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350 жилийн өмнө Францын хаан Людовик XIV ингэж хэлжээ. Гэхдээ 
эдүгээ төр бол нэг хүнээс биш, гурван үндсэн байгууллаас бүрддэг. Үүнд 
төр өөрөө, хуулийн засаглал, ардчилсан хариуцлагын тогтолцоо ордог 
ажээ (Ф.Фукуяама. “Улс төрийн тогтолцооны эх сурвалж”). Төр нь эрх 
мэдлийг бий болгож, хэрэглэдэг бол хуулийн засаглал, хариуцлагын 
тогтолцоо тэр эрх мэдлийг нь хянаж, тэнцвэржүүлдэг. Энэ гурван 
байгуулал зэрэг ажиллаж байж л орчин үеийн ардчилсан төр үүргээ 
гүйцэтгэж чадна.

Харин монголын төрд эдүгээ авлига нүүрлэж, улсын хөгжлийн 
хамгийн том саад тотгор болоод байна. Олон улсын 2019 оны авлигын 
индексээр манай улс 35 оноо авч 180 орноос 106-д жагсав. Дэлхий 
даяар ч авлига буурахгүй байна. Гол шалтгаан нь улс төрд мөнгөний 
нөлөө их, авлига ужгирсантай холбоотой гэж тус индексийг эрхлэн 
гаргадаг Транспаранси Интэрнэшнл байгууллага дүгнэжээ. Намуудын 
санхүүжилт авлигыг төрүүлж, төрд итгэх иргэдийн итгэл алдарч, дэлхий 
даяар шударга ёсыг тогтоохыг шаардах боллоо. Авлига бага буюу 70-
аас дээш оноотой улс орнуудад сонгуулийн санхүүжилтийн хууль эрх 
зүй тодорхой, системтэй хэрэгждэг бол 35-аас бага оноотой буюу их 
авлигатай орнуудад тийм зохицуулалт сул, эсвэл байхгүй ажээ.
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Эдүгээ, бизнес эрхлэгчид, дэлхий даяар франчайзинг руу хошуурч 
байна. Олон улсад танигдсан брэндийг төлөөлөх эрх авч, бараа, 
үйлчилгээг нь орон нутгийн зах зээлд нэвтрүүлэх нь өөрийн бизнесээ 
шинээр эхлүүлснээс эрсдэл, зардал багатай ажээ. Эрсдэл буурснаар 
тогтвортой хөгжиж, эдийн засагт бодит үнэ цэнэ, өсөлтийг авч ирдэг. 
Энэ бол бас өр тавихгүй, нэмж хөрөнгө гаргахгүйгээр бизнесээ 
өргөжүүлэх сайхан боломж. Франчайзинг олгож буй тал нь авч буй 
талдаа өөрийн бизнесээ нээж, цааш нь авч явах боломжийг олгохоос 
гадна шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг гаргадаг. Ийнхүү бусдын 
хөрөнгөөр өөрийн бизнесийг өсгөх алтан боломжийг олгодог юм.

Үйлчлүүлэгч нь дэлхийн аль ч хэсэгт аялаж, амьдрахдаа өөрийн 
мэддэг, дассан бараа, бүтээгдэхүүнээ хэрэглэж, олон улсын стандартын 
үйлчилгээ авах боломжийг франчайзинг бизнес олгож байна. 
Франчайзинг олгогч нь зах зээлээ өргөжүүлэхэд тулгардаг эрсдлээ эрс 
багасгаж, зөвхөн брэндийнхээ нөү-хау, стандартыг хянах, засах үүрэг 
хүлээдэг. Харин эрх хүлээн авагч тал нь нэгэнт танигдсан брэндийн 
нэр хүнд төдийгүй, туршлага мэдлэг, ололт амжилт дээр тулгуурлах 
замаар эрсдлээ багасган, үйл ажиллагаа явуулдаг. Франчайзинг нь 
хоёр талын харилцан үр ашигтай хамтын ажиллагаан дээр суурилдаг. 
Бизнес бүхлээрээ  амжилттай, өгөөжтэй ажиллаж байж л франчайзинг 
эрх олгогч, эрх хүлээн авагч тал тус тусын ашгаа хүртдэг. 
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АРДЧИЛАЛ, ПОПУЛИЗМ

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

НИЙТЛЭЛ

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

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

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

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

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

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

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

шийдвэрлэх ёстой болгодог бол, хууль олонхоор 

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

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

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

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

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

VII НҮҮРТ

IV НҮҮРТ

Эдүгээ, бизнес эрхлэгчид, дэлхий даяар франчайзинг руу хошуурч 
байна. Олон улсад танигдсан брэндийг төлөөлөх эрх авч, бараа, 
үйлчилгээг нь орон нутгийн зах зээлд нэвтрүүлэх нь өөрийн бизнесээ 
шинээр эхлүүлснээс эрсдэл, зардал багатай ажээ. Эрсдэл буурснаар 
тогтвортой хөгжиж, эдийн засагт бодит үнэ цэнэ, өсөлтийг авч ирдэг. 
Энэ бол бас өр тавихгүй, нэмж хөрөнгө гаргахгүйгээр бизнесээ 
өргөжүүлэх сайхан боломж. Франчайзинг олгож буй тал нь авч буй 
талдаа өөрийн бизнесээ нээж, цааш нь авч явах боломжийг олгохоос 
гадна шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг гаргадаг. Ийнхүү бусдын 
хөрөнгөөр өөрийн бизнесийг өсгөх алтан боломжийг олгодог юм.

Үйлчлүүлэгч нь дэлхийн аль ч хэсэгт аялаж, амьдрахдаа өөрийн 
мэддэг, дассан бараа, бүтээгдэхүүнээ хэрэглэж, олон улсын стандартын 
үйлчилгээ авах боломжийг франчайзинг бизнес олгож байна. 
Франчайзинг олгогч нь зах зээлээ өргөжүүлэхэд тулгардаг эрсдлээ эрс 
багасгаж, зөвхөн брэндийнхээ нөү-хау, стандартыг хянах, засах үүрэг 
хүлээдэг. Харин эрх хүлээн авагч тал нь нэгэнт танигдсан брэндийн 
нэр хүнд төдийгүй, туршлага мэдлэг, ололт амжилт дээр тулгуурлах 
замаар эрсдлээ багасган, үйл ажиллагаа явуулдаг. Франчайзинг нь 
хоёр талын харилцан үр ашигтай хамтын ажиллагаан дээр суурилдаг. 
Бизнес бүхлээрээ  амжилттай, өгөөжтэй ажиллаж байж л франчайзинг 
эрх олгогч, эрх хүлээн авагч тал тус тусын ашгаа хүртдэг. 

ТОЙМДеФакто 
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АРДЧИЛАЛ, ПОПУЛИЗМ

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

НИЙТЛЭЛ

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

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

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

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

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

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

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

шийдвэрлэх ёстой болгодог бол, хууль олонхоор 

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

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

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

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

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

ИТАЛИД
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Авлигатай улс оронд хууль 
биш, нам нэртэй, цөөн этгээдийн, 
эсвэл ганц хүний ашиг сонирхол 
засагладаг. Монголд төрийн эрхийг 
ээлжлэн болон эвсэн барьж ирсэн 
МАН ба АН хоёр “төр бол манай 
нам” гэж үзээд олон жил боллоо. 
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ХУУЛИЙН ЗАСАГЛАЛ

ХУУЛИЙН ЗАСАГЛАЛЫГ ХЭМЖИХ НЬ

Нэг хүний эрх мэдлийг хязгаарласан Магнакарта гэдэг 
баримт бичиг 1215 онд Англид төрж, Жон хаанаар гарын 
үсгийг нь зуруулж байжээ. Хууль гэгч бүгдээрээ хүлээн 
зөвшөөрсөн баримт бичгийг хүн бүр дагах болсноор хүн 
төрөлхтөн асар түргэн хөгжсөнийг түүх батална.

Хуулийн засаглал нь хамгийн энгийнээр тодорхойлоход 
хүн бүр, ямар ч том эрх мэдэл, хөрөнгөтэй байсан хуульд 
захирагдаж амьдарна гэсэн үг. Нийгмийн амьдралын 
дүрэм нь цаасан дээр буулгасан хууль юм. Бүх хуулийн 
дээр Үндсэн хуулийн цэц биш Үндсэн хууль нь өөрөө 
байдаг. Монголд тэр хуулийн засаглал нь бүрэлдэхгүй, 
авлигадаа живээд буйн гол шалтгаан бол хууль 
боловсруулах, батлах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой.  

Монголд, хууль боловсруулах явцдаа улс төр, нийгэм 
ба бизнесийн төлөөлөлтэй хангалттай зөвшилцөхгүй 
байна. Бас хууль судалгааны үндсэн дээр гардаггүй. Үр 
дүнд нь хуулиа үргэлж өөрчилдөг болчихсон. АНУ-ын 
жишгээр хуулийг санаачилсан гишүүний нэрээр давхар 
нэрлэж болох юм. 

Хуулийг батлах явцад гишүүн бүрийн санал орсон гэхэд 
эргэлзээтэй. Өөрийн гишүүнчлэлтэй байнгын хороогоор 
нь ороогүй хуулиуд дээр гишүүд оролцох нь сул 
байна. Гэхдээ энэ бас зарим гишүүдийн мэдлэг чадвар, 
боловсролын түвшинтэй ч холбоотой. Уг нь ямар хуулийг 

батлахад хэн яаж оролцсон, дэмжсэн, эсэргүүцсэн тухай 
мэдээлэл архивт, иргэд харах боломжтой байх ёстой. 

Хамгийн их асуудалтай нь хуулийг хэрэгжүүлэх хэсэг. 
Ерөнхий сайд асан Н.Алтанхуяг “хууль ямар хамаатай юм 
бэ” гэж хүртэл хэлж байлаа. Энэ тухай дэлгэрэнгүй “Бид 
ардчиллаас ухарч байна” нийтлэлийг харж болно оо. Улс 
орнууд ардчиллаас ухрахдаа ихэвчлэн, хамгийн түрүүнд 
хуулийн засаглалыг үгүй хийдэг. 

Монголд хуулийн засаглалыг өмнөхөөс нь дордуулах 
үйлдэл эрх баригчдын зүгээс гарсаар байна. Үндэсний 
аюулгүй байдлын зөвлөл (ҮАБЗ) гэх субъектээр дамжуулж 
хууль тогтоох, шүүх засаглал руу халдах боллоо. 
Саяхан батлагдсан тэтгэврийн зээлийг нэг удаа тэглэх 
хуулийг үндсэндээ ҮАБЗ дээр шийдсэн. Дараа нь УИХ-ыг 
шууд шийдвэр гарга гэж шахсан нь нууц биш. Ингээд 
парламент маань хууль тогтоох эрх мэдлээ алдчихлаа. 
Энэ тухай НҮБ-ын Онцгой эрхт төлөөлөгч Мишэл Форст, 
Гарсиа Саяан нар гүйцэтгэх засаглал нь шүүх засаглалын 
үйл ажиллагаанд орох үед бие даасан шүүх үгүй болдог, 
ҮАБЗ-ийн зөвлөмжөөр шүүгч, прокуроруудыг чөлөөлсөн 
нь үүний нэг илрэл гэв. Монголын ҮАБЗ нь Ерөнхийлөгч, 
Ерөнхий сайд гэх гүйцэтгэх засаглалд хамаарах хоёр 
субъект, УИХ-ын дарга гэх хууль тогтоох засаглалд 
хамаарах этгээдүүдээс бүрддэг. 

Авлигын индексийг гаргахад оролцдог 10-аад байгууллагын нэг бол Дэлхийн шударга ёсны төсөл юм. Энэ бол 
ашгийн бус, хараат бус байгууллага бөгөөд улс орнуудын хуулийн засаглалын индексийг жил бүр гаргадаг. 2019 оны 
тайлангаар Монгол улс 55 оноо авч 126 орноос 53-т жагсаж, 2016 оноос 2 оноогоор буурчээ.

Эх сурвалж:  https://www.transparency.org/
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ХУУЛИЙН ЗАСАГЛАЛЫГ ТОГТООХ НЬ 

Хуулийн засаглал өөрөө бий болдоггүй, урт хугацааны 
нарийн, саад даваа ихтэй процесс. Англид л гэхэд 
бичигдээгүй заншлын хуулиас бичигдсэн, нийтийн хууль 
руу шилжихэд хаад, ноёдын хоорондын олон жилийн 
тэмцэл, зөвшилцөл гол үүрэг гүйцэтгэжээ. Мөн шашны 
нөлөө ч их оржээ. Шашны ямар ч өндөр мяндагтан 
Библээс дээгүүр биш гэх зарчим үйлчилдэг байж. Энэ 
нь цаасан дээр бичигдсэн хуулинд эрх мэдэлтнүүд бас 
захирагдах ёстой гэдэг соёлын хөрсийг бий болгожээ. 

Монгол шиг хөгжиж буй оронд хуулийн засаглалыг 
бий болгохын тулд “төрийн албыг хөгжүүлж, бэхжүүлэх 

шаардлагатай” (Ф.Фукуяама. “Deep state”). Төрийн алба 
хөгжих тусам иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээлэл илүү сайн 
ажиллахыг шаарддаг. Эцэст нь,  хуулийн засаглал гэдэг нь 
зөвхөн хуулийнхны биш, бүх хүнд хамааралтай асуудал. 
Хуулийн засаглал үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа оронд 
авлига бага, улмаар ядуурал, ажилгүйдэл харьцангуй 
буурч, шударга ёс жинхэнэ утгаараа хэрэгждэг. Хуулийн 
засаглал байхгүй бол төр засаг нь авлигад идэгдэж, 
иргэдийн эрх чөлөө хумигдаж, эрдэм мэдлэг хүчгүйдэж, 
харанхуй нийгэм рүү гулсдаг. 

2020.01.29

Хуулийн засаглалыг тухайн орны хууль ба байгууллууд нь дараах дөрвөн зарчмыг ямар түвшинд тусгаж хэрэгжүүлж 
байгаагаар хэмждэг. Үүнд: 

1.  эгэх хариуцлага (accountability) буюу төр засаг, хувь хүн, хуулийн этгээд нь хуулийн дагуу хариуцлага хүлээдэг 
эсэх

2.  шударга хууль буюу хууль нь ойлгомжтой, хэвлэгдсэн, тогтвортой ба ижил тэгш үйлчилдэг эсэх, хүний суурь 
эрхийг юуны өмнө аюулгүй байдал, гэрээний ба хөрөнгийн эрхийг хамгаалсан эсэх

3.  нээлттэй засаглал буюу хуулийг хэрэгжүүлж, удирдан захирах, албадах процесс нь шударга, өгөөжтэй, 
хүртээмжтэй эсэх

4.  маргааныг дөхөм, хараат бусаар шийдвэрлэх байдал буюу шударга ёсыг цагт нь чадвартай, ёс зүйтэй, хараат 
бус төлөөллөөр тогтоож чадаж буй эсэх зэрэг ордог. 

Дээрх графикаас харахад монголд нийгмийн дэг журам, аюулгүй байдлын үзүүлэлт хамгийн өндөр гарсан бол 
авлигыг хянах, хуулийг хэрэгжүүлэх хоёр үзүүлэлт нь бусдаасаа сул байна. 

Эх сурвалж: Хуулийн засаглалын үзүүлэлт

http://data.worldjusticeproject.org/%23/groups/MNG
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Хөгжлийн эдийн засагч (PhD), олон улсын хуульч
Ц.Батболд

Улс хоорондын маргааныг хэлэлцээр, арбитрын 
аргаар шийдвэрлэж, зэвсэглэлийг тууштай 
хорогдуулах замаар дайнаас сэргийлэх 

зорилготой энэ байгууллага Женев дэх одоогийн НҮБ-ын 
ордонд 1920 онд ажлаа эхлүүлэв. Мөн одоогийнх шиг 9-р 
сард гишүүн (63) бүр нэг саналтай Ерөнхий Ассамблей 
хуралдаж, бусад үед гол асуудлыг Англи, Франц, Итали, 
Япон гэсэн 4 байнгын гишүүн, 4 жилээр сонгогддог 9 
байнгын бус гишүүн санал нэгдэж шийдвэрлэдэг байв. 
Дүрэмд заасанчлан, холбогдох талуудын хүсэлтээр 
маргааныг таслах буюу хууль зүйн дүгнэлт өгөх Олон 
улсын байнгын шүүх Гаагад байгуулав. Ингэснээр 
жижиг буурай орнууд хуулийн өмнө адил тэгш эрхтэй 
болж, колони хэвээр орнууд ч олон улсын хяналтын 
дор яваандаа тусгаар тогтнох агуулгатай Мандатын 
системд хамрагдав. Мөн АНУ-ын санаачилгаар 1921 онд 
Вашингтонд болсон бага хурлаар том оврын байлдааны 
хөлөг онгоцны дээд хязгаарыг Англи, Америк 500, Япон 
300, Франц, Итали 167 мянган тонн багтаамжаар, 1930 
оны Лондонгийн хурлаар Англи, Америк, Японы жижиг 
оврын цэргийн усан онгоцны харьцааг 10:10:7-оор 
тогтоосон нь их гүрнүүдийн стратегийн сөргөлдөөнийг 
сааруулахад том алхам болов. 

Лиг дайны дараах тулгамдсан олон асуудлуудыг 
зохицуулж, дэлхийн эдийн засаг харьцангүй түргэн 
сэргэх нөхцлийг бүрдүүлж чадсан боловч, АНУ, Герман, 
ЗХУ-ыг оруулаагүй, шийдвэрийг нь биелүүлэхгүй 
нөхцөлд эдийн засгийн хоригоос өөр авах арга 
хэмжээгүй байсан нь түүний үр нөлөөг хязгаарлаж 
байв. АНУ-ыг татан оролцуулах Францын чармайлтаар 
аливаа маргааныг дайны аргаар шийдэхийг хориглосон 
Келлог-Бриандын (2 орны гадаад явдлын сайдууд) гэрээ 
1928 онд байгуулагдаж, эцсийн дүнд 63 орон нэгдсэн 
байна. Гэвч 1932 онд Женевт болж 60 орон оролцсон 
зэвсэглэл хорогдуулах бага хурлаар довтлох чанартай 
зэвсгийг хориглох тухай АНУ-ын саналыг (Герман, ЗХУ 
дэмжсэн) бусад гүрнүүд хүлээн аваагүй байна. Хамгийн 
гол нь Лигийн дүрэм, зарчмыг илт зөрчсөн Герман, 
Итали, Японы түрэмгий үйлдлүүдийг зогсоож чадаагүй 
нь дахин дайнд хүргэсэн байна. Үүнд бусад орнууд энх 
цагт шилжиж цэрэг стратегийн нөлөөлөл суларснаас 
гадна, дэлхийн эдийн засгийн их хямрал гол хүчин зүйл 
болсон байдаг. Жишээ нь дэлхийн хоёрдугаар дайны 
ихэнх байлдаан нутагт нь болсон Франц сүйдэж Англи, 

Америкаас холбоотнууддаа, түүний дотор Орост өгсөн 
зээл төлөгдөх найдваргүй болсны улмаас Версалын 
гэрээгээр Германд асар өндөр төлбөр ногдуулжээ. Вилсон 
эсэргүүцсэн боловч Лигийг цэрэгтэй болгох Францын 
саналыг өөрөө, Англи, Франц Германд дахин довтолвол 
АНУ туслах баталгааг конгресс унагаасан байсан тул 
дийлээгүй байдаг. Америкт одоогийнх шиг хувиа бодох 
(America first) хөдөлгөөн өрнөж, импортын татвараа 
нэмэгдүүлэх бодлого баримталсан нь Герман, Австрийн 
банкны дампуурлаас эхэлсэн эдийн засгийн хямралыг 
дэлхийд тараах ташуур болжээ. 

Энэ нь бүх бурууг бусдад тохох үндсэрхэг милитарист 
үзлийг дэвэргэсэн популист удирдагчид Герман, Итали, 
Японд засгийн эрхэнд гарах нөхцлийг бүрдүүлсэн байна. 
1932 онд Вашингтоны гэрээгээр хүчирхэгжих боломж 
хаалаа гэж Японы усан цэргийн офицерууд Ерөнхий 
сайдаа алж, адмирал хүн тавьсан байдаг. Германыг 
1926 онд Лигт бүр гүйцэтгэх зөвлөлийн байнгын 
гишүүнээр элсүүлсэн боловч 1933 онд Гитлер канцлер 
болмогц хаяж гарсан бол, Япон Хятадыг довтолсныг 
нь, Итали Этиопид довтолсныг нь буруушаасны улмаас 
бас гарсан байна. Ингээд 1936 онд эхлээд Берлин-
Ромын тэнхлэг, дараа нь Япон нийлсэн Коминтерний 
эсрэг гурвалсан эвсэл байгуулагдав. 1919 онд Москвад 
Коминтерн байгуулагдаж бусад оронд коммунист үзэл 
суртал дэлгэрүүлэх, коммунист нам байгуулахад идэвхтэй 
туслаж эхэлсэн нь зөвлөлтийн эсрэг үзлийг хүчтэй 
болгож, барууны орнуудын зүгээс дээрх эвсэлд зөөлөн 
хандах төдийгүй, Англи, Франц ЗХУ-тай биш Польштой 
харилцан туслах гэрээ байгуулж, Сталин Гитлертэй 
харилцан үл довтлох гэрээ байгуулахад хүргэсэн байна 
(1934 онд ЗХУ-ыг байнгын гишүүнээр элсүүлсэн боловч 
1939 онд Финландыг довтолсон учир Лигээс хөөсөн). 
Ингээд 1939 оны 9 сард Герман Польшт довтлоход Англи, 
Франц Германд дайн зарласнаар дэлхийн хоёрдугаар 
дайн эхлэв. 

Энэ үеийн Монголд хамаатай гол үйл явдал нь 
Манжуур тойрсон Хятад, Япон, Оросын харилцаа 
байв. Япон 1914 онд дэлхийн дайн эхэлмэгц Лиандун 
болон далай дахь Германы концессуудыг эзлэж, 1915 
оны 1-р сард үндсэндээ дагуул улс бол гэсэн агуулгатай 
21 зүйлийн тулган шаардалтаа Хятадад өгсөн байдаг. 
Тухайн үедээ орон нутгийн цэргийн ноёдыг захирч ядаж 
байсан ерөнхийлөгч Юань Ши Кай төдийлөн эсэргүүцэж 
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Д.Жаргалсайхан
Эдийн засагч, нийтлэлч

VII НҮҮРТ

IV НҮҮРТ

Эдүгээ, бизнес эрхлэгчид, дэлхий даяар франчайзинг руу хошуурч 
байна. Олон улсад танигдсан брэндийг төлөөлөх эрх авч, бараа, 
үйлчилгээг нь орон нутгийн зах зээлд нэвтрүүлэх нь өөрийн бизнесээ 
шинээр эхлүүлснээс эрсдэл, зардал багатай ажээ. Эрсдэл буурснаар 
тогтвортой хөгжиж, эдийн засагт бодит үнэ цэнэ, өсөлтийг авч ирдэг. 
Энэ бол бас өр тавихгүй, нэмж хөрөнгө гаргахгүйгээр бизнесээ 
өргөжүүлэх сайхан боломж. Франчайзинг олгож буй тал нь авч буй 
талдаа өөрийн бизнесээ нээж, цааш нь авч явах боломжийг олгохоос 
гадна шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг гаргадаг. Ийнхүү бусдын 
хөрөнгөөр өөрийн бизнесийг өсгөх алтан боломжийг олгодог юм.

Үйлчлүүлэгч нь дэлхийн аль ч хэсэгт аялаж, амьдрахдаа өөрийн 
мэддэг, дассан бараа, бүтээгдэхүүнээ хэрэглэж, олон улсын стандартын 
үйлчилгээ авах боломжийг франчайзинг бизнес олгож байна. 
Франчайзинг олгогч нь зах зээлээ өргөжүүлэхэд тулгардаг эрсдлээ эрс 
багасгаж, зөвхөн брэндийнхээ нөү-хау, стандартыг хянах, засах үүрэг 
хүлээдэг. Харин эрх хүлээн авагч тал нь нэгэнт танигдсан брэндийн 
нэр хүнд төдийгүй, туршлага мэдлэг, ололт амжилт дээр тулгуурлах 
замаар эрсдлээ багасган, үйл ажиллагаа явуулдаг. Франчайзинг нь 
хоёр талын харилцан үр ашигтай хамтын ажиллагаан дээр суурилдаг. 
Бизнес бүхлээрээ  амжилттай, өгөөжтэй ажиллаж байж л франчайзинг 
эрх олгогч, эрх хүлээн авагч тал тус тусын ашгаа хүртдэг. 
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НИЙТЛЭЛ

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

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

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

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

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

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

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

шийдвэрлэх ёстой болгодог бол, хууль олонхоор 

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

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

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

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

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

ИТАЛИД

ГЕРМАНД
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чадаагүй боловч, 1919 онд Версалийн гэрээгээр Германы 
эзэмшлийг Японд шилжүүлэхэд дургүйцсэн Бээжингийн 
их сургуулийн оюутны “5-р сарын 4-ний хөдөлгөөн” 
засгаа шүүмжилсэн хувьсгал болон өрнөв. 1919 оны 
7-р сард Зөвлөлтийн гадаад хэргийн орлогч Л.Карахан 
хаант засгаас байгуулсан тэгш бус гэрээнүүдийг хүчингүй 
болгож, Оросын эзэмшил, ялангуяа төмөр замын эрхээ 
буцаан өгнө гэж мэдэгдсэн нь ЗХУ-д хандах Хятадын 
ард түмний хандлагыг эрс өөрчилсөн гэдэг. 1920 
онд Коминтерний төлөөлөгч Г.Войтинский Хятадын 
социалист залуучуудын хорооны хуралд ирж, 1921 оны 
7-р сард Хятадын коммунист нам байгуулагдаж, эхнээсээ 
коминтерний шууд заавар чиглэлтэй ажиллаж эхэлсэн 
ба 5-р сарын 4-ний хөдөлгөөний гол хүмүүс ч түүнд 
нэгдсэн байна. Улмаар 1923 онд ЗХУ өөрийн төлөөлөгч 
М.Бородиныг Өмнөд Хятадад бэхжээд байсан Гоминданы 
засгийн газарт илгээж, цэргийн хүчтэй болоход нь туслаж 
эхлэв. 

Тэр болтол Орос бол Шинжаан, Манжуурт түрэн орж 
ирсэн хамгийн эхний “гадаад чөтгөр” байсан төдийгүй, 
1860 онд Англи-Францын цэрэг Бээжинд орж хааны 
ордныг шатаахад Оросын залуу дипломат Н.Игнатев 
хэл нэвтрэлцэхгүйг нь далимдуулан зуучилж туслах 
нэрээр айлгасаар Герман Францын нутаг шиг их газрыг 
буу дуугаргалгүй Орост өгүүлж, төрөлх нутгаа алдсан 
Манжийн хаан сэтгэлээр унасаар залуугаараа нас барж 
төрийн эрх бэлэвсэн хатанд нь шилжсэн гэдэг. 1925 
онд Сун Ят Сен нас барахад Москвад 3 сар ном үзэж 
Гоминданы цэргийн сургуулийн захирал болсон Чан Кай 
Ши залгамжлагч болов. Тэрээр эхлээд Кантон, 1927 оноос 
хойд Хятад, 1928 онд Манжуурын цэргийн захирагчдыг 
дийлж буюу аргалж эрхэндээ оруулсаар Хятадыг ядаж 
гадна талаас нь харахад нэгдсэн улс болгов. Коминтерний 
заавраар коммунистууд Гоминдантай хамтарч ажилласан 
боловч тун удалгүй Чан Кай Ши Орос зөвлөхүүдийг нь 
баривчилж, хавчин мөшгиж эхэлснээр барахгүй, Манжуур 
дахь төмөр замын эрх өгөхийг шаардан тэнд байсан 
орос цэргүүдтэй байлдав (Сталин хариуд нь ЗХУ-д сурч 
байсан хүүг нь 1937 он хүртэл барьцаалж, тэр нь сүүлдээ 
орос авгайтай Тайваний ерөнхийлөгч болсон байдаг). 
Үүний улмаас Мао тэргүүтэй 80 мянган коммунистууд 
Өмнөд Хятадаас зугтан, нэг жилийн хугацаанд 9 мянган 
километр зам туулан 1935 онд Хойд Хятадад ирж тохинов.

Энэ хооронд Япон 1928 онд Манжуурт гол нөлөөтөй 
байсан цэргийн захирагч Жан Зоулинг алж, 1931 онд 
цэргээ оруулснаар 1932 онд Манжийн хааны залгамжлагч 
Пуй тэргүүтэй Манж Го тоглоомын улсаас гадна 1936 
онд Өвөр Монголд Цахарын Дэмчигноров тэргүүтэй 
Мэнгү Го буюу Мэнгү Жун Зифу (Монгол цэргийн) 
засаг гэж байгуулжээ. Тэр нь Японы цэрэг зэвсгийн 
тусламжтай тэлсээр 1941 онд Хаалганд нийслэлтэй 
Монголын автономит холбоо болж 1945 оны чөлөөлөх 
дайн хүртэл оршин тогтносон, Халх голын дайнд ар, 
өвөр Монголчууд хоорондоо нэлээн байлдсан байдаг 
(Дэмчигноровыг 1949 онд Монголд зугтаж ирэхэд 
нь Чойбалсан найрсгаар хүлээн авсан боловч хэдэн 
сарын дараа баривчлан Хятадад тушааснаар урвагч гэж 
шийтгэгдэн 13 жилийн дараа өршөөгджээ). Улмаар ЗХУ 
1935 онд Манжуур дахь Оросын эрхийг Манж Год зарж, 

1941 онд Японтой Манжуурт эрхийг нь зөвшөөрч төвийг 
сахих гэрээ байгуулсан байна.  Нөгөө талаар 1937 онд 
Гоминданы засгийн газартай гэрээ байгуулан зэвсгийн 
тусламж үзүүлж байсан ба 1945 оны 8-р сард Ар, Өвөр 
Монголыг нэгтгэхгүйгээр Монголын тусгаар тогтнолыг 
хүлээн зөвшөөрөх агуулга бүхий найрамдал-холбоотны 
гэрээ байгуулжээ.

АНУ-ын хувьд Японы эсрэг, Орос Хятадын үндэсний 
эрх ашгийг хамгаалах талд байсан байдаг. 1919 онд 
Цагаантныг дэмжсэн холбоотны 11 орноос Япон хамгийн 
олон буюу 70 мянган цэрэг оруулахад, АНУ улаантантай 
байлдахгүй үүрэгтэй 10 мянган цэрэг илгээж Японыг 
дипломат шугамаар шахаж байсан нь 1922 онд Сибирээс, 
1925 онд Сахалинаас гарахад гол үүрэг гүйцэтгэсэн (бусад 
орны цэрэг 1920 онд гарсан), АНУ зохион байгуулсан 
хүмүүнлэгийн тусламж 10 сая илүү хүнийг өлсгөлөнгөөс 
аварсан гэдэг. Хятадын талаар ч нутаг дэвсгэрийнх нь 
бүрэн бүтэн байдлыг эвдэхгүй, “Нээлттэй хаалганы” 
бодлого явуулахыг бусад гүрнээс шаардаж, Японы 
эсрэг байлдахад Чан Кай Шид хамгийн их туслаж байв. 
(Үүнд Америкт өссөн, бүр өмнө зүгийн аялагатай эхнэр 
нь их үүрэг гүйцэтгэсэн гэдэг ба тэд Тайм сэтгүүлийн 
1937 оны эхнэр нөхрөөр тодорч байсан байдаг. Мөн 
АНУ-ын ерөнхийлөгчтэй шууд харьцах зөвлөх өгөхийг 
гуйсных нь дагуу Рузвельт Хятад-Манж-Монгол судлаач 
О.Латтиморыг явуулснаар тэнд байсан Дилав хутагттай 
уулзуулж Америкт ирэхэд нь тусалсан байдаг). 

Японы хувьд 1924 оны Америкийн имиграцийн 
хуулиар цагаач авах хязгаарыг 1890 онд хүн амд эзэлж 
байсан хувьд үндэслэн жилдээ 250 хүнээр тогтоосон нь 
үндэсний доромжлол гэж Токио дахь АНУ-ын ЭСЯ-ны 
үүдэнд оюутан амиа хорлосноос хойш Америкийн эсрэг 
үзэл газар авсан гэдэг. Их гүрнүүдийг дуурайн, хамтран 
хөгжих нэрийн дор Азийг эзлэх хүсэлтэй Японы хувьд 
тэрхүү “Монро доктринд” нь хамгийн бодитой саад АНУ 
гэж харах болжээ. Гэвч байгалийн баялаг муутай Япон тэр 
үед Америкаас импортын 40 хувийн, ялангуяа хаягдал 
металл, нефтийн өндөр хамааралтай байв. 1933 онд 
ерөнхийлөгч болж их хямралтай тэмцэх шинэ бодлого 
явуулж эхэлсэн Ф.Д.Рузвельт олон улсын харилцаанд 
хуулийг уландаа гишгэх үйлдэл гарч байгаагийн эсрэг 
“Карантинлах” санал 1937 онд дэвшүүлж, 1939 онд 
Японтой худалдаагаа зогсоохыг анхааруулсан нь АНУ-ын 
эсрэг дайнд бэлдэж эхлэхэд хүргэсэн гэдэг. Япон 1941 оны 
12-р сарын 6-нд АНУ-ын Гавай дахь Перл Харбор боомтыг 
гэнэт довтолсон боловч гол сөнөөх зорилготой байсан 
хоёр нисэх онгоц тээгч нь байгаагүй таарсан ба хоёр дахь 
удаагаа 1943 оны 6-р сард Мидвей арлын орчим хийсэн 
довтлолтыг нь Америкчууд урьдчилан мэдэж отсоноор 
өөрөө 4 нисэх онгоц тээгчээ сөнөөлгөснөөс хойш 
хамгаалах дайнд шилжсэн байдаг. Хэдийгээр эхэндээ 
цэргийн техник, бэлтгэлээр Япон хол илүү байсан боловч 
дэлхийн эдийн засгийн 46 хувийг үйлдвэрлэдэг болоод 
байсан АНУ-ыг дайнд татан оруулсан нь Япон, Герман 
дайнд ялагдах гол шалтгаан болсон гэж түүхчид дүгнэдэг.

2020.01.30
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 21 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл: 
2020.01.26-ны дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12 

ТОЙМДеФакто 

2019 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН АВЛИГА ЯМАР ХЭМЖЭЭНД БАЙВ?

2019 оны Авлигын индексийг Transparency International  
олон улсын байгууллага танилцууллаа. Индексийг 180 орныг хамруулан 
13 хүртэлх эх сурвалж мөн бизнесийн удирдах ажилтны санал асуулгаар 
0-100 онооны хооронд тодорхойлсон. 0 (өндөр авлигатай) -100 (цэвэр).  
Дэлхийн улсуудын гуравны хоёр нь 50 онооноос доош оноо авсан ба 
дундаж нь 43 оноо авчээ. 2012 оноос хойш Эстони, Грек зэрэг 22 улс 
оноогоо сайжруулсан бол Канад, Австрали, Никарагуа зэрэг 21 улс 
оноогоо бууруулсан байна.  Эдийн засгийн өндөр хөгжилтэй орнууд 
ч гэсэн авлигатай тууштай тэмцэхгүй бол ухралт гарч байгаа нь 
судалгаанаас харагдаж байна.  Их 7 буюу G7 улс орнуудын хувьд Канад 
(-4), Франц (-3), Британи (-3), АНУ (-2) оноо алдсан, Герман болон Япон 
үзүүлэлтээ сайжруулаагүй бол Итали нэг оноогоор урагшилжээ. 2019 оны 
үнэлгээгээр Монгол улс 35 оноо авч, 180 орноос 106-д орсон. Сүүлийн 
таван жилийн авлигын индексийг харвал:

2014 онд- 39 оноо

2015 онд- 39 оноо

2016 онд- 38 оноо

2017 онд- 36 оноо

2018 онд- 37 оноо авч байв. 

Улс төрийн намын мөн сонгуулийн санхүүжилтын хууль эрх зүйн 
орчин ба хэрэгжилт сайн байгаа улс орнууд уг судалгаагаар өндөр 
оноо авсан нь харагдаж байна. Уг үнэлгээгээр 70 ба түүнээс дээш оноо 
авсан улс орнуудад сонгуулийн санхүүжилтын хууль эрх зүй тодорхой, 
системтэйгээр хэрэгжиж байгаа бол 34-35 оноо авсан улс орнуудад 
зохицуулалт сул эсвэл зохицуулалтгүй байна. 2012 оноос хойш Авлигын 
индексийн оноогоо сайжруулж чадсан орнуудын 60 хувь нь сонгуулийн 
хандивыг эрх зүйн хүрээнд зохицуулж чадсан байна.

Монгол улсын авлигын индексийг гаргахад дараах 9 байгууллагын 
мэдээллийг эх сурвалжаар ашигласан байна. Эдгээр байгууллагууд тус 
тусдаа өөрийн хэмжээсийг гаргадаг.

 

Авлигын эрсдэлт байдал нь гадаадын хөрөнгө 
оруулагчдыг цааш түлхэж дотоодын бизнесийн 
салбарт уналтыг бий болгож Монгол улсын 
өрсөлдөх чадвар буурч байна. Монгол улсын 
авлигын индекс унах болсон бас нэг шалтгаан 
нь хараат бус ажиллах ёстой төрийн институцууд 
болох аудит, шүүх, хууль тогтоох ба хэрэгжүүлэх 
байгууллагууд нь хараат байдалд орсноос авлига 
газар авч байгаа нь нөлөөлж байна. Авлигын 
томоохон хэргүүд шийдэгдэхгүй замхарч, ял 
шийтгэлгүй өнгөрч, авлигын улмаас улсад 
учирсан хэдэн зуун тэрбум төгрөгийн хохирлууд 
эргэн төлөгдөхгүй байгаа нь нийгэмд авлигын 
эсрэг тэмцэлд иргэдийн итгэлийг алдахад хүргэж 
байна. Авлигын хэргийн дагнасан шүүхийг 
байгуулах шаардлагатай. Цаашид Авлигатай 
Тэмцэх Газрыг улам бэхжүүлж Авлигын эсрэг 
хууль эрх зүйн орчин боловсронгуй болгож 
шинээр батлагдсан Авлигатай тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэн 
авлигын асуудлыг үндсээр нь устгаж нийгэмд, ард 
иргэдэд итгэлийг авчрах нь нэн чухал асуудал 
болж байгааг онцолж байна.

Транспэрэнси Интернэшнл авлигыг бууруулж 
улс төрд итгэлцлийг бий болгохын тулд дараах 
зөвлөмжийг улс орнуудад хүргэж байна:  

P	Хяналт эрх мэдлийн тэнцвэрийг зохистой 
байдлаар хэрэгжүүлэх

P	Төрийн алба болон Төсвийн зарцуулалтыг 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байлгах 

P	Улс төрийн санхүүжилтыг хянаж, 
санхүүжүүлэгчээс улс төрд нөлөөлөх 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх   

P	Төрийн албанаас чөлөөлөгдсөний дараа 
үүсч болох ашиг сонирхлын зөрчлийг 
зохицуулах   

P	Лоббиг зохицуулах, нээлттэй оролцоотой 
шийдвэр гаргах 

P	Сонгуулийг шударга явуулах, зөрчил 
гаргасан этгээдэд хариуцлага тооцох 
механизмыг бүрдүүлэх   

P	Иргэд, хүний эрхийн төлөө тэмцэгчид, 
шүгэл үлээгчид ба сэтгүүлчдийг 
чадавхжуулж эрхийг нь хамгаалах
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ТОЙМДеФакто 

АЙМГУУДЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАР ЯМАР БАЙНА ВЭ?
Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны 

төвөөс Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайланг 8 дахь жилдээ 
тодорхойлж байгаа бөгөөд 2019 оны тайланг Лхагва гарагт 
танилцууллаа. 2019 оны тайлангаар Орхон аймаг тэргүүлж, 
Булган аймаг сүүлийн байрт орлоо. 

Аймгуудын өрсөлдөх чадварыг хэмжихдээ эдийн засгийн 
тамир тэнхээ, засаглалын үр ашиг, бизнесийн үр ашиг, дэд 
бүтэц гэх үндсэн дөрвөн бүлгийн статистик мэдээлэл болон 
санал асуулга нийлсэн нийт 176 шалгуур үзүүлэлтийг нэгтгэн 
тооцдог. Өрсөлдөх чадвар хамгийн сайн аймаг нь 100 
оноотой байх ба бусад аймгуудыг үүнтэй харьцуулдаг.

Энэ удаагийн тайлангийн үр дүнгээс харахад Орхон 
аймаг тэргүүлсэн хэвээр байна. Харин удаах байруудад 
Өмнөговь, Дорноговь, Дархан-Уул аймгууд оржээ. Харин 
сүүлийн байруудад Говь-Алтай, Архангай, Булган аймгууд 
эрэмбэлэгджээ. Өрсөлдөх чадварыг хэмждэг үндсэн дөрвөн 
бүлгээр буюу Эдийн засгийн тамир тэнхээгээр Өмнөговь, 
Засаглалын үр ашгаар Сүхбаатар, Бизнесийн үр ашгаар 
Дархан-Уул, Дэд бүтцээр Орхон аймгууд тус тус тэргүүлжээ.

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын дундаж оноо өнгөрсөн 
жилээс 2 оноогоор буурсан. Аймгуудын дундаж онооноос 
харахад эдийн засгийн тамир тэнхээ, засаглалын үр ашиг, 
бизнесийн үр ашиг бүлгүүдийн оноо буурсан бол дэд бүтэц 
бүлгийн оноо өссөн байна. 

Бид аймгууд чинь 
засаг захиргааны 
нэгж юмуу, эдийн 
засгийн нэгж юмуу? 
гэдгийг ялгах хэрэгтэй. 
Аймгуудыг эдийн 
засгийн нэгж болгохын 
тулд эдийн засаг 
санхүүгийн төвлөрлийг 
багасгах хэрэгтэй. 
Одоо бол бүх юм 
Улаанбаатарт төвлөрч 
байгаа. Аймаг орон 
нутаг өөрөө хураасан 
татварынхаа тодорхой 
хэсгийг шууд авч 
үлддэг, зарим татварыг 
хуваадаг болох 

хэрэгтэй. Эдийн засгийн эрх чөлөөтэй газар л хүмүүсийн 
амьдралын түвшин дээшилдэг. Аймгаасаа хот руу зугтаагаад 
байгаагийн гол шалтгаан бол эдийн засгийн эрх чөлөөгүй 
байгаатай холбоотой. 

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

Мөн Авлигатай тэмцэх газраас жил бүр судлан гаргадаг төрийн 
байгууллагын шударга байдлын үнэлгээний 2019 оны дүнг зарлав. 
Төрийн 62 байгууллагаас үйлчилгээ авсан 7400 иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын төлөөлөл болон үйлчилгээ хүргэсэн 1360 албан хаагч, 
795 шинжээчийн үнэлгээнд үндэслэн 2019 оны шударга байдлын 
үнэлгээг тооцон гаргажээ. Судалгаанд оролцогчдоос Монгол улсад 
авлига хамгийн их тархсан институц аль нь болохыг тодруулахад 
Шүүх өнгөрсөн оноос 4.1 хувиар авлига нэмэгдсэн үзүүлэлттэйгээр 
1-рт, 8-рт эрэмбэлэгдэж байсан Гаалийн байгууллага 12.6 хувиар 
авлига нэмэгдсэн үзүүлэлттэйгээр 2-рт, 9-рт эрэмбэлэгдэж байсан 
Мэргэжлийн хяналтын байгууллага 10.7 хувиар авлига нэмэгдсэн 
үзүүлэлттэйгээр 3-рт эрэмбэлэгджээ. 
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