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Дамбадаржаагийн ЖАРГАЛСАЙХАН 
Долоо хоног бүрийн нийтлэл, 

http://jargaldefacto.com/category/23 

НИЙТЛЭЛДеФакто 

Монголд ахуйн болон бусад төрлийн зайны хаягдал хэрэглээгээ дагаад нэмэгдсээр байна. 
Гэтэл ашигласан зай ямар хөнөөлтэйг хүн бүр мэддэггүй. Бүх төрлийн зай нь байгаль 
орчныг бохирдуулж, ундны усыг хордуулж, иргэдийг өвчлүүлж байгааг төр засаг нь 

хэмжиж, шалгаж ч чадахгүй байсаар. Айл өрх ашигласан зайгаа ахуйн хогтойгоо холин хаясаар. 

Монгол улсад хог ялгах соёл тогтоогүй, хог боловсруулах ганц ч үйлдвэр байхгүй. Төр засаг нь 
түмэн хөтөлбөр, буман төлөвлөгөө гаргадаг ч хэрэгжсэн ажил бараг алга. Бид ер нь хэдий болтол зай 
хураагуур бол хор түгээгүүр гэдгийг үл ойшоож, зайг ил задгай хаяж өөрсдийгөө, үр удмаа хохироох 
юм бэ?

ЗАЙ ХУРААГУУР-

ХОР ТҮГЭЭГҮҮР
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Монгол улс 3.2 сая хүнтэй, жилд 6 сая ахуйн хэрэглээний зай импортлож байна. Энэ бүх зай эцэстээ 
айл өрхийн ашигласан хогтой цуг хаягдаж байна.  

2018 оны байдлаар улсын хэмжээнд техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдсан 585 мянган тээврийн 
хэрэгслээс 72 хувь нь суудлын автомашин. Эдгээр суудлын автомашины 83 хувь нь буруу, баруун 
талдаа хүрдтэй, япон автомашин ба, дийлэнх нь цахилгаан-бензинийн хос хөдөлгүүртэй хуучин 
Приус. Японд хэрэглэгч 13 жилийн настай хуучин машинаа хаягдалд тушаахад 2500 доллар хүлээн 
авдаг атал Монголд тэр хаясан машиныг нь 5000 доллараар худалдан авдаг. Приусын зайг нь 
сольдог ч, хуучин зайг нь яахаа мэдэхгүй хогийн цэгт хаядаг аж.

Зайнд хүний сэтгэхүйн болон дотор эрхтнийг 
хямруулж, үр удмын санд нөлөөлдөг, хорт 
хавдар үүсгэдэг хүнд металлууд байдаг. Тийм 
учраас хар тугалга, никель, кадми, мөнгөн 
ус агуулсан зай, тэдгээрээс ялгасан хүчил, 
электролитийн уусмал зэргийг төр засаг 
“аюултай хог хаягдлын жагсаалтад” бүртгэжээ. 
Бүртгэсэн гэдэг нь хор түгээхийг зогсоосон 
гэсэн үг огт биш. Монголчууд хуруу зайг 
шүдээрээ хазаж “сэргээдэг” бол, хүүхдүүд нь 
гоё зайгаар тоглож, зарим нь задлаж, нялх нь 
залгиж байна.

Саяхан манай төрийн түшээд, мэргэжлийн 
байгууллагууд иргэдийн гомдлын дагуу шалгалт 
хийв. Тэд Налайх дүүргийн Хонхор өртөөнөөс 
баруун урд автомашины зай (аккумлятор) 
задлан, хар тугалгыг нь хайлуулаад Хятад руу 

гаргадаг Монгол, Солонгос, Хятадын хөрөнгө 
оруулалттай гурван өөр компани дээр очжээ. 
Компаниуд өдөрт нэгээс хоёр тонн машины зайг 
1 кг-ыг нь 1600 төгрөгөөр иргэдээс аваад сүхээр 
хагалж, хар тугалгыг нь хайлуулан гулдмай 
болгож, хүхрийн хүчлийг нь газарт суулгасан 
бетон саванд юүлсэн гэдэг ч бүгд хөрсөнд 
нэвт шингэн, Туул голын сав газрыг хэдэн жил 
хордуулж иржээ. Энэ бол зөвхөн мэдэгдсэн нь, 
мэдэгдээгүй олон арван ийм компаниуд байгаа.

Автомашины зай ашиглалтын хугацаа нь 
дууссанаас хойш их хэмжээний хорт бодис 
орчиндоо ялгаруулдаг. Ширхэг хуруу зай 
дөрвөн ам метр хөрс, 8000 литр ус бохирдуулдаг. 
Хэрэглэсэн хуруу зай 100-аад жилийн дараа л 
хөрсөнд шингэж алга болдог.

Бүх төрлийн зайн хэрэглээ улам бүр өсч буйг дурдсан. 
Харин зайн хаягдлыг манайд газарт булдаг, эсвэл шатааж 
байна. Нэг компани нэлээн хэдэн тонн зай цуглуулаад Япон 
руу явуулахыг оролдсон ч, хоёр хөрш нутаг дээгүүрээ хортой 
бодис нэвтрүүлдэггүй ажээ. Ашиглаж дууссаны дараа зайг 
цуглуулан, ялгаж, дахин ашиглахаас өөр сонголт бидэнд 
үлдсэнгүй. 

Монгол Хог хаягдлын тухай хуультай ч хог боловсруулах 
үйлдвэр барих хөрөнгө байхгүй, газраа ч сонгож чадахгүй 
сууна. Энд тэнд хуруу зай хүлээж авах ганц нэг цэг байгуулсан 
ч, цааш нь яахаа мэдэхгүй байна. 

ХЭРЭГЛЭЭ

ХОР ХӨНӨӨЛ

ШИЙДЭЛ

НИЙТЛЭЛДеФакто 

Иймд зайн хураагуур импортлох, 
худалдан борлуулахад багахан 
татвар аваад орлогыг нь 
тодорхой шаардлага хангасан 
компанид шилжүүлж, цуглуулах, 
боловсруулах үйлдвэр байгуулж, 
эргэлтэнд оруулахыг даалгах нь 
хамгийн өгөөжтэй шийдэл юм. 

2019.07.24
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ИХ ХУРАЛД НЭР ДЭВШИГЧЭЭС ТОДРУУЛАХ

 Таны Их Хурлын гишүүн болох туйлын зорилго 
юу вэ? Хамгийн чухал гурван зорилтоо хэлнэ үү? 
Энэ бүхэн чин үнэн гэдгийг эх, эцгийнхээ нэрийг 
барьж тангараглаж чадах уу? Таны сонгуулийн 
сурталчилгааны уриа юу вэ? Та түүндээ бүрэн 
итгэж байна уу? Урианы хэрэгжилтээ хэмжиж 
чадах уу? Хэмжиж чадахгүй юмыг удирдах 
боломжгүй гэдэг шүү дээ.

  Монголын үндэсний аюулгүй байдалд хамгийн 
ноцтой заналхийлж байгаа засаглалын авлигыг 
хаанаас нь эхлэж цэвэрлэх вэ? Улаанбаатар 
хотын газар болон ашигт малтмалын 
лицензийн наймааг удирдаж байгаа төр-
бизнесийн зохион байгуулалттай гэмт хэргийг 
яаж зогсоох вэ? "Зайсандах" буюу хуулийг 
өөрсдөдөө тохируулан засдаг монгол жишгийг 
яаж өөрчлөх вэ? Хуулийн хэрэгжилтийн дээд 
шалгуур байх ёстой Үндсэн хуулийн Цэц өөрөө 
Зайсанд ордон барьж авлигыг Богд уулнаасаа 
илүүтэй дархлан хамгаалсныг яах вэ?

  Та муур хулганы үлгэр шиг болсон гол мөрөн, 
ойн сав газарт ашигт малтмалын хайгуул, 
олборлолт явуулахыг хориглосон "урт нэртэй 
хуулийг" хэрэгжүүлж чадах уу? Монгол улс уул 
уурхайн орлогоороо юу хийвэл эдийн засгаа 
төрөлжүүлнэ гэж боддог вэ?

  Та манлайлагч мөн үү? Шийдвэр гаргахад нь 
бусдад нөлөөлж чадах уу? Нийтийн засаглалд 
шударга ёс тогтоохын төлөө юу хийх вэ? 

Өнгөрсөн сонгуулийн үймээнээр нэг намын 
байр, соёл урлагийн ордон шатсан ч төрийн 
эрх баригчид төсвийн 14 тэрбум төгрөгөөр 
сүрлэг том ордон барьсан атлаа соёл урлагийн 
ордныг шатсан балгас хэвээр нь үлдээсэнд та 
ямар дүгнэлт хийж байна вэ? Таван хүнийг 
хэн буудаж алсныг мэдэн будилж, улс төрийн 
жүжиг тавьсаар дараагийн сонгууль хүргэж 
байгааг юу гэж үзэж байна вэ?

 Эх орноо хөгжүүлэн бадраах их үйлсийг 
удирдан жолоодоход Та өөрийнхөө мэдлэг, 
боловсрол, ёс зүй, соёл, гадаад хэлний чадвараа 
хангалттай гэж дүгнэж байна уу? Даяаршсан 
монголыг дан хэлээр удирдах боломжгүй шүү.

 Өөрийгөө удирдаж чаддаггүй хүн бусдыг 
удирдаж чадахгүй гэдгийг Та хүлээн 
зөвшөөрдөг үү? Төрөөс тэрбумтан төрсөөр 
байгааг яаж зогсоох вэ? Танай намд хандив 
өгөх нэрээр мөнгөтэй нэг нь өндөр албан 
тушаал худалдан авч байгааг зогсоож чадах 
уу? Хэрэв та өмнө нь Их Хурлын гишүүн байсан, 
ялангуяа намын нэрсийн жагсаалтанд энэ удаа 
орсон бол авлигыг хазаарлахын тулд яг юу 
хийсэн бэ? Эсвэл Та "тогтолцооны буруу" гэж 
өөрөөсөө зайлуулан, юу ч хийгээгүй юу?  Та 
дуугүй явснаараа шударга бусыг өөгшүүлэн 
дэмжиж ирсэн үү? Эсвэл та том томоор намдаа 
хандив өргөн "лангуу биш дэлгүүрийг" нь 
бүхэлд нь худалдаад авчихдаг "үнэмлэхүй 
авлигачдын" нэг үү?

Та Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд өрсөлдөж байна. Энэ шийдвэрээ олныг эргэцүүлж, нэгийг 
бодож гаргасан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрэв Та "defacto" ярилцлагаар орсон бол Танаас дараах 

арван зүйлийг тодруулмаар байна. Үүнд:

НИЙТЛЭЛДеФакто 

АРВАН ЗҮЙЛ

1

2

3

4

5

6
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 Та Их Хурлын гишүүн болоод юуны өмнө 
хувийнхаа хэрэгцээг хангах төлөвлөгөөтэй 
байна уу? Төр засгийн өндөр албан тушаалаа 
ашиглан өөрт холбоотой компаниудаа 
өргөжүүлж, монополь ашиг олгох нөхцлийг 
олгодог 21-р зууны монголын засаглалын 
луйварчин уламжлалыг үргэлжлүүлэх үү? Хэрэв 
та тийм нууц санаа өвөрлөж яваа бол төр нь 
баялаг бүтээдэг биш, түүнийг хуваарилдаг газар 
бөгөөд ардчилал, шударга ёс хөгжихийн хэрээр 
нийтийн дэл сул хөрөнгө улам бага болж, түүнд 
халдсан хэнтэй ч гэсэн хариуцлага тооцно 
гэдгийг анхаарна уу. Энэ бол цаг хугацааны л 
асуудал.

  Та Их Хурлын гишүүний хувьд Монгол улсын, 
иргэд бидний нүүр царай болно. Таны үг яриа, 
үйл ажиллагаа олон хүнд, ялангуяа залуучуудад 
зөв сайхан үлгэр дуурайл болно гэдэгт итгэж 
байна уу?

 Таны сонгуулийн сурталчилгааны зардал 
хаанаас гарсан бэ? Хэнээс хэчнээн хандив 
авснаа сонгуулийн нярав тань тодорхой 
бүртгэх ёстой. Та зардлын тайлангаа ялсан ч, 
үгүй ч гаргах ёстой. Та баахан өр тавьж төрийн 
эрхийг авмагцаа зээлдэгчийнхээ эрх ашгийг 
хамгаалсан хууль журам гаргах, тендерт 
ялуулах, албан тушаал бэлэглэх зэрэг замаар 
төлөх гэж байгаа бол үүнийг засаглалын авлига 
гэдэг. Хуулиар таныг шийтгэх болно.

  Их Хурлын гишүүн Та ард түмнийхээ дарга нь 
биш зарц нь болж буйгаа хүлээн зөвшөөрөх үү? 
Нийтийн (төрийн) ажилтнууд тухайн нийгмийн 
ёс зүйн өнгийг илэрхийлдэг. Та төрийн 
ажлыг мэргэжил гэж ойлгоод үр хүүхдэдээ 
уламжлуулан, эзэмшүүлэхийг хичээж байгааг 
юу гэж үздэг вэ?

Нэр дэвшигч Та дээрх асуултуудын ихэнхэд итгэл төгс хариулж байгаа бол баяр хүргэе. 
Ихэнхийг нь хариулж чадахгүй, эргэлзэж байгаа бол өөрийн болон бусдын олон зуун 

сая төгрөгийг салхинд хийсгэх ёс зүй, шаардлага байна уу? Харин түүний оронд энэ их 
хөрөнгөөр Монгол шиг буурай оронд хэд хэдэн цэцэрлэг, сургууль байгуулж, зам харгуйгаа 

засч болохыг битгий мартаарай.

НИЙТЛЭЛДеФакто 

7

8

9

10

Сонгогч та бүхэнд зориулж 2012.06.07-нд бичиж байсан нийтлэлээ дахин хэвлэж байна. 

Эрхэм сонгогч Та ч гэсэн дээрх асуултуудад хариу авсныхаа дараа л Их Хуралд өөрийн 
төлөөлөгчөө сонгохыг уриалж байна. Эцсийн эцэст ямар ард түмэн байна, тийм төр 

засаг л байдаг. Ард түмэн хичээвэл арай цэвэрхэн төр гарах болно.
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“Зах зээлийн эдийн засагт хүмүүс хэрэглээгээ 
харьцангуй баталгаатай орлогын түвшинд байлгаж, 
түр зуурын орлогыг хэрэглэхгүй хадгалах замаар 
хөрөнгийнхөө түвшинг буюу амьжиргааныхаа 
суурийг бууруулахгүй байхыг эрмэлзэж байдаг” тухай 
Нобелийн шагналт М.Фридманы “Permanent income 
hypothesis” (PIH) буюу “Байнгын орлогын төсөөлөл” 
гэдэг онол байдаг. Энэ нь “хүн ажил хийж олох орлогоо 
амьдралынхаа туршид жигд хуваарилахын тулд 
хүүхэд залуудаа, бусдаар тэтгүүлж ажиллаж байхдаа 
хадгалж хурааснаасаа хөгшрөхдөө хэрэглэдэг тухай” 
Нобелийн шагналт Ф.Модиглианийн “Амьдралын 
мөчлөг” онолтой бас тохирдог, эдийн засгийн тоо 
баримтаар сайн нотлогдсон зүй тогтол юм. Макро 

эдийн засгийн эдгээр үндсэн зарчим нь хувь хүн, 
бизнес байгууллага төдийгүй ирээдүйгээ боддог улс 
орны ч төрийн бодлогод баримтлах ёстой удирдамж 
юм. Ялангуяа түр хэрэглээд дуусчих байгалийн 
баялагтай орнуудын хувьд баялагаас олох орлогыг 
жигд зохистой хуваарилан хэрэглэж, баялаг дууссан 
хойно ч орлого үргэлжлэх хуримтлал бий болгох нь 
төсвийн бодлогын гол зорилт байдаг. Үүний тулд 
“Natural resources fund” буюу Байгалийн баялагийн 
сан байгуулдаг ба Чилийн Тогтворжуулалтын сан, 
Норвегийн Тэтгэмжийн сан, Кувейтийн Ирээдүйн сан, 
Оросын Нефтийн сан, Ботсванын Пула сан зэрэг нь 
түүний жишээ юм. 

1. Энэ нь үндсэндээ байгалийн баялагаас хүртэх орлогоо жил бүр тогтмол хүү “annuity” төлж байдаг 
хугацаагүй бонд буюу “perpetuity” болгоно гэсэнтэй төстэй юм. Ийм нөхцөлд баялагийн орлого эхлэхээс 
өмнө сангийн жилийн хүүтэй тэнцэх зардлыг баялаг дууссан хойно ч төсвөөс байнга гаргах боломж 
бүрддэг. Жишээ нь таван жил хөрөнгө оруулж, тавин жил ажиллах уурхайгаас олох орлого, түүнээс 
хуримтлуулах баялагийн сан ба төсвөөр дамжуулан гаргаж болох зардлыг дүрслэж үзүүлье. 
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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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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 

БА МОНГОЛ
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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
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ХУУЛИЙН ЗАСАГЛАЛ

Нийтлэлийн эхний хэсгийг 
84-р дугаараас уншина уу

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

БАЯЛАГИЙН САН ЯМАР БАЙХ ЁСТОЙ ВЭ?

6

Төсвийн зарлага

өр зээл

Баялагийн санБаялагийн орлого

5 жил0
Хугацаа

Хугацаагүй 
үргэлжлэх

50 жил

Ийм сангийн сонгодог жишээ нь Норвегийн сан бөгөөд тэд урьдчилан зээл авч өр тавилгүй, орлого эхлэхийг 
хүлээсний ачаар баялагийн сан ба түүнээс төсөвт жил бүр төлөх хүүгийн хэмжээ нь PIH зарчмаас ч өндөр тогтсон 
байна. Түүгээр ч барахгүй төсвийн алдагдлаа сангийнхаа хүүгийн дөрвөн хувь түвшнээс доогуур, ихэнхдээ 
ашигтай барьж чадсанаар сангийн ба хүүгийн дүн хэмжээ өссөөр байна. Баялагийн санг ингэж жинхэнэ утгаар 
нь ажиллуулахад улс төрчдийн мэдлэг хариуцлага, сонгогч ард түмний ухамсар дэмжлэг шийдвэрлэх үүрэгтэй 
байдаг бөгөөд орон бүр чаддаггүй. Жишээ нь Орос бас ийм нефтийн сан байгуулсан боловч улсын төсвийн 
алдагдал нь сангийнхаа хүүгээс хэтэрч ирсний улмаас 2016 онд ҮНБ-ий долоон хувьд хүргэхээр төлөвлөж байсан 
сан, ялангуяа 2014 оноос нефтийн үнэ буурснаар одоо ҮНБ-ий нэгээс хоёр хувь хүртэл багасжээ. Санг нөхөх 
зорилтоо 2021 хүртэл хойшлуулсан боловч төсвийн бодлого эрс өөрчлөгдөөгүй нөхцөлд биелэх найдваргүй. 
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2. Хөгжлийн хэрэгцээ ихтэй буурай орнуудын 
хувьд баялагийн орлогынхоо ихэнхийг дэд 
бүтэц зэрэг удаан хугацаанд ашиглагдах капитал 
болгох нь PIH шиг санхүүгийн хуримтлалаас 
ашигтай гэж хөгжлийн эдийн засагчид 
(Оксфордын П.Коллиер зэрэг) үздэг. Гэхдээ 
эдийн засаг дахь гацаа түгжээг тайлж, өсөлтийг 
бодитой хурдасгаж чадах, хувийн хэвшлийг 
шахах биш татах (crowd in, not out), төсвийн 
зардал хэтэрч, хэт тэлэлт үүсгэхгүй хөрөнгө 
оруулалт байх шаардлагатай учир эхлээд эдийн 
засгийн “absorptive capacity” буюу шингээх 
чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн “investing in 
investment” буюу хөрөнгө оруулалтын мэдлэг 
чадвараа сайжруулж, системтэй яаралгүй 
хийхийг зөвлөдөг. Ийм сангийн нэг жишээ 
нь Ботсванын Пула сан. 1966 онд тусгаар 
тогтнохдоо Африкийн хамгийн ядуу орны нэг 
байсан бол экспортын 90% төсвийн орлогын 
40%-ийг бүрдүүлдэг алмаз голлосон уурхайн 
гадаад хөрөнгө оруулалт татаж, баялагийн 
орлогоо тусгай санд төвлөрүүлэн, зөвхөн 
хөрөнгө оруулалт, онцгой тохиолдолд валютын 
ханш тогтворжуулахад ашиглах замаар 1989 
он гэхэд дундаж өндөр орлоготой орон болжээ. 
Мөн төсвийн баланс эдийн засгийн мөчлөгийн 
дунджаар заавал ашигтай байх, үүний тулд 
төсвийн зардлыг 2016 он гэхэд ҮНБ-ий 40%-аас 
30% болгон бууруулах, өрийн түвшинг ҮНБ-ий 
20%-аас хэтрүүлэхгүй байх заалттай төсвийн 
хууль 2005 онд баталж, хэрэгжүүлжээ. 

Норвеги, Ботсванын баялагийн сан Төв банкинд 
байршиж, хөрөнгө оруулалтын урт хугацааны 
төлөвлөгөө, Сангийн яамны дунд хугацааны төсвийн 
хүрээ, жилийн төсвийн зохицуулалтын дагуу 
мэргэжлийн удирдлагатай ажилладаг бол Чилид 
эрдэмтэд мэргэжилтнээс бүрдсэн зөвлөх комисс 
сангийн ажлын гол үзүүлэлтүүдийг тогтоодог байна. 

3. Зарим орнууд байгалийн баялагтай заавал 
холбоогүй, улсын хөрөнгө оруулалтаар хувийн 
сектор чадахгүй байгаа шинэ салбар, эдийн 
засгийн төрөлжилт (diversification) хөгжүүлэх 
зорилготой “Sovereign wealth fund” буюу төрийн 
өмчлөлийн сан байгуулдаг. Ерөнхий энэ нэр 
дор олон янзын хэлбэр байдаг боловч нийтлэг 
шинж нь хамгийн эрсдэл ихтэй “Venture 
capital” маягийн хөрөнгө оруулалт хийх тул 
маш өндөр мэдлэг туршлага, ашгийн тооцоо 
шаарддаг. Жишээ нь Сингапурын Темасек сан 
бусад компанид хувьцаа эзэмшигч “Holding 
company” хэлбэртэй, доод бүх компаниа 
алдагдалгүй ажиллуулах үүрэгтэй байдаг. Тийм 
ч учраас Сингапурын төрийн алба, компанийн 
удирдах ажилтнуудыг тухайн салбарын шилдэг 
менежерүүдээс хувийн секторт авах, орлогоор 

нь цалинжуулахаар сонгодог. (Сингапурын 
Ерөнхий сайд шиг өндөр цалинтай удирдагч 
дэлхийд байхгүй гэдэг). Абу Дабигийн хөрөнгө 
оруулалтын сан ихэнх нь “private equity” 
буюу хувийн өмчлөлийн эрсдлээр мэргэшсэн 
гадаадынхан ажиллаж, хариуцсан хөрөнгө 
оруулалтынхаа үр дүнгээр цалинждаг байдал 
ажиглагдсан. 

Монголын хувьд энэ санг байгуулах улс төр, 
эдийн засгийн нөхцөл бүрдээгүй төдийгүй, төсвийн 
хөрөнгийг албан ёсоор үрэх бас нэг том үүд нээгдэх 
аюултай санагдана. Учир нь төрийн өмчийн захирагч 
ийм сан гаргасан хохирлоо “бизнест гардаг л алдагдал” 
гэх тул авсан зээлээ төлөхгүй бол хөрөнгийг нь хураах 
эрхтэй Хөгжлийн банкнаас ч дор байдал үүснэ. Үүний 
оронд хөрөнгөө гаргаж, эрсдлээ хариуцах олон улсын 
санхүүгийн байгууллага, гадаад дотоодын хөрөнгө 
оруулагчтай “private equity” маягийн хувийн сангууд 
ажиллах эрх зүй, бизнесийн орчинг бүрдүүлэх нь илүү 
ирээдүйтэй юм. 

4. Зэсийн урт хугацааны дундаж үнээр тооцсон 
суурь орлогын хэмжээнд төсвийн зардлаа 
барьж, гадаад өрийг ҮНБ-ий 40%-аас 
хэтрүүлэхгүй байх тухай монголд 2012 онд 
мэргэжилтнүүд боловсруулж өгсөн төсвийн 
хариуцлагын хуулийг хэрэгжүүлсэн бол 
өнөөгийн их өр алдагдлаас сэргийлж чадах 
байсан. Гэхдээ баялагийн сан бүрдүүлэхийн тулд 
бид наад зах нь төсвийн баланс алдагдалгүйгээр 
барахгүй, хуримтлал үүсэхүйц ашигтай болох 
шаардлагатай. Хамгийн гол нь ОТ-г дахин 
гацаахгүй, ТТ-г дахин хойшлуулахгүй ашиглах 
замаар баялагийн санд хураах орлогоо эхлээд 
бүрдүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр олон жил 
үргэлжлэх өрийн хүнд дарамт дор өндийж ядаж 
байгаа эдийн засаг дефолт байтугай дампууралд 
хүрнэ. Баялагийн сан нэрээр нэмж зээл аван 
төрийн өмчид тулгуурласан шинэ үйлдвэрлэл 
хөгжүүлнэ гэдэг орчин үед огт бүтэхгүй бөгөөд, 
төвлөрсөн төлөвлөлтийнх шиг алдагдалтай 
олон үйлдвэр, Зөвлөлтийнх шиг их өр, магадгүй 
өөр хөршийн мэдэлд дахин амилах аюултай. 
Сүүлийн жилүүдэд ОУВС байгалийн баялагтай 
орнуудын өр, хөрөнгө оруулалт, өсөлт, 
баялагийн орлогын зөв зохистой удирдлагад 
туслах зорилготой DIGNAR (Debt, Investment, 
Growth, Natural Resources) гэдэг төлөвлөлтийн 
модель боловсруулж, хэдэн жилийн өмнө 
монголд тохируулсан тооцоо хийсэн. Энэ 
моделийг шинэчлэн нутагшуулж, холбогдох 
ажилтнууд, улс төрчдөд танилцуулж сургавал 
баялагийн сантай болох замд нэн цагаа олсон 
бэлтгэл болмоор санагдана. 
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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. 
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