
"Иргэд Төсвөө Хянана" сүлжээнээс 2010 оны 10 дугаар сарын 1-ээс эхлэн УИХ-ын 
гишүүний тойрог тус бүрт олгож байгаа 2009 оны 500 сая төгрөг, 2010 оны 1 тэрбум 
төгрөгийн хуваарилалт ба зарцуулалтад мэдээллийн мониторинг хийж байна. Энэ ажпын 
хүрээнд одоогийн байдлаар 15 орчим УИХ-ын гишүүний дээрх мөнгөнд холбогдох баримт 
мэдээллийг цуглуулж нэгтгэсэн бөгөөд уг мэдээллийн мониторингийн үйл явцтай 
уууууу.Еизиу.тп, \ллллл/.\л/огс1рге53.тп сайтуудаар орж танилцах боломжтой. 

Мэдээллийн мониторингийн хүрээнд УИХ-ын гишүүний хэмээх тодотголтой энэхүү 
мөнгөний талаар цуврал танилцуулга бэлтгэн хүргүүлэх юм. Энэ удаагийн танилцуулга нь 
УИХ-ын гишүүний мөнгө анх яаж гарч ирсэн, түүний хэмжээ хэрхэн өөрчлөгдөж ирсэн 
талаар болон түүнийг дэмжиж буй болон эсэргүүцэж буй байр суурь, олон нийтийн санаа 
бодол зэргийг багтаасан болно. 

Та дараа, дараагийн танилцуулгаас УИХ-ын гишүүн тус бүрийн 500 сая, нэг тэрбум төгрөг 
хаана, хэнд зориулагдаж, ямар байдлаар зарцуулагдсан талаархи дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг хүлээн авч танилцах юм. 

УМ1Х-ын гишүүний "тойргийн" мөнгө бий болсон түүх... 

УИХ-ын гишүүний сонгогдсон тойрогт тухайн гишүүний саналыг үндэслэн зарцуулахаар 
төсөвт тусгайлан баталж байгаа мөнгө буюу одоогийн нэг тэрбум төгрөг нь анх 2004 онд 
10 сая төгрөгөөр эхэлж, 2006 онд 100 сая, 2007 онд 250 сая, 2008 онд 500 сая, 2009 онд 
нэг тэрбум төгрөг болж анхны дүнгээсээ нэг зуу дахин үржиж нэмэгдсээр өнөөг хүрсэн 
байх юм. 

Анхнаасаа л олон нийтийн болон тухайн үеийн сөрөг хүчний эсэргүүцэлтэй тулгарч 
байсан хэдий ч өөрсдийгөө сонгож байгуулсан, засгийн эрхээ барьдаг ард түмний үгээ огт 
сонсдоггүй болохоор өнөө хүртэл яваад ирсэн хэрэг. Содо.тп мэдээллийн вэб хуудасны 
"Гишүүдийн өмнө авсан нэг тэрбум төгрөг үр дүнгээ өгсөн үү. Ер нь УИХ дахин ийм 
шийдвэр гаргахыг та дэмжиж байна уу?" гэсэн санал асуулгад оролцогчдын 27 хувь нь "огт 
үр дүнгүй ажил", 55 хувь нь "мөнгө авч дэд бүтэц, бүтээн байгуулалт хийх чинь Засгийн 
газрын ажил. Гишүүд зөвхөн хууль тогтоох үүрэгтэй. Тиймээс УИХ-ын гишүүдийн 76 
тэрбумыг эрс эсэргүүцэж байна" гэжээ. 
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УИХ-ын гишүүн Л.Гүндалай энэ мөнгийг анхнаасаа эсэргүүцэж "УИХ-ын гишүүдэд өгч 
байгаа авилга"1 хэмээн нэрийдэж "УИХ-ын гишүүд гэдэг чинь хөрөнгө мөнгийг төсөвлөж 
баталдаг болохоос биш зарцуулдаг этгээд биш ээ" гэдгийг хэдэнтээ сануулсан байдаг. 
Эндээс 76 тэрбумтан, 76 сангийн сайд гэсэн нэршил бий болжээ. "Авилгач"-аас эхлээд 
"алтан загасны эмгэн"-ээрээ дуудуулан байж жил бүрийн төсөвт суулган өөрсдөдөө 
зориулж, өөрсдөө баталдаг гишүүдийн гэх тодотголтой "тойргийн" гэж нэршсэн мөнгө 
ингэж эхэлсэн байна. 

УИХ-аас 2007 оны Төсвийн тухай хуулийг хэлэлцэн батлахдаа "орон нутгийн хөгжлийг 
дэмжих хөрөнгө оруулалт" нэрээр 250 сая төгрөгийг сонгуулийн тойрог тус бүрт 
хуваарилан баталсныг ҮХЦ-ээс "УИХ-ын гишүүдийн тус тусын тойрогтоо хөрөнгө 
оруулахаар гаргасан санал, жагсаалтыг үндэслэн УИХ-ын сонгуулийн тойргийн журмаар 
тойрог тус бүрт тэгшитгэн хуваарилж, зарим төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцад 
тараан байршуулсан 250 сая төгрөг буюу нийт дүнгээрээ төсөвт туссан 19.0 тэрбум 
төгрөгийн хөрөнгө оруулалт нь2..." гээд Үндсэн хуулийг зөрчсөн гэж үзэж буй 6 зүйлийн 7 
заалтыг жагсаан бичиж дүгнэлт гаргасан байна. 

Ийнхүү ҮХЦ-ээс тойрогт хуваарилж буй УИХ-ын гишүүний гэх энэ мөнгийг Үндсэн хууль 
зөрчиж байгаа талаар шийдвэр гарсан, одоо хүртэл тэр нь хүчин төгөлдөр байтал үг үсэг 
төдийгөөр зүсийг өөрчлөн жил жилийн төсөвт суулгаж, өрхийн эмнэлэгт авто машин, 
сургууль цэцэрлэгт гал тогоо нийлүүлэх, тойргийнхоо сонгогчдод гэр бэлэглэж, сууцных 
нь дээврийг нь засах төдийгөөр захиран зарцуулсаар иржээ. 

2008 оны сонгуулийн өмнө УИХ-ын гишүүн Э.Бат-Үүл чуулганы хуралдаан дээр тойргийн 
мөнгийг "...энд сууж байгаа 76 гишүүний тойрогт дээр хөрөнгө оруулалт хийх, цаад 
утгаараа бол 2008 оны сонгуульд хийж байгаа хөрөнгө оруулалт байхгүй юу. Улс төрийн 
хөрөнгө оруулалт шүү дээ. Үүний цаана ардчилсан сонгууль гэдэг чинь устаж алга болж 
байгаа гэдгийг бид нар мэдэж байгаа. Одоо удахгүй 500 сая болно. Удахгүй нэг тэрбум 
болно. Одоо жишээ нь 2008 онд надтай хэн үзэлцэх юм" гэж хэлж байсан байх юм. Түүний 
үг биеллээ олж 2008 онд тэр дахин ялж, нөгөө тойргийн мөнгө 500 сая, нэг жилийн дараа 
нэг тэрбум болжээ. 

| Тэгш байдал, шударга ёсны зарчмыг алдагдуулж, сонгуульд илт 
| давуу байх боломжийг олгож байна. 

АНУ-ын Үндсэн хуулийн 27 дугаар нэмэлтэд "Сенат болон төлөөлөгчдийн танхимын 
гишүүдийн ажлын нөхвөр хөлсний хэмжээнд өөрчлөлт оруулж буй ямар ч хууль 
төлөөлөгчдийн дараагийн сонгууль болохоос өмнө хүчин төгөлдөр болохгүй" гэж заасан 
байдаг. Гэтэл манай улсын парламент болохоор өөрсөддөө зориулж мөнгө батлаад, 

1 УИХ-ын 2006 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн чуулганы хуралдааны тэмдэглэлээс 

2 ҮХЦ-ийн 2007 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 тоот дүгнэлтээс 
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өөрсдийнхөө цалинг нэмээд сууж байдаг байх нь. Жилээс жилд тойргийн мөнгө нэмэгдэж, 
УИХ-ын гишүүд өөрсөдөө илт давуу байдлыг бий болгосоор байна. 

Чөлөөт, шударга сонгуулийн нэг чухал суурь үзүулэпт нь сонгуульд өрсөлдөж буй 
талуудын тэгш гараа, өрсөлдөх тэгш боломж нөхцөл байдаг. Төсвийн хөрөнгөөр хийж 
байгаа бүтээн байгуулалт нь сонгуульд өрсөлдөхөд ямар нэг байдпаар давуу тал болох 
учиргүй. Гэтэл УИХ-ын гишүүд маань тойргийнхоо сонгогчдод "би хийлээ, би санаачиллаа, 
би бүтээлээ" хэмээн төсвийн хөрөнгөөр төрийн хийж байгаа ажил үйлчилгээг өөрийн 
болгож өмчлөн энд тэнд очиж тууз хайчлан нээлт хийж, тоног төхөөрөмж, машин 
техникийг бэлэг болгон гардуулж явдаг байдал хэвийн үзэгдэл болсон байна. 

Энэ нь тэдний тойргийн мөнгө буюу орон нутгийн хөрөнгө оруулалт нэрээр төсвийн 
хөрөнгийг батлуулж өөрсдөө жагсаалтыг нь гаргаж өгдөгтэй холбоотой. УИХ-ын гишүүний 
тойргийн мөнгийг 250 сая болгож нэмэгдүүлсэн 2007 оны Төсвийн тухай хуульд тавьсан 
Ерөнхийлөгчийн хоригт "...дараагийн УИХ-ын сонгууль тэгш эрхийн үндсэн дээр шударга 
явагдах боломж алдагдах нөхцөлийг урьдчилан бүрдүүлсэн"3 гэжээ. Мөн төсвийн 
хөрөнгийг сонгуульд амласан элдэв амлалтуудаа биелүүлэх, эсвэл дараагийн сонгуулийн 
бэлтгэл ажпын гараа болгох хандпага түгээмэл ажиглагдаж байна. Тухайлбал, нийслэлээс 
сонгогдсон гишүүдийн мөнгөний нэлээдгүй хэсэг нь тойргийнхоо сонгогчдын сууцны 
дээвэр, лифтийг засварлахад зориулагдсан байна. Угтаа энэ СӨХ нэртэй байгууллагын 
ажил болохоос биш төсвийн мөнгөөр гишүүдийн хийдэг ажил биш юм. 

Иймээс УИХ-ын гишүүн сонгуульд дахин нэр дэвшиж байгаа тохиолдолд түүнтэй хэн 
өрсөлдөж ялах билээ. Ихэнх УИХ-ын гишүүд үүнийг шударга ёсны үүднээс хүлээн 
зөвшөөрдөг ч өөрсдийгөө дахин сонгогдох дархлааг бий болгож байгаа тул хэн нь ч 
өөрчлөхийг хүсэхгүй байна. Тухайлбал, одоогийн УИХ-ын гишүүдийн 33 нь буюу 43 хувь 
нь 2004-2008 онуудад УИХ-ын гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байсан буюу дахин 
сонгогдсон гишүүд байна. Дахин сонгогдсон гишүүдийн бараг 80 хувь нь хөдөөгийн 
тойргуудаас сонгогдсон гишүүд байгаа нь тойргийн хөрөнгө оруулалтын тэгш бус 
хуваарилалт буюу хөдөө дэх хөрөнгө оруулалтын давуутай байдлыг давхар нотолж байна 
гэх үндэслэл байна. 4 жилд төсвийн мөнгийг тойрогтоо хэдэн тэрбумаар хуваарилуулж 
өөрсдийн улс төрийн карьераа өсгөсөн хүмүүстэй Э.Бат-Үүл гишүүний хэлсэнчлэн нээрээ 
"хэн өрсөлдөх билээ" дээ. 

3 МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2006 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн Төсвийн тухай хуульд тавьсан 
хоригоос 
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Төсвийн хөрөнгийн тэгш, шударга хуваарилагдах зарчим 
алдагдаж, үр ашиггүй байдал нэмэгдэх нөхцөлийг бүрдүүлж 
байна. 

Төсвийн хөрөнгө маань өөрөө татвар төлөгчдийн мөнгө. Төр засгаа, бидэнд ижил, 
хүртээмжтэй, тэгш үйлчилгээ үзүүлсний хариуд бид тэднийг санхүүжүүлдэг. Энэ мөнгийг 
"чимж", зөвтгөх нэг шалтгаан болж ирсэн зүйл нь орон нутгийн хөгжпийг дэмжих хөрөнгө 
оруулалт гэсэн хэдэн үг. Үнэхээр хөрөнгө оруулалт хаана хаанаа хэрэгтэй байгаа ч хүрэх 
ёстой газраа хүрч, хэрэгцээтэй зүйлдээ зарцуулагдаж, орон нутаг, бүс нутгийн хөгжлийг 
дэмжихэд жаахан ч гэсэн хөшүүрэг болж байна уу гэвэл өөр асуудал. 

Анх УИХ-ын гишүүд төсөв хэлэлцэж батлах болохоор өөрийн сонгогдсон тойрог руугаа 
төсвийн хөрөнгийг зүтгүүлдэг, ахиухан төсөв батлуулан авах гэдэг хүсэл эрмэлзэл нь 
тойргийн мөнгийг бий болоход нөлөөлсөн байдаг. Угтаа УИХ-ын гишүүн бол Үндсэн 
хуулиар ард түмний элч, нийт иргэн, улсын ашиг сонирхлыг хамгаалах учиртай, гэтэл 
"сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн явцуу эрх ашгийг урьтал болгож тухайн нутаг дэвсгэрийн 
онцлог, нөхцөл байдлыг үл харгалзан тэгшитгэн хуваарилах зарчмаар "тойргийн" хөрөнгө 
оруулалтыг бий болгосон байна. 

Сонгуулийн тойрог гэдэг нь зөвхөн сонгууль явуулахын тулд зохион байгуулагддаг 
сонгуулийн нутаг дэвсгэр, ийм нутаг дэвсгэрийг баримтлан төсвийн хөрөнгийг хуваарилж 
байгаа нь шударга ёсонд нийцэх үү4. Тухайлбал, нийслэлд сонгуулийн 26 тойргийн 6 
тойрог нь хамаардаг, 76 гишүүний 26 нь буюу 34 хувь нь нийслэлээс сонгогддог. Гэтэл хүн 
амын бараг 60 хувь нь нийслэлдээ амьдардаг, нийслэлийн агаарын бохирдол, замын 
түгжрэл, боловсролын болон эрүүл мэндийн салбарт байгаа тулгамдсан асуудал, төсвийн 
хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ шаардлага нэн их. Гэтэл 76 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтын гэхэд дөнгөж гуравны нэг нь нийслэлд ногдож байх жишээтэй. 

УИХ-ын гишүүд орон нутгийн ИТХ болон сонгогчдынхоо саналыг авч хөрөнгө 
оруулалтынхаа жагсаалтыг гаргадаг гэдэг. Гэтэл УИХ-ын гишүүд хувь хувийн бодлоор 
хөрөнгө оруулалтын саналаа өгдөг байна. Энэ нь бодит байдал дээр төсвийн тэгш 
байдал, шударга ёс алдагдах, төсвийн хөрөнгийн үр ашиггүй байдалд хүргэж байна. 
Тухайлбал, 2007 оны Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын багцаас үзэхэд багийн 
засаг даргын конторын барилгыг Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 4 дүгээр багт барихад 20 
сая төгрөг, Сэлэнгэ аймгийн Шаамарт барихад 50 сая төгрөг, Төв аймгийн Бүрэн суманд 
барихад 70 сая төгрөг байх жишээтэй. Мөн сумын засаг даргын тамгын газрын барилгыг 

4 Гэтэл Төв аймгаас сонгогдсон нэг УИХ-ын гишүүнд 13.398 сонгогч ногдож байхад Баянзүрх 
дүүргээс сонгогдсон нэг гишүүнд 39.617 сонгогч ногдож байна4. Сонгуулийн 8 дугаар тойрогт ногдох 
бүртгэгдсэн сонгогчдын тоо 27.506 байхад 22 дугаар тойрогт 158.467 буюу бараг 6 дахин зөрүүтэй 
байна. 
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Өвөрхангай аймгийн Уянга суманд барихад 250 сая төгрөг, Сухбаатар аймгийн Уулбаян 
суманд барихад 25 сая төгрөг байхаар төсөвт суулгасан байх юм. 

2009 оны УИХ-ын гишүүдийн 500 сая төгрөгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн дүнгээс үзэхэд 
Чингэлтэй дүүргийн 18 өрхийн эмнэлгийн 15-д нь Д.Очирбат гишүүний мөнгөнөөс тус бүр 5 
сая төгрөгийн үнэтэй автомашин, үлдсэн 3-т нь Г.Баярсайхан гишүүний мөнгөнөөс тус бүр 
нь 7 сая төгрөгийн үнэтэй автомашин олгосон байна. 75 ортой хүүхдийн цэцэрлэг 
Сүхбаатар дүүргийн 17 дугаар хороонд барихад 270 сая төгрөг, 18 дугаар хороонд 
барихад 230 сая төгрөг, Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд барихад 250 сая төгрөг 
зарцуулсан байна. Зөвхөн нийслэлийн 3 гишүүний багцаас 2009 онд 276 иргэнд өдий 
тооны гэр олгосон байх бөгөөд гэр нэг бүрийн үнэ 100.000 төгрөгийн зөрүүтэй байна. Мөн 
Сүхбаатар дүүргийн 58 дугаар сургуулийн спорт заалны барилга 350 сая байхад Баянзүрх 
дүүргийн 87 дугаар сургуулийн спорт заалны барилга 450 сая байгаагаас үзэхэд 100 сая 
төгрөгийн төсөвт дүнгийн зөрүү гарч байгаа юм. 

УИХ-ын гишүүд нь улс төрийн намаараа дамжуулан мөн төсвийн санхүүжилт авдаг. 
Өөрөөр хэлбэл, Улс төрийн намын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт 
зааснаар "УИХ-ын гишүүний нэг суудлыг жилд 10 сая төгрөгөөр тооцож, УИХ-ын тухайн 
бүрэн эрхийн хугацаанд улирал тутам улсын төсвөөс санхүүжилт олгоно. Энэхүү 
санхүүжилтийн 50 хувийг УИХ-ын гишүүдийн сонгуулийн тойрогт явуулах үйл ажиллагаанд 
зарцуулна" гэжээ. Үүнээс үзэхэд нэг УИХ-ын гишүүн сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаандаа 
40 сая төгрөгийг улс төрийн намдаа авч түүний 50 хувь буюу 20 сая төгрөгийг тойрогтоо 
зарцуулж байна. Одоогийн нэг тэрбум төгрөг ч тойргийн гэх тодотголтой. Тэгвэл төсвийн 
хөрөнгийг давхардуулан олгож байгаа хэрэг бус уу. Энэ нь нөгөө талаас төсвийн 
хөрөнгийг үр бүтээлгүйгээр үрэн таран хийж, бодитой томоохон хөрөнгө оруулалтанд биш 
харин төсвийг хүчгүйдүүлж, тарамдуулсан хэрэг болж таарах юм. 

УИХ-ын гишүүний "тойргийн мөнгө" ба төлөвлөлт болон 
зарцуулалтын дүр төрх 

Төсөвт анхлан гишүүдийн багц нэрээр байршиж батлагдсанаас болж ихээхэн хэл ам 
дагуулсан тул түүнийг 2007 оноос эхпэн салбарын сайд нарын багцад байршуулж, хөрөнгө 
оруулалтын жагсаалтыг нь УИХ-ын гишүүд гаргадаг болсон байна. 

Тойргийн мөнгө зарцуулагдаж буй салбар нь ихэвчлэн боловсролын болон эрүүл мэндийн 
салбарт, мөн нийгмийн халамжид зарцуулагдсан байна. УИХ-ын гишүүдийн тойргийн 
мөнгөөр хийж байгаа ажпуудыг ангилж үзэхэд гол төлөв дараахь хөрөнгө оруулалтад 
зориулагдсан байна. Тухайлбал, 

Тойргийнхоо сонгогчдод гэр олгох 

Төсвийн байгууллагуудын болон тойргийнхоо сонгогчдын сууцны дээврийн болон 
бохирын, сантехникийн, лифтний гээд тохижилтын засвар үйлчилгээ 
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Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, автомашин нийлүүлэх 

- Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зээл олгох 

- Хүүхэд, залуучуудад зориулсан талбай, ахмадуудад зориулсан чийрэгжүүлэлтийн 
танхим 

Цөөн хэдэн цэцэрлэгийн болон сургуулийн барилгын болон өргөтгөлийн ажил 

- Сургуулийн анги танхим шинээр байгуулах болон тохижуулах, төрийн албан 
хаагчдын албан тасалгааны тавилга, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, 
компьютержүүлэх. 

Дээрх жагсаалтаас үзэхэд томоохон хөрөнгө оруулалт гэж нэрлэх зүйл бага, харин ч аж 
ахуйн шинжгэй аар саархан зүйлд энэхүү хөрөнгө оруулалт ороод байх шиг. Тэгвэл 76 
тэрбум төгрөгөөр юу хийж болох вэ? 

- Хэрвээ нэг өрхийг 30 сая төгрөгөөр орон сууцжуулна гэвэл 2500 айл орон сууцтай 
болж нийслэлийн агаарын бохирдолыг шийдэх нэрээр гарч буй төсвийн мөнгө өдий 
хэрээр хэмнэгдэнэ. 

- 400-500 мянган төгрөгийн цалинтай 500 ажилтантай 4 үйлдвэр байгуулж болно. Нэг 
хүний цаана гэр бүлийн 5 гишүүн байгаа гэж бодоход 10000 хүний амьдралыг 
шийдэж болох юм5. 

- Үйлдвэрлэлд хөрөнгө оруулах замаар 200-300 мянган хүнийг ажлын байраар 
хангаж болно6. 

760 хүнд даацын машин авч, уул уурхайн тээвэрлэлт хийнэ гэвэл 1000 ажпын байр, 
автобааз бий болж, ар гэрийн 5000 хүнийг орлоготой болгоно7. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

5 С.Түмэнгэрэл. Өгөөж Чихэр боов ХХК-ий ерөнхий захирлын тооцоолсноор 

6 Н.Оюунчимэг. Евро коммерци ХХК-ий менежерийн тооцоолсноор 

7 Н.Зоригт. Туушин ХХК-ий ерөнхийлөгчийн тооцоолсноор 
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