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АРДЧИЛАЛ, ПОПУЛИЗМ

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

НИЙТЛЭЛ

рдчилал 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. “ ule of aw” 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, 

вейцарт енинтэй 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 ocialist” 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 
“ uhrer” 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

IV НҮҮРТ

VI НҮҮРТ

Цахилгаангүй хөгжил гэж байхгүй. Монголын хүн амын 15 хувь 
нь цахилгаангүй, 70 хувь нь модон жорлонтой, гуравны нэг нь ядуу 
амьдарч байна. 

Суурь шалтгааны нэг нь эрчим хүч хүрэлцээгүй, нийлүүлэлт 
найдваргүй байгаа явдал. Энэ тухайгаа монголын нийгэм нухацтай 
хэлэлцэж, өөрчлөхийн оронд улс төрчдийг даган хөөрч, тэдний 
хоосон амлалтанд хууртаж, сонгуулиас сонгуулийн хооронд талцан 
маргалдсаар 20 жилийг барав. 

Манай улс нүүрс, нар, салхи зэрэг эрчим хүчний асар их нөөцтэй 
атлаа, хүн амаа эрчим хүчээр бүрэн найдвартай хангаж чадахгүй байж, 
Ази тивийг хангана гэж “хошгируулах” болсны цаана эрчмээ алдсан 
эрчим хүчний бодлого нуугдаж байна. 

ТОЙМДеФакто 

САЙЖРУУЛСАН ШАХМАЛ 
ТҮЛШНИЙ ДУУЛИАН

МАХН СОНГУУЛЬД 
БЭЛДЭЖ БАЙНА

СОЁЛЫН ӨВӨӨ 
ХАМГААЛЦГААЯ

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НИЙЛҮҮЛЭЛТ БА ТАРИФ

№501

Эрчим хүчний салбар ийм байх нь төр засагт ашигтай, түмэн олонд 
хортой болохыг шинэ зуунтай уралдан энэ салбарыг хагас “задалснаас” 
(unbundling гэх) хойших үйл явдал харуулж байна. Нэгдсэн босоо 
удирдлагатай эрчим хүчний салбарыг задлан, олон улсын жишгээр 
эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх шатлалаар нь салгаж, тус 
тусад нь төрийн өмчийн хувьцаат компани болгов. Эрчим хүчний тухай 
хуулиа 2001 онд шинэчлэн Эрчим хүчний зохицуулах газар байгуулж, 
10 жилийн дараа дахин өөрчилж энэ газрыг Эрчим хүчний зохицуулах 
хороо болгов. Хорооны үндсэн зорилго нь эрчим хүчний үйл ажиллагаа 
эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон 
хэрэглэгчийн тарифыг хянаж батлах, тэдний эрх ашгийг тэнцвэртэй 
хамгаалах, шударга өрсөлдөөнийг бий болгох нөхцөл бүрдүүлэхэд 
орших аж. Тэгвэл яагаад 20 жилийн дараа энэ салбар хоцрогдсон, 
алдагдалтай, ямар ч өгөөжгүй, эзэнгүй айл шиг болчихов оо?

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 
САЛБАР

Э Р Ч М Э Э  А Л Д С А Н

ОЮУ ТОЛГОЙН 
ГЭРЭЭ МОНГОЛД 
АШИГТАЙ ЮУ?
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

МУ өнгөрсөн жилийн 
байдлаар 8.3 тэрбум 
кВт.ц цахилгаан 
эрчим хүч хэрэглэжээ. 
Хэрэглээний 80 хувийг 
дотооддоо үйлдвэрлэж, 
20 хувийг гаднаас авлаа. 
Өөрийн нөөц байхгүй. 
Цахилгаан эрчим 
хүчний 5 станцын нас 
нь 32-57 жил, цахилгаан 
дамжуулах, түгээх 
шугам сүлжээний нас 
нь 30-60 жил болсон ч 
өвлийн оргил ачааллын 
үед бүгдийг нь бүрэн 
чадлаар нь “зүтгүүлж” 
байна. 

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БОЛОН 
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУУРИЛАГДСАН ХҮЧИН ЧАДАЛ

Салхин цахилгаан станц
339.1 сая кВт.ц, 4.1%

Усан цахилгаан станц
78.4 сая кВт.ц, 0.9%

Нарны цахилгаан станц
51.3 сая кВт.ц, 0.6%

Дизель цахилгаан станц
3.7 сая кВт.ц, 0.04%

Дулааны цахилгаан станц
6,152.4 сая кВт.ц, 74.0% 

ЦЭХ-ний суурилагдсан хүчин чадал
1,334.5 МВт

ДЦС: 1,090.8 МВт, 81.7%
СЭХ: 241.4 МВт,    18.1%
Дизель ЦС: 2.3 МВт,        0.2%

Импорт
1,683.7 сая кВт.ц, 20.3%

ДЭХ-ний суурилагдсан хүчин чадал
5,558.3 МВт

ДЦС: 3,932.3 МВт, 71.2%
АДС: 348.8 МВт, 6.3%
Аймгийн ДС: 1,277.2 МВт, 22.5%

79.7%

Ϯ

Нийт 8,308.5 сая кВт.ц

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАРИФЫН ХАРЬЦУУЛАЛТ

Дээрх графикаас харахад цахилгаан эрчим хүчний үнэ хоёр хөрш болох ОХУ, БНХАУ-ын
цахилгааны үнээс 2 дахин бусад хөгжилтэй орнуудын цахилгааны үнээс 4-5 дахин хямд
байна.
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Айл өрх ААНБ

Зарим орнуудын хэрэглэгчдийн ЦЭХ-ний үнийн харьцуулсан судалгаа, ам.цент/кВт.ц

Засгийн газар цахилгаан, дулааны станц, нүүрсний уурхайн хүчин чадлыг л нэмэхийг хичээхээс, үр ашгийг нь 
тоохоо ч больсон учраас өчүүхэн осол гарахад Монгол улсын 52,166 аж ахуйн нэгж, 633,071 айл өрх харанхуй 
болох, эсвэл хөлдөх эрсдэл тулгараад байна.

Ийм байдалд хүргэсэн гол шалтгаан бол бодит бус үнэ, тариф. Цахилгаан эрчим хүчний үнэ өртгөөсөө 22 
хувиар (дунджаар), дулааны үнэ өртгөөсөө 2-3 дахин доогуур байна. Айл өрхөд цахилгааны үнэ өртгөөс 0.32-3.0 
дахин доогуур, өнгөрсөн жилд л гэхэд 62.7 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлжээ. Цахилгаан, дулааны өвлийн 
төлбөр өрхийн орлогын 15 хувь 2005 онд байсан бол 2018 онд 6.2 хувь болжээ. Өнөөдөр дөрвөн хүнтэй айлын 
нэг хүн өдөрт цахилгаандаа 302 төгрөг төлдөг бол автобусаар нэг зорчиход 500 төгрөг, гар утсандаа 820 төгрөг 
төлж байна. Аж ахуйн нэгжүүд бусад оронтой харьцуулахад цахилгаандаа 4 дахин бага төлбөр төлж байна.
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ҮНИЙГ ЧӨЛӨӨЛЖ, ХУВЬЦААГ НЬ БОРЛУУЛАХ ШААРДЛАГА
Энэ салбарыг эрсдлээс сэргийлэх, хүн амын эрчим 

хүчний хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн, баталгаатай 
хангахын тулд бүтцийн босоогоос гадна хэвтээ 
задаргаа явуулах хэрэгтэй байна. Үүнд эрчим хүчний 
үйлдвэрлэлийн олон шинэ нийлүүлэгч, түгээгчтэй 
болох, дамжуулах компанидаа хөрөнгө оруулалт хийж, 
хүч чадлыг нь нэмэгдүүлэх, чанарыг нь сайжруулах 
шаардлагатай байна.

Тэгэхийн тулд юуны өмнө нүүрсний уурхай, 
цахилгаан станцуудын үйл ажиллагааг ашгаар нь 
хэмжих, үнийг зардлаа хасаад 10 хувийн ашигтай 
байхаар наад зах нь тооцох шаардлагатай. Мөн бүх 
компанийн хувьцааны 51 хувийг хөрөнгийн бирж дээр 
борлуулах, тэгэхдээ нэг эзэмшигч таваас илүү хувийг 
авахгүй байхаар зохицуулвал зардлын хяналтын 
тогтолцоо бүрдэнэ.

Зөвхөн ашигтай салбарт л хөрөнгө оруулагчид, 
шинэ тоглогчид орж ирдэг. Одоогоор шинэ станц 
байгуулах олон зөвшөөрөл байгаа ч, Оюу Толгой 
компанийн Таван толгойн станцаас бусад нь хэрэгжих 
боломжгүй аж. Тод жишээ нь, 20 жил ярьж, 10 удаа 
шавыг нь тавиад алга болсон 5-р цахилгаан станц. 
Хөрөнгө оруулагч нь, хөрөнгө нь бэлэн төсөлд төр 
засгийн түшмэд, тэдний холбоотой компаниуд 
оролцох гэж засаг солигдох бүрт намууд хоорондоо 
талцан байлдсаар энэ төсөл замхарсан.

Гашуун туршлагаасаа суралцаж, зах зээлийн 
үнэлгээнд шилжүүлж, эрчим хүчний салбараа, эдийн 
засгаа эрчимжүүлцгээе.

2019.10.16

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАР Н 0 8 ОН  
ҮЙЛ А ИЛЛАГААН  НЭГДСЭН ДҮН

ϭ2019.03.29

Бодит зардлаасаа ийм доогуур төлбөртэй олон жил явж ирсэн учир эрчим хүчний үйлдвэр, нүүрсний 
уурхайнуудын хооронд өр төлбөр үүсч, аль аль нь цаг үеэсээ хоцрогдож, хөрөнгө оруулалт, сэлбэг хэрэгслээ 
цагтаа базааж чадахгүй болжээ. Багануурын нүүрсний уурхай 2017 оны 3-р улирлын байдлаар 142 тэрбум 
төгрөгийн өртэй, 8.9 тэрбум төгрөгийн авлагатай байлаа. Шивээ-Овоогийн нүүрсний уурхай 103 тэрбум 
төгрөгийн өртэй, 5.8 тэрбум төгрөгийн авлагатай байв. Саяхан хоёулаа алдагдлыг төсвөөс хурдан төлөөчээ, 
өвлийн бэлтгэлээ хангамаар байна гээд Засгийн газраас гуйж сууна. Энэ салбарт ашгийн тухай ярьдаггүй учир, 
зөвхөн зардлаа өсгөх сонирхол ноёлож байна. 

Одоо ДЦС-4-т 1500 хүн ажиллаж байна. Төсөөтэй хүчин чадалтай барууны компани 10 дахин бага хүнтэй. 
Ядаж байхад “Багануур” ХК-ийн уурхайн лицензийг “Алтайн гянт” ХХК-д 2012 онд “өгчихсөн”-ийг саяхан “Эрдэнэс 
Монгол” ХХК-д шилжүүлэв. “Алтайн гянт” нь “Эрдэнэт” үйлдвэрийн 49 хувийг нийтийн мөнгөөр зувчуулсан 
“Mongolian Copper Corporation”-ийн харьяа “Монголын нүүрс” компанийн эзэн Ц.Пүрэвтүвшингийнх байжээ.
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s	Рио Тинто бол үндэстэн дамнасан “public” буюу 
нийтийн компани. Өөрөөр хэлбэл олон сая 
хувьцаа эзэмшигчийнхээ найдаж өгсөн мөнгийг 
алдалгүй, аль болох өндөр ашигтай эргэлдүүлэх 
гол үүрэгтэй бизнес байгууллага. Тийм учраас 
гаргасан бүх зардлаа нөхөөд зогсохгүй, “normal” 
буюу хэвийн ашиг өөрөөр хэлбэл бусад оронд 
хэрэгжүүлж байгаа төслүүдээс олж чадах түвшнээс 
дутахгүй ашиг гарах нөхцөлд л монголд хөрөнгө 
оруулна. Тийм ч учраас бусад оронд ашгийн 
татвараас бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн бүх зардал, 
түүний дотор зээлийн хүүгийн төлбөр, капиталын 
элэгдлийн шимтгэлийг чөлөөлж, ашиггүй үеийн 
алдагдлаа ашигтай дараа үедээ шилжүүлж татвар 
хасуулахыг зөвшөөрдөг. Жишээ нь АНУ-д ийм “loss 
carry over” хойшлуулах хугацаа 20 жил байдаг бол 
уул уурхай ихтэй Австрали, Англи, Канад, Норвеги, 
Чили, Ботсвана зэрэг оронд хугацаагүй байдаг. 
Норвегийн нефтийн тусгай татвараас юy ч олоогүй 
үрэгдсэн хайгуулын зардлыг ч хасаж өгдөг байна. 
Эцсийн дүнд дээр дурдсан хэвийн ашгаас давсан, 
ордын чанар, зардлаас шалтгаалдаг хэт ашиг буюу 
“rent”-ийг л хуваалцах боломжтой. Түүнийг ихэсгэх 
зорилго хоёр талд адилхан учир булаацалдахаасаа 
илүү хамтарч ажиллах нь үр дүнтэй. Төслийн бүх 
эрсдлийг үүрэх уул уурхайн компанийн хувьд 
зөвхөн зах зээлийн үнэ өсч “rent” нэмэгдсэн 
үед л ашгаа дахин хуваалцах боломж бүрдэнэ. 
Тэгвэл өнөөдөр зэсийн үнэ буурч эхэлсэн, Хятад-
Америкийн худалдааны дайн үргэлжилвэл бүр унах 
магадлалтай болчихоод байна. Тийм учраас нэг 
хоёр жилийн татварын маргаанаар ажил гацааж 
алдагдал хүлээж байснаас нийт төслийн ерөнхий 
тооцоонд анхаарч, аль алиндаа ашигтай хамтран 
ажиллахад анхаарууштай. 

s	Уул уурхайн салбар нь том хэмжээний хөрөнгө 
оруулалт хийж, удаан хугацааны дараа зардлаа 
нөхдөг, эцсийн ашиг нь түүхий эдийн зах зээлийн 
үнийн хэлбэлзэл, баялагтай орны бодлого, 
татварын нөхцлөөс хамаардаг тул зөвхөн олон 
жилээр тогтвортой байх баталгаатай тохиролцооны 
үндсэн дээр л хөрөнгө босгох, оруулах бололцоотой 
байдаг. Гэтэл нөгөө талаас “time inconsistency” буюу 
цаг хугацааны туйлбаргүйдэл гэж, түнш нь нэгэнт 
хөрөнгөө оруулсны дараа амлалтаасаа буцаж 

монжих сонирхол эдийн засагт байдаг. “Pacta sunt 
serventa” буюу байгуулсан гэрээгээ заавал биелүүл 
гэсэн бизнесийн эрхийн хамгийн эртний зарчим 
бол түүний сонгодог илрэл ба ийм соёлгүй түнш, 
төслийн зардал өсгөснийхөө үр дагаврыг, (чиний 
үүсгэсэн эрсдлийн төлбөр гэж хэлэхгүй ч) хүүгийн 
“risk premium” нэмэгдэх, дивиденд багасах зэрэг аль 
нэг хэлбэрээр үүрч таардаг. Уг нь ингэх магадгүй 
нөхцөлд хөрөнгө оруулагч гэрээ байгуулдаггүй. Анх 
Нобелийн шагналт Т.Саржент “Төв банк инфляци 
нам байлгана гэж амлачихаад түүнд нь итгэсэн 
бизнесүүд цалин, үнээ өсгөхгүй болсны дараа 
мөнгөний нийлүүлэлтээ нэмэх гэдэг нь мөнгөний 
бодлогын инфляци барих чадварыг сүйтгэдгийг 
тайлбарлан нэрлэсэн энэ үзэгдлийн шийдвэр нь 
“өөрөө гараа уях” буюу туйлбартай байхаас өөр 
аргагүй механизм олоход оршдог”. 

s	Ямар ч бизнес, арилжаанд оролцогч талуудын ашиг 
хонжоо нь хэн хэнийгээ илүү монжиж чадахаар 
биш, өөрсдийнх нь анхдагч өртөг үнэлгээ нь зах 
зээлийн (буюу гэрээнд тохирсон) үнэлгээнээс хэр 
ялгаатай байгаагаар тодорхойлогддог. Жишээ нь 
анх гадаад худалдаа эхлэж байгаа хоёр орны олох 
ашиг нь тухайн орон гадаад худалдаагүй байсан 
үеийн дотоод үнэ олон улсын зах зээлийн үнээс 
хэр нам байснаас хамааран өөр өөр байдаг. Тэгвэл 
шаардлагатай технологи, хөрөнгөгүй буурай орны 
хувьд байгалийн орд нь олж илрүүлж олзворлох 
асар их зардал шаардсан буюу хасах үнэлгээтэй 
үхмэл хөрөнгө байдаг ба нарийн мэргэжлийн 
технологи, санхүү босгож төсөл хэрэгжүүлэх чадвар 
нь олон улсын цөөн том компанид төвлөрсөн 
байдаг. Ийм компани тухайн ордыг эдийн засгийн 
хувьд ашигтайгаар олзворлох бололцоо бүрдсэн 
нөхцөлд баялаг эргэлтэнд орж, тухайн орон 
“алтан дээр сандайлсан гуйлгачин” байхаа больж, 
хөгжлийн шат ахих бололцоо бүрддэг. Уул уурхайн 
гадаад хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх 
гол чиглэл нь эдийн засгийн бусад салбартай 
холбох, орж ирж байгаа дэлхийн түвшний 
технологи, бизнесийн арга барил, ур чадварыг 
нутагшуулах, хүмүүсээ сургаж бэлтгэх зэрэг байдаг. 
Жишээ нь бүтээгдэхүүн гарахтай уралдаж төмөр 
замаа тавих, цахилгаан станцаа барих, орж ирж 
байгаа их орлогод дулдуйдаж санхүүгийн зах зээл, 

ОЮУ ТОЛГОЙН ГЭРЭЭ МОНГОЛД АШИГТАЙ ЮУ?

Ц.Батболд
ХУУЛИЙН ЗАСАГЛАЛ

Оюу толгойн гэрээг үнэлж дүгнэхэд анхаарвал зохих эдийн засгийн 
онолын үндсэн зарчмыг тайлбарлахыг оролдов. 
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АРДЧИЛАЛ, ПОПУЛИЗМ

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

НИЙТЛЭЛ

рдчилал 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. “ ule of aw” 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, 

вейцарт енинтэй 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 ocialist” 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 
“ uhrer” 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. 
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жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийг эрчимжүүлэх 
зэрэг нь бидний нэн тэргүүний хийх ёстой ажлууд 
юм.  

s	Байгалийн баялаг олзворлох нь гадаад дотоод 
хэнээр ч хийлгэсэн үр дүн адилхан, эдийн засгийн 
(Hotelling нотолсон) онолын үүднээс бол олон 
улсын зах зээлийн үнэ наад зах нь мөнгө үржих 
хүүгийн түвшнээс илүү хурдан өсөхгүй л байгаа бол 
аль болох түргэн ашиглах хэрэгтэй, хугацаа алдах 
тусам алдагдсан боломжийн өртөг нь өндөрсөж 
байдаг. Энэ үүднээс бол, нэгэнт байгуулсан гэрээтэй 
маргаж Оюу толгойн үйл ажиллагааг удаашруулсан 
хохирол нь гэрээ өөрчилснөөр олох ашгаас хавьгүй 
илүү төдийгүй, Таван толгой шиг үнэ нь цаашдаа 
улам унах нүүрсний ордын тухайд удаашруулж 
саатуулсан өдөр бүр асар их алдагдал, хохирол 
болж байна. 

s	Оюу толгой шиг баялаг олон 
жилийн томоохон хөрөнгө 
оруулалт хийж байж эдийн 
засгийн хувьд ашигтай 
бүтээгдэхүүн болдог. Орлого 
нь ирээдүйд өөрчлөгдөж 
таарах олон хүчин зүйлээс 
хамааралтай тул санхүүжилт 
босгохдоо хамгийн харьцангуй 
өөдрөг төсөөлөл тооцоо хийж, 
тэр нь цаг өнгөрөх тусам 
эрсдэл тодорч бодитой болж 
байдаг. Туйлын үнэн дүн нь 
зөвхөн уурхай хаах, байгаль 
сэргээх зэрэг эцсийн зардлууд 
дууссаны дараа л үлдэх цэвэр 
ашиг болж тодорно. Ийм 
нөхцөлд хөрөнгө оруулалт, 
үйлдвэрлэлд аль болох бага 
сөрөг нөлөөтэйгээр баялагаа 
ашиглаж байгаа оронд 
урьдчилан тогтвортой ашиг 
хүртээх нь гэрээний нэг гол 
зорилго байдаг. Хэрэв нийт төслийн тооцоо үнэн 
байх өндөр итгэлтэй бол тэр үнээр нь хөрөнгө 
оруулагчид шууд зарж, бүх эрсдлээ шилжүүлэх 
нь хамгийн ашигтай хувилбар байдаг. Жишээ нь, 
нефтийн салбарт 1960-аад он дуустал “risk service 
contract” буюу эрсдлийн үйлчилгээний гэрээ нэртэй 
яг тийм арга зонхилж байв. 

s	Орчин үед уул уурхайн салбарт баялагтай 
оронд ашиг түрүүлж хуваарилах гол арга нь 
үйлдвэрлэлийн хэмжээнд үндэслэсэн “royalty” буюу 
эрдсийн төлбөр, ашигт үндэслэсэн компанийн 
татвар, хэвийн ашгаас давсан рентнээс хүртэхийн 
тулд олон улсын үнийн өсөлттэй холбосон хэт 
ашгийн татвар байдаг. Роялти хамгийн эрт 
эхэлдэг, илүү баталгаатай орлого боловч хөрөнгө 
оруулалт, үйлдвэрлэлийн өргөжилтөд сөрөг 
нөлөөтэй учир аль болох нам түвшинд, компанийн 
татвар зах зээлийн гажуудал үүсгэхгүйн тулд бусад 
салбарынхтай ойролцоо түвшинд тогтоодог. 

Монголд мөн энэ хэлбэрүүдийг ашиглаж байгаа. 
Харин “equity” буюу дивиденд хүртэх өмчийн эрх 
авах нь улс төржилт, баялагийн үндсэрхэлтийг 
сааруулахад чиглэсэн, эдийн засгийн үүднээс бол 
ихэнх тохиолдолд ашиг олохоосоо илүү хохирол 
амсах эрсдэлтэй хэлбэрт тооцогддог. Өмчийн эрхээ 
нэмэгдүүлэх гэснээсээ болоод ашгаа алдаж, зээлийн 
өрөнд орсон Нигери зэрэг орны гашуун туршлага 
байдаг. Баялагийн эзэн гэж байгаад үнэгүй авлаа ч 
гэсэн төслийн хувьд энэ бол дивидендэд ногдуулах 
татвартай л адил зүйл бөгөөд амжилттай өргөжиж 
байгаа компанийн хувьд ашгаа дахин хөрөнгө 
оруулалтад зарах нь дивиденд хуваарилах буюу 
зээл авахаас илүү ашигтай байдаг. Тийм учраас 
гэрээгээ сайжруулж өмчийн эрхийг нэмэгдүүлнэ 
гэдэг нь харин ч ирээдүйн алдагдлыг илүү хүлээх 
эрсдэл нэмэх аюултай. 

s	 Уул уурхайн төслөөс тухайн 
орон хүртэх ашгийн хэмжээ нь 
төслийн бүхий л үе шатанд гарсан 
зардал орлогын нийлбэр “Net 
cash flow” –ийн хэдэн хувь болж 
байгаагаар хэмжигдэх бөгөөд 
монголын хувьд энэ харьцаа 
бусад орны дундажтай ойролцоо, 
хөгжиж байгаа орнууд дотроо 
харьцангуй сайн байгааг НҮБ-
ын Ази Номхон Далайн комисст 
ажиллаж байгаа Г.Уянгын саяхан 
гарсан номонд дурдсан байна. (78-
р хуудас) Энэ нь байгуулсан гэрээ 
хэрэгжиж дөнгөж эхний үр дүн 
гарангуут шүүмжилж бужигнуулах 
биш, гэрээнд хүлээсэн үүргээ 
хугацаа сааталгүй хариуцлагатай 
биелүүлэх замаар нийт төслийн үр 
өгөөжийг хамгаалан арвижуулах 
нь илүү чухлыг харуулж байна. 

s	 Олон улсын компани ажил 
үйлчилгээний гэрээнүүдийнхээ 

үнээр дамжуулан аль татвар багатай оронд ашгаа 
шилжүүлэх бололцоо ихтэй, түүнийг нь хянах 
гэсэн орнууд орлогоо алдаад байдаг. Ийм учраас 
НҮБ-ын Тогтвортой Хөгжлийн Санхүүжилтийн 
газраас хөгжиж байгаа орнуудад зориулан 2011 
онд Хөгжилтэй оронтой байгуулах татварын 
гэрээний модел, 2012 онд Үнэ шилжүүлэхтэй 
тэмцэх аргачлалын удирдамж гаргасан ба одоо 
удахгүй Олзворлох салбарын татварын тухай 
гарын авлага гаргах гэж байна. Мөн ОУВС-ийн 
сургалтын институт байгалийн баялагийг яаж 
ашиглах талаар хоёр сарын нийтэд зориулсан 
үнэгүй онлайн сургалт хоёр долоо хоногийн өмнө 
эхэллээ. Эдгээрийг манай улс төрчид, олон нийт 
сонирхмоор, ялангуяа ОУВС-тай хамтран бусад 
оронд хийдэг дээрх сургалтыг Оюу толгойн жишээн 
дээр монголд зохион байгуулах хэрэгтэй санагдлаа.                                 
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ТОЙМДеФакто 

САЙЖРУУЛСАН ШАХМАЛ ТҮЛШНИЙ ДУУЛИАН
Энэ өвөл Улаанбаатарчууд сайжруулсан шахмал 

түлшийг хэрэглэж байгаа. Гэтэл шахмал түлш хэрэглээд 
угаартаж 6 иргэн амиа алдсан харамсалтай хэрэг 
гарлаа. Ингээд шахмал түлштэй холбоотой асуудлаар 
төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, албаны хүмүүс, 
иргэд байр сууриа илэрхийлж, 
хэвлэлийн хурал хийцгээж 
байна. Цагдаагийн Ерөнхий 
Газрын дэд дарга, цагдаагийн 
хурандаа Д.Ядамдорж “Нийт 
таван тохиолдлоор зургаан 
хүн угаартаж нас барсан. 
Эдгээр таван тохиолдолд 
эрүүгийн хэрэг үүсгэн, мөрдөн 
байцаалтын ажиллагаа явагдаж 
байгаа. Нийт 86 дуудлага 
ирсний тавд нь эрүүгийн хэрэг үүсгээд, 81 тохиолдолд 
нь хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж байна” гэж 
хэлсэн. Энэ бол факт. 

Өмнөд Солонгос улс 1960-аад онд яг манайх шиг 
агаарын бохирдолтой байдалд байсан ба  шахмал 
түлш ашиглаж эхэлсэн юм байна лээ. Нийт 4205 хүн 

угаараас болж нас барснаас 3500 гаруй нь 1965-1975 
оны хооронд болсон гэж байгаа. Гол шалтгаан нь хий 
алдаад байсан юм байна лээ. Солонгосчууд байшингаа 
доороос нь халаадаг технологитой ба түүнийг нь “on-

dol” гэж нэрлэдэг. Тухайн үед 
иргэд нь угаараас болж нас 
бараад байхаар нь тухайн 
зуухыг хийдэг хүмүүсийг 
гэрчилгээжүүлж, бүх зуухандаа 
сертификат өгч дугаарласан 
туршлага байдаг юм байна лээ. 
Солонгос улс гэхэд 10 жилийн 
турш асуудлыг шийдэх гэж 
явсаар үр дүнд хүрсэн. 

Одоо манайх эхний ээлжинд 
11-р сарын 1-ээс өмнө гэр 
хорооллын 220 мянган өрхөд 

угаар мэдрэгч дохиолол суурилуулах шийдвэр 
гаргачихаад байна. Үүний араас хороон дарга нарыг 
ашиглан бүх яндангуудаа бүртгэж, дугаарлах хэрэгтэй. 
220 мянган өрх гэдэг бол тийм ч тоолж, бүртгэлжүүлж 
боломгүй тоо биш. Эхэлсэн энэ зөв ажлаа урагшаа 
явуулах хэрэгтэй.

УТААТАЙ “БАЙЛДСАН” ҮЛГЭРҮҮД 

 
Хотын агаарын бохирдлын 70 
хувь нь гэр хорооллын зуухнаас 
гарч байна. Тэнд амьдарч буй 
бага орлоготой өрхүүд -30 хэмийн 
хүйтнийг давахын тулд орлогынхоо 
40 хувийг нүүрс, түлшинд зарцуулж 
байгааг Дэлхийн Банкны судалгаа 
харуулжээ. Ерөнхийлөгч асан 
Ц.Элбэгдоржийн ивээл дор Засгийн 
газар, АНУ-ын Мянганы Сорилтын 
Корпораци хамтран 2011 оноос 100 
гаруй мянга, 2013 оноос Дэлхийн 
банктай хамтран 40-өөд мянган 
зуухыг гэр хорооллын айлуудад 
тараав. Туркээс авчирсан сайн 
чанартай эдгээр зуухыг 93 хувийн 
хөнгөлөлттэйгээр буюу зардлынх 
нь маш багахан хэсгээр дундаж 
25,400 төгрөгөөр худалдсан нь 
эхэндээ хотын агаарын бохирдлыг 
бууруулж байлаа. Гэвч удалгүй 

ач тустай, хэт хямд олдсон эдгээр 
зуухуудыг нийслэлийнхэн орон 
нутгийнханд хэд дахин өндөр 
үнээр дамлаж орхив. Цэвэр агаар 
төслийн мөнгийг завшсан улс 
төрийн бүлэглэл ганц хоёр хүнд 
ял өгсөн болоод амар сайхандаа 
жаргав.
Д АН анх 

удаа нийслэл хотыг удирдах эрхийг 
2012 онд сонгуулиар авлаа. Гэр 
хорооллын дахин төлөвлөлт гэх 
хөтөлбөр эхлүүлж, гэртэй айл бүр 
орон сууцтай болно, хотын захиргаа 
өөрөө утааны голомт болох 
Баянхошуу руу нүүхээр болов. 
Хэдхэн компани, түүний дотор 
хотын даргын хүүгийн компани 
гэр хорооллын газар дээр орон 
сууц бариад газрыг нь хэдэн өрөө 
байраар солихыг оролдов. Газар 
гэдэг хамгийн үнэтэй үл хөдлөх 

үндсэн хөрөнгийг нь тийм амархан 
хуураад авчих боломжгүй учир 
хэдэн жилийн дараа хэдхэн айл 
байртай болж, олон зуун айл байр 
ч үгүй, газар ч үгүй, түр байрнаасаа 
түргэн хөөгдөж гудманд гараад энэ 
үлгэр өндөрлөв. Монголчууд баян 
биш, ядуу хүнд зориулсан барилга 
барихгүй байна. Энэ үлгэрийн 
баатрууд ганц хоёр хүнээр туг 
тахиад амар сайхандаа жаргаж 
байна. 

2016 онд Ж.Эрдэнэбатын Засгийн 
газар өрхийн цахилгааны шөнийн 
тарифыг тэглээд, гэр хорооллын 
180 мянган айлыг цахилгаанаар 
халаах төслийг эхлүүлэв. Халаалт 
байтугай, гэрэл нь ёлтойдог ч, гэр 
хорооллын өрхүүд ихэнх нь 21 
цагаас хойш нүүрс түлэхээ зогсоов. 

Өглөө зургаан цагт хөрсөн 

(2018 оны 1-р сард бичсэн нийтлэлийг эргэн сөхвөл)
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МАХН СОНГУУЛЬД БЭЛДЭЖ БАЙНА

ТОЙМДеФакто 

ИЛРЭЛТЭЙ НЬ БИШ, УГШИЛТАЙ НЬ БАЙЛДАХ 

Утаатай нь биш, уг сурвалж, эх үүсвэртэй нь байлдах 
нь ухаалаг хэрэг. Утаанбаатарын хорт утаа зуухнаас 
гарч байгаа ч, зуухыг байлгаад буй суурь шалтгаан 
бол ядуурал. Бүр тодруулбал хөдөөгийн ядуурал ажээ. 
Хөдөөгийн хөгжлийн бодлого нь зөв, иргэд нь малаа 
гэхээсээ илүү бэлчээрээ, ядаж өвөлжөөгөө өмчилдөг, 
багаараа хоршин ажилласан бол монголын хөдөө 
эзгүйрэхгүй, хот багшрахгүй байх байлаа.

Дээр нь Улаанбаатар хотын газрыг үе үеийн 
удирдлага нь баяжих хэрэгсэл болгоогүй, бүсчлэн 
төлөвлөж, дэд бүтцийг нь тэлэн байгуулж чадсан 
бол хотын зам тээврийн хөдөлгөөн, иргэд бидний 
амьдралын хэмнэл, улсын хөгжил, царай зүс тэс өөр 
байх байсан. 

Хөдөөгийн хөгжлийн бодлого, хотын төлөвлөлтийг 

дайснаараа хийлгэсэн ч ийм болгохгүй байсан юм. 
Дайснаас ч дор биднийг хорлож буй жинхэнэ дайсан 
бол төр засагт шингэсэн авлига, түүнийг тас цавчин 
устгахын оронд чимээгүйхэн ажиглаж, эд хөрөнгө, 
эрүүл мэндээрээ хохирч буй иргэд бид өөрсдөө юм.

Энэ бүх хорлон сүйтгэх үйл ажиллагааг явуулсан 
этгээдүүдийн хэн нь ч эдүгээ ямар нэг хариуцлага 
хүлээх байтугай, биднийг яаж амьдрахыг удирдан 
чиглүүлэхийг оролдож болоод байгаад л хамаг учир 
оршиж байна. Бодит үнэнийг иргэд бүрэн ойлгоод, төр 
засгаа бүтэн хянах хүртэл утаатай байлдах үлгэрүүд 
жаргахгүй юм. Зундаа мартаад л, өвөлдөө үглэсээр 
хичнээн олон хүний алтан амийг хорт утаанаас болж 
алдах юм бэ Монголчуудаа?

Монгол улсад бүртгэлтэй 33 улс төрийн нам байгаа. Тэдний нэг 
Монгол Ардын Хувьсгалт Нам өнгөрсөн амралтын өдрүүдээс эхлэн 
өрх бүрт орон сууц өгнө гэж амлан иргэдийн бүртгэлийг хийж эхэллээ. 

“МАХН-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Э.Эрдэнэжамъян гэдэг 
хүн 450 мянган айлын орон сууцыг барихад 12 тэрбум долларын л 
санхүүжилт хэрэгтэй юм билээ. Энэ бол монголын нөхцөл байдалд 
хаанаас ч олдох мөнгө” гэсэн байна лээ. Монгол улсын эдийн 
засаг чинь өөрөө 12 тэрбум доллар юм шүү дээ, Э.Эрдэнэжамъян 
даргаа. Өрх бүрт орон сууц өгнө гэж хэзээ ч бүтэхгүй зүйлээр худлаа 
амлаж сонгуулийн хууль зөрчиж байгаа учраас МАХН-ыг сонгуульд 
оруулахгүй байх ёстой гэж бодож байна. Энэ хүмүүст хууртаад байгаа 
учраас л 3 хүн тутмын 1 нь ядуу амьдарч байгаа. 

пийшингээ халаах гэж шинээр нүүрсээ өрдөхөөр 
эхний таван хоромд хамгийн их хорт хий ялгардаг. 

Галаа манаж хоносноос илүү хорт хий ялгарах 
болсноор хорт утаа нь өдөртөө замхарч чадахгүй болж, 
хотыг дээвэрлэх хар үүл улам өтгөрөв. Тэгээд ч айл 
бүр цахилгаанаар халаасан бол чадан ядан ажиллаж 
буй хоёр цахилгаан станц чадлаа даахгүй дэлбэрэх 
байлаа. Үр дүн нь гараагүй, тооцоогүй алхмын эздээс 
хэн нь ч хариуцлага хүлээхгүй нь мэдээж.

О  Энэ 
бол цоо шинэ, дөнгөж эхэлж буй үлгэр. Онцгой байдал 
тогтоож, Утаанбаатарын агаарын гамшгийг цагаан сар 
гэхэд бууруулахгүй бол Их Хурлыг өөрийг нь тараах 
тухай ширүүн лүндэнг шинэ Ерөнхийлөгч, шинэ он 
гармагц буулгав. Арван жил яриад дийлээгүй “утаан 
дайсныг” арваадхан хоногт алга болгох гэнэ. Утааг нь 
биш юм аа гэхэд, Улсын Их Хурлыг өөрийг нь тараах 
улс төрийн эмгэнэлт жүжиг өрнөж байна.

СОЁЛЫН ӨВӨӨ ХАМГААЛЦГААЯ

Өнгөрч байгаа өдрүүдэд Байгалийн түүхийн музей, 
Драмын театр, Дуурийн театр, Төв номын сангийн 
барилга үйл ажиллагаа явуулж болохгүй хэмжээнд 
хүрсэн учраас нурааж байгаад дахин шинээр барина 
гэсэн асуудал олон нийтийн анхааралд байна. Гэхдээ 
энэ ажлыг соёлын өвийг устгах гэж байна, тухайн 
байгууллагуудын газарт шунаж байна гэж үзэн иргэд 
нэгдэн эсэргүүцсээр байна. Мөн энэ долоо хоногт 
Хэлмэгдэгсдийн музейн асуудал нэмэгдсэн.
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Адъяагийн Тунгалаг

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

боломжтой. 

САНГИЙН ЯАМ

2020 онд 
Санхүүжих дүн

31.9 тб ₮

2020 онд 
Санхүүжих дүн

30.0 тб ₮

СОЁЛ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТ 

2020 онд 
Санхүүжих дүн

53.0 тб ₮
Төсөвт өртөг Төсөвт өртөг Төсөвт өртөг

͵ͺ

53.0 тб ₮94.4 тб ₮ 152.5 тб ₮

Байгалийн түүхийн 
музейн барилга

Чингис хаан 
музейн барилга

Үндэсний урлагийн 
их театр

САНГИЙН ЯАМ

Төв ном н 
сан

Санхүүжих дүн

4.0 тб ₮

Улс н драм н 
эрдмийн театр

Санхүүжих дүн

4.0 тб ₮

уур  бүжгийн 
эрдмийн театр
Санхүүжих дүн

4.0 тб ₮

СОЁЛ УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТ 

Үндэсний Төв 
энгэлдэх 

хүрээлэн
Санхүүжих дүн

5.0 тб ₮

инжлэх ухаан  
иннова н төвийн 

ластер
Санхүүжих дүн

3.0 тб ₮
͵ͻ

Түүнээс нураагаад барина гэдэг ойлголт хаана ч байдаггүй. Оронд нь юу барьчихыг хэн ч таашгүй нөхцөлд 
бид байгаа шүү дээ. 

Хүний бүтээсэн бүх юм үргэлж хуучирдаг. Гол асуудал нь бүтээсэн зүйлээ ямар хугацаанд, хэн, ямар засвар 
үйлчилгээг хийж байх ёстой вэ гэдэг нь эхнээсээ маш тодорхой, тогтвортой байх ёстой юм. Манайд энэ асуудал 
нь ор тас хаягдчихсан учраас одоо хүн орох аргагүй нурах хэмжээнд оччихлоо гэж дээрх байгууллагуудын 
захирлууд хэлж байна. 
s Үндэсний төв номын сангийн захирал Б.Ичинхорлоо: Модон каркас бүхий эдгээр гурван тоосгон байшин 

70 жилийн нүүр үзэх гэж байгаа ч нэг ч удаа их засвар хийгээгүй, цахилгаан, сантехник, шугам сүлжээ анх 
баригдсан чигээрээ байгаа тул гамшгийн үнэлгээгээр “Ослын байдалтай” гэж дүгнэсэн.

s Төрийн соёрхолт ардын жүжигчин Н.Сувд: Драмын театрын бүх тоосго хөгцөрч ялзарсан, суурь нь цав гараад 
энэ байшин тогтох үндэсгүй болсон байна гэсэн. 

Дээрх байгууллагуудын дарга нар ийм байдалд очихоос нь өмнө хэлж, энэ асуудлыг гаргаж ирж байхгүй яасан 
юм бэ? Өдий болтол юу хийж байсан юм бэ? Зөвхөн захирал, даргын сандал ширээг булаацалдаж хэрэлдэж 
байсан юм уу? гэдэг асуулт гарч ирнэ. 

Манайхаас бусад соёл иргэншилт орон өөрсдийгөө ийм байдалд оруулдаггүй, ийм байдалд орно гэдгийг 
мэддэг учраас тогтмол засвар үйлчилгээг нь хийж явдаг юм аа. 

Одоо бидний хувьд дээрх байгууллагуудыг яг одоогийн байгаа чигээр нь хадгалахын тулд тухайн байгууллагын 
уран бүтээлч, ажилчдыг уран бүтээлээ тасралтгүй хийх боломжоор хангасан нэгдсэн соёлын төв барих хэрэгтэй. 
Тэгэхгүй бол авьяас чадвартай хүмүүс өөр орон руу яваад өгөх аюултай. Тэгээд энэ хугацаандаа төсөвлөсөн 
хөрөнгөөрөө одоо байгаа чигээр нь нэгдсэн том засвар хийх хэрэгтэй. 


