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Монгол улс 2050 он гэхэд  “ногоон хөгжлийн” бодлого хэрэгжүүлж 

1. байгалийн үнэ цэнэ, өгөөжийг үнэлэн хамгаалж, анхдагч 
экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах

2. байгалийн нөөц баялагийг нөхөн сэргээж, хомсдолыг бууруулан, 
ашиглалтын нөөц бий болгож, байгалийн үр өгөөжийг ирээдүй 
хойч үедээ өвлүүлэх

3. усны нөөцийн хомсдолоос сэргийлж хуримтлуулан, хэрэгцээг 
хүртээмжтэй хангах нөхцлийг бүрдүүлэх

4. нүүрстөрөгч багатай, бүтээмжтэй, хүртээмжтэй ногоон эдийн 
засгийг хөгжүүлж уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах олон 
улсын хүчин чармайлтад хувь нэмэр оруулах зорилтууд тавьжээ. 
Эдгээр зорилтоос цаг үеийн шаардлагын түвшнээс хамаарч 
хүлэмжийн хий болон цөлжилтийн асуудлыг энд онцолж байна.

ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙ
2016 онд Монгол улс “Парисын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх үндэсний 

зорилт”-ын дагуу хүлэмжийн хийн ялгарлаа 2030 он гэхэд 14 хувиар 
бууруулах үүрэг хүлээсэн. Засгийн газар 2019 онд хүлэмжийн хий ихээр 
ялгаруулдаг салбаруудаа тогтоож, хэзээ ямар хэмжээгээр бууруулахаа 
мэдэгдэв. Монголын хүлэмжийн хийг үндсэндээ эрчим хүчний болон 
мал аж ахуйн салбарууд голлож ялгаруулдаг. Хүлэмжийн хийн ялгарлын 
өнөөгийн бүтэц хэвээрээ байвал  дараах төлөвтэй байх ажээ.  
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Засгийн газар Монгол улсыг хөгжүүлэх “Алсын хараа 2050” хэмээх 
урт хугацааны хөгжлийн бодлого боловсруулан УИХ-д өргөн 
бариад байна. Энэ баримт бичигт хөгжлийн бодлого буюу алсын 
хараагаа арав, арван жилээр гурван 

үе шаттай хэрэгжүүлэхээр тусгажээ. Ингэхдээ 
есөн том чиглэлээр зорилтуудаа тодорхойлсон 
байна. Үүний нэг чиглэл нь хүний хөгжил юм. 
Хүний хөгжлийн зорилгоо биелүүлж “Чанартай 
амьдралын баталгаа бүхий нийгмийн 
хамгаалалттай, аз жаргалтай амьдралын 
ээлтэй орчинд, гэр бүлийн амьдралын баталгаа, 
улс орны хөгжлийн суурь болсон чанартай 
боловсролыг хүн бүр эзэмших боломжийг 
бүрдүүлэн нийгмийн идэвхтэй МОНГОЛ ХҮН-
ийг хөгжүүлж, Хүний хөгжлийн индексийг 0.9-д 
хүргэж, аз жаргалын индексээр эхний 10 орны 
тоонд багтах болно” гэжээ. Хүний хөгжлийн 
индекс 0.9-д хүрнэ гэдэг нь өндөр хөгжилтэй 
Норвеги, Герман, Шинэ Зеланд зэрэг барууны 
орнуудын түвшинд очно гэсэн үг.

ТОЙМДеФакто 

УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ТҮГЖРЭЛИЙГ 90 ХУВЬ 
БАГАСГАЖ ЧАДАХ УУ?

СОНГУУЛИЙН ТОЙРОГ 
ХУВААРИЛАЛТ 
ШУДАРГА ЭСЭХ
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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

УЛС ОРНЫ ХӨГЖЛИЙГ ХҮНИЙ ХӨГЖЛӨӨР ХЭМЖИХ НЬ 
Хүний хөгжлийн тухай ойлголт 1980-аад оноос дэлхий нийтэд яригдаж 

эхэлсэн бөгөөд онолын суурийг нь Нобелийн шагналт эдийн засагч Амартъяа 
Сэн тавьсан. Тэрээр “Чадавхид суурилсан аргачлал” (capabilities approach) гэх 
онолыг 1980 онд боловсруулжээ. А.Сэн хөгжлийг эдийн засгийн өсөлтөөр (ДНБ) 
тодорхойлох нь өрөөсгөл гээд хүнд сайн сайхан амьдралыг бүтээхэд тодорхой 
чадавх (capabilities), үйл ажиллагаа (functionings) шаардлагатай гэжээ. Өмнө нь 
эдийн засагчид зөвхөн нөөц, баялагийг л бий болгоход голлон анхаарч байсан 
учир хөгжлийг эдийн засгийн өсөлтөөр л ойлгож байлаа. Хүнд өөрийнхөө сайн 
сайхан гэж итгэж үнэмшиж байгаа амьдралаа бүтээхэд шаардлагатай боломж, 
чадавх нь байна уу гэдэг л хамгийн чухал аж. Жишээлбэл, унадаг дугуй гэх 
тээврийн хэрэгсэл байлаа гэхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн унаж чадахгүй. 
Дугуй унах орчин нь аюултай бол дугуйны хэрэг бас л гарахгүй.
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НИЙТЛЭЛДеФакто 
Зураг 2: Хүлэмжийн хийн ялгарлын хэтийн төлөв, салбараар

Эх сурвалж: Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан 

Монгол бол уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас 
хамгийн их хохирол амсах арван орны нэг (Дэлхийн уур 
амьсгалын эрсдлийн индекс 2014). Өнгөрсөн 79 жилийн 
хугацаанд манай орны газрын гадарга орчмын жилийн 
агаарын дундаж температур 2.24C хэмээр дулаарсан 
(Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан). 
1996 оноос хойш байгалийн гамшигт үзэгдэл хоёр дахин 
нэмэгдлээ (Азийн Хөгжлийн Банк 2017).  Тийм ч учраас 
хөрсний үржил шим, чийгийг хамгаалж, газрын доройтол, 
цөлжилтөөс сэргийлэн, эвдрэлд орсон, бохирдсон газрыг 
нөхөн сэргээж, аж ахуйн эргэлтэнд оруулахыг Алсын 
Хараа 2050-д зорьжээ.

Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй ядуурал, тэгш бус 
байдал цаашид гүнзгийрэх эрсдэлд дэлхий нийтээр санаа 
зовниж байна. Монголд хөдөөнөөс хот руу шилжин 
суурьшсанаас үүдэлтэй ядуурал, тэгш бус байдал үүсч 
байна. Мөн Монгол үндэстний уламжлал, соёл болсон 
нүүдлийн мал аж ахуй ч эрсдэлд орох болов. 

Өнөөдөр Монголын 171 мянган малчин өрхийн 
амьжиргааны гол эх үүсвэр нь бэлчээр. Гэтэл нийт нутаг 
дэвсгэрийн 70 хувьд бэлчээрийн даац хэтэрсэн. Тэр 
хэмжээгээр газар нутаг цөлжиж, бэлчээрийн экосистемд 
аюул учраад байна. Эрчимтэй дулаарч эхэлсэн 1990-ээд 

Эрчим хүчний салбар дангаараа нийт хүлэмжийн 
хийн талыг ялгаруулж байна. Гол эх үүсвэр нь  нүүрсээр 
ажилладаг дулаан, цахилгааны станцууд. 2016 оны 
байдлаар манай улсын эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн эх 
үүсвэрийн 92.7 хувь нь нүүрс байгаа нь дэлхийд гуравт, 
Ботсван, Косовагийн дараа жагсааж байна. (Монгол улсын 
эрчим хүчний үр ашиг, хүртээмж, түүнд хийсэн бүтцийн 
шинжилгээ 2019). 

Хүлэмжийн хийг тогтвортой бууруулахын тулд 
сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлж, 2020 он гэхэд нийт 
эрчим хүчний суурилагдсан эх үүсвэрийн 20 хувийг, 
2030 он гэхэд 30 хувийг орлуулах шийдвэрийг 2015 
онд баталсан Төрийн эрчим хүчний талаар баримтлах 
бодлогод тусгажээ. Монгол улс сэргээгдэх эрчим хүчний 
асар их нөөцтэй, нар, салхины эрчим хүчийг ашиглах 

суурилагдсан хүчин чадал нь бараг 20 хувийг нь хангаж 
чадахуйц болсон ч борлуулалтын үнээсээ хамаараад 
үйлдвэрлэлд эзлэх хэмжээ нь бага хэвээр байна. Эгийн 
голын усан цахилгаан станцаа барьж чадахгүй, хойд 
хөршийн эсэргүүцэлтэй тулгараад байна.  

Хэдийгээр сэргээгдэх эрчим хүч нь байгаль орчинд 
ээлтэй ч, Монголд эдийн засгийн хувьд үр ашигтай биш. 
Хамгийн бодитой сонголт нүүрс хэвээрээ байна. Монгол 
улс 2014 онд 34 сая тонн CO2-той дүйцэх хүлэмжийн хий 
ялгаруулсан нь дэлхийн 0.1 хувийг эзлэж байна. Хөгжиж 
буй орны хувьд хямд нүүрсний эх үүсвэрээ одоогийн 
түвшинд нь ашиглаад цаашид өсөн нэмэгдэх хэрэгцээг 
сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээс хангаж чадвал сайн 
хэрэг болно.
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ЭЗЭНГҮЙ БЭЛЧЭЭР БА ЦӨЛЖИЛТ

http://www.mne.mn/wp-content/uploads/2019/08/Tuluv-Baidal-Tailan-2017-2018_2_compressed.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/8551.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/8551.pdf
http://www.mne.mn/wp-content/uploads/2019/08/Tuluv-Baidal-Tailan-2017-2018-Infographic_2.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-mon-2017-2020-ld-01.pdf
https://bit.ly/33rkvfs
https://bit.ly/33rkvfs
https://bit.ly/33rkvfs
http://1212.mn/BookLibraryDownload.ashx%3Furl%3DLMDI_decomposition_analysis_of_energy-Mongolia.pdf%26ln%3DMn


3

НИЙТЛЭЛДеФакто 

Монголчууд олон мянган жилийн түүхтэй бэлчээрийн 
мал аж ахуйгаа авч үлдэж чадах, эсэх том сорилттой 
тулгараад байна. Сүүлийн 30-аад жилд мал ахуйгаа зөнд 
нь орхисноос, малчин бүр тооны хойноос хөөцөлдөж 
бэлчээрээ сүйтгээд дуусгаж байна. Бэлчээрийн асуудлыг 
төр засаг ч шийдэж чадахгүй болов. Энэ нөхцөлд хамгийн 
зөв шийдэл нь хамтрал, баг болохыг Остром олон орны 

жишээн дээр харуулжээ. Тийм учраас манай багийн иргэд 
дээрх найман зарчмаар хамтарч хоршин, бэлчээрийн 
менежментээ хийх цаг нь болжээ. Мөн төр засгийн эрх 
баригчид тийм хөдөлгөөнийг дэмжих инстүүц, хууль эрх 
зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай байна.

2020.03.18

МОНГОЛД

оноос хойш 30 жилийн дотор малын тоо толгой 25 саяас 
3 дахин өсөв. Бэлчээр эзэнгүйн улмаас нийт бэлчээрийн 
22 хувь буюу, 25 сая га бэлчээр сэргэхээргүй доройтжээ. 
Энэ бол “нийтийн хөрөнгийн эмгэнэл”-ийн (tragedy of the 
commons) нэг тод жишээ юм.

Бэлчээрийн даацад нь нийцсэн хэмжээгээр уламжлалт 
мал аж ахуйгаа хөгжүүлж, тоонд биш чанарт анхаарсан 
бодлого явуулах шаардлагатай боллоо. Шийдэх нэг арга 
нь  малын хөлийн татвар. Бэлчээрийн даац хэтэрсэн, 
олон малтай нутагт өндөр татвар ногдуулах цаг болжээ. 
Татварын орлогыг тухайн нутаг дэвсгэрийн бэлчээрийг 
сэргээн хамгаалахад эргээд зарцуулах, зарцуулалт нь ил 
тод байх ёстой. Мөн мал аж ахуйн салбарын судалгаа 
шинжилгээг сайжруулж, инноваци бий болгоход 
хөрөнгө оруулж,  хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх 
шаардлагатай байна.

Гэхдээ зөвхөн татвар тогтоох, эсвэл бэлчээрийн газрыг 
хувьчлах зэргээр байгалийн нөөцийг зүй зохистой 
ашиглах чадахгүй. Нийтийн хөрөнгийн эмгэнэлд цэг 
тавих гол шийдэл бол нутгийн иргэд өөрсдөө гэдгийг 
Нобелийн шагналт эдийн засагч Элинор Остром олон 
жилийн ажиглалт, судалгаагаараа баталжээ. Япон, 
Швейцар, Испани, Филиппиний туршлагыг судлаад 
нийтийн хөрөнгийг зүй зохистой ашиглах 8 зарчмыг 
гаргав. Үүнд: 

1. нийтийн хөрөнгийн хил хязгаарыг тогтоох, 
ашиглагчдыг тодорхойлох

5. нийтийн хөрөнгийг ашиглах журам нь орон 
нутгийн нөхцөл байдалд нийцсэн байх

3. нийтийн хөрөнгийг ашиглах дүрмээ өөрчилж, 
сайжруулахад хамааралтай бүх хүн оролцох

4. нийтийн хөрөнгийг хяналттай байлгах, эгэх 
хариуцлага чухал

5. ашиглалтын дүрэм зөрчигчдөд тохирсон шийтгэл, 
торгуультай байх

6. зөрчлийг өртөг багатайгаар шийддэг байх

7. нийтийн хөрөнгийг ашиглах дүрэм, журмыг 
тухайн орон нутгийн засаг захиргаа нь хүлээн 
зөвшөөрөх

8. нийтийн хөрөнгийг ашиглагчид бусадтай хамтран 
ажилладаг байх зэрэг оржээ. 

Швейцарийн Альпийн уулархаг нутагт байрлах 
Төрбэл тосгонд 600 орчим хүн амьдардаг. 1483 онд 
тосгоныхон бэлчээр, газар, ой шугуйгаа зүй зохистой 
ашиглах зорилгоор хамтрал (сommunity) байгуулав. Энэ 
тосгонд газар худалдаж, эсвэл өөр бусад шалтгаанаар 
авсан хэн ч дундын мэдлийн баялагийг ашиглах 
ямар ч эрх эдлэхгүй. Хамтралд тэр хүнийг гишүүнээр 
элсүүлэх эсэхийг гишүүдийн саналаар шийдвэрлэнэ. 
Тус хамтралын 1517 оны “өвөлжөөний дүрмэнд” “ямар 
ч иргэн өвлийн улиралд тэжээж чадахаасаа илүү тооны 
үхэр Альпийн газарт оруулахыг хориглоно” гэжээ. Мөн 
нийтийн хөрөнгийг (бэлчээрийг) давуу эрхтэйгээр 
ашиглах оролдлогод нийцсэн торгууль оногдуулж иржээ. 
Өвөлжөөний дүрмийг сахиулах, хянах үүргийг бүрэн 
эрхт-төлөөлөгч хэрэгжүүлнэ. 

Тосгоны дүрэмд бүх оршин суугч саналаа өгөх ба 
хуулийн дагуу газрыг зохион байгуулах суурь эрх мэдлийг 
уг холбоонд олгодог. Холбоонд өөрийн үхэртэй тосгоны 
бүх иргэн хамаарна. Холбоо жил тутам хуралдаж ерөнхий 
дүрэм, бодлогоо хэлэлцэж, төлөөлөгчдөө сонгодог. 
Эдгээр төлөөлөгчид газрыг зүй бусаар ашигласан 
торгууль ногдуулах, хурал, уулзалтуудыг зохион 
байгуулах, Альпийн зам, жимийг сэргээн засварлах зэрэг 
ажлыг хариуцах хүн авч ажиллуулдаг. Тосгоныхон энэ 
байдлаар нийтийн эзэмшилдээ нягт хяналт тавихаас 
гадна бэлчээрээ бордож, зүлэгжүүлэх зэргээр арчилдаг. 
Хамгийн гол нь нийтийн хөрөнгийн ашиглалттай 
холбоотой гол шийдвэрийг түүнийг ашиглаж буй нутгийн 
иргэд өөрсдөө гаргадаг. Японд төсөөтэй тосгонууд бас 
бий. Солонгост бас 1960 оны эцсээс “шинэ тосгон” гэсэн 
хөдөлгөөн өрнөж өндөр амжилтанд хүрсэн.
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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

6

ХУУЛИЙН ЗАСАГЛАЛ

Хөгжлийн эдийн засагч (PhD), олон улсын хуульч
Ц.Батболд

Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын 75 жилийн  
ойд зориулан НҮБ-ын ажилтан Ц.Батболд бичив. 

ЗХУ-ын хувьд Германд 1918 онд алдаж байсан 
газар нутгийг буцааж эзлэхээс гадна, Гитлер “Майн 
Камф” номдоо зарласан шигээ дорд гаралтай 
Славянуудыг колончлохоор зүүн тийш дайрлаа гэхэд 
Польштой гэрээтэй Англи, Франц байлдаж саатуулна, 
2 фронтод зэрэг байлдахгүй гэсэн Германы уламжлалт 
стратегид (Schlieffen plan) баригдана гэж тооцоолж 
байсан бололтой байдаг. Гэвч Англи, Франц дайн 
зарласан хэрнээ байлдахын оронд Францын хил 
дагуу байгуулсан хамгаалалтын (Maginot) зурвасын 
ард хүлээсэн хөгийн дайн (phony war) хийжээ. Тэр 
үед баруун хилийн тойргийг даргалж байсан Жуков 
байдал аюултай, бэлтгэл муу байгааг анхааруулж, 
Черчиль хил дээр нь асар их цэрэг зэвсэг бөөгнүүлж 
байгааг мэдэгдэж, Рихар Зоргегээс эхлэн тагнуулын 
олон мэдээ өдөр цагтай нь хэлж байсан боловч Сталин 
Гитлерт итгэсэн хэвээр, Германтай байлдуулах гэсэн 
өдөөн хатгалгад автагдаж болохгүй гэсэн хатуу байр 
суурьтай байсан байдаг. Дайн эхлээд 9 хонож байж ард 
түмэндээ радиогоор үг хэлсэн ч шоконд орсных байсан 
гэж түүхчид тайлбарладаг. Ингээд Германы цэрэг 
гурван чиглэлээр цөмөрч нэг долоо хоногт Минск, 
хоёр долоо хоногт Киевт хүрч, 9-р сард Ленинград, 
10-11-р сард Москва, Одесст тулж ирэв. Үүнд 1936-
1938 онд Сталины явуулсан “их цэвэрлэгээний” үеэр 
орчин үеийн хурдан дайны онолыг ойлгож байсан 
М.Тухачевский тэргүүтэй цэргийн дээд удирдлагыг 
хэлмэгдүүлсэн байсан нь их нөлөөлсөн гэдэг. ЗХУ-
ын 5 маршалын 3; 9 адмиралын 8; 15 армийн 

командлагчийн 13; 186 дивиз командлагчийн 154 нь 
хэлмэгдсэн гэсэн судалгаа байдаг. Бараг л хэт хурдан 
давшиж хангамж тасалдсан, зуны хувцастай цэргүүд 
нь Оросын өвөлд өртөж зэвсэг техник нь царцсаны 
ачаар л давшилт нь гацсан гэдэг. Улмаар Гитлер 
генералуудаасаа зөрөн урд зүгт Сталинград, нефтийн 
эх үүсвэр рүү хүчээ шилжүүлж Курскд бут цохиулснаар 
1943 оноос л байдал нааштай эргэсэн байдаг. 
Холбоотнуудтайгаа харилцаагаа сайжруулахын тулд 
1943 онд Коминтернийг татан буулгасан боловч, 
Польшид 1939 онд олзолсон 4421 офицерийг Хатынд 
буудаж булсныг Германчууд мөн онд олж, дэлхий 
нийтэд цацсаныг Фашистуудын хийсэн хэрэг гэж 
үгүйсгэсэн нь ЗХУ-ын нэр хүндэд нэн муу нөлөөлсөн 
(Крымыг эзэлсний дараа Германд тусалсан гэж 
Татарууд, Халимагуудыг хоморголон баривчилж 
цөлсөн) байдаг.

Байлдааны бэлтгэл муутай ч дайны олзоос 
хоцрохоос айсан Mуссолини Хойд Африкт довтолж 
Гитлер тусалсан боловч мөн 1943 онд Англи-
Америкийн цэрэгт ялагдав. Япон Азид Германаас 
дутахгүй “цахилгаан дайн” хийж, Энэтхэг-Хятадын 
хойг, Малайз Сингапур, Хонконг, Тайланд, Бирм, 
Индонез, Филиппин мөн Номхон далайн олон арлыг 
эзлэн “живэхгүй онгоц тээгч” болгон бэхжүүлсэн 
боловч, 1943 оноос Америкийн тэнгисийн хүчин 
арлаас арал чөлөөлөх замаар Япон руу давшиж эхлэв. 
Мөн 1943 оны үеэс Атлантын далайг хэрсэн Германы 

Дэлхийн 2-р дайн эхэлснээр Үндэстнүүдийн Лигийн үйл ажиллагаа үндсэндээ зогсож, 1929 онд шинэчилсэн 
дайны үед баримтлах олон улсын стандартын тухай Женевийн конвенцууд ч зөрчигдөж эхлэв. Гитлер зүүн 

талдаа харилцан үл довтлох гэрээтэй болж аваад өрнөд Европыг хэдхэн сард эзлэж, Английг бөмбөгдөн 
номхотгож баруун талдаа айлтгүй болмогц ЗХУ-д халдав. 
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Тэрээр “1920 онд Халх Монголын засагт хан, Жалханз 
хутагт тэргүүлэн хутагт ван гүн түшмэл олон зөвлөж, 
Монголын өөртөө эзэрхэх эрхийг хамгаалахаар тогтоод тус 
Монголын Жавзандамба хутагт хаантнаа айлтгаж Их Америк 
улсын засгийн ордноо өргөснийг зөвшөөрөн хүлээсэн 
бөлгөө. 1921 онд Улаан Оросын цэрэг тус Монголын хэдэн 
залуучуудын хамт гэнэт хүрээнд орж ирээд сүрээр улаан 
намын засгийг байгуулж, бүх хэргийг Оросоос заан сургаж, 
шажныг түлхэн унагах ба өмчийн хөрөнгийг үгүй болгохыг 
зорьж, цаазыг хатуугаар явуулж, хүний зөвлөн хэлэлцэх 
эрхийг таслаж, хүн галт зэвсгийг хэрэглэж болохгүй зэрэг 
аргыг хэрэглэж, Орос улс манай Монголыг залгин хамтатгах 
санаа байдал илрэхэд олон Монголчууд жигшин гаславч 
арга олохгүйд адил зоригтон нар нууц зөвлөж Оросын 
гараас гарах арга эрэхийн тулд намайг олны төлөөлөгчид 
томилон явуулжээ… Ар Монголын (Чойбалсангийн) Засгийн 
газраас нэгэн түшмэлийг маш нууцаар илгээж: 

1. Тус Монголын байгуулан бүтсэн улсыг батлан тогтоох 

2. Бусад этгээд тус Монголын газар нутгийг хүчирхэн 
эзэрхэхийг хязгаарлах 

3. Монголын нутгийн дотор аль ч улсын цэрэг буюу 
цэргийн туслах нарыг суулгахгүй болгох  

Энэ гурван зүйлийг голчлон ард түмний эрх ашгийг 
батлан хамгаалах учир Америк, Англи хоёр их улс лугаа 
яахан нэвтрэлцэх зам олохыг маш нарийн болгоомжлон 
бүтээхийг тушаав. Энэ явдал түгшүүртэй учир мөн тул 
хэнд ч огт мэдэгдэж болохгүй, маш болгоомжлон хичээж 
буймуй. Хэрвээ энэ чимээг хойт Орос сонсвоос тэдгээр нөхөд 
амьдарч чадахгүй болох бөгөөд миний биед ч түгшүүртэй 
(аюултай) болмуй” гэжээ. 

Дээрх 3 зорилт нийт социалист системийг хамарсан 
ардчилсан хувьсгалын ачаар 1990 он хүрч байж сая бүрэн 
биелэжээ. Монгол улс 3 зууны дараа анх удаа өөрийн бие 
даасан эрх мэдэл, гадаад бодлоготой болж, дэлхий дахинтай 
чөлөөтэй харилцах бололцоотой болов. Улмаар хүний 
эрхийн НҮБ-ын зарчмуудыг хангасан ардчилсан засаглал, 
хувийн өмч, эдийн засгийн эрх чөлөөнд тулгуурласан зах 
зээлийн системд шилжсэнээр хүн төрөлхтний нийтлэг 

хөгжилд нэгдэв. Энэ нь мөнхийн хоёр хөрштэйгөө найрсаг 
хамтын ажиллагаагаа улам идэвхжүүлэх, түүхэн тодорхой 
нөхцөлд төлөвшиж тогтсон тэгш бус харилцааг засч 
тэнцвэржүүлэх боломж байв. Ялангуяа гуравдагч орнуудын 
өндөр технологи, хөрөнгө хүчийг татах замаар Монголын 
харьцангуй давуу тал болох уул уурхайн баялагийг эргэлтэд 
оруулан, хөршүүдийнхээ асар том зах зээлд нийлүүлэх 
замаар эдийн засгийнхаа хөгжлийг хурдасгаж, бүтцийн 
шинэ шатанд дэвшүүлэх боломж нээгдэв. Үүнд Оюу толгой 
ба Таван толгой төслүүд шийдвэрлэх үүрэгтэй байв. 

Харамсалтай нь сүүлийн жилүүдэд би хүртэхгүй л юм 
бол чамаар хийлгэхгүй (rent - seeking), миний улс төрд л 
тус болж байвал нийтээрээ хохирох нь падгүй (populism) 
гэсэн мугуйдал явагдсаар өнөөдөр энэ хоёр төсөл гацаа, 
сэхээний байдалтай болсон байна. Хамгийн аймшигтай нь 
хууль журмын хүрээнд ажил үүргийнхээ дагуу тэдгээр гэрээ 
төслийг байгуулах буюу боловсруулах ажлыг удирдсан 
Ерөнхий сайдуудаа улсаа худалдсан авлигач нэр зүүлгэн, 
бие даасан шүүх, хууль хангах нотолгоогүйгээр гэмт хэрэгт 
татахыг оролдож байна. Нэгийг нь шалгаж мөрдөж байна гэж 
2 сар шоронд хорьж, нөгөөг нь шүүх хэрэгсэхгүй болохоор 
прокуророо сольж байгаад батлагдаагүй төсөл, саналыг 
нь нотолгоо болгон насаар нь хорих хүртэл шийтгэлтэй 
терроризмын ял тулгаж байгаа юм байна. Бас нэг Ерөнхий 
сайд, өмнөх Ерөнхийлөгч ийм хэлмэгдэлд өртөхөөс айгаад 
эх орондоо ирж чадахгүй, магадгүй улс төрийн орогнол 
хөөцөлдөж явна гэж мэдээлж байна. Хамгийн гол нь хууль 
хүчний байгууллагад нөлөөлж, хүмүүсийн ажил бизнесийн 
өө сэв, өөрт нь байхгүй бол ах дүүг нь барьцаалан амыг нь 
үддэг Сталинист арга амилж байгаа мэт (Сталин Ленинийн 
засагт хамт ажиллаж, өөрийг нь боловсролгүй гэж голж 
байсан нөхдийгөө хэргээ хүлээвэл гэр бүлийнхнийг чинь 
оролдохгүй гэж цааш харуулаад, үнэнч Молотовынхоо 
эхнэрийг нь Гулагт хорьчихоод олон жил гадаад сайдаар 
ажиллуулж байсныг Хрущёв сүүлд Монголд элчингээр 
цөлсөн байдаг). 

Эл байдал нь Монголыг дэмждэг байгууллага хүмүүсийг 
сэрдхийлгэж, Монгол чинь ардчилал зах зээлийн 
шилжилтийн ололтоосоо ухраад зогсохгүй, Африк, Латин 
Америкт тархмал байсан хууль хүчнийхнийг гартаа оруулан 

ТҮҮХИЙН СУРГАМЖ
Судлаач М.Саруул-Эрдэнэ саяхан нийтлүүлсэн Дилова хутагтаас 1932  онд АНУ-ын элчин сайдад, 1942 онд 

Ерөнхийлөгч Ф.Д.Рузвельтд уламжлуулахаар О.Латиморт бичсэн гурван захидал тэр үеийн Монголын элит 
сэхээтнүүд олон улсын геополитикийн байдлыг одооныхоос ч илүү сайн ойлгож, 1911 онд олсон үндэсний тусгаар 
тогтнолоо хамгаалахын төлөө ямар хүнд нөхцөлд амиа эрсдүүлэн тэмцэж байсныг харуулаад зогсохгүй, Монголын 

мөнхийн эрх ашгийн тулгын гурван чулуу зарчмыг бидэнд дахин сануулжээ. 

ХУУЛИЙН ЗАСАГЛАЛ
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улс орноо дарамталдаг  ‘tin-pot-dictator’ дарангуйлал руу 
гулсах нь уу гэж санаа зовоход хүргэж байна. Зарим нь бүр 
гадны нөлөө биш биз гэж гайхаж байна. Ажлаа хамгийн 
сайн хийсэн, баруунтай дорвитой харилцаа хөгжүүлж 
чадах Монголдоо л ховор боловсрол туршлагатай Ерөнхий 
сайдуудаа яагаад Элчин сайдаас нь татах гээд байгаа юм бэ 
гэж асууж байсан хүн одоо, Орост яагаад цэргийн зөвлөхөө 
элчингээр томилж байгаа юм бэ, уламжлалт цэргийн 
харилцаа тусламжийг сэргээнэ гэдэг чинь Монголыг эргээд 
Оросын дагуул болгох биш үү, онгоц танкаар байлдаж 
Монгол ялах дайсан та нарт хэн байна аа гэж асууж байна. 

Зүүн тийш  Оросоор гарах төмөр зам чинь түр зуурын ямар 
ч хөнгөлөлт аваад ашигтай болохгүй шүү, хоёр Солонгос, 
Орос-Японы энхийн гэрээ зэрэг дэлхийн хоёрдугаар дайнаас 
үлдсэн шийдээгүй хэцүү асуудлуудтай, эдийн засгийн 
интеграци хөгжүүлэх гэж НҮБ 30 шахам жил төсөл хэрэгжүүлж 
үр дүнд хүрэхгүй байгаа бүс нутаг шүү гэж зөвлөж байна. 
Үнэхээр Алс Дорнодоо эзгүйрүүлэхгүй хөгжүүлэх, ялангуяа 
Владивосток, түүнээс дулаан байнгын ажиллагаатай боомт 
хүрсэн дөт төмөр замтай болох нь Оросын байнгын хүсэл 
бэрхшээл байсан бөгөөд Ялтын гэрээгээр буцааж авсан 
төмөр зам нь байнгын алдагдалтай, хамтран ашиглах гэхээр 
Мао асар их хөрөнгө оруулалт шаардсан тул БНXАУ-д үнэ 
төлбөргүй шилжүүлсэн байдаг. 

Ер нь Таван толгойн хорлон сүйтгэл гэж юуг хэлж 
байна вэ? Уул уурхайн онцлог чинь гадныханд өгчих 
өмч гэж байхгүй, нөөц баялагаа олзворлож зараад 
л цалин хөлс, татвар royalty, ашиг хүртэх, тэр нь 
далайцтай удаан л байвал унац ихтэй ажиллагаа шүү 
дээ. Тэр үеийнх шиг ашигтай юм хийх нөхцөл бололцоо 
аль эрт байхгүй болсон. Томхон төсөл хэрэгжүүлвэл 
хувьцаа эзэмшигч бүх иргэдээс асуудаг, ашгийг нь 
төр аваад тараачихдаг буюу огт өөр төслүүдийн 
санхүүжилтэд зарчихдаг төрийн компанийг олон улсын 
IPO хийнэ гэж хэзээ ч бүтэхгүй. Одоо юу гэж нэрлэх нь 
хамаагүй, хамгийн гайгүй нөөцөө барьцаалсан бонд 
зээлийн шинжтэй л юм болж дуусна байх. Түүний үр 
ашиг өмнөх төслөөс олон дахин дутуу төдийгүй, төлж 
дийлэхгүй байгаа төрийн өрийг нэмэгдүүлэх аюултай. 

Эдгээр Ерөнхий сайдуудаа шийтгэлээ гэхэд давж заалдах 
дотоодын үе шат дуусмагц тэд олон улсын хүний эрхийн 
шүүхэд хандах эрхтэй болно. Тэнд Монголын биш олон 
улсын хууль стандартаар үнэхээр Оюу толгой өгсөн авлига, 
Хятадын компани олсон ашиг хохирол нотлогдохгүй бол 
гэмт хэрэг бүрдэхгүй. Эцэст нь улс төрийн хэлмэгдэгсдээ 
суллахыг олон улсын хамтын нийгэмлэг байнга шаардсан, 
бололцоотой чадалтай нь гадаадад зугтаж орогносон бусад 
цээрлэдэг “shithole” орон болж, хожмын нэг засаг өнөөгийн 
Судан шиг өмнөх Ерөнхийлөгчөө олон улсын шүүхэд өгч 
байх замд орохыг үгүйсгэх аргагүй. 

Монголыг өнөөдөр коронавирусаас дутахгүй олон 
бэрхшээл хүлээж байна:

1. Коронавирус дарагдахгүй сунжирвал машинаар 
зөөж болохгүй нүүрсээ урагшаа ачуулах төмөр замын 
ажлыг яаж түргэсгэх вэ? 

2. ОУВС-тай байгуулсан гэрээгээ зөрчиж програм 
зогсоосны улмаас сонгуулийн дараагаас өрөө төлж 
чадахгүй дефолтод орох бол яах вэ? 

3. Дулаарлын улмаас нян идэвхжиж байгаа өнөөгийн 
нөхцөлд ган зуд, малын өвчинд нэн өртөмхий 
бэлчээрийн мал аж ахуй хүндэрвэл яах вэ? 

4. Оюу толгой, Таван толгойтой харилцаа, хайгуулын 
лиценз журамлал, Үндсэн хуульд оруулсан зарим 
өөрчлөлтийн улмаас гуравдагч хөршийн хувийн 
хөрөнгө оруулалт орж ирэх найдвар үндсэндээ 
байхгүй болоод байгаа уул уурхайн салбар хүндэрвэл 
валютын өөр ямар эх үүсвэрээр импортын хэрэгцээгээ 
залгуулах вэ?

5. Ямар салбарууд өөрөө хөгжиж, холын төлөвлөгөө 
гэсэн хоосон мөрөөдлүүд биелэгдэх юм бэ?

Энэ бүх сорилтуудыг давахад бидэнд үндэсний эвлэрэл 
өнөөдөр хамгийн чухал болж байна. Байгалийн баялагийн 
рентээ булаацалдаж улс төрчид нь бие биенээ барьж 
идсэн, улс орноо сүйрүүлсэн бусад орны гашуун туршлагууд 
хангалттай бий. Монгол хүн болгон эх оронч болов уу, 
харилцан буулт хийж хамтарч ажиллаж сураагүй нь улс 
төрийн тоглоомын боловсон дүрэм хөгжөөгүйнх мэт. 
Ялангуяа сонгуулийн уур амьсгал сөргөлдөөнийг хурцатгаж 
хэлмэгдэл гарахад түлхэж байх шиг.

Иймээс 

1. Парламентаас төрийн ажил үүргийнхээ дагуу  
гаргасан шийдвэрийнхээ төлөө (алдаатай 
алдагдалтай болсон ч) улс төрчид гэмт хэрэгт 
татагдах ёсгүйг баталгаажуулсан хууль гаргах (энэ нь 
одоогийн эрх мэдэлтнүүдийн үйлдэлд ч хамаарна) 

2. Сонгууль өнгөртөл улс төрийн нөлөөлөл орсон байх 
магадлалтай хэргийн мөрдөлт шийдвэрлэлтийг 
зогсоон хойшлуулах. 

3. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн үзэл баримтлалын 
дагуу гадны нөлөөгүй, бие даасан шүүх, хяналтын 
байгууллагыг шинэчилсний дараа тэдгээр хэргийг 
шийдвэрлэхийг уриалж байна. 

4. Үндсэн хуулиар олгогдсон шинэ боломжийг ашиглан, 
улс төр бизнесийн нөлөөнд орохгүй, бие даасан 
шударга шүүх, хяналтын тогтолцоо бий болгож, 
ийм нөлөөнд автагдаж байгаа хүмүүсээс эгнээгээ 
цэвэрлэж, Монголд хүний эрхийг баталгаатай 
болгохын төлөө тууштай тэмцэхийг нийт хуульчдад 
уриалж байна. 

2020.03.15
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Засгийн газар “...сургалтын зээлийг хөнгөлөх, чөлөөлөх, 
хүчингүй болгох журам” батлах төслийг УИХ-д өргөн барив. 
Төсөлд жишээ нь “Эзэмшсэн мэргэжлээрээ эх орондоо болон 
эх орноо төлөөлөн гадаадад 5-аас доошгүй жил тасралтгүй 
ажиллан, нийгмийн даатгал төлсөн тохиолдолд зээлээс 
бүрэн чөлөөлөх” гэсэн заалт байгаа учир олон нийтийн 
дунд Боловсролын зээлийн сангийн зээлээр гадаадад сурсан 
төрийн түшмэдийн хүүхдүүдийн өрийг тэглэх гэж байна 
гэсэн шуугиан өрнүүлэв. Саяхан тэтгэврийн зээл тэглэснээс 
болоод нийгэмд бас нэг давалгаа ингэж үүслээ. 

1993 онд Сургалтын төрийн сан байгуулагдаж 30 
мянган иргэнд сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж, 
70 мянган иргэнд сургалтын төлбөрийн зээл, 1997 оноос 
хойш 2200 иргэн гадаад орны дээд боловсролын сургалтын 
байгууллагад суралцахдаа сургалтын төлбөрийн болон 
амьжиргааны зээл, 2000 оноос хойш 55 мянга гаруй төрийн 
албан хаагчийн хүүхэд сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг 
авсан байна. Засгийн газраас баталсан журамд зааснаар 
дотоодын их, дээд сургуульд зээлээр суралцан төгссөн 
иргэний ажилласан жилийг харгалзан 2004, 2008 онд 
зээлээс чөлөөлж байжээ. Гэвч дээд боловсролын 14 мянган 
диплом, өнөөдөр 16 тэрбум төгрөгийн зээлийн “барьцаанд” 
байгаа тухай Боловсролын сайд Б.Баатарбилэг мэдэгджээ. 
Энэ нь Монголд их дээд сургууль төгсөгчид хөдөлмөрийн 
зах зээл дээр ямар хэмжээнд үнэлэгдэж буйг илэрхийлж 
байна. Суралцагч эзэмшсэн мэдлэг, чадвар-мэргэжлээрээ 
хөдөлмөрийн зах зээл дээр өрсөлдөн ажил, орлоготой болох 
замаар сургалтын зээлээ эргүүлэн төлөх ёстой. Гэтэл манай 
улсын дээд боловсролын тогтолцоо нь эрэлт, нийлүүлэлтийн 
хол зөрүүтэй, хөдөлмөрийн зах зээлтэйгээ уялдаагүй учир 
академик-ажилгүйчүүд “үйлдвэрлэж”, сургалтын зээлээ ч 
төлөх чадваргүй дипломын эздийг бүтээж байгаа нь дээд 
боловсролын хөрөнгө оруулалтын өгөөж тун доогуур 
байгаагийн тусгал биш гэж үү?

Өнөөдөр дэлхий дахинд боловсролын санхүүжилтийн 
гурван жишиг хувилбар байна.

1. Дээд боловсрол бол хувь хүний хөрөнгө учир 
боловсрол эзэмшигч зах зээлийн зарчмаар 
сургалтаа өөрөө санхүүжүүлэх. Боловсрол олж 
авахад зарцуулсан хөрөнгө оруулалтынхаа өгөөжийг 
хувь хүн өөрөө хүртдэг учир сургалтын төлбөр, бүх 
зардлаа өөрөө төлөх нь зөв.

2. Дээд боловсрол нь нийтийн хөрөнгө. Тийм учраас 
бүгдэд тэгш боломж олгож, хүртээмжтэй байхаар 
нийтийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлэх ёстой.

3. Холимог  – хувийн болон нийтийн хөрөнгө 
оруулалтаар санхүүжих.

Эхний ангиллын том төлөөлөл болох АНУ-д дээд боловсрол 
эзэмшигчдийн ихэнх нь зээлээр сургалтаа санхүүжүүлдэг 
учир өнөөдөр АНУ-д 44 сая хүний 1.5 ихнаяд доллараар 
хэмжигдэх сургалтын зээлийн өр байна. 40 эргэм насандаа 
сургалтын зээлээсээ салаагүй байх асуудал энгийн үзэгдэл 
бөгөөд эргэн төлөлтийн асуудлаас үүдсэн эдийн засгийн 
хүндрэл ч гарах магадлалтай гэж зарим мэргэжилтнүүд үзэх 
нь бий.

Дараагийн ангилалд орох Скандинавын Дани, Швед, 
Финланд, Норвеги улсуудад сургалт төлбөргүйгээс гадна 
зарим нь амьжиргааны өртгийг тэтгэмжээр санхүүжүүлдэг. 
ХБНГУ-д сургалтын төлбөр байхгүй ч амьжиргааны 
өртөг зээлээр санхүүжих боломжтой. Тухайлбал Германд 
нийгэм, эдийн засгийн чиглэлийн бакалаврын нэг оюутны 
сургалтын зардал €30.000 гаруй байхад анагаах ухааны 
чиглэлийн оюутных €200.000 болдог. Харин энэ зардал яаж 
эргэн төлөгддөг вэ? Нийгмийн ухааны чиглэлээр төгсөгчийн 
жилийн дундаж цалин €35.000, инженер, IT мэргэжилтэн 
€47.000, эмчийнх €84.000. Дунджаар жилийн цалин €40.000 
гэвэл хүн амын орлогын албан татварт €3.020, нийгмийн 
даатгалд €8.000 төлөгдөнө. Төрөөс тус оюутанд оруулсан 
хөрөнгө оруулалтыг зөвхөн татварын орлогоор нөхнө гэвэл 
8-10 жилийн дотор, харин татвар, нийгмийн даатгалын 
хураамжаар хамтатган тооцвол 5-8 жилд эргэн төлөгдөж 
байна. Суралцагч 25 насандаа хөдөлмөрийн гараагаа эхлэж 
67 насандаа тэтгэвэрт гарах одоогийн нөхцлөөр тооцвол 
эхний 5-8 жил нь боловсролынхоо хөрөнгө оруулалтыг 
нөхөөд үлдсэн 30 гаруй жилийн туршид нийтийн хөрөнгө 
оруулалт хийж байна гэсэн үг. 

Манайх холимог ангилалд багтахаар байгаа ч Дээд 
боловсролын хуулийн 8-р бүлэг “дээд боловсролын эдийн 
засаг, нийгмийн баталгаа”- ны тухай зүйл ангиудыг 2011 онд 
хүчингүй болгосноос эл асуудал үндсэндээ шийдлээ хайсаар, 
хүлээсээр.  

Аливаа улсын боловсролын тэр дундаа дээд боловсролын 
“бүтээгдэхүүн” хэр чанартай байхаас тухайн улсын өрсөлдөх 
чадвар хамаарна. Дээд боловсрол өндөр босготой бөгөөд 
нэгэнт шалгарсан оюутныг суралцах, хөгжих орчин 
нөхцлөөр хангаж, санхүүжилтийн тогтвортой, найдвартай 
тогтолцоо бий болгох нь чухал. Эдүгээ Монголчууд бид ямар 
зарчмаар дээд боловсролдоо хөрөнгө оруулалт хийх вэ, яаж 
санхүүжүүлэх вэ гэдгээ эргэн нухацтай харж, сайтар хэлэлцэн 
“цоорхой” хуулиа шинэчлэн, дээд боловсролоо өөд нь татах 
цаг болжээ. 

2020.03.18
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