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Ардчилсан нийгэмд сонгосон төрдөө хяналт тавьж, 
хариуцлага нэхдэг, хамгийн идэвхтэй иргэд нь дундаж 
давхаргынхан. Дундаж давхарга том байх тусмаа боловсрол, 
эрүүл мэнд зэрэг нийгмийн үйлчилгээ хүртээмжтэй, төр 

засгийн албан тушаалтнуудын авлига, хээл хахууль харьцангуй бага 
байдаг. Тэгвэл дундаж давхарга нь нийгмийн олонх болоогүй, хэт 
өндөр ба хэт доогуур орлоготой хэсгийн зааг, ялгаа өссөн улс оронд 
нийгэм нь улам бүр талцан хуваагдаж, зөрчил тэмцэл хурцаддаг. 

Сүүлийн хэдэн арван жилд, аж үйлдвэржилт өндөр хөгжсөн орнуудаас 
хөгжиж буй орнуудад шилжиж, хятадын эдийн засгийн эрчимтэй 
өсөлтийн нөлөөгөөр бүс нутгийн орнуудын эдийн засаг ч тогтвортой 
өсөв. Улс орны эдийн засаг өсөхийн хэрээр хамгийн гол хэрэглэгчид нь 
болох дундаж давхарга тэлж, улмаар зах зээл өргөжиж, төрөлжихийн 
зэрэгцээ шинэ бүтээл төрж, шинэ ажлын байр олноор бий болдог. 
Мөн хөрөнгө оруулалт, хуримтлал нэмэгдэх нөхцөл бүрддэг учир энэ 
давхарга эдийн засгийн өсөлтийг тэтгэх гол хүчин зүйл нь юм. 

ТОЙМДеФакто 
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

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 

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

ГЕРМАНД

НИЙТЛЭЛ
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ХУУЛИЙН ЗАСАГЛАЛ

ТОМ ТҮҮХИЙН

Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын 75 жилийн  
ойд зориулан НҮБ-ын ажилтан Ц.Батболд бичив. 
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НИЙТЛЭЛДеФакто 
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Эдийн засагч, нийтлэлч

VI НҮҮРТ

IV НҮҮРТ Хүний аз жаргал, амжилт нь хүүхэд байхдаа шаардлагатай 
шим тэжээлээ авсан эсэхээс ихээхэн хамаардаг ажээ. Хэрэв 
багадаа тэр хэрэгцээт шим тэжээлээ аваагүй бол том болоод 
олох орлогод нь хүртэл нөлөөлдөг гэнэ. Иод, төмөр, кальци 

гэх мэт бичил тэжээлийн элементүүд хүртэл эдийн засгийн хөгжилтэй 
холбогддог. Энэ дүгнэлтийг 2019 оны Нобелийн шагнал хүртсэн MIT 
сургуулийн эдийн засагчид Абхижит Банерже, Эстер Дуфло нар хийжээ. 
Тэд олон орны ядуу иргэдийн асуудал, ядуурлыг шийдэх төр засгийн 
оролдлогыг судалсан дээрх дүгнэлтээ 2010 онд хэвлүүлсэн “Poor 
economics” (Ядуу эдийн засаг) номондоо оруулжээ.

Ер нь нийгмийн тэгш бус байдал, ядуурлын эх сурвалж нь хүүхэд 
байхаас, зарим тохиолдолд бүр төрөхөөс өмнө бий болдог. Тийм ч 
учраас олон орны бодлого боловсруулагчид бага насны, тэр дундаа 
сургуулийн насны хүүхдүүдэд зориулж тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
болжээ. Жишээлбэл бага насны хүүхдүүдэд зориулсан үдийн цай, 
сургуулийн сүү гэх мэт хөтөлбөрүүд юм.
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ДУНДАЖ ДАВХАРГА ГЭЖ ХЭН БЭ?

Эдийн засагчид нийгмийн хөгжилд дундаж давхаргын 
үүрэг, оролцоог чухалчилж ирсэн ч өнөөг хүртэл “дундаж 
давхарга” гэж яг хэнийг хэлэх вэ гэдэг дээр нэгдсэн 
ойлголт, зөвшилцөлд хүрээгүй ажээ. 

Жишээ нь, Brookings Institution өдөрт 11-110 
ам.долларын орлоготой хүнийг дундаж давхаргынх гээд 
2016 оны байдлаар дэлхийн 3.2 тэрбум хүн энэ бүлэгт 
хамрагдаж, жил бүр 140 сая хүнээр нэмэгдэж байна гэжээ.

Өргөн хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, өөр нэг 
тодорхойлолт бол дундаж давхарга нь хоол, хувцас, 
орон гэр, боловсрол, эрүүл мэндийн сар тутмын зардлаа 
төлөөд цаана нь тодорхой хэмжээний хуримтлал хийж 
чадаж буй айл өрхийг хэлдэг.

Өндөр хөгжсөн орны дунджаас доогуур орлоготой 
иргэн, хөгжиж буй орны дундаж орлоготой иргэнээс 
харьцангуй өндөр орлоготой. Гэхдээ нэг өдөрт 
шаардлагатай амьжиргааны түвшин буюу ядуурлын 
босгыг хүний 1.90 ам.доллар гэдэг мөнгөөр ч бас тооцож 
байна. Зарим судлаачид хөгжиж буй орнуудын дундаж 
давхарга гэдэгт өдөрт хүний 2-13 ам.доллар, зарим нь 

2-10 ам.доллар, гурав дахь нь 10-100 ам.доллараар 
тооцохыг зөвлөж байна. 

МУ-ын хувьд Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн (ERI)-ээс дундаж давхаргыг 
тодорхойлох судалгааг 2014, 2016 онуудад хийжээ. 
Уг судалгаанд тухайн жилийн өрхийн дунд (медиан) 
орлогын 67-200 хувьтай тэнцэх орлоготой өрхийг дундаж 
давхаргад тооцжээ. Судалгаагаар 2002 онд нийт өрхийн 
20 хувийг өндөр, 51 хувийг дундаж, 29 хувийг бага 
орлоготой өрхүүд бүрдүүлж байсан бол 2014 онд нийт 
өрхийн 14 хувийг өндөр, 61 хувийг дундаж, 25 хувийг бага 
орлоготой өрхүүд эзлэх болжээ. Манай дундаж орлоготой 
өрхийн тоо 12 жилийн дотор 10 хувиар нэмэгдэв. 

Мөн өрхүүдийн орлогын тэгш бус байдал хэрхэн 
өөрчлөгдсөнийг тодорхойлжээ. 2002-2008 оны хооронд 
дундаж орлоготой өрхийн тоо нэмэгдэж, өндөр орлоготой 
өрхийн тоо буурсан ч орлого нь хэвээр байв. Харин 2008-
2014 оны хооронд дундаж орлоготой өрхийн тоо эрс 
нэмэгдэхтэй зэрэгцээд өрхийн орлого ч нэмэгдсэн бол, 
өндөр орлоготой өрхийн тоо буурахын хэрээр орлого ч 
бас буурчээ. 

Зураг 1: Дундаж давхаргын өрхөд эзлэх хувь ба орлогод эзлэх хувь

Мөн өрхийн орлогын тэгш бус байдал зөвхөн хот хөдөөд бус, нийслэлийн дүүрэг хооронд ч байна. Бага орлоготой 
өрхийн тоо нийслэлийн төв рүү ойр дүүргүүдэд захын дүүргүүдээс харьцангуй цөөн байна. 

Засгийн газар хаврын чуулганаар хэлэлцүүлэх ирэх 30 жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөндөө “Хүн амын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжин өрхийн орлогыг тогтвортой нэмэгдүүлж, идэвхтэй бүтээлч гэр бүлийг төлөвшүүлэн, хэрэгцээндээ 
нийцсэн байр сууц бүхий, хөрөнгө оруулалтын таатай орчин, нөхцөлд өрсөлдөхүйц бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэн 
өрх, гэр бүл, өөрийгөө тэтгэн амьдрах боломжтой, сэтгэл хангалуун амьдрах нөхцлөөр тэтгэгдсэн дундаж давхаргыг 
2050 он гэхэд нийт хүн амын 80 хувьд хүргэх болно” гэсэн том зорилтыг дэвшүүлээд байна. Энэ баримт бичигт дундаж 
давхаргыг өнөөдөр 16.2 хувь гээд 2030 онд 50, 2040 онд 70, 2050 онд 80 хувьд хүргэх гэнэ. Энэ 16.2 болон бусад хувийг 
хэрхэн тооцсон нь ойлгомжгүй байна. 
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6. МОНГОЛЫН ДУНДАЖ ДАВХАРГЫН БУСАД АСУУДАЛ 

6.1. Орлогын тэгш бус байдлын өөрчлөлт 

Энэ судалгаатай холбоотойгоор нийгэм дэх орлогын тэгш хуваарилалтын асуудлыг дэвшүүлж 
болно. Бидний сонгон авсан медиан өрхийн орлогод суурилсан дундаж давхаргын өөрчлөлт 
орлогын тэгш бус байдлын өөрчлөлтөөр бүрэн тайлбарлагддаг.  

Өрхийн нэг хүнд ногдох өдрийн орлого нь медиан орлогын 67%-200% завсарт байх өрхийг 
дундаж давхарга гэж тооцсон орлогын бүлгүүдийн нийт өрхөд эзлэх хувь ба тэдний орлогын 
нийт орлогод эзлэх хувиудыг Зураг 3-т харуулав. Орлогын хуваарилалтыг харахад, 2002 онд 
нийт өрхийн 20%-ийг эзлэх өндөр орлоготой өрхүүдэд нийт орлогын 42% ноогдож, 29%-ийг 
эзлэх бага орлоготой өрхүүдэд орлогын 12% ноогдож байв. 2002-2008 онд өндөр орлоготой 
өрхүүдийн эзлэх хувь 17% болж буурсан ч орлого нь 42% хэвээр байсан бол бага орлоготой 
өрхүүдийн эзлэх хувь 32% болж өссөн ч орлого нь 12% хэвээр байв. Харин 2008-2014 онд бага 
орлоготой өрхийн эзлэх хувь 25% болж буурсан ч орлого нь 13% болж өссөн бол өндөр 
орлоготой өрхийн эзлэх хувь 14% ба орлого нь 29% болж тус тус буурчээ. Товчоор хэлбэл, 
орлогын тэгш бус байдал 2002-2008 онд бага зэрэг нэмэгдэж, 2008-2014 онд нэлээд буурчээ. 2014 
онд нийт өрхийн 61% дундаж давхаргад хамаарах бөгөөд тэд өрхийн нийт орлогын 58%-ийг 
бүрдүүлж байв.  

Зураг 3. Дундаж давхаргын өрхөд эзлэх хувь ба орлогод эзлэх хувь  

 

Эх сурвалж: ҮСХ, судлаачдын тооцоолол 

Үүнтэй ижил аргаар АНУ-ын дундаж давхаргыг тодорхойлсон Pew Research Institute-ийн 
судалгаанд, 2014 оны байдлаар АНУ-ын дундаж давхарга өрхүүдийн 50%-ийг, нийт орлогын 
43%-ийг бүрдүүлж байна. (Pew Research Center, 2015a) 
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НИЙТЛЭЛДеФакто 2050 ОНЫ ЗОРИЛГО БОДИТОЙ ЮУ?

Дундаж давхаргыг орлогоос нь гадна боловсролын түвшингээр тодорхойлох хандлага ажиглагдаж байна. Учир 
нь нийгмийн боловсролтой хэсэг нь улс төр, эдийн засгийн шийдвэр гаргахдаа илүү нухацтай хандаж чаддаг. Тэд 
өөрсдийг нь ижил тэгш, эрхтэй, (dignity) адилхан хүн гэдгээр нь хандахыг бүхнээс түрүүнд төрөөс шаарддаг. Юугаар 
ч хэмжсэн нийгмийн дундаж давхарга наад зах нь ажилтай, орон байртай, тогтмол орлоготой, хуримтлалтай байхыг 
хэлнэ. 

Дундаж давхарга бол нийгмийн тогтвортой байдлын үндэс. Тэгвэл эдүгээ МУ-д чанартай дундаж давхарга бүрдэхийн 
оронд иргэд боломжтой л бол гадаадад ямар нэг аргаар гарахыг зорих боллоо.  Гадаадад сурах, ажиллах, аялахаар 
явж байгаа хүмүүсийн тоо эрс нэмэгдэхийн зэрэгцээ, ялангуяа гадаадад байнга оршин суугчдын тоо жил ирэх тусам 
нэмэгдсээр байна.

Зураг 2. Гадаадад байнга оршин суугчдын тоо, жил тус бүрээр

Сүүлийн арван жилийн байдлаар 2015 онд хамгийн 
бага буюу 6768, 2019 онд хамгийн их буюу 19470 хүн 
гадаадад амьдрах болжээ. Гадаадад нийт 200 орчим 
мянган (ГХЯ-ны Консулын газар) иргэн амьдарч буйн 120 
мянга нь тэнд оршин суухаар явсан гэсэн үг. Монголд 
ажилтай атлаа цалин нь амьдралын наад захын суурь 
зардлаа ч төлж хүрдэггүй, тэгээд бүх насаараа ажиллаж, 
тушаасан тэтгэвэр нь хоногийн хоолоо даахгүй болсон 
учир иргэд хөлөөрөө сонголт хийж байна. Энэ бол манай 
дундаж давхарга “гоожиж” байна гэсэн үг.

Гол шалтгааныг томосгож харвал, МУ-ын өнөөгийн 
улс төр, эдийн засгийн тогтолцоо нь дундаж 
давхаргын өрхийн сайхан амьдрах боломжийг ховх 
сорж, маргаашийн итгэлийг нь үгүй хийж байгаатай 
холбоотой. Улс төрийн олигархижсан, клиентилизмд 
идэгдсэн тогтолцооноос иргэд зугтаж байгаа хэрэг. 
Ихэнх нь сурсан, мэдсэнээ орхиод Солонгос, Австрали 
зэрэг хөгжилтэй орнуудад биеийн хүчний, хар ажил хийх 
нь Монголоос илүү орлоготой, бас нэр хүндтэй болсон 
гэсэн үг.

Дундаж давхаргын бууралтыг зогсоохын тулд 
юуны өмнө, улс төрийн клиентилист тогтолцоогоо 
халах шаардлагатай байна. Дараа нь боловсролын 
тогтолцоогоо эрс сайжруулах, шинэ түвшинд гаргах 
шаардлагатай юм. Монголын төр засаг сүүлийн үед элит 
боловсролыг шүтэх боллоо. Дэлхийн топ 100 их сургуульд 
тэнцсэн оюутнуудад тэтгэлэг олгох, хувийн, өндөр 
төлбөртэй дунд сургуульд хувьсах зардал өгөх гэх мэтээр. 
Харвард, Стэнфордод хоёр, гурван хүүхэд сургаснаас 
хотын захын дунд сургуулийн 200, 300 хүүхдийг 50 биш 
ядаж 25 сурагчтай ангид сургасан нь урт хугацаандаа 
илүү өгөөжтэй юм.  Тиймээс дээрх нийгмийн тэгш бус 
байдлыг хөөрөгдсөн бодлогоо зогсоож, урт хугацаанд 
эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт, хариуцлагатай 
ардчилсан улс төрийн тогтолцоог бэхжүүлэхэд гол нөлөө 
үзүүлэх нийтийн боловсролыг дээшлүүлэх нь чухал юм 
аа.

2020.02.13

Эх сурвалж: ҮСХ, 2020

http://jargaldefacto.com/article/post-kommunizmiin-emzeg-tseg
www.1212.mn
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НИЙТЛЭЛ

Учир шалтгааныг ялгаж салгах чадвар нь хүнийг 
бусад амьд биетээс ялгаж байдаг. Амьтад учир 
шалтгаанд үл захирагдах учир зөвхөн өөрийг 

нь өдөөсөн зүйлд хариу үйлдэл үзүүлдэг. Тэдэнд жинхэнэ 
бодол эсвэл эргэцүүлэл гэж байдаггүй. Харин хүмүүс, 
ялангуяа либерал аргаар боловсрол эзэмшсэн хүмүүс 
либерал байдлаар бодож, сэтгэж, ярьж зөвлөлдөх 
чадварт суралцсан байдаг. Зарим хүмүүс бодлогогүйгээр 
шууд хариу үйлдэл үзүүлдэг, энэ нь тэд оюун санаа, сэтгэх 
чадварыг сэргээж, учир шалтгааныг хайх, зөвлөлдөхийг 
сургадаг либерал сургалтын хөтөлбөрт хамрагдаж 
байгаагүйтэй холбоотой. 

2020 онтой золгох мөчид Ерөнхийлөгчийн “тэтгэврийн 
зээл тэглэнэ” гэсэн дарстай хундага, УИХ-аар хууль 

болон батлагдаж “чимээгүй гамшгийн харанга” дэлдлээ. 
1990 оны үеэс коммунист системийн орнууд үндсэн 
үзэл баримтлалаасаа татгалзан ихэнх нь либерал 
болоход, Монгол улсын нийгэм, улс төр, эдийн засаг 
либералчлагдаж, 1992 оны либерал Үндсэн хуулиараа 
үүнийгээ хуульчилсан юм. Сонгуулиас сонгуулийн 
хоорондох улс төрчдийн амлалт, асар их “үнэтэй” зүйлээ 
“үнэгүй” хэмээн бэлэн мөнгөөр худалддаг ард түмэн 
яагаад ийм байдалд орж буй учир шалтгааныг олж 
харах нь өнөөгийн бидний хариуцлага болоод байна. 
Үүний шалтгаан нь монголын нийгэм, улс төр, эдийн 
засаг либералчлагдаад 30 жил болсон ч боловсролын 
салбарын бодлого, сургалтын хөтөлбөр нь либерал үзэлд 
суурилж жинхэнэ утгаараа хөгжөөгүйтэй шууд холбоотой 
юм. 

ЛИБЕРАЛ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Либерал боловсролын зорилго нь ардчилсан 
нийгмийн идэвхтэй оролцогч, хурдтай хөгжин 
өөрчлөгдөж буй  өнөөгийн нийгэм, тодорхойгүй 
ирээдүйд зохицон амьдрах чадвартай иргэнийг 
төлөвшүүлэх юм. Либерал боловсролын гол цөм нь 
либерал хөтөлбөр. Хэдийгээр оройтсон ч дахиад 30 
жилийн дараа өнөөгийн түүхийг давтахгүй шийдэл 
бол либерал хөтөлбөрийг хөгжүүлэхэд онцгойлон 
анхаарах юм. 

Жон Дью 1899 онд хэвлүүлсэн “Сургууль болон 
Нийгэм” номондоо “хөтөлбөрийн төвд суралцагч байж, 
хичээл түүнд зориулагдах учиртай” гэдгийг онцолсон 
байдаг бол Чикагогийн Их Сургуулийн боловсрол 
болон байгалийн шинжлэх ухааны профессор Шваб 
өөрийн бүтээлдээ “хөтөлбөр бол онолын шинжлэх 
ухаан биш ёс суртахууны практик” гэж үзсэн байна.

Либерал хөтөлбөр нь тодорхой үзэл бодлыг 

тулган итгүүлж үнэмшүүлэхийн эсрэг юм. Энэ аргаар 
боловсрол эзэмшсэн хүмүүс хувийн үзэл бодлоо 
сайтар боловсруулж, түүнийгээ учир шалтгаан нь 
тодорхой, итгэл үнэмшил, үндэслэлээр батлан харуулж 
чаддаг. Мөн энэ хөтөлбөр нь хичээл агуулга сэдэвт 
анхаарахаас илүү суралцагчдад бие даасан байдал, 
эрх чөлөө хариуцлагыг олгож, ухаалаг эргэцүүлэл 
хийх, манлайлах чадвар эзэмших боломж олгодог. 
Энэ нь бусдын нөлөөнд шууд автах эсвэл зөвхөн 
материаллаг үзэлд хөтлөгдөхөөс сэргийлдэг гэсэн үг.

Платон “Бүгд Найрамдах” гэх бүтээлдээ учир 
шалтгааны хүчийг хамгийн сайнаар харуулж чадсан 
ба либерал хөтөлбөр бол хүүхэд, залуучуудад учир 
шалтгааныг ойлгох хувийн сахилга батыг бэхжүүлэх 
замаар “хүмүүсийн амьдрал дахь хамгийн хүчтэй зүйл 
нь аливаа зүйлийн учир шалтгааныг танин мэдэж, 
ухаарахад оршино” гэдгийг чухалчилсан байдаг. 

Б О Л О В С Р О Л

ЛИБЕРАЛ

ХУУЛИЙН ЗАСАГЛАЛ

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа гэдэг нь хувь 
хүний амьдралын туршид хийж гүйцэтгэсэн 
ажил мэргэжил болон суралцахуйг илэрхийлсэн 

нэр томьёо юм. Өнгөц харахад энэ нь энгийн, хүн бүр 
мэдэх юм шиг хэдий ч үнэн хэрэгтээ нарийн төвөгтэй 
ойлголт байсаар иржээ. 1977 онд ажил мэргэжлийн 
боловсрол судлаач Ватц “ажил мэргэжил нь хүний албан 
болон албан бус боловсролын зарчмаар сурсан сургалт 
бас цалинтай, цалингүй хийсэн бүх ажлын насан туршийн 
хөгжил дэвшил юм” гэж тодорхойлсон байдаг.

“Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох” суралцахуй 
гэдэг нь “суралцагчдын хөгжлийн тодорхой үе шат 
бүрт тохирсон мэдлэг, чадвар, хандлагыг сургалтын 
хөтөлбөрт тусган, ажил мэргэжилтэй холбоотой ухаалаг 
шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах, 
боловсруулах, үйл хэрэг болгон хөгжүүлдэг” үйл явц юм. 
Ажил мэргэжлийн чиг баримжааг тодорхойлох нарийн 
төвөгтэй үзэгдэл, үйл явцыг тодорхойлсон эрдэмтэн 
судлаачдын баталсан Зан төлөвийн хүчин зүйлийн онол, 
Хөгжлийн онол, Нийгэм танин мэдэхүйн онол, Системийн 
онол, Каосын онол гэсэн үзэл баримтлалууд өнөөг хүртэл 
хөгжиж иржээ. Эдгээр онолуудын нотолсноор ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа эзэмших үйл явц өөрийн 
гэсэн хөгжлийн үе шаттай байдаг ажээ.

Гинсберг (1951), Доналд Супер (1990) нарын 
дэвшүүлсэн Хөгжлийн онол нь ажил мэргэжлийн  чиг 
баримжаа төлөвших үйл явцыг хүүхдийн танин мэдэхүйн 
хөгжлийн үе шаттай холбон тодорхойлсон. Энэ онолд 
ажил мэргэжлийн чиг баримжааны үе шатууд нь 
суралцагчдын бага, дунд, ахлах сургууль болон сургууль 
төгссөний дараах насны онцлогоос хамаардаг учир 
тухайн үе тус бүрт тохирсон суралцахуйн үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн байдаг.  

Хөгжлийн онолоор ажил мэргэжлийн чиг баримжаа 
төлөвшлийг “11 орчим насны хүүхэд тоглодог тоглоом, 
дуртай зүйлээрээ дамжуулан мөрөөдлийн, 13 орчим 
насны хүүхэд өөрийн чадвар, давуу талаа мэдэрсэн, 15-16 
насны хүүхэд өөрийн зорилго, үнэт зүйлийг илүүд үзсэн, 
17-18 насандаа ирээдүйн төлөвлөлтийг харгалзахыг 
хичээсэн” үе хэмээн тодорхойлжээ. Өөрөөр хэлбэл 
хүүхдийн сэтгэлгээ, танин мэдэхүйн хөгжлийн үе шаттай 
ажил мэргэжлийн чиг баримжаа эзэмших хөгжлийн 
үе шат маш нягт уялдах учиртай ажээ. Уялдуулан 
хөгжүүлээгүй тохиолдолд тодорхой нэг үе шатанд “гацах” 
хандлага их байдаг байна. Тиймээс суралцагчдыг танин 
мэдэхүйн хөгжлийн үе шатны дагуу суралцах үйл явцад 
чиглүүлэх нь тэднийг ажил мэргэжлээ илүү бодит, ухаалаг 
сонголт хийх чадварт дадлагажуулдаг. 

АНУ ерөнхий боловсролын сургуульд бага ангиас 
эхлэн ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалт, үйл 
ажиллагааг хамгийн сайн хэрэгжүүлдэг улс орнуудын нэг 
юм.  Дэлхийн олон орон ажил мэргэжлийн чиг баримжаа 
олгох сургалтыг хэрэгжүүлэхдээ АНУ-ын бэлтгэн гаргасан 
материалыг хэрэглэх нь түгээмэл байдаг байна. 

АНУ, Канад, Их Британи, Шинэ Зеланд, Австрали, Өмнөд 
Солонгос, Сингапур, Япон зэрэг орнуудын хөтөлбөрийг 
судлаж үзэхэд засгийн газар, яам нь ажил мэргэжлийн 

чиг баримжаа олгох сургалтын талаар тодорхой бодлого, 
хөтөлбөртэй зарим нь бие даасан хичээл, багштай байдаг 
бол нөгөө хэсэг нь тодорхой хичээлийн агуулгын хүрээнд 
багтаан хүүхэд бүр судлахаар баталсан байна. Эдгээр 
орнуудад тус хичээлээр суралцагчдыг өөрийгөө танин 
мэдэх, хичээл сургалтыг өөрийн эзэмших боловсрол, ажил 
мэргэжлийн боломжуудтай холбон ойлгох, хөдөлмөрийн 
зах зээлд шинээр бий болж байгаа ажил мэргэжилтэй 
танилцах болон насан туршдаа сурч боловсрох дадал 
чадварыг эзэмших боломж олгодог байна.  

Ажил мэргэжлийн

ОЛОН УЛС БОЛОН МОНГОЛЫН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
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БОЛОВСРОЛ

ШИЙДЭЛ
Их дээд сургуулиудын сургалтын стандарт, 

мэргэжлийн хөтөлбөрийн агуулга, заах хичээлийг яам 
зөвшөөрөл олгож байсныг өөрчилж, 2014 онд дээд 
боловсролд хөтөлбөрт тавигдах нийтлэг шаардлагыг 
баталсан. Энэ шаардлагын дагуу хөтөлбөрөө 
боловсруулан тасралтгүй сайжруулж, сургуулийн 
захирал баталдаг болсон нь их дээд сургуулиудыг 
илүү бие даасан нээлттэй болгох буюу либералчлах 
зорилготой байсан. Мөн сургуулийн өмнөх болон 
ерөнхий боловсролын цөм хөтөлбөр, Зөв Монгол 
хүүхэд, Авьяас, Ном хөтөлбөрийг сургууль, цэцэрлэг, 
орон нутагт, хүүхэд бүрийн давуу талд суурилан бие 
даасан, өөрийн шийдвэр, үйлдлийн үндэслэлийг 
сайтар тунгаах чадвартай, бодит байдал болон 
зорилгодоо төвлөрсөн хандлагатай иргэн төлөвшүүлэх 
зорилготой хэрэгжүүлсэн. Гэвч улс төрийн явцуу 
хүрээнээс хамаараад хэрэгжилт нь үндсэндээ зогсонги 
байдалд хүрээд байна.  

Либерал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эхний алхам 
бол арга зүйн хувьд суралцагч үзэх хичээлийнхээ 
агуулгатай урьдчилан танилцсан байх нөхцөл юм. 
Багш нар хичээлийн хөтөлбөрийг суралцагчдад 
сэдэв бүрээр нь уншиж танилцах эх сурвалж ном 
зүйн хамт танилцуулж, тэдний гарт хүргэх учиртай. 
Суралцагч өөрийн санаа бодлоо илэрхийлэх, үнэлэлт 
дүгнэлт хийх баримжаатай болж, багш, суралцагчийн 
харилцан идэвхтэй ажиллах арга зүйг нэвтрүүлснээр 
багш “бүхнийг мэдэгч, шийдэгч” субъект байх бус 
чиглүүлэгч болсноор тэднийг задлан шинжлэх 
арга барилд суралцах боломж олгодог. Ингэснээр 
суралцагчид харилцан бие биенээсээ суралцах, 
хөгжих нөхцөл бүрдэж багш тэдний үзэл бодлыг 
шаардлагатай тохиолдолд залруулан, чиглүүлнэ. Энэ 
арга зүйн нэг хэлбэрийг хэрэгжүүлэхэд л суралцагчдын 
идэвх, оролцоо, суралцах соёл, арга барилд маш олон 
талын эерэг дүр төрх бий болно. 

Боловсролын салбарын чанар, хөгжил бол нэг цэгт хүрэх тухай ойлголт бус, ямар нэг  том аз, гайхамшиг 
тохиолдож нэг үйлдлээр бүхнийг шийдэх боломжгүй, тууштай хичээл чармайлт, хамтын ажиллагааны тасралтгүй 
үйл явц юм. Тиймээс олон нийт боловсролын салбараас богино хугацаанд их үр дүн шаардах тусам улс 
төрчдийн шийдэл судалгаагүй, аргацаасан, түр зуурын үйлдэлд төвлөрсөөр өдийг хүрсэн. 2020 оны сонгуульд 
боловсролын чанарыг байшин барилга бус боловсролын байгууллагыг улс төрөөс хараат бусаар ажиллах, 
либерал хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх боломж олгоно гэсэн үзэл санаа бодит төлөвлөгөөтэй, чадвартай 
хүний нөөцийн багтай улс төрийн намыг сонгох хэрэгтэй байна. 

2020 оны 1-р сар

Бизнесийн байгууллагууд шинээр орох ажилтандаа дараах шалгуурыг тавьж байна.

Economist intelligence unit survey (2014)

Япон улс 1949 онд Боловсролын сайд нь дунд сургуулийн 
ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтын 
хөтөлбөр батлан одоог хүртэл бие даасан хичээл болон 
сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлж 
иржээ. Тус хичээлийг 

1. ажил мэргэжлийн төлөвлөлт хийх

2. ажил мэргэжлийн мэдээлэл цуглуулах, хэрэглэх 

3. шийдвэр гаргах

4. хүмүүстэй харилцах гэсэн 4 чиглэлийн хүрээнд 12 
чадвар эзэмшүүлэхээр бага, дунд, ахлах ангийн 
түвшинд хэрэгжүүлж байна. 

Жишээ нь, “Хүмүүстэй харилцах” гэсэн чиглэлийн 
хүрээнд: 

ü	Бага ангид: “өөрийнхөө талаар ойлгох болон 
бусдыг хүндлэхийн ач холбогдлыг мэдэх, өөрийн 
бодол санаа хэрхэн өөрчлөгддөг яагаад энэ нь 
чухал болохыг ойлгох” 

ü	Дунд ангид: “өөрийнхөө хүчтэй талыг мэдэж, 
бусдад хэрхэн нөлөөлж болох талаар ойлгож мэдэх, 
өөрийн бодол, санааны өөрчлөлтийг ойлгож 
мэдэх, энэ нь яагаад чухал болохыг ухамсарлах, 
хүмүүстэй харилцаа тогтоох” 

ü	Ахлах ангид: “өөрийнхөө хүчтэй талыг ойлгох, 
өөрийн зан төлөв нөлөөлөл болон ажил 
мэргэжлийн холбоо хамаарлыг таньж мэдэх, 
өөрийн бодол, санааны өөрчлөлтийг ойлгож 
мэдэх, энэ нь яагаад чухал болохыг ухамсарлах, 
бусадтай үр дүнтэй харилцах чадвар эзэмших” гэж 
тус тус тодорхойлсон байна.

2013 онд МУБИС-ийн судлаачдын хийсэн судалгааны 
үр дүнгээс харахад судалгаанд хамрагдсан нийт 

багшийн 88.7%, суралцагчдын 80% нь сургуульд нь 
ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох төв байдаггүй, 
тогтмол хуваарийн дагуу энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа 
явуулдаггүй гэсэн байна. Ихэнх сургуулийн менежмент, 
үйл ажиллагааны төлөвлөлтөнд ажил мэргэжлийн 
чиг баримжаа олгох чиглэл, цөөн хэдэн сургуулийг эс 
тооцвол огт байхгүй байна. Суралцагчдын 66% нь ажил 
мэргэжлийн чиг баримжааны мэдээллийг эцэг эх, ах дүү 
найз нөхдөөсөө авдаг гэж хариулсан. 

Тус судалгаанаас харахад багш, сурагч, эцэг эх, 
удирдлагууд элсэлтийн ерөнхий шалгалтын хичээл 
яаж сонгох, ямар шалгалт өгөх, шалгалтын тест дээр 
хэрхэн ажиллах талаар зөвлөгөө, лекц сургалтыг “ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа” олгох үйл ажиллагаа гэж 
ташаа ойлгож байна. Мөн судалгаанд хамрагдсан 
боловсролын салбарын ихэнх хүмүүс гар урлал хийх, 
ногоо тарих, жолооны курс, үс засах гэх мэт мэргэжлийн 
сургалтыг “ажил мэргэжлийн чиг баримжаа” олгох 
үйл ажиллагаа гэсэн буруу ойлголттой байгаа нь энэ 
чиглэлээр хийх ажил их байгааг илэрхийлж байна. 

2015 оноос цөм хөтөлбөрийн хүрээнд “ажил 
мэргэжлийн чиг баримжаа” олгох хичээлийг 8-р ангиас 
“Амьдрах чадварт суралцах үйл ажиллагаа”-ны цагийн 
хүрээнд орохоор бэлтгэл, судалгаа хийж, багш, сурагч, 
эцэг эх, сургуулийн удирдлагад зориулсан зөвлөмж 
боловсруулан хүргэж, 20 гаруй мянган сурагчдын 
хүрээнд асуулга судалгаа хийгдсэн байв. Гэвч тус 
хичээлийг шаардлагагүй гэж үзсэн үү? эсвэл ойлгоогүй 
юу? ямар ч гэсэн одоогийн БСШУС-ын сайд нь сургалтын 
төлөвлөгөөнөөс хасч орхисон. Хэрэв бид хүүхэд, залуу үеэ 
бүтээлч, сайн сайхан, амжилттай ажиллаж, амьдраасай 
гэж хүсч байгаа бол “ажил мэргэжлийн чиг баримжаа” 
олгох сургалт, үйл ажиллагааг системтэй хэрэгжүүлэх 
шаардлага гарцаагүй байна. 

2020 оны 2-р сар                                        
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Энэ хүснэгтээс харахад Хятад зэрэг улсуудад сүүний нийлүүлэлтээ нэмэгдүүлэхэд хүндрэлтэй бол, Монгол бүрэн 
боломжтой. Гэвч сүү нь байгаа ч, нийлүүлэх дэд бүтэц дутагдалтай байна. Сүү эмзэг бүтээгдэхүүн учир илүү нарийн 
стандарт, хяналт шаарддаг. Нийгмийн өмнө тулгарсан олон асуудлуудын суурь бол ядуурал бөгөөд үүнийг шийдэхэд 
ийм чухал үүрэгтэй ч, монголчуудын үл тоож буй нэгэн шийдвэр бол хүүхдийнхээ өдрийн хоолонд сүү оруулах 
хөтөлбөр юм.

2020.01.15

Энэ нөхцөлд МУ “Үдийн хоол” хөтөлбөртөө, сүүг тусгайлан оруулах нь илүү үр дүнтэй болохыг бусад орны туршлага 
батлаж байна. Монголд сурагчдын ердөө 5 хувь нь сургууль дээрээ сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг ажээ. (Ерөнхий 
боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай, 2018). Уг нь бид хүүхдүүддээ хангалттай сүү амархан 
өгч чадах юм. 

Сүүний дотоодын хэрэгцээгээ хангах боломж (хувиар)
(Self-sufficiency ratios ) 

Экспортын хувь 
(2013 он)

1963 1973 1983 1993 2003 2013
Афганистан 99.7 99.3 98.3 98.2 95.6 88.1 0.0
Бангладеш 95.2 85.5 83.5 87.2 87.9 82.4 0.0
Хятад 99.5 100.0 98.3 97.9 94.6 83.0 0.3
Энэтхэг 97.4 98.6 99.6 100.0 99.9 100.0 1.6
Индонез 58.2 36.8 26.4 55.9 40.6 34.9 3.2
Монгол 90.8 82.6 83.3 98.8 96.4 98.3 0.0
Мьянмар 48.8 87.8 95.9 89.8 87.9 94.8 0.0
Непал 100.0 100.0 97.2 98.2 97.7 98.7 0.0
Филлипин 6.0 5.0 3.9 1.1 0.6 0.6 5.1
Шри-Ланка 58.7 61.7 52.5 57.8 23.1 37.3 1.2
Тайланд 2.3 3.5 6.9 15.6 38.0 46.9 14.4
Вьетнам 99.7 99.3 98.3 98.2 95.6 88.1 0.0

Эх сурвалж: Dairyasia.org, 2017
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 21 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл: 
2020.02.09-ний дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12 

ТОЙМДеФакто 

НАМРЫН ЧУУЛГАНААР БАТАЛСАН 154 ХУУЛЬ

УИХ-ын намрын ээлжит чуулган өнгөрсөн долоо 
хоногт өндөрлөлөө. Өнгөрсөн оны 3-р сараас хойш 
завсарлалгүй 11 сарын турш ажилласан байна. 
Манай улсын түүхэнд ингэж үргэлжилж хуралдсан 
тохиолдол байгаагүйг УИХ-ын дарга Г.Занданшатар 
чуулган хаах үеэр онцлов. Энэ хугацаанд чуулган 86 
өдөр үргэлжилсэн. Нэгдсэн хуралдаан 32 удаа, бусад 
хороод давхардсан тоогоор 119 удаа хуралдаж, нийт 
154 хууль тогтоомж баталжээ. Онцлогоос нь дурдвал: 

s	Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг өнгөрсөн 
оны 7-р сараас хойш хэлэлцэж баталсан

s	Оюу толгойн гэрээ, хэлэлцээрүүдийг шалгах 
ажлын хэсэг байгуулж, улмаар гэрээг 
сайжруулах тогтоол баталсан

s	Засгийн газрын тусгай сангуудын хуулийг 
өөрчилсөн

s	Өмнө нь 1 сонгуулийн хуулиар УИХ, 
Ерөнхийлөгч, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 
сонгуулийг зохицуулсан хуультай байсан. 
Харин өнгөрсөн 12-р сард өөрчилж тусдаа 3 
сонгуулийн хуультай болсон. Улсын их хурлын 
ээлжит сонгууль 6-р сарын 24-нд болно

Хуулийн тухай хууль гэж бий. Аливаа нэгэн хууль 
гарахаасаа өмнө хараат бус судалгаа хийгдэж, түүндээ 
үндэслэсэн байх ёстой юм л даа. Гэтэл 2016 оноос 
хойш их хурлын чуулганыг дүгнэхдээ (хууль батлах) 
ямар судалгаан дээр суурилсан тухай ерөөсөө ярихаа 
больсон. Тийм ч учраас хуулиудад үргэлж өөрчлөлт 
орсон хэвээрээ л байгаа. 

Хуулийн засаглал өндөр хөгжсөн орнуудад Regula-
tory impact assessment (RIA) буюу хууль журмуудын 
нөлөөний үнэлгээ гэж хийгддэг. Монголын Худалдаа 
Аж Үйлдвэрийн Танхимын урилгаар энэ чиглэлийн 
олон улсын хэмжээний туршлагатай мэргэжилтэн 
Монтин гэж хүн өнгөрсөн 12-р сард ирсэн. Ноён 
Монтинтой Дефакто ярилцлагаа хийсэн ба тэрээр 
аливаа нэгэн хууль журам шинээр гарахдаа өөр 
ямар хууль журамд нөлөөлөх юм бэ? Нэг шинэ 
хууль нэмэгдэж байгаа бол аль нэг хуулийг хасаж 
болох уу? зэргийг заавал судалсан байх хэрэгтэй гэж 
зөвлөж байсан. Ийм хараат бус үнэлгээ дүгнэлт хийх 
цаг ирчихээд байна. Энэ байхгүй учраас монголын 
хуулиуд батлагдан гарсныхаа дараа алаг эрээн 
болтлоо өөрчлөгдөж байгаа юм. Хуулиа судалгаатай 
гаргаач ээ, эрх баригчид аа. 

www.jargaldefacto.com www.defacto.mn

Ерөнхий эрхлэгч: 
Дамбадаржаагийн Жаргалсайхан

Ерөнхий Редактор:
Ганбаатарын Жавзмаа

Адъяагийн Тунгалаг

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

http://jargaldefacto.com/article/charliz-montin-charles-h-montin
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ТОЙМДеФакто 

УТААГ 50 ХУВЬ БУУРУУЛСАН ГЭЖ ҮНЭН ҮҮ?

УИХ-ын намрын ээлжит чуулган хаасантай 
холбогдуулан харьяалах байнгын хороо, түр хороо, 
дэд хороо энэ хугацаанд хийсэн ажлаа тайлагналаа. 
Энэ хүрээнд УИХ-ын Өргөдлийн байнгын хороо 
ажлаа тайлагнах үеэр тус хорооны дарга буюу 
Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хэсгийн ахлагч 
М.Оюунчимэг нэг жилийн дотор 75 тэрбум төгрөгийг 
зарцуулж агаарын бохирдлыг 50 хувь бууруулсан гэж 
мэдэгдсэн.

У.Хүрэлсүхийн Засгийн газар УБ хотод түүхий нүүрс 
хэрэглэхийг хориглосон. Оронд нь сайжруулсан 
шахмал түлшийг гэр хорооллын иргэдэд нийлүүлсэн. 
Энэ шийдвэрийн үр дүнд нийслэлийн хорт утаа 
багассан нь хонгилын үзүүрт гэрэл харагдуулав. 
Харагдах хэсэг нь илт буурсан ч, агаар дахь тоосонцор, 
хүхэрлэг хийн хэмжээг бууруулах ажил үлдэж байгаа. 
Ер нь бол 75 тэрбум төгрөгөөр утаагаа 50 хувь 
бууруулсан гэж өөрсдөө дүгнэж байгаа юм байна. 
Гэхдээ үүнийг хараат бус судалгааны байгууллагаар 
дүгнүүлэх хэрэгтэй. Ямар нэгэн хэмжигдэхүйц тоо 
баримтаар ярьсан нь дээр. 

М.Оюунчимэг агаарын бохирдлыг бууруулахаар 
750 тэрбум төгрөгийг сүүлийн 10 жилд салхинд 
хийсгэсэн. Үр дүнд нь агаар, хөрсний бохирдол дээд 

цэгтээ хүрээд байгааг баримт нотолгоотой нь гаргаж, 
хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн гэж мэдэгдсэн. Энэ 
их ноцтой мэдээлэл. Нийтийн хөрөнгийг дээгүүрээ 
завшиж байхад, олон мянган хүүхэд, нярай хорт утаанд 
хордож үрэгдсэн шүү дээ. Гэтэл яахаараа агаарын 
бохирдлыг бууруулна гэсэн 750 тэрбум төгрөгийг төр 
засаг нь найрлаад, хулгайлаад, хуваагаад идчихсэн 
байсныг бид 10 жилийн дараа мэдэж байгаа юм бэ? 
Одоо хуулийн байгууллага хэн, хэн хэрхэн идсэн 
гэдгийг нийтэд ил тод мэдэгдэх ёстой. Иргэд үүнд 
хариуцлага нэхнэ, энэ сонгуулиар.

Эдгээр зургийг 2-р сарын 8-ны өглөө 11 цагт авав.
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