
иргэд, ялангуяа бэлчээрийн талбайгаа хураалгасан
иргэд яагаад уул уурхайг эсэргүүцээд буйг ойлгож
болно.

МУ-ын төсөвт АМНАТ-аас орсон орлого, ОНХНС-д шилжүүлсэн нь:
Сангийн Яам. (cая төг.)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 төл

Орлого

503

617

612

289

848

1,046

1,265

ОНХНС

22

19

19

14

17

40

63

22

19

19

39

17

40

63

4.4

3.1

3.1

13.5

2.0

3.8

5.0

Бусад*
Хувиар

25

* мега төслөөс бусад АМНАТ
Холбогдох хуулиудын дагуу АМНАТ-ын орлогоос
гол нэрийн эрдэс бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнийг
тэнцвэржүүлээд тодорхой хэсгийг Тогтворжуулалтын
санд, 5 хувийг ОНХНС, үлдсэнийх нь 65 хувийг
Ирээдүйн өв санд хуваарилдаг ажээ. ОНХНС-д мөн
газрын тосны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын
30 хувийг /Төсвийн тухай хуулийн 59.1.5/ хуваарилах
ёстой ажээ.
Харин ашигт малтмалын хайгуулын тусгай
зөвшөөрлийн төлбөрийн орлогын 50 хувийг 2019
оноос, 100 хувь 2020 оноос ОНХНС-д хуваарилах
гэнэ. Энэ төлбөрийн талыг тухайн орон нутагт
хуваарилахаар төсвийн тухай хуульд заажээ. Канадад
энэ төрлийн орлогын 40 хувийг тухайн орд газар
байгаа орон нутагт нь үлдээгээд, үлдсэнийг нь бусад
мужуудад хүн амын тоог харгалзан хуваарилдаг.
АМНАТ-ын орлогыг манай засаг төр том тогоонд
холиод, бүх аймаг сумдад “хувааж” олгож байгаа учир
тухайн уурхайн ойролцоо иргэд бараг юу ч хүртэхгүй
байхад, төр засгийн зарим түшмэд бөөн бөөнөөр
нь хумсалж иржээ. Үүнийг хайгуул, олборлолтын
лицензийн олон хэрэг тод харуулдаг.
Газрын тосны газрын хэлтсийн, газрын даргаар
(2003-2012) ажиллаж байсан Д.Амарсайхан тэргүүтэй
төрийн албан хаагчид “Петрочайна Дачин Тамсаг”
компанитай байгуулсан бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний
дагуу улсад ногдох 24 хувиас нэг хувийг нь завшиж
байжээ. 40 орчим сая долларын газрын тос сох
дутсанаар гэмт хэрэг илэрчээ. Петрочайна Тамсаг
компаниас Хонконгийн “Sun Wang” гэх компанийн

Шанхай банкны данс руу их хэмжээний ам.доллар
шилжүүлдэг байсныг Хятадын төр бас илрүүлж зарим
удирдлагыг нь баривчилжээ.
Шүүхийн, зартай 461-р ангид 5 сар хоригдож
байгаад Д.Амарсайхан 2014 оны 5-р сард нас барсан.
Талийгаач “Мигрень өвчтэй, эмийн хамааралтай
хүнийг...
“дээрээс ирсэн заавар”-ын дагуу (АТГ
шалгасан) эмнэлэгт хэвтүүлээгүй. Эмийг нь өгөхгүй
байсан. Задлан шинжилгээ хийж өвчүү нь голоороо,
таван хавирга нь хугарсан гэж дүгнэжээ. 50 тэрбум
төгрөгийн авлигын хэрэгтэй... Д.Амарсайхан ...
шоронд учир битүүлэг илгээмж хүлээн аваад хэдхэн
минутын дараа нас барсан. Түүнийг ... намдаа (МАН)
их хэмжээний хандив өгснөө улайх гэж байхад нь хор
өглөө гэх яриа хэвлэлээр (http://ulsturch.mn/index.php?vi
ew=article&type=item&val=16712) нэлээн явсан ч тэгсгээд
дарагдсан.
Ямар ч гэсэн хулгайд алдсан хөрөнгөө монголын
иргэд буцааж авах эрхтэй. Ганц хоёр этгээдийг шоронд
суулгаж, авлигачин намуудаа хаацайлаад өнгөрдөг
шүүхийг хичнээн жил тэвчих юм бэ? Аймаг сумын
иргэд ч ийм шаардлага тавих, хуулиа биелүүлэхийг
төр засгаас шаардах ёстой. Монгол улс уул уурхай,
ашигт малтмалын баялагаа балаг болгочихгүй, төр
засаг нь ил тод нээлттэй, түмэн нь төрөө хянадаг
болох нэн шаардлагатай байна. Юуны өмнө төсвийн
хэт төвлөрлөө сааруулж, орон нутагт эрх мэдэл өгч
байж, энэ том уудам нутгаа аз жаргалтайгаар эзэгнэн
амьдрах боломжтой.
2019.04.03
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Баавгайн НАСАНБАЯР
Ph.D /Боловсрол судлал/

ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР ЗӨВ, БУРУУ- II
Монгол улсын ерөнхий боловсрол олгох тогтолцоо 2005 онд 10 жилээс 11 жилийн тогтолцоонд шилжих
буюу бага боловсролыг 5 жилээр, суурь боловсролыг (5) +4 жилээр, бүрэн дунд боловсролыг (5+4) +2 жилээр
олгох, сургуульд хүүхэд 7 настайдаа элсэх шийдвэрийг хуульчилсан байна. Мөн 2008-2009 оны хичээлийн жилд
11 жилээс 12 жилийн сургалтын тогтолцоонд 6+3+3 гэсэн бүтэцтэйгээр, хүүхэд 6 настайдаа сургуульд элсэх
шилжилтийг 5 жилд багтаан хийх зохицуулалт хийгджээ. Гэвч 3 жилийн дараа буюу 2012 оны 5-р сарын 8-ны
өдрийн хуулиар ерөнхий боловсролын тогтолцоог 5+4+3 гэсэн бүтэцтэйгээр шинэчлэн баталжээ.

Монголын ерөнхий боловсролын үе үеийн
тогтолцооны өөрчлөлт, хөтөлбөрийн шинэчлэл нь
олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлэх эрмэлзэл,
зорилготой байсан хэдий ч санхүү, удирдлага зохион
байгуулалт, хүний нөөцийн бэлтгэл, төлөвлөлт
хангалтгүй, сонгуулийн үр дүнгээс хамаарсан

тогтворгүй байдал зэргээс хамааран хэрэгжилт
тууштай бус, үр дүн нь тодорхойгүй байсаар иржээ.
1990 оноос хойш боловсролын салбарт сонгуулийн
үр дүнгээс хамаарч 29 жилийн хугацаанд 16 сайд
томилогдон ажиллажээ.

ХӨТӨЛБӨР АГУУЛГА-Д ТӨВЛӨРӨХ ҮҮ?
Орчин цагийн боловсролын хөтөлбөрт агуулгаас
илүүтэй оюуны болон үйлийн танин мэдэхүйн аргыг
эзэмших буюу чадамж илүү чухал болж байна. Чадамж
буюу мэдлэг, чадвар, хандлага хэрхэн эзэмшиж,
суралцахад хэрхэн суралцсан нь бүтээлч хүний суурь
чадвар болно. Жишээ нь Байгалийн шинжлэх ухааны
түүхэнд хэн, хэдэн онд, ямар нээлт хийснээс илүүтэй,
тухайн эрдэмтэн ямар арга хэрэглэж нээлт хийсэн,
энэхүү нээлт нь хүн төрөлхтний хөгжилд ямар хувь
нэмэр оруулсан тухай танин мэдэж, ач холбогдлыг
ухаарах нь хүүхдэд хэрэгтэй. Мөн эрдэмтдийн ёс зүй,
зорилго, хариуцлага, хичээл чармайлтаас суралцах,
өөрт нь ч гэсэн ийм боломж байгаа гэдгийг мэдэрч
ойлгох, шинжлэх ухаанд дурлан суралцах нь хамгаас
чухал юм. Эрдэмтэн Вайнарт (Weinert,F.E) “Чадамж
буюу мэдлэг, чадвар, хандлагыг асуудал шийдвэрлэхэд
хэрэгтэй, хувь хүний сурч болохуйц бүтээлч, ямар ч
нөхцөлд өөртөө хариуцлага хүлээн, амжилттайгаар
чадвараа хэрэглэх эрмэлзэл, тэмүүлэл бүхий бодит

байдал, нийгмийн чадвар юм” гэж тодорхойлсон
байдаг.
Иймд ажиглах, таамаглал дэвшүүлэх, турших,
загварчлах.... гээд олон аргаар мэдлэг, чадвар,
хандлагыг насны онцлогт нь тохируулан эзэмших
боломжийг цөм хөтөлбөрт тусгасан. Цөм хөтөлбөр нь
өмнөх сургалтын хөтөлбөрөөс ялгаатай нь агуулгад
төвлөрөх бус сурагчид таамаглах, бодож эргэцүүлэх,
эргэлзэх, хэлэлцэх, турших, алдаа гаргах, алдаагаа
засах үйл явц, боломж олгохыг зорьсон. Мэдээж цөм
хөтөлбөрийг төгс төгөлдөр гэж хэлэх боломжгүй.
Тасралтгүй явагдах хүний хөгжлөө дагаад сургалтын
хөтөлбөр ч мөн тасралтгүй сайжирч байх учиртай.
Сүүлийн үед салбарын сайдаасаа эхлээд олон
нийтийн дунд “…цөм хөтөлбөрийн агуулгыг эргэж
харах, тодорхой чиглэлээр багасгах, ачааллыг
багасгахад анхаарлаа хандуулна...” гэсэн яриа нэлээн
газар авч байна. Боловсролын сайд нь ирээдүйг
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БОЛОВСРОЛ
бэлтгэдэг сургалтын хөтөлбөрийн хөгжлийн чиг
хандлагыг мэдэхгүйгээр шийдэл гаргахад хүндрэлтэй.
Хөтөлбөр бол судалгаанд суурилж боловсруулдаг
шинжлэх ухааны судалгааны бүтээл. Цөм хөтөлбөр
нь чадамж буюу мэдлэг, чадвар, хандлага эзэмшихэд
төвлөрөн агуулгаа тодорхойлсон. Үүгээрээ цагаар
хэмждэг хөтөлбөрөөс ялгаатай. Цөм хөтөлбөрийн

хүрэх үр дүн, агуулгын хүрээнд баримжаалан тухайн
сургуулийн онцлогийг тусган, нийт багш нарын
оролцоотойгоор сургуулийн хөтөлбөр боловсруулах
ажил 2016 онд Засгийн газар солигдсонтой
холбоотойгоор зогсонги байдалд орсон учраас олон
хүндрэл гарч байгааг үгүйсгэх аргагүй.

СУРАГЧИЙН АЧААЛАЛ ИХ, БАГА
Салбарын сайд нь “сурагчдын ачааллыг багасгахад
анхаарлаа хандуулна...” хэмээн зарлаж байна. 2005
онд ЮНЕСКО-оос зөвлөмжилснөөр бага ангийн
сурагчдын суралцах хугацааг жилд 850-1000 цаг эсвэл
170–200 өдөр байхаар тогтоосон. Эдийн Засгийн
Хамтын Ажиллагаа, Хөгжлийн Байгууллага (OECD)ын гишүүн орнуудад бага ангийн сурагчид дунджаар
800 цаг хичээллэж байна (OECD, 2017). АНУ-д
бага ангиуд дунджаар 180 өдөр буюу 740-900 цаг
хичээллэдэг. Монголд 1-2 дугаар ангийн сурагчдын
суралцах албан ёсны хугацааг 32 долоо хоног буюу
160 сургалтын өдрөөр, 3-5 дугаар ангид 33 долоо
хоног буюу хичээллэх өдөр нь 165 байна. Хөгжиж
буй ихэнх оронд бага боловсролд ноогдох хугацааг
илүү тодорхой болгон тогтоосон байдаг. Тухайлбал,
Пакистан, Непал зэрэг оронд 180, Замби улсад 190,
Бангладеш болон Энэтхэг улсын хэд хэдэн мужид 200
болон түүнээс олон өдөр байх жишээтэй. Монголын
бага ангийн хичээлийн цаг ашиглалтыг олон улсын
жишиг, туршлагатай харьцуулахад хичээллэх хугацаа,
тодруулбал албан ёсоор тогтоосон сургалтын өдөр,
цаг нь олон улсын жишгээс доогуур байгаа.
Нэг хичээлийн жилд сургалт, үйл ажиллагааны 160165 өдөр ноогдож байгаа тохиолдолд энэ цагийг үр
өгөөжтэй ашиглах явдал маш чухал. Харамсалтай нь

олон нийтийг хамарсан амралтын өдрөөс хамааран
жилдээ дунджаар 7-8 хичээлийн өдөр алдагддаг.
Хэдийгээр суралцах, багшлахуйн үйл ажиллагаанд
жилдээ ойролцоогоор 151-154 өдөр байгаа ч 105-110
өдөр болон буурч байна. 2016-2017 оны хичээлийн
жилд дунджаар 155 өдөр буюу төлөвлөгөөт цагийн
69%-д сурагчид хичээллэсэн. Ийнхүү сургалтын
өдөр болон хичээлийн цагийн алдагдал нь гэрийн
даалгавар их байхад хүргэж, улмаар боловсролын
чанар, сургалтын үр дүнд нөлөөлөх тул үүнд онцгой
анхаарах шаардлагатай.
Саяхан 2019 оны 3-р сард 21 аймаг 9 дүүргийг
төлөөлсөн багш, мэргэжилтнүүд цуглаж багш,
сурагчийн ачааллыг хэрхэн бууруулах талаар
хуралджээ. Энэ үед багш нар нийт ажлын 37.5%-ийг
сургалтанд, 62.5%-ийг бусад ажилд зарцуулдаг гэсэн
дүгнэлт гарчээ. Ачааллын ихэнх буюу 62.5%-ийг эзэлж
буй ажлууд нь аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн засаг
дарга нарын мөрийн хөтөлбөрийн дагуух ажлууд,
олон төрлийн олимпиад, уралдаан тэмцээн, олон
шатны хяналт шалгалт, тайлан мэдээ системд оруулах,
ямаа самнах зэргээр “нохойд барьдаг мод шиг” бүхий
л зүйлд багш, сурагчдыг хамруулдаг болсонтой
холбоотой.

САЙН ХИЧЭЭЛ
Хичээлийн ихэнх цаг сурах үйл ажиллагаанд
зориулагдаж байвал түүнийг “сайн хичээл”-д тооцдог.
1970-аад оноос хойш 30 гаруй жилд хийгдсэн
сургалтын үйл ажиллагааны судалгааны үр дүнд
тулгуурлан Столлингс, Найт нарын (Stallings and
Knight, 2003) боловсруулсан шалгуурын дагуу сайн,
үр өгөөжтэй сургалтын нэг онцлог нь багшийн үйл
ажиллагаатай холбоотой бөгөөд тэднийг сургалтын
бус үйл ажиллагаанд хичээлийн цагийг зарцуулахгүй
байхыг шаарддаг. Хичээлийн нийт цагийн 85%-ийг
сургалтын аливаа үйл ажиллагаанд зарцуулах бөгөөд
хичээл/ангийн зохион байгуулалтад зарцуулах цаг
15%-аас илүүгүй байна. Мөн хичээлийн цагийн
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50-70% нь “идэвхтэй” үйл ажиллагаанд, харин
“идэвхгүй” үйл ажиллагаа нь 35%-аас бага байхыг
зөвлөмжилсөн байдаг. Сурагчдын хувьд хичээлийн
цагийн дийлэнх хувьд өөрөө оролцож, даалгавар
гүйцэтгэх ба сургалтын бус үйл ажиллагаанд нийт
цагийн 6% ноогдох нь зохимжтой гэж үздэг байна.
Багш сурагчийн үндсэн ажил болох багшлах, суралцах
үйл явцыг хүндэтгэн хамгаалж, сургалтын орчин,
хэрэглэгдэхүүнийг сайжруулж, мэргэжлийн дэмжлэг
үзүүлж зөвлөн тусалснаар хөтөлбөр амжилттай
хэрэгжинэ.
2019 оны 4-р сар

Эдийн засагч, нийтлэлч Д.ЖАРГАЛСАЙХАН

“ЭРХ ЧӨЛӨӨ”

ИНТЕРНОМ НОМЫН ДЭЛГҮҮРИЙН БҮХ САЛБАРУУДААР
ХУДАЛДААЛАГДАЖ БАЙНА
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 21 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл:
2019.03.31-ний дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12

МАРГААШ ТАНЫГ Ч ЭРҮҮДЭН ШҮҮЖ ЧАДНА
Үйл явдлын товч:
Өнгөрсөн Баасан гарагт төр нийгмийн
зүтгэлтэн С.Зоригийн амь насыг хөнөөсөн хэрэгт
буруутгагдан ял эдэлж байгаа Б.Содномдаржаа,
Т.Чимгээ нарыг эрүүдэн шүүж буй бичлэгийг
200 орчим сэтгүүлчид Төрийн ордонд үзүүлсэн.
Тухайн бичлэгийг Лхагва гарагт нь УИХ-ын
гишүүдэд үзүүлсэн. Сэтгүүлчдийг камертай
орохыг хориглосон ба бичлэг нийт 27 минут
байсан гэж байгаа. Энэ үеэр Засгийн газрын
хэрэг эрхлэх газрын дарга Л.Оюун-Эрдэнэ, Хууль
зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Тагнуулын
ерөнхий газрын албан тушаалтнууд байлцаж,
бичлэгийн талаар тайлбар өгч байсан байна.
Дүгнэлт тайлбар:
Нийгэм даяар хэтэрхий их эрэлт үүсгэчихлээ
л дээ. Хүн бүр л тэр бичлэгийг олоод үзчих
юмсан гэж байна. Гэтэл хууль хэрэгждэг
улсад бол хүн эрүүдэн шүүсэн бичлэгийг шүүх
танхимд үзээд буруутнуудыг нь шүүх ялладаг.
Гэтэл манайд улс төрчид нь тухайн бичлэгийг
хэнд үзүүлэх үгүйг шийдэж байна. Энэ талаар?
Монголын ардчиллын өмнө ноцтой сорилт
тулгарч байна. С.Зориг 1998 оны 10-р сарын 2-нд
гэртээ алуулсан, энэ бол факт. Харин энэ хэрэг
өнөөдрийг хүртэл улс төрийн асуудал байсаар
ирсэн.
Шүүх, прокурор, Авлигатай тэмцэх газар,
Тагнуулын ерөнхий газар зэрэг байгууллагууд
инститүцийнхээ хувьд ялзарчихсан. Энэ бүгдийг
өөрчлөх, үндсээр нь таслан зогсоох шаардлага
тулгарсаар байна. Тэгж чадахгүй бол төр хэнийг
ч эрүүдэн шүүх боломжтой, чадалтай гэдгийг
харж байна. Дараагийн ээлжинд та бид байхыг
үгүйсгэхгүй нөхцөл байна гэсэн үг. Тэр эрүүдэн
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шүүж байгаа гэгдэх бичлэгийг хүн бүрт үзүүлэх
хэрэгтэй.
Энэ бүх үйл явдал үнэхээр С.Зориг агсны
хэргийг илрүүлэхэд чиглэж байгаа юм уу эсвэл
үхсэн хүн үг хэлэх биш гэсэн шиг нэг нөхрийнхөө
хэргээр өөрсөддөө ашигтай үед шоу хийгээд
байна уу, та яаж харж байгаа вэ?
Улс төрчид энэ хэргийг оноо авах боломж
болгож ашигласаар л өдий хүрсэн. Хууль
зүйн сайдын хэлж байгаагаар энэ бүхнийг 4-5
прокурор хийж байгаа түүний дотор хотын
прокурор Баярмагнай гэдэг хүн байгаа гэсэн.
Эрүүдэн шүүсэн, оролцсон, боломж олгосон,
хянаагүй бүх хүнийг шалгах хэрэгтэй. Анх
зохион байгуулсан хүн бол хамгийн том гэмт
хэрэгтэн нь.
Монгол улсад Хүний эрхийн үндэсний комисс
гэдэг байгууллага бий. Энэ байгууллагын дарга
Ж.Бямбадоржийн эрүүдэн шүүсэн бичлэгийн
талаарх байр суурь анхаарал татсан. Энэ
талаар?
Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга
Ж.Бямбадорж: “С.Зоригийн амь насыг хөнөөсөн
хэргээр ял эдэлж байгаа хүмүүс, 2015 онд
хоригдсон цагаасаа бидэнд удаа дараа гомдол
ирүүлж байсан хэдий ч ХЭҮК хэрэг бүртгэх,
мөрдөн байцаах, шүүхийн шатанд байгаа
хэргийн гомдлыг хүлээн авах боломжгүйг
хуульд заасан байдгийг дурдаад УЕП, ЦЕГ, ТЕГ,
ШШГЕГ-ын даргад бичиг хүргүүлсэн ч ганцхан
Нийслэлийн прокурор Б.Амгаланбаатар гарын
үсэгтэй хариу ирж байсан. Нууцын зэрэглэлтэй
хэрэг учраас энэхүү асуудлыг нийтэд зарлах
боломжгүй байсан гэж байлаа” гэж хэлсэн.
Хүний эрхийн асуудал бол монгол улсын бүх
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хуулиас дээгүүр байдаг. Гэтэл энэ комисс зүгээр
нэг захиа бичээд, мэдэгдэл гаргаад сууж байх
нь хангалтгүй. Ингэж хүний эрхийг хамгаалах
ёстой хүн нь ажлаа хийхгүй байснаараа тухайн
хүмүүсийг эрүүдэн шүүж, тамлан зовоох ажлыг
чимээгүйгээр дагасан гэсэн үг. Комиссын дарга
олон улсын комиссаруудыг дуудаад Монгол
улсыг өөрийг нь шүүхэд өгөх тийм хүлээлттэй
хүн байхгүй юу. Тийм учраас энэ байгууллага
хариуцлага хүлээх ёстой.
Хууль зүйн сайд Нямдорж би уучлалт
гуйдаггүй хүн шүү гэж тодотгож байгаад л 2
удаа уучлалт гуйлаа. Түүний уучлалт гуйлтаас
илүү дахин ийм асуудал гаргахгүй байлгахын

тулд хийх ажил уг нь чухал. Юу хийх гээд
байгааг нь та ойлгосон уу?
Хувь хүний хувьд уучлалт гуйсан, тэр ч нэг их
баатарлаг явдал биш. Монгол улсын сайдын
хувьд байх ёстой наад захын л зүйл.
Бичлэгийг олон нийтэд дэлгэе гэхээр гадаадад
улсын нэр хүнд унана гэж тайлбарласан?
Иргэдээ тарчлаан зовоочихоод, одоо улсын
нэр хүнд бодож ичнэ гэдэг хоосон асуудал.
Үргэлж агуулгаасаа давсан хэлбэрдэлт хөөдгийн
жишээ. Ахиад ийм явдал давтагдахгүйн тулд хүн
бүр мэдэх ёстой, дэлхий ч мэдэг л дээ.

НИЙТИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ЭЭЛЖИТ СОРИЛТ
Үйл явдлын товч:
Ерөнхийлөгч
Х.Баттулгын
өргөн
барьсан "Шүүгчийн эрх зүйн байдлын
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн
мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүд"ийг УИХ-ын ээлжит бус чуулганаар
баталчихсан. Гэтэл энэ хуулийн төсөл
нь бие даасан, хараат бус шүүх эрх
мэдлийг үгүй болгох боломжтой байгааг
хуульчид эсэргүүцэн 1000 хүний гарын
үсэг цуглуулан Үндсэн хуулийн цэцэд
хандахаар ажиллаж байна.
Дүгнэлт тайлбар:
Энэ хууль батлагдсанаар засаглалын гурван
мөчрийн нэгийг нь хугалаад хаячихлаа гэж
үзэж болох уу?
Үгүй. Яагаад гэвэл энэ 3 мөчир чинь аль хэдийн
тасарчихсан байсан. Нэгэнт хугарсан мөчрийг
ахиж хугална гэж байхгүй. Харин засах ганц арга
нь өнөөдөр энэ л болоод байна.

улс. Гэтэл Ерөнхийлөгч нарын (одоо байгаа
болон өмнө нь байсан) оролцоо чухал
салбаруудад хэтэрхий их байгаад байх юм.
Ерөнхийлөгчийн институт монголд байх нь
хэрэгтэй юу?
Уг нь хоёр танхимтай парламент байх талаас нь
ажиллавал хамгийн боломжтой хувилбар. 2020
оны сонгуулиар гарсан хүмүүс Үндсэн хуулиндаа
өөрчлөлт хийж, 2 танхимтай болгоод, өөрсдөө
тараад дахин сонгууль явуулвал их зүгээр.

Уг нь монгол улс парламентын засаглалтай
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УБ ХОТЫН ГАЗРЫН ТҮҮХ ХӨШИГИЙН ХӨНДИЙД ДАВТАГДАХ УУ?
Үйл явдлын товч:
Улаанбаатараас 52 км зайд Төв аймгийн
Сэргэлэн сумын нутаг Хөшигийн хөндийд шинэ
онгоцны буудал баригдаад дуусч байна. Зорчигч
авах хүчин чадлаараа шинэ нисэх буудал,
одоогийн Буянт-Ухаагаас хоёр дахин том. Шинэ
нисэх буудлыг Японы хөнгөлөлттэй, 40 жилийн
хугацаатай, 540 сая долларын зээлээр, харин
Улаанбаатараас очих замыг Хятадын зээлээр
барьж нийт ажлын гүйцэтгэл нь 96.19%-тай
болсон байна.
Дүгнэлт тайлбар:
Ямар ч байсан монголын тал замын ажлаа
дуусгахгүй байна гэсэн асуудал цэгцэрч байх
шиг байна. Одоо шинэ нисэх буудлыг тойрсон
ямар асуудал үлдэв, хэрхэн шийдвэрлэж болох
вэ?
Ерөнхий сайд наадмын өмнө шинэ нисэх
буудлыг нээ гэсэн даалгавар өгсөн. Гэхдээ
Япончуудтай менежментийг нь хийх 15 жилийн
концессын гэрээ (51% Япон; 49% Монгол)
зурагдах ёстой. Энэ гэрээ одоо л эцэслэгдэж
байгаа сурагтай байна. Тиймээс наадмаас өмнө
нээнэ гэдэг худлаа байх.

Хөшигийн
хөндийтэй
холбоотой
хэлэх
ёстой өөр нэгэн зүйл бол Буянт-Ухаагийн
хуучин онгоцны буудлын асуудал. Энэ буудлыг
Солонгостой хамтарч нислэгийн академи
байгуулах, БОИНГ-той хамтраад засварын газар,
жижиг угсралтын газар барихаар төлөвлөж
байгаа гэдгийг сайдаас нь сонсоод их баярлаж
байна.
Далайд гарцгүй, 2 өөр системтэй орны дунд
орших манай улсын хувьд агаарын тээврээр
бусад оронтой харилцана гэдэг их чухал.

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