хх зууны Монголчууд
著者(英)
journal or
publication title
volume
page range
year
URL

Lkhagvasuren Ichinkhorloo
Senri Ethnological Reports
42
1‑225
2003‑10‑25
http://doi.org/10.15021/00001890

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШУУН ШАРАВЫН

ГУНГААДОРЖ

/ Монгол

улсын еронхий сайд асан

/

...........................................................................................................................................................

1 ЭЦГИЙН хувь тавилан
2 Мэргэжлээ еонгоеон нь
3 Улеын САА-нууд байгуулагдав
4 Монголын гайхамшиг
5 Газар, тариалангийн уйлдвэрлэлийг

12 Улеын САА-нууд тарав
13 Суулийн уед нийгэмд гарч

байгаа

еерчлелтууд

14 Хедее аж, ахуйн еалбарт Япон улеаае
узуулж байгаа туеламж

еэргээх бодлого

15 Малчдыг дахин хоршоололд

6 Мэргэжилтнуудийн бэлтгэл

хамруулах чиглэл

16 Газар тариалангийн уйлдвэрлэлийн

7 Газар хувьчлалын зорилго
8 Ш.Гунгаадорж гуайнхан
9 Улеын САА-нуудын ажил
10 Хунений ногоо тариалалт
11 Жиме, жимегэний ургамлын

зев, зохиетой хегжил

17 Хувьчлалын

енгереен ба ирээдуй

тариалалт

...........................................................................................................................................................

1

Эцгийн хувь тавилан

Ш.Гунгаадорж: Зураг аваад эхлэх шиг боллоо. Еи тийм сайн бэлэн биш
байна. Японы телевизээр гоё харагдах хэрэгтэй баЙхаа.
Коногая Юки: Энэ зургийг музейд зориулж авч байгаа юм шуу дээ.
Ш.Г.: Энэ зураг авалтын зорилгыг мэдээгуй л яваа шуу дээ. Уулзалдаад
ярих юм байна л гэж ойлгож байгаа шуу.

к.Ю.: Таны яри а манай музейд улдэнэ. Та зав муутай, яарч байгаа учраас
товчхон ярья! гэж бодож байна.
Ш.Г.: За яахав дээ. Амжуулаад л ярья даа.

к.Ю.: За маш их баярлалаа.
Ш.Г.: Яриагаа намтраас эхлэх уу дээ?

и.лхагвасурэн: Тэгье, та еерийн намтраас яриагаа эхлэвэл сайн байна.
Ш.Г.: Еи хуучны Сэцэн Хан аймгийн Цэцэн Вангийн хошуу буюу
одоогийн Дорноговь аймгийн Цэцэгт сумын нутагт Шаравын 4-р хуу

болж терсен. Мааньт гэдэг уулын хажууд терсен гэдэг юм билээ. Манай

аав, ээж хоёроос

4 хуухэд гараад хоёр нь

нас бараад, манай ах бид

2 улдсэн

юм билээ. Еага насаа ишиг, хурга хариулж, аргал, тулээ тууж, морь унаж л
енгереесен дее. Еи бага насаа ахтайгаа, ээжтэйгээ, эмээтэйгээ дервуулээ

енгереесен юм. Энэ бол миний намтрын гол онцлог зуЙл. Манай аав
Чойрын хийдэд су уж байсан том маарамба лам хун баЙсан. Тэгээд
оны их баривчилгааны уед намайг

2 наст ай

байхад, манай ахыг

1939
6 настай

байхад баривчлагдсан. Миний аав хунийг уздэг, эм барьдаг маарамба,
том лам байсан учраас баривчлагдсан юм. Маарамба гэдэг чинь одоогийн
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ойлголтоор бол эмч хун юм. Тэгээд яахав бидний хувь заяаны эрхээр арай
алагдаагуЙ. Уг нь алагдах байсан. Улаанбаатарт авч ирээд олон лам, хар
хунтэй хамт шоронд хорьжээ. Сар болсон баЙх. Тэгээд нэг шене ачсан
гэж байгаа юм. Шенийн
Тэгээд л ачаад

12 цагийн орчим,
байсан ГЭНЭ.Тэгтэл :

шене дунд л болж байсан гэдэг.

-Хеее, машинд багтахаа байлаа шуу! гэсэн гэж байгаа юм. Хэнтийн нэг
лам, манай аав хоёр машинд нь багтахгуй улдчихсэн гэдэг. Бусдыг нь

машинд чихээд л аваад явсан. Муу юм болсон гэдэг нь оЙлгомжтоЙ. Энд,
тэнд аваачаад алдаг юм уу, эсвэл хойш нь урагш нь гаргадаг юм уу, яасан

буу мэд. Тэгээд маргааш еглее нь манай аавыг негее хунтэй хоёуланг нь
аваачаад:

-За та хоёрт арван жил хорих ял оноолоо шуу! гэж хэлсэн гэдэг юм. Тэр

машинд багтсан бол ч шууд буудуулах байсан байх гэж би боддог юм.
Машинд нь багтаагуй учраас

1О жил аваад

улдсэн. Тэгээд Зуунхараад

жил ял эдлээд гарч ирсэн. Тэгээд л аавтайгаа эргэж уулзсан даа.

13

1О

нас

хуртлээ аавгуй ессен. Манай ээж биднийг арчилж хамгаалж, сургуульд
сургаж, амьдрал ахуй бух талын ажлыг хийж, гадаа гарч эр болж, гэрт
орж эм болж явсаар биднийг есгесен юм. Манай аав

48

онд шоронгоос

гарч ирсэн. Би тэр уед бага сургууль тегсеед, нэг жил сургуулиас
енжчихеед сургуулиа хаядаг ч юм уу гээд байж байсан. Манай ах

сургуулиас гараад малчин болсон баЙлаа. Аав маань шоронгоос гарч
ирээд:

-Миний хуу сургуулиа хаяж яасан ч болохгуЙ. Ах нь малчин болно,
харин миний хуу эрдэмтэй хун болох хэрэгтэй! гээд аймгийн сургуульд
явуулсан. Тэгээд аймгийн сургуульд суралцаад

1954 онд Дорноговийн 10

жилийг дан онц дунтэй тегелее. Бух л улирал жилээр "онц" гарч байсан

л даа. Тэр уед гадаадын сургуульд явах хусэл их байсан. Тэгээд хойшоо
ЗХУ-д явж сурахаар боллоо. Аав маань:
-ДотооДын сургууль ч багадахгуй дээ! гэж байсан. Аав бол еерийнхее эмч
мэргэжлийг эзэмшуулэх зорилготой байсан юм шиг байгаа юм. Эмч хун

болгох санаатай, дотоодын Анагаах ухааны дээд сургуульд л оруулах
сонирхолтой байсан юм шиг байгаа юм.Би

:

-Яахав ээ, Ааваа! Би гадаад орныг узэж нуд тайлья, эрдэм ном ч сурья! гэж
хэлсэн. Москва хотод очиж сураад

2

1960 онд тегсеж ирсэн.

Мэрrэжлээ COHrOCOH нь

к.Ю.: Аль сургуульд сурсан бэ?
Ш.Г.: Темерьязовын нэрэмжит ХАА-н академи гэдэгт сурсан юм. Дэлхийн
алдартай сургууль. Хедее аж ахуйн их олон алдартнууд терж гарсан том
сургууль юм.
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к.Ю.:Тэр сургуулийг еерее сонгосон уу?
Ш.Г.:Энэ сургуулийг би еерее сонгоогуй. Би ереесее агрономи

мэргэжлийг еерее сонгоогуй. Би бол говийн хун шуу ДЭЭ. Тэр ургамлын

мэргэжил, агрономи болно гэдэг надад тесеелегдеегуй зуйл байсан.
Намайг анх Ломоносовын нэрэмжит Москвагийн их сургуулийн

биологийн ангид хуваарилсан юм. Тэгээд нутгаас гараад Улаанбаатар
хотод хурээд ирсэн чинь ар, еврийн хаалга ороод миний анхны хуваарь

алга болоод, нэг мэдсэн чинь:
-Чи Ломоносовын их сургуульд явахаа больсон. Темерязовын академид

явна шуу! гэж хэлсэн. Темерязовын академи гэдэг нь юу ч байдаг юм
билээ буу мэд Л байлаа шуу дээ. Хедее аж ахуйн чиглэлийн л сургууль

юм байна гэж дуулсан тедийгуй баЙсан. Энэ бол
ЮМ. Тэгээд л тэр сургуульд явсан даа. Тэнд

1954 оны хэрэг явдал
5 жил сурлаа. Бас гайгуй сайн,

онц сурч байгаад л агрономич, эрдэмтэн-агрономич гэдэг мэргэжлийг
эзэмшээд ирсэн. Тэгээд л ажиллаж эхэлсэн дээ.

Анх ирээд Амгалангийн сангийн аж ахуйд орсон. Амгалангийн
сангийн аж ахуй гэдэг чинь их том аж ахуй байсан. Гачуурт, Толгойт,
Терхурахын ангийн аж ахуй зэрэг газарууд энэ сангийн аж ахуйн харьяанд
байсан. Энэ Сангийн аж ахуй хунсний ногоо тарьдаг байсан. Жилийн

дервен улиралд Улаанбаатар хотыг ногоогоор хангадаг гол аж ахуй
баЙсан. Хажуугаар нь сууний фермтай, унэг, булга, буга уржуулдэг том аж
ахуй байсан юм. Энэ нь

50 хэдэн

онд байгуулагдсан аж ахуЙ. Суурь нь бол

"Амгалангийн ногооны аж ахуй" гэдэг нэрээр их дээр уед буй болсон гэдэг
юм. Дээр уед Хятдууд ногоо тарьж байсан газар л даа. Тэр уед Наймаа
хот гэдэг баЙж. Хятадууд явсны дараа манай Монголчууд ажиллаж

байсан юм. ИХ л дээр уеэс аж ахуй эрхэлж байсан газар. Тууний суурин
дээр Амгалангийн сангийн аж ахуйг байгууласан юм. Би тууний еренхий
агрономичоор ажиллах болсон.
Сургууль тегсеед ХАА-н Яаман дээр ирсэн. Би Москвад сургууль
тегссен учир еерийн бодол бол Яаманд ажилд орчих санаатай, арай
ч Сангийн аж ахуйд егчихгуй байх гэж бодож байсан. Гэтэл яаманд
улдээсэнгуй, Амгалангийн САА-д хуваарилчихлаа. Тэгээд тийшээ явсан.
Тэнд очоод сайхан аж ахуй дээр еерее ногоочидтойгоо хамт ногоогоо

таридаг болсон. Бас ногоо тарьж байгаа хедеегуур явна.
ил.: Тэр уед ногоочид дандаа монгол хун байсан уу?

Ш.Г.: Тийм дээ. Монголчууд баЙсан. евер Монголоос ирсэн хун нилээд
байсан. Тэд нар

40

хэдэн онд дайны дараагаар ар Монголд ирээд

суурьшсан, манай иргэн болсон байсан. Монгол ажилчид гэсэн уг шуу
дээ. Гэхдээ ногоонд их сайн шуу дээ. Тэд нар их сайн ажиллана. Тэнд нэг

шилэн хулэмж байсан. Амгаланд бас нэг шилэн дарлага байсан. Тэнд
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Хятадын нилээд олон ногоочид, эрдэмтэд ажиллаж байсан юм. Олон
терлийн ногоо тарьдаг баЙлаа. Одоо тарихаа больсон байна билээ.

Миний ажиллаж байх тэр уед

20 гаруй терлийн ногоо

тарьдаг байсан. Энэ

хотыг ногоогоор хангаж байсан. Эрт ургацын ногоо, ялангуяа нарийн
ногоогоор хангаж баЙсан. Батеумбэр, Зуунхараа, Жаргалант зэргээс теме
зэрэг бусад ногоо ирдэг баЙеан. Нарийн ногоогоор бол энэ сангийн аж
ахуй хангаж байсан. Ингэж мэргэжлийнхээ дагуу газ ар тариалантай хувь
заяагаа холбосон маань анх эндээе эхэлеэн.

Энэ бол надад их завшаантай хэрэг болсон. Яаманд нэг ереенд еууеан
тушмэл биш, негее сургуульд узсэн номыг мартаагуй байхдаа жинхэнэ
газ ар дээр нь газар тариалангийн ажилтай гар хелеерее зууралдаж

явсан маань цаашдаа их хэрэг болсон. Тэгээд нэг жил хиртэй ажиллаж
байтал "Сангийн аж ахуйнуудыг удирдах газар" дээр дууджээ. Сангийн
аж ахуйнуудыг удирдах газар гэж Сайд нарын зевлелийнхарьяа газар

бегеед бух сангийн аж ахуйнуудыг хариуцдаг баЙеан. Тэр уед буюу 50-аад
оны суулчээр МАХН-аае "Атар газар эзэмшинэ!" гэж том зорилтыг
дэвшуулээд байсан. Ингээд дуудагдаад тэр Сангийн аж ахуйнуудыг
удирдах газар очлоо. Боловсон хучний хэлтсийн дарга О.Нанзад гэдэг
будуун хун байсан. Тэр хун:

- Таныг

манай удирдах газрын дарга Н.Лоохууз гуай атар эзэмших

намын бодлогыг хэрэгжуулэх их том уйлсэд дэвшуулж, удирдах газар
ажиллуулах гэж байна. Та ирж ажиллаарай гэж байна. Тэр уед негее
алдарт н.лоохууз гуай маань удирдах газрын дарга байеан юм. Тэгэхээр
нь:

-Би Амгалангийн сангийн аж ахуйд ирж

ажиллаад нэг жил хурээгуй байна.

Уйлдвэрлэл дээр ажиллах нь надад их хэрэгтэй байна. Дахиад нэг жил
ажиллах хусэлтэй байна! гээд хэлчихлээ. Тэр хун ч ЮМ хэлсэнгуЙ. Туунээе
хойш

20

орчим хонож байтал удирдах газрын дарга дуудаж байна гэсэн

дуудлага дахиад ирлээ. Янз бурийн юм еанаанд чиг орсонгуЙ. Тэгээд
негее боловсон хучнийхээ хун дээр яваад ирлээ. Их янз муутай байна.
-Чи дээшээ дарга дээр ор! гэж байна. Тэгээд Лоохууз дарга дээр орлоо.

Удирдах газрын дарга дээр анх орж байгаа нь тэр дээ. Ереесее еургууль
тегсеж ирээд дарга гэдэг хун дээр орж байгаа минь бас тэр баЙлаа. Тэгээд
ороод:

-Сайн байна уу? гэеэн чинь дарга дуугарахгуй байна. Жаахан зогелоо.
Тэгж байтал

:

-Чи юу гэж яваа юм бэ? гэж байна.

-Би Амгалангийн сангийн аж ахуйн еренхий агрономич байна. Тэгээд
таныг дуудлагаар ирлээ! гэлээ.Тэгтэл:
-Чи эх орны телее, ард тумний телее нам, тереес дэвшуулеэн чухал уйл
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хэрэгт оролцохоое дургуйцээд ирдэггуй, яаеан еахилгагуй, яаеан задареан
нехер вэ? гээд л бууж байна аа.
Би:

-Угуй, даргаа! Би уйлдвэрлэл дээрээ жаахан ажиллах гэеэн юм. Надад их
хэрэгтэй байна гэеэн чинь

:

-Ям ар юмны чинь уйлдвэрлэл гэж, чи уг дуугуй одоо энд ирж ажилла! Бид

чамайг донгодлоо шуу! гэж байна. Тэгэхэд нас бага ч байж дээ,

24

тэй

л байсан баЙх. "Донгодно гэдэг еайн юм биш байх!" гэж бодож баЙлаа.
Тэгээд Сангийн аж ахуйн удирдах газар ажиллахаар ирлээ. Миний

2 дахь

ажил эндээе эхэлеэн юм.

Уле орон даяар атар газрыг эзэмших хеделгеен ид ернеж баЙлаа.
Би

1960

оны 5-р еард анх удирдах газар иреэн. Хедеед олон мянган

залуучуудыг илгээлтээр аваачаад, Зевлелтеее олон зуун эрдэмтэд,

мэргэжилтнууд, техник ирсэн баЙлаа. Негее эзгуй бай сан атар тал чинь
майхан, платкаар дууреэн, ажил ёетой л нэг ернеж байлаа даа. Энэ бол их
ажлын уе байсан. Бид едер шенегуй шинээр хагалаж байгаа атар талаар
томилолтоор явж ажиллана. Тэгж манайх чинь

300

гаруй га атар газарыг

эзэмшеэн юм. Энэ уе хуртэл Монгол уле багаахан хэмжээний газар тариа
тарьдаг, тариа, будааны ажил уле орны эдийн заеагт ямар ч нелеегуй

байсан. Улеын хэмжээний хэрэгцээт бух гурил, будаагаа гаднаае авч
баЙеан.
Атар газрыг эзэмших гол зорилт бол эх орныхоо гурилын хэрэгцээг

дотоодооеоо хангах, негее талаае малын тэжээлийн бааз буй болгох
явдал байсан. Тэр уед монголын мал байгалийн бэрхшээлийн емне
ямарч хамгаалалтгуй, арчаагуй, тэжээл байхгуй учраае олон мянгаараа
хорогдож байдаг байсан. Тийм учраае малын тэжээлийн баазтай болох нь
зайлшгуй хийх шаардлагатай ажлуудын нэг байсан. Ийм их том зорилт
дэвшуулээд

2-3

жилийн дотор Атар газрыг эзэмших анхны том зорилтыг

ундеэндээ биелуулж,

1960

онд анхныхаа

320 мянган га газарыг анх шинээр
13,6 еая пуу тариа, ургацыг авч байсан.

эзэмшеэн юм.
Монгол улеын

туухэнд ийм их ургац авч байсан явдал байгаагуй юм. Энэ уеэе эхлэн газар
тариалан Монгол улеын эдийн заеагт хедее аж ахуйн бие да асан салбар
болж хегжеен. Ингэж Монгол улеын газар тариалангийн шинэ уеийн

туух

1960

оно ос эхэлеэн юм. Энэ ажилд анхнаае нь оролцеондоо би их

баяртай явдаг. 9дий хуртэл янз бурийн ажил гуйцэтгэж явахдаа энэ газар
тариалангийн ажил буюу хедее аж ахуйн ажлаае хендийрч баЙеангуЙ.
Монгол улеын Заегийн газрыг тэргуулж байхдаа ч энэ еалбартаа еанаа
тавьж дотроо бодож явлаа.
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3

Улсын САА-нууд байгуулагдав

и.л.: Тэр уед улсын хэмжээгээр хэдэн сангийн аж ахуй ажиллаж байсан
бэ?
ш.г.: Тэр уед атар газрыг эзэмшихээр шинээр байгуулсан Сангийн
аж ахуйнууд нийтдээ 20-иод баЙеан. Тэгээд цаашдаа тэжээлийн аж
ахуйтайгаа нийлээд

60 гаруй

болсон шуу дээ.

и.л.: Монгол улсын газар тариалангийн гол районууд нь аль вэ?
ш.г.: Гол районууд нь Сэлэнгэ, Тев, Булган, Дорнот, Хэнтий, Сухбаатар
аймгийн хойд тал, баруун тийшээ яваад 8верхангай, Архангай, Увс,

Завхан аймгуудыг хамарч баЙеан. Нэгдлууд нилээд тарьж байсан.
Тэгээд Увсын Улаан-гом, Хевсгелийн Мерен, Дорнотын Чойбалеан,
Хэнтийн 8ндерхаан, Улаанбаатар, Сэлэнгийн Сухбаатар, Булганы
Булган зэрэг газруудад

9 том

гурилын уйлдвэр байгуулсан юм. Тэгээд

энэ уйлдвэруудээ тойрсон туухий эдийн бааз буй болгосон. Атар газар
эзэмшсэнээр хун амынхаа гурилын хэрэгцээг бурэн дуурэн хангасан.
1980-аад онд Монголын газар тариалан хегжлийнхее жинхэнэ оргил
уедээ орсон баЙлаа. Би

1968

оноос

1975

он хуртэл Хедее аж ахуйн яаманд

газар тариалан эрхэлсэн орлогч сайд баЙлаа. Энэ уед газар тариалан
материаллаг баазын хувьд их бэхэжлээ. Ур тарианы агуулахууд, хедее аж

ахуйн машин, механизмын засварын газрууд, САА-д ажиллах боловсон
хучнуудээр бэхжиж ирсэн. Монголчууд биеэ дааж, еередее, гадны хуний
оролцоогуй, тариа ногоогоо тарьдаг болсон.
Ингээд
Одоо

1986 он гэхэд 930 мянган тонн тариа хурааж авдаг болсон.
буураад 130-140 мянган тонныг л авч байгаа шуу дээ. 1990 он

хуртэл ур тарианы хувьд уле орныхоо дотоодын хэрэгцээг бурэн
хангаад, гадаадад экспортонд гаргадаг болсон. Ургац их авсан жил ур
тарианы ургац агуулах савандаа багтахаа байхаар нь наадам хийдэг
уужим стадиондоо хураадаг баЙлаа. Теме, хунсний ногоо ч мен ижил л

байсан. 8ерийнхее хэрэгцээг бурэн хангаад, темсийг Оросын Сибирь,
Иркутскт экспортонд гаргадаг баЙлаа. Туунээс гадна малын тэжээлийн

их том баазтай болеон. Зудтай, гантай жил малаа тэжээж авардаг баЙсан.
Тэжээлийн

20

гаруй том уйлдвэр байгуулагдаж, багсармал тэжээл зэрэг

олон янзын тэжээл хийж байсан. Миний бие газар тариалан, хедее аж
ахуйг хегжуулэх энэ бух туухэн уйл явдалд гар бие оролцож явлаа.

4

Монголын гайхамшиг

и.л.: Анх Монгол хун тариа тарих нь хэцуу байсан баЙх. Яаж тэдэнд
тариа тарихыг зааж сургаж байсан бэ?

ш.г.: Энэ бол их нарийн тевегтэй аеуудал. Нийгэм, эдийн засгийн олон
асуудлыг зэрэг шийдвэрлэх хэрэгтэй байсан. Бас сэтгэл зуйн асуудал
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байна. 8чигдер морин дэл дээгуур давхиж явсан хумуусийг тариаланч
болгоно гэдэг тийм амар, санаагаар бутэх ажил биш байсан. Тракторч,
комбайнчдыг сангийн аж ахуйнуудын тев болон аймгийн тев дээр орос
мэргэжилтнуудийг дагалдуулаад

45

хоногийн хугацаагаар сургаж баЙсан.

Суулдээ Архустай, Заамарт байнгын курсээр бэлтгэж эхэлсэн.
Тэр уед нэг гайхамшигтай юмыг Оросууд ярьдаг баЙсан.

"

"Монголчууд бол юм сурах онцгой авьяастай хумуус!" гэж манайд тэр уед
ажиллаж байсан Оросууд хэлдэг байсан. Ялангуяа техникийн талаар маш
гайхамшигтай гэж хэлдэг байсан. Манайхан Оросуудыг дагаад ердее

45

хоног дадлага хийгээд л тракторыг бариад л, комбайныг жолоодоод л явж

чадаж байсан. Унэхээр морьтой давхиж явсан залуучууд

2 сарын

дараа

л тэр орчин уеийн сайхан оньсон техникийг жолоодоод л атар газрыг
хагалаад л алтан тариа найгуулаад л явна гэдэг бол гайхамшиг юм. Бид

ч еерсдее бахархдаг баЙсан. Унэндээ сургана гэдэг нилээд хэдэн жилийн
хугацаа шаардах ажил л даа. Монголчууд их богино хугацааны дотор

еерсдее техникээ эзэмшээд, еерсдее бие даагаад газраа хагалаад, тариа
будаагаа ургуулдаг болсон явдал бол унэхээр том амжилт юм.
и.л.: Тариа тарих газрыг яаж сонгодог байв?
ш.г.: Тариаланд тохиромжтой газрыг сонгох Зевлелтийн их том
экспедици ажилладаг байсан. Манай еерийн экспедици бас ажиллаж

баЙсан. Тариаланд тохиромжтой газар гэдгийг урьдчилаад сонгож байсан.
Тэр экспедицуудийн судалгаагаар манайд тариалалтанд тохиромжтой

1 сая 300

мянган га газар бий гэсэн дугнэлт гарсан. Туунээсээ байгаль

цаг, уурын нехцел онцгой сайтай Сэлэнгэ, Тев аймгуудад атар газрыг

эзэмшээд эхэлсэн. Тэгээд явсаар байгаад сая шахуу га-г эзэмшсэн.

90

он

хуртэл ийм маягаар явж баЙсан.

и.л.: Та баруун аймагт Сангийн аж ахуйн даргаар ажиллаж байсан биз
дээ. Тевийн аймгууд, баруун аймгууд ямар ялгаатай байсан бэ?
ш.г.: Тэр яахав дээ. Би баруун аймагт нэг тэжээлийн аж ахуйн даргаар
ажилласан юм. "Тэсийн тэжээлийн аж ахуй" гэж Завхан аймгийн хойд
талд хил дээр шахуу байдаг аж ахуй юм. Тэнд очиж

МАХН-ын даалгавраар явсан. Тэнд

8 жил

2-3

жил ажилласан.

ургац алдсан байсан. Уг нь

Зевлелтийн хуч херенгеер барьсан их том аж ахуй л даа. Тэнд би очсон.
Тэнд очоод мэргэжил гэдэг юм хунд ер нь их хэрэгтэй юм байна гэдгийг
сайн ойлгож билээ. Тэр нутаг бол Монголын газ ар тариалангийн ажил
эрхлэж байгаа тевийн районуудаас их ялгаатай, хере нь их ядуу, ургах
хугацаа, тарих ургамалын сортыг зев сонгох нь их чухал ач холбогдолтой

болохыг оЙлгосон. Уунийхээ ундсэн дээр тэнд хэрэглэж байсан бух
технологийг нь бурэн еерчилсен.

Тухайлбал, Тевийн районд нэг га-д

170-180-200 кг-аар ур хиЙдэг.

Тэнд

177

бол

90-120

кг хуртэл багасгасан. Ядуу херстэй газар их ур хэрэглэвэл,

ургац нь муу байх нь тодорхой байсан. Тийм учраас урийн нормыг
багасгаад, салхины элэгдэлтэй тэмцэх шинэ технологийг нэвтруулсэн.
Тэгээд миний ажиллаж байсан
Эхний

2 жилд

3 жилд,

жил дараалан сайн ургац авсан.

нь тер, засгийн дээд шагнал авч байсан. Тэгж л ажилласан

даа. Тэнд унэхээр миний аграномич гэдэг мэргэжил эзэмшсэний хэрэг

гарсан даа. Хоёрдугаарт хумуусийг зев зохион байгуулж чадсан. Аливаа
ажилыг хийж байхад, арга эвийг олох нь их чухал баЙдаг.
и.л.: Монголын газар нутгийн дотроос газар тариалан хегжуулэхэд

хамгийн тохиромжтой нь аль хэсэг вэ?

ш.г.: Монголд газар тариаланд хамгийн тохиромжтой нутаг бол Сэлэнгэ
аймгийн нутаг л даа. Улсын тариалангийн уйлдвэрлэлийн

40

гаруй

хувийг Сэлэнгэ аймаг эзэлдэг. Ур тарианы ургамлын бараг 42-43%-ийг
нь хангаж байсан. ОДОО бол

50

гаруй хувийг хангаж байна. ОДОО чинь

хуучин тарианы уе алга болсон шуу дээ. Тэгэхэд чинь
газар тарьж байсан бол сдое

200

900

мянган га

мянган га хурэхтэй, угуйтэй газар

тарьж байна. Нийт хэрэгцээт ур, тарианыхаа

60

гаруй хувийг импортоор

авч байна. Теме, ногоо бол ихэнхийг гаднаас авч байна. Ийм байдалд
хурнэ гэдэг бол харамсалтай юм. Уунд яахав бодитой шалтгаанууд
биЙ. Гэхдээ нехцел байдлыг зев унэлж, Монголын хедее аж ахуйн энэ
чухал салбарыг зах зээлийн харилцаанд оруулж чадаагуЙ. Тер, засгийн

бодлого нь тухайн уедээ энэ сал барыг зах зээлийн харилцаанд оруулах
чиглэлийг тодорхойлж чадаагуй юм. Мен тариаланчдын еерсдийнх нь
хариуцлагагуй ажиллагаа зэрэг янз бурийн юмнаас шалтгаалаад энэ
салбар уналтын байдалд ороод байгаа юм.

Одоо газар тариалангийнхаа салбарыг сэргээнэ, босгоно гэдэг
зорилтыг тавиад байна. Манай шинэ засгийн газрын мерийн хетелбер,
намын сонгуулийн мерийн хетелберт энэ талаар их тодорхой асуудал

орсон. Сэргээхийн чиглэлээр энэ жилээс нилээд аж ил хиЙсэн. Одоогоор
сэргэх телев харагдах болеон. Уунд би сэтгэл нилээд хангалуун байна.

5

Газар, тариалангийн уйлдвэрлэлийг сэргээх бодлого

к.ю.: Газар тариаланг яаж сэргээх вэ?
ш.г.: Газар тариалангийн салбар уналтанд орсон шалтгаануудын дотор
технологийн горимыг мердехее байсан байдал ордог. Мен тариалж

байгаа урийн чанар их муудсан, сайн урээр тарьж чадахаа байсан. Намар
хурааж авсан бохир урээрээ хавар эргуулээд тариалалт хийдэг болеон. Бас
газар тариаланд ашиглаж байгаа машин, техник нилээд хуучирсан. Энэ
салбарт ажиллаж байгаа хумуусийг зах зээлийн менежмент, маркетингд

сургах асуудал нилээд хурцаар тавигдаж баЙгаа. Энэ мэт
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зуйлийг уналтанд ореон шалтгаан гэж нэрлэж болно.
Хуучин ЗХУ-аае хедее аж ахуйн еалбарын бух юмыг, тууний дотор
техникийг зээлээр авдаг баЙеан. Энэ зээл

1990 оноое

бурэн зогееон.

Сангийн аж ахуйнууд хуучиреан техникээ шинэчлэж чадахаа баЙеан.
Мен вмч хувьчлалаар нэг еангийн аж ахуй л гэхэд

10 хэд, 20 хэдэн

аж ахуй

болж жижгэрч, задраад хучин чадал муутай болеон. Энэ мэтийн олон

шалтгаануудаар унаеаар байгаад, одоо уналт нь зогееон гэж бид узэж
байгаа юм. Цаашдаа ирэх жилээе еэргэлт эхлэх байх гэж бодож байна.
Энэ жил уринш хагалгааг маш еайн хийж баЙгаа. Тариалах талбайгаа
хагалаад, юм тарихгуйгээр нэг жил енжеедег. Уунийг "уринш" гэж

нэрлэдэг. Энэ жил уриншийг унэхээр еайн хиЙеэн. Энэ бол ирэх жилийн
ургацын 50%-ийг бэлэн болгоод байна гэеэн уг шуу дээ.
Газар тариаланг еэргээх нь уле орны эдийн заеаг, хун амын хунений
хангамж, мал аж ахуйн тэжээл зэрэгт маш еайн нвлев узуулэх нь

оЙлгомжтоЙ. Одоо малын тэжээл тарьдаг газар бараг байхгуй болеон учир
зуд болохоор мал ихээр хорогдож байна. Ийм зуд урьд жилуудэд болж
баЙеан. Гэтэл ийм хэмжээний мал хорогдож баЙгаагуЙ. Ийм арчаагуй
байдалд орж баЙгаагуЙ. Ингэж гадагш, дотогшоо алгаа тоеоод гуйж

баЙгаагуЙ. Яагаад вэ гэхээр уунийг давж внгерех их тэжээлийг бэлтгээд
авдаг баЙеан. Тэжээлийг бэлтгэж чадаж баЙеан. Тэр тэжээлийн хучээр
байгалийн зуд бэрхшээлийг давж бурэн чадаж баЙеан.
Мен тэр уеийн малчид их еереер ажиллаж баЙеан. 8ередее малаа
таргалуулдаг, хашаа хороогоо бэлддэг баЙеан. Одоо мал хувийн емч

болеон ч гэеэн зарим айл уле руу туеламж эрэн хареаар байна. Энэ бол

зохиегуй аеуудал. Малын тэжээлийн баазыг дахин еэргээнэ гэдэг бол мал
аж ахуйгаа аварна, мал аж ахуйгаа хегжуулнэ гэеэн уг.
и.л.: Газ ар тариалан еэргээд ирвэл малын тэжээлийн уйлдвэрууд еэргээд

ирнэ гэж узэж байгаа юу?
ш.г.: За яахав, ямарч байеан эхлээд малын тэжээлийг ургамлаар нь тарьж
ургуулах хэрэгтэЙ. Тэгээд туунийг нь бага хэмжээгээр багеармал тэжээл
болгох зорилт тавигдах ёетоЙ. Том уйлдвэрууд одоо еэргэнэ гэхэд хэцуу

л дээ. 10-аад жил бараг ажилгуй баЙлаа. Тэд одоо хаягдмал байдалтай
байна. Хувьчлагдаад ч гэеэн олигтой ур дунд хурээгуЙ. Зарим уйлдвэрийг
еер чиглэлийн уйлдвэр болгож байгаа юм билээ. Ер нь яваандаа
еоциализмын уеийн том, том уйлдвэрууд биш юмаа гэхэд жижиг, жижи г
уйлдвэруудийг малчидтай ойр, еуманд нь, аймагт нь байгуулах зорилт

тавигдах баЙх.

6

Мэргэжилтнуудийн бэлтгэл

К.Ю.: Та атар газрыг эзэмшихэд гарч байеан бэрхшээлийн талаар ярь ж
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егне уу? Тодорхой жишээ байвал ярьж егне уу?
ш.г.: Атар газарыг эзэмшиж, газ ар тариаланг ихээр хегжуулэхэд нилээд
бэрхшээл гарч баЙсан. Яагаад гэвэл энэ салбар бол Монголын эдийн
засгийн цоо шинэ сал бар байсан ЮМ. Монгочуудын цоо шинээр хийж

байсан ажил ЮМ. Бид энэ салбарыг огт мэдэхгуй байсан. Монголд дээр уед
гар тариаланг жаахан эрхэлж байсан. Гэхдээ тэр бол тийм их хэмжээтэй

баЙгаагуЙ. Манай тер, засгийн удирдлагаас эхлээд, бух юмыг сурах
хэрэгтэй баЙсан.
Тэр уед чинь том удирдлага, дарга нарт газар тариалангийн хичээл

заадаг байлаа шуу дээ. Би том дарга нарт газар тариалангийн хичээл
зааж л байсан. Тэд нартай хедее явж практик хийдэг баЙлаа. Бугдээрээ
ногоо тарихыг узээгуй байсан учраас ингэж явахдаа анх удаа узэж баЙсан.
Ю.Цэдэнбал дарга ногооны машинд суугаад, еерее ногоо тарихыг
заалгаад явж л баЙлаа. Би дэргэд нь сууна.
Дарга:

-Уунийг

чинь тэгээд яаж тарьдаг ЮМ бэ? гээд л асуудаг байсан. Ингэж

бух нийтээрээ анхаарч байж, бух нийтийн анхаарлын тевд байлгаж
байж, атар газрыг эзэмшсэн ЮМ шуу дээ. Тэр уед чинь Монголд газар
тариалангийн ажлыг зааж сургах ундэсний мэргэжилтэн байхгуй баЙлаа.
Уйлдвэрлэл дээр шууд ажиллах агрономич-инженер байхгуй баЙлаа.

1959

онд хедее аж ахуйн дээд сургуулийг анх байгуулж, хедее аж ахуйн олон
мэргэжилтэн бэлтгээд одоо

42 дахь

жилдээ ажиллаж байна.

Тэр уед ийм боломж огт байсангуй, дандаа гадаадын мэргэжилтэн
ажиллаж баЙлаа. Хедее аж ахуйн мэргэжилтнийг бэлтгэдэг сургуулийг
байгуулах, ундэсний мэргэжилтнээ бэлтгэх асуудал их том бодлого болж

байсан. Шинжлэх ухааны ундэстэй еерийн технологий г боловсруулах,
еерийн ундэснийхээ сортыг гаргах нь ас ар их ач холбогдолтой ажил
баЙлаа. Цаашдаа бух юмыг гадаадын ар га барилаар явуулж болохгуй
гэдэг нь тодорхой байсан.
Тэгээд ур тарианы алдарт "Орхон" гэдэг сортыг гаргаж авлаа. Ууний
дараа олон сортуудыг гаргаж ав сан ЮМ. Хунсний ногооны сортуудыг бас
гаргаж авсан. Энэ бухэн бол эхнийх учраас дандаа бэрхшээлтэй тулгарч

баЙсан. 60-аад оны эхний уед тариагаа тээвэрлэж чадахгуйгээс ялзруулж
муутгах, ургасан ургацаа бурэн хурааж авч чадахгуй явдал байнга гарч

баЙсан. Эхний уед ургацаа хадгалах агуулах сав байшин байхгуй байсан.
Тер, засгийн зугээс энэ талаар том бодлого явуулж, 70-аад оны дунд
уед дараа жил тариалах ур, шинэ ургацаа хадгалах склад, агуулахуудыг

хурэлцэхуйц хэмжээгээр буй болгосон. Энэ уед шинээр

120 мянган тонн ур

хадгалах агуулах, 40-еед мянган тонн урийн улсын неецийн агуулаХ,хедее
аж ахуйн машин, механизмын засварын
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115

газруудыг сангийн аж
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ахуйнуудад байгуулеан. Ингэж хедее аж ахуйн газар тариалангийн

материаллаг бааз маань

10-20

жилийн дотор буй болсон. Уунээс емне

трактороо гадаа тавидаг, гадаа тависан тракторыг евлийн хуйтэнд засах

боломжгуй, хавар болгож, дулааруулж байж засвараа эхлэдэг баЙлаа.
Тэгэхээр дараагийн тарих хугацаа ароЙтно. Дараа жил тариалах урээ

гадаа хадгална. Гадаа хадгалсан ур амархан муудна. 70-аад оны дундаас
ийм бэрхшээл байхгуй болеон. Тэгээд шинэ технологи нэвтруулээд эхэлж
байсан. 70-аад оны суулч

, 80-аад

он бал манай газар тариалангийн оргил

уе байсан.
и.л.:Нэг га-гаас авах ургацын хэмжээ ямар байв?
Ш.Г.:Нэг га-гаас авах ургацын хэмжээ 70-80-аад онуудад
бууж баЙгаагуЙ. Нэг гa~гaac

10-15

10-12 центнерээс

центнер гэдэг бол манай Монголдоо

бол сайн узуулэлтэдээ л арна шуу дээ. Одоо бол

7-8

центнерийг л

авч байгаа шуу дээ. Энэ бол унэхээр чамлалттай узуулэлт дээ! Газар
тариалэнгийн уйлдвэрлэлийн уналтад нелеелеен нэг чухал хучин зуйлийн

дотор технологийг мердеж чадахгуй байгаа явдал орж байгаа гэж би дээр
хэлсэн. Суулийн уед манайхан уриншаа хагалж чадахгуй, хугацаанд нь
тарьж чадахгуй, урээ жинхэнэ ёсоор нь тээвэрлээд сортынхоо урийг авч

чадахгуй болоод баЙгаа. Энэ бухэн чинь явж, явж Л газар тариалан унах
шалтгаан болоод байгаа юм. Хуучин янзаараа сэргээхэд технологийн
горимыг хатуу мердех ёстоЙ. Гэхдээ енеегийн зах зээлийн харилцаанд

зохицуулж газар тариалан эрхлэх арга барилаа еерчлех хэрэгтэЙ.

Хуучин тогтолцооны уед бух юмыг дээрээс хангаад егчихдег баЙсан.
Одоо бол тэгэхгуй шуу дээ. Газар тариалан эрхлэж байгаа аж ахуйнууд
бол хувийн емчинд тулгуурласан аж ахуйнууд болохоор уле еренхий
эдийн засгийн нехцел, орчныг нь л бурдуулж егне. Уун дээр л туслана.
Эсвэл татварын бодлогоор дэмжинэ. Жинхэнэ аж ахуйгаа авч явах уурэг

бол ене е хувийн хэвшлийнхэн, тариаланчдын уурэг байх ёстоЙ. Уугээрээ
ялгаатай юм.

7

Газар хувьчлалын зорплго

И.Л.:Газрын харилцааны асуудал байна. Тариалангийн талбай улсын
газар, туун дээр тариа тарьж байгаа компаниуд бол хувийн хэвшлийнх

байна. Энэ харилцааг яаж зохицуулж байна вэ?
Ш.Г.:Газрын харилцааны асуудал бол унэхээр их том асуудал болж байна.
Газрыг хувьчлах уу, хувьчлахгуй юу гээд олон маргаан байна. Одоо бол
газар терийн емчиндее байна. Газар тариалан эрхэлдэг компаниуд, мал
аж ахуй эрхэлж байгаа малчдын мал нь хувийн емч шуу дээ. Улсын емчин
дээр хувийн хэвшлийнхэн аж ахуйгаа явуулж байна гэсэн уг юм. Энэ
эрхийн харилцааг зев зохицуулах нь манай бас нэг зорилт болоод байна.
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Газар нутаг арвинтай, хун ам цеентэй, хот еуурин, дэд бутцийн хегжил
багатай манай орны хувьд газрын харилцааны аеуудлыг анхнаае нь зев

шиийдэхгуй бол аюултай нехцел байдал ууе ч болох юм. Энэ аеуудлыг
шийдвэрлэхдээ Европын орнуудын туршлагад дулдуйдан манайх бас
бугдийг хувьд егне гэеэн байдлаар хандаж болохгуЙ.
Газар гэдэг бол ереееее аль ч оронд их эгзэгтэй байдаг аеуудлын
нэг шуу дээ. Манай улеын Ундеэн хуулинд газрыг Монгол улеын иргэнд
хувьчилж болно гээд заачихеан баЙгаа. Гэхдээ енеедер хувьчлаагуй
байна. Мен манай Ундеэн хуулиар газрыг

60

жил хуртэлх хугацаагаар

еонирхогч гадаад, дотоодын иргэд, байгууллага турээелэж болно. Тэр
турээеийг цаашаагаа

40 жилийн хугацаагаар

100 жил .турээеээр эзэмших боломж

еунгаж болно. Ингээд газрыг

бол Монгол улеын иргэд, байгууллага,

гадаадынхны емне нээлттэй баЙгаа.
Монголчууд газрыг хувийнхаа адуу, малыг эзэмшиж байгаа юм шиг
эзэмшиж баЙгаагуЙ. Тийм уламжлал манайд баЙхгуЙ. Монголчуудын
газартай харьцаж байсан туршлага гэвэл газрыг ухаж, тенхеж болохгуЙ.
Ингэж ухаж тенхвел луе, еавдаг уурлана гэх мэтийн зуйл Л яригдаж

байсан баЙх. Газрыг хагалаад ч юм уу, хереен доорхи баялагийг нь
ашиглаж байсан туршлага тун ч бага шуу дээ.ИЙм туршлага еуулийн

40

жилийн л турш багаахан хэмжээгээр хуримтлагдаж эхлэх гэж бай сан баЙх.
Монголд малыг хувьчлаад хунд егчихед ям ар ч бэршээлтэй асуудал
баЙхгуЙ. Тэртээ тэргуй хэдэн зуун жилийн турш мал бол хувийн емч
байеаар иреэн уламжлал байна. Монгол хун малаа маллаад л, арье,

ширийг нь боловеруулаад л, идэж уугаад л

,

зарж борлуулаад л болоод

байсан. Газартай харьцаж байсан харицаанд тийм туршлага баЙхгуЙ.
Газар дээр гишгэдэг, гэрээ барьдаг, еве, ногоогий нь малаараа идуулдэг
гэдгээе хэтэрч газрыг мэдэхгуй шуу дээ. Тэнд байгаа тэр еайхан хереийг
тариа, будаа болгодог тийм уламжлал баЙхгуЙ. Энэ бол манай газрын
харилцаан дахь нэг онцлог. Тийм учраае газрыг хувьчлах нь яарах асуудал

биш гэж узэж байгаа хун олон байна.
Манай зарим уле терийн хучнийхэн газар хувьчлалын аеуудлыг
тургэвчлэх хэрэгтэй гэж айхтар хучтэй шаарддаг.

Тэд нар: "Ереееее дэлхийн зах зээлийн орнуудад газрыг хувьчилеан

баЙдаг. Бид газрыг яаралтай хувьчлахгуй байгаа нь уле орны эдийн
заегийн цаашдын хегжилд еаад болж байна. Газрыг эдийн заегийн

эргэлтэнд оруулах цаг нь болеон" гэеэн юм ярьдаг. Энэ узэл, баримтлалыг
цэвэр онолын талаае нь авч узвэл буруутгах арга баЙхгуЙ. енеедрийн
Монгол орны нехцел байдлаае харахад газрыг хувьчилж л таарна. Харин
цаг нь болеон уу, угуй юу гэдэг дээр бол маргаан биЙ.
Улеын Их Хурлын намрын чуулган дээр газрын шинэ хуулийг авч
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хэлэлцэнэ. Тэр хуулинд бид газрыг хувьчилна гэсэн заалт оруулаагуй

баЙгаа. Харин газрыг эзэмшуулнэ гэсэн заалт орж баЙгаа. Шинэ хуулиар
газрыг хунд челеетэй эзэмшуулэх эрх олгогдож баЙгаа. Газ ар эзэмшихээр
ав сан хун газраа

2 жил

эзэмшихгуй бол буцааж хурааж авна гэсэн заалт

орж баЙгаа. Ийм шахалттайгаар

1О

жил,

20

жил,

50

жилийн хугацаагаар

газрыг эзэмшиж болно.
Энэ хуулийн шинэлэг санаа нь газраас шимийг нь хуртэхэд чиглэсэн

уйл ажиллагаа явуулах, газар эзэмшиж сурах механизмыг бий болгоход
оршиж байгаа юм. Жишээ нь

:

газрыг барьцаалаад банкны зээл авч

болно гэдэг заалтыг оруулж баЙгаа. Юуны емне газрыг эзэмшиж сурахад
чиглэсэн ийм эдийн засгийн механизмуудыг буй болгох хэрэгтэй байгаа
юм. Энэ нь газрыг яваандаа хувьчлахад бэлтгэл болсон шилжилтийн уе
болно гэж бид узэж баЙгаа. Энэ мэтийн монголчуудыг газрыг тууний
эдийн засгийнх нь ойлголтоор ойлгодог болгоход чиглэсэн заалтуудыг
оруулж егч баЙгаа.
Бэлчээрийг ер нь алсдаа ч хувьчилж болохгуЙ. Энэ бол монгол
улсын газрын харилцааны евермегц онцлог тал юм. Монгол орон бол
бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэг орон шуу дээ. Манай малчид байгал,
цаг уурын эрхшээлийн дор малаа маллаж амьдардаг. Нэг евел зуд болно.
Миний авсан бэлчээр дээр зуд болчихлоо гэж бодъё л доо. Би яах вэ?
Ингээд танай хувьчлаад авсан бэлчээрийг би еерийн малдаа ашиглаж
отор хийх шаардлага аяндаа гараад ирж байгаа юм. Энэ бол манай
бэлчээрийн мал аж ахуйн олон зуун жилийн туршлагаар хедлешгуй

батлагдсан зуЙл. Гэтэл бух малаа егеед ч телж чадахгуй тийм их телбер
нэхэгдлвэл яах вэ? Тийм учраас одоохондоо бэлчээрийг хувьчлаж огт
болохгуЙ. Харин бэлчээрийг зев ашиглахад чиглэсэн ажлуудыг зохиох,

бэлчээр ашигласны телее жаахан телберийг улсад телех зэрэг юмнууд

бол байх ёстой л доо. Ийм Л юмнуудыг газрын харилцаан дээр бодож,
шинэ хуулиндаа тусгаж егех талаар ажиллаж байна. Хуулийн тесел энэ
хавар боловсрогдоод, их хуралд ерген баригдаад, их хурлын ажлын хэсэг

гарч ажиллаад, нилээд цэгцэрсэн явж баЙгаа. Одоо намрын чуулганаар
орж хэлэлцэгдээд, энэ чуулганаараа батлагдах баЙх.

8

Ш.Гунгаадорж гуайнхан

к.ю.: Таны хувийн амьдралын талаар асуумаар байна. Танайх хэдэн
хуухэдтэй вэ? Та Эхнэртэйгээ яаж танилцсан бэ?
ш.г.: Манайх

5

хуухэдтэй, манай эхнэр багш хун. Бид нар жирийн л

байдлаар танилцсан. Найр хурим хийж суйд болоогуЙ. Миний уеийнхэн
чинь эд херенгегуй, чемодантай хувцаснаас еер юмгуй л гэрлэдэг байлаа

шуу дээ. Бид ч бас тийм л байдлаар гэрлэсэн дээ. Манай эхнэр Архангай
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аймгийн хун. Бид Улаанбаатарт танилцсан. Багшийн дээд сургуулийг

Монгол хэл, уран зохиолын багш гэсэн мэргэжлээр тегссен. Багшийн

коллежид багшилж байсан. ОДОО хувийн аж ил хийж баЙгаа. Манайх

4

охин, нэг хуутэЙ. Цем сургууль, соёл тегсеед, биеэ даагаад ажиллаж,

амьдарч яваа. Хамгийн бага охин Германд сурдаг. Тууний дээдэх буюу
доороосоо гуравдахь нь одоо Америкт докторантурт сурч баЙгаа. Эдийн
засагч мэргэжлээр сурч баЙгаа.

9

Улсын САА-нуудын ажил

И.Л.: Энэ газар тариалан эрхэлж байсан сангийн аж ахуйнууд болон
нэгдлууд тарьсан ногоо, тариагаа эхлээд ямаршуу маягаар ашиглаж

байсан бэ?
Ш.Г.: Эхний уед газар тариаланг сангийн аж ахуйд эрхэлж байсан.
Нэгдлууд бол мал аж ахуйгаа эрхлэх чиглэлтэй байсан. Суулдээ малын
тэжээлд зориулж нэгдлууд тариа их тарьдаг болеон. 70-аад оноос
эхлээд нэгдлийн тариа нилээд сайжирч эхэлсэн. Улсын хэмжээний нийт

тариалангийн талбайн

1/3

нь нэгдлийн тариалангийн талбай болеон.

Нэгдлууд таваарын тариа ногоогоо улсад тушаагаад улдсэнийг нь
еерсдийнхее хэрэгцээнд авдаг байсан. Нэгдлууд мал аж ахуйдаа зориулж
малын тэжээлээ еерсдее бэлтгэдэг болсон. ввел зуд болсон уед хэрэглэх
зорилгоор сумын фонд, нэгдлийн фонд гээд бэлтгэдэг байсан. Ер нь тариа,
тарих нь нэгдлуудэд их Л ашигтай байсан.
И.Л.: Газар тариаланд ашиглаж байсан техник, трактор, комбайныг
зээлээр авдаг байеан уу?
Ш.Г.:ИхэнхиЙг нь худалдаж авдаг баЙеан. Зевлелтийн хуч херенгеер

байгуулж байеан аж ахуйнуудад техникийг Зевлелт еерее унэгуй егдег
байсан. Туунээс гадна жил жилийн хэрэгцээний техникийг худалдаагаар
авч баЙеан.
И.Л.: Техник авах санхуугийн эх уусвэрийг хаанаас гаргаж байеан бэ?
Малаа амьдаар нь гаргаад, тууний оронд техник авч байеан уу?
Ш.Г.:Хедее аж ахуйн машин, механизм, техник авах еанхуугийн эх
ууевэр янз янз л байеан даа. 70-аад оны уеээе Монгол уле малаа хелеер
нь гаргахаа больеон шуу дээ. 40-50-60-аад онд бол малыг хелеер нь их
гаргаж баЙеан.ИЙм учраас Ороеын тал манай хилийн орчим олон тооны
мах комбинатуудыг барьеан баЙеан. Тэгээд малыг хелеер гаргах нь уле
орны эдийн заеагт ашиггуй, алдагдал ихтэй байна гэж узээд дотооддоо

мах комбинатуудыг байгуулж эхэлсэн шуу дээ. Дорнодын мах комбинат,
Дархны мах комбинат, Улаанбаатарын мах комбинат гээд том том мах
комбинатуудыг байгуулеан. Малаа туувраар шинээр байгуулагдеан мах
комбинатуудтай газар хургэж, нядалгаанд оруулаад, махыг нь экепортонд
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гаргадаг болсон. Махнаас гадна малын гаралтай туухий эд, арьс, шир,

ноос, ноолуур, ухэр, адууны хеевер зэргийг экспортлодог болсон.
Эндээс олсон ашиг маань хедее аж, ахуйн машин-механизм, техник

авдаг санхуугийн гол эх уусвэр болдог баЙсан. Байгалийн баялаг, ашигт
малтмал, зэрэг зуйлууд ч баЙсан.

1О

Хунсний ногоо тариалалт

и.л.: Сангийн аж ахуйнуудад тариалж байсан анхны хунсний ногоонд
хэрэглэгч их байсан уу? Зарим нэгдэл тарьсан ногоогоо нэгдэлч-малчдын

хеделмер едерт бодож егдег боловч малчид иддэггуй байсан гэсэн яриа
баЙдаг.
ш.г.: Хунсний ногоог ихээр тарьж эхэлсэн уе бол 60-аад он л доо. Тэр
уед хунсний ногоонд хэрэглэгч их бага байсан. Монголчууд голдуу л
мах иддэг баЙлаа. Харин темсийг бага зэрэг иднэ. Иддэг ногоо нь Л темс
байсан даа. Энэ чинь хот суурин газарт шуу дээ. 60-аад оны суулч, 70-аад
оны эхнээс хунсний ногоог аяндаа их хэрэглэдэг болоод ирсэн. Нэгдлууд
анхныхаа хеделмер едерт темс, ногоо егдег байсан. Туунийг нь аваачаад
жалганд хаячихдаг байсан. Тэр бол бас л нэг туух болон хоцоржээ. Улсын
Сангийн аж ахуйнууд бур эхнээсээ еерийн ажилтнудын цалинг шууд бэлэн
менгеер нь бодож олгодог баЙсан.
к.ю.: Бид Амгалангийн сангийн аж ахуй очиж узье гэж бодож байна.
Тэнд очоод таны ажиллаж байсан уеэс юуг узэж болох вэ?
ш.г.: Тэнд очвол гурван давхар улаан байшин баЙгаа. Тууний хойд талд
нь цэцгийн таримал байгаа баЙх. Одоо тэр уед ажиллаж байсан хумуус

бугд байхгуй болоо биз дээ. Тэр улаан байшингийн хажууд контор байсан
намхан цагаан байшин, бас нэг навтгар улаан байшин зэрэг байгаа баЙх.
Тэруухэн тэр хойд талд нь хуучин ашиглаж бай сан зарим нэг хулэмжийн

улдэгдэл байж магадгуЙ. Одоо ч еер юмнууд л оронд нь эзлээ биз дээ.
Тэр орчим чинь сангийн аж ахуйн жинхэнэ эзэмшилд нь байсан газар юм.
Тууний эргэн тойронд, засмал замын емне, хойно дандаа ногоо тарьж

баЙсан. Тэр талбайнууд бол энэ сангийн аж ахуйн ев гэж хэлж болох
ногооны талбайнууд юм.
к.ю.: Тэнд ямар ногоо тарьж байсан бэ? Темс уу?
ш.г.: угуй. Лууван, манжин, сонгино, сармис, байцаа зэрэг нарийн ногоо
тарьж баЙсан. Одоо юу тарьж байгааг мэдэхгуЙ. Тэр баруун талд нэг том
теплиц байдаг юм. Та нар очиж узээрэЙ. Тэнд жилийн

4

улиралд ногоо

тарьдаг байсан юм. Улаанбаатар хот чинь тэр сангийн аж ахуйд тарьсан
ногоогоор л амьдарч байсан юм шуу дээ. Одоогийн гутлын уйлдвэр

байгаа газарт энэ сангийн аж ахуйн ногооны талбай байсан юм. Тэнд
байсан хуучин байшин савыг нураагаад суулд гутлын уйлдвэр барьсан.

185

Туунээе бур баруун тийш "Агро-Амгалан", "Дэвшил" гэдэг еангийн
аж ахуйнууд баЙгаа. Тэд нар

6

га газар эзэмшдэг юм. Тэднийг

1972

оноое хойш барьеан. Намайг Хедее Аж Ахуйн Яамны орлогч еайд
байхад барьеан юм. Улаанбаатар хотыг жилийн

4 улиралд

нарийн ногоо,

помидор, огурцигээр хангах зорилготой байгуулеан юм. Одоо нилээд
еайн ажиллаж баЙгаа. Амгалангийн еангийн аж ахуйг залгамжилеан газар

болоод байгаа даа.

11

Жиме, жимегэний ургамлын тариалалт

и.л.: Хунений ногооноое гадна жиме, жимегэнэ аль зэрэг тариалдаг байв
даа?
Ш.Г.:60-аад онд жиме, жимегэнэ тариалах айхтар том хеделгеен ернеж
баЙеан. Их ч тарьж байеан даа. Цагаан толгойн еангийн аж ахуй, Орхоны
Шаамарын еангийн аж ахуй гээд жиме, жимегэнэ тариалалтаараа
алдаршеан еангийн аж ахуйнууд гарч иреэн. Жиме тариалалтаараа нэрд
гареан терийн шагналт Ц.Шагдар гээд олон нэртэй хумууе ч терж гареан.
Шарын голд Болгарын улеын техник эдийн заегийн туеламжаар жиме,
жимегэнэ тариалах туегай аж ахуй байгуулеан. Тэнд чацаргана, ухрийн
нуд, алим их тарьж баЙеан.

Монголчуудад нэг айхтар муу зан биЙ. Манайхан чинь хийж байеан
юмаа цаг, уе еерчлегдехед шинэ нехцел байдалд тохируулаад цааш нь
хегжуулээд аваад явдаггуЙ. Цаг, уе еерчлегдехед негее хийж чадаж

байеан юма а хаячихдаг юм. Нэг мэдэхэд негеех нь ор еураггуй алга
болчихеон баЙдаг.
Тэр жиме, жимегэний аж, ахуйнуудыг одоо болтол аваад явеан бол

Монголын нилээд хэеэг газарт цэцэрлэг нь буй болчихеон жиме, жимегэнэ
зохих хэмжээгээр ургаад байж байх байеан л даа. Эдгээр аж ахуйнуудын
туршлагаае харахад жиме, жимегэний терлийн ургамалууд манай нехцелд

еайн ургаж байеан юм. Говь-Алтайн Бигэр еуманд уеан узэм тарьж
баЙеан. Ахуй Дармангийн гол, Баянхонгорын Ихийн голд нарийн ногоо
тарьж баЙлаа. Халх голд их том эрдэм шинжилгээний етанц баЙеан.
Тэднийх Х учит гэдэг их еайн агрономитай баЙеан. Тэнд нилээд терлийн
жимеийг их тарьж баЙеан.

Халх голд бол ургадаггуй жиме, ногоо гэж баЙдаггуЙ. Халх голын
район бол жиме, жимегэний тал дээр бол манай хамгийн том район шуу
дээ. Ер нь энд ирээдуй их биЙ. Нийтдээ

273

мянган га газ ар байгаа юм.

Тэнд нэг том еангийн аж ахуй байгуулаад Монголын ойт хээр зэрэгт
ургаж чадахгуй янз бурийн ургамлуудыг тарьдаг баЙеан. Тухайлбал, шар
буурцаг байна. Шар буурцгийг тэнд тарьж баЙеан. Одоо бол бае л байхгуй

болеон доо. Тэр район бол жиме, жимегэнэ, хунений ногоо тариалахын
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хувьд унэхээр сайн район. Тэнд

30

гаруй мянган га газар инженерийн

усалгааны системтэй байсан юм шуу дээ. 8неедер

3 мянга

ч угуй болоод

байна.

12

Улсын САА-нууд тарав
Унэн байдал ийм байхад харамсахгуй байхын арга байхгуй юм даа.

Ийм юм хийж чадаж байсан, ийм юмнууд байсан гэдгийн хувьд бол
ярих юм алга. Одоо байхгуй болчихоод байгаа нь л даан ч харамсалтай
байгаа юм. Бид байсан юмаа байхгуй болгочихоод, одоо эргээд дахин бий
болгох тухай ярьж байна шуу дээ. Байсан юмаа тордоод, улам цааш нь
хегжуулээд, енеедер ешее шинэ юм буй болгох тухай ярьж байгаа бол их
сайхан байна. Энэ бухэн бол хедее аж ахуйд явуулсан хувьчлалаас болсон
юм. Би хувьдаа хувьчлалыг зев явагдсан гэж уздэггуй. Хедее аж ахуйд
хувьчлалыг явуулах хэрэгтэй баЙсан. Гэхдээ яаж хувьчлах вэ? гэдэг аргаа

буруу сонгосон. Сангийн аж ахуйнуудыг ердее нэг едер

:

-За та нар ингээд тар! гээд л тал, тал тийш нь тараасан. Нэг тракторын
жолооч гэхэд л жаахан газартай, нэг

69-

машинтай болоод л компанийн

эзэн гээд л гарч егсен дее. Тэр хумуус зах зээлийн нехцелд яаж ажиллах

ёстойгоо ереесее мэдэхгуй байсан. Зах зээл гэдгийн талаар юу ч мэдэхгуй
байж компани байгуулаад хуучин ажиллаж байсан сангийн аж ахуйнхаа
емч херенгийг хуваагаад авцгаасан. Ингэж ямарч бэлтгэлгуйгээр

хувьчилал явагдсан юм. 8мч херенге хувьд очвол л бусад бух юм аяндаа
бутнэ гэсэн гэнэн ойлголтой байсан. Ингээд зах зээлд орчихлоо гэсэн
ойлголт байсан.
Миний ойлголтоор хувьчлалыг тер зохицуулж, терийн
зохицуулалттайгаар тэр еерчлелтуудийг хийх ёстой байсан баЙхаа. Мал
аж ахуй дээрч мен ялгаа баЙхгуЙ. Малыг хувьд егсен. Тэгээд л бусдыг
нь хаясан. Зах зээлийн орчныг нь яаж бурдуулэх вэ, енее их хашаа

саравчаа яах вэ? негее буй болгосон тэжээлийнхээ баазуудыг яах вэ? гэдэг
талаар огт бодоогуй шуу дээ. Тэгээд л мал хувьд очсоны дараа негее

хашаа саравч, бусад бух юмыг нураагаад сумын тев, бусад газрууд руу
зеечихсен. Энэ бол хувьчлал еерее тийм алдаатай аргаар явагдсанаас
болсон.

Би Сэлэнгэ аймгийн намын хорооны дарга байж байгаад

1986

онд

Хедее аж ахуйн яамны сайд болсон. Тэгээд сайд нарын Зевлелийн хедее
аж ахуйн асуудал эрхэлсэн орлогч дарга болсон. Энэ

3 жилд

манайд гэрээ,

турээсийн арга гэдэг арга маш их хучтэй нэвтэрч байсан. Тэр арга хун

болгоны анхаарлыг их татаж байсан. Мал аж ахуйн салбарт малчидтай
гэрээ хийгээд л малыг нь турээсээр егч байсан. Нэгдэл, нийгмийн малыг

турээсээр авсан малчид гэрээнээс илуу гарсан малаа еерее авдаг болсон
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баЙсан. Энэ аргыг хэрэглэж байхад хувийн мал маш хурдтай есч эхэлсэн.
Газар тариалангийн салбарч адилхан. Тариаланчид гэрээ хийгээд газраа
бас турээсээр авдаг болсон. Тэгээд будаагаа еерсдее тушаагаад л явдаг
болсон баЙсан.
Тэр уед хумуусийн материаллаг сонирхол маш их есч баЙсан.

Монголд энэ арга их тохирох арга байсан гэж би боддог. Энэ аргаар
еше е жаахан явах хэрэгтэй байсан юм. Тэгсэн бол мал хувьд очдогоороо

очно, газар ч мен ялгаагуй хувьд очих боломж нээгдэх бай сан юм. Гэхдээ
негее буй болгосон мал аж ахуй, газар тариалангийн уйлдвэрлэлийн
баазаа нурааж, алга болгох явдал гарахгуЙ. Тэр нь одоо болтол малчид
тариаланчиддаа уйлчлээд байж байх байсан юм.
Гэрээ, турээсийн ар га бол ереесее Монгол улсын хедее аж ахуйг
зах зээлийн харилцаанд шилжуулэх хамгийн шилдэг сайн аргын Монгол

хувилбар байж л дээ. Еи хедее аж ахуйсалбарт

40

жил зутгэж баЙна.Еи ер

нь тэгж Л боддог. Одоо ч тэгж Л бодож баЙгаа. Энэ аргын сайн талыг нь
харгалзаж узэлгуй, нэгдэл нийгмийнхээ малыг шууд хувьчлаад л, сангийн

аж ахуйнуудаа тараагаад эхэлсэн чинь учраа мэдэхээ больсон олон хун
чинь эвдэж суйтгэх Л ажил хиЙсэн. Тэр цагаас хойш одоог хуртэл хедее

аж ахуйг хегжуулэх асуудлыг бухэлд нь авч узэж чадсангуй шуу дээ. Мал
аж ахуйн салбарыг ганцааранг нь хувьчилснаар хедее аж ахуйн салбар

бухэлдээ зах зээлийн харилцаанд орж чадахгуй нь тодорхой болж ирлээ.
Энэ хооронд нийгмийн асуудал маш хурцаар босож ирлээ. Эмнэлэг,
сургууль, соёлын асуудлуудыг яах вэ? Яагаад енеедер баруун аймгуудаас
энэ их нуудэл эхлээд байна вэ? Энэ чинь тэнд нь хуний амьдрах нехцлийг
нь бурдуулж егеегуйтэй холбоотоЙ.
Малаа хувьчилсны дараа л хуний амьдрах нехцлийг нь бурдуулэх
терийн бодлого явж байх ёстой юм. Гэтэл энэ бодлого огт орхигдсон.
Одоо Л энэ талаар ярь ж эхлэж байна. Хедеегийн хегжил, хедеегийн
бодлого гээд л ярьдаг боллоо. Их хурлын байнгын хороо ч энэ талаар

ярь ж байна. Энэ болсон явдлууд бол алдаа менеесее мен.
к.Ю.: Газар тариалан эрхэлж байсан хумуусийн тоо их цеерсен биз дээ.

Ш.Г.: Цеерелгуй яах вэ. Жишээ нь: Манайх 900-аад мянган эргэлтийн
талбайтай байсан гэтэл енеедер
Тэнд ажиллаж байсан хуний тоо

13

400 хурэхгуй мянган га-талбайтай байна.
2 дахин л цеерсен гэсэн уг шуу дээ.

СУУЛИЙН уед нийгэмд гарч байгаа 66РЧЛ6ЛТУУД

к.Ю.: Холын аймгуудаас хот суурин, зах зээл бараадаж нууж ирж байгаа
айл ерхийн тоог гаргасан байдаг болов уу?
Ш.Г.: Ийм тоо одоогоор гараагуй байна. Тэр тоог гаргаж болно.

Гэхдээ одоо яг хэд ирээд байгааг бид мэдэхгуй байна. Ер нь бол ас ар их
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хэмжээтэй шилжиж ирж баЙгаа. Ганцхан Улаанбаатар хотод л гэхэд хонин

толгойд шилжуулснээр

700 мянган толгой

мал байна гэсэн тоо гарсан. Энэ

бол ханин толгойд шилжуулсэн мал шуу дээ. Ер нь

мал л байх ёстой юм. Гэтэл енеедер

5-6

140-150 мянган толгой

дахин их мал тевлерсен байна.

Уунээс харахад Улаанбаатарт тевлерел хэт их байна. Энэ байдал цааш
ургэлжилбэл Монгол уле маань "Улаанбаатар уле" л болж хувирах байх
даа.

Бас нэг том асуудал босоод байгаа нь газар нутгаа жигд эзэмшиж
чадахгуй байгаа явдал юм. Нэг газар хэтэрхий беегнерч нутагласнаас

байгаа бэлчээрээ талхилаад дуусч байна. Байгаль цаг уурын еерчлелтеес
болоод гол горхи их ширгэж байна. Ийм байдал цааш газар аван удаан
ургэлжилбэл энэ улсын чинь ирээдуй маш бурхэг болж ирнэ.
И.Л.: Саяхны

2 жилийн

емнеес "Ногоон хувьсгал" гээд л их яригддаг

байсан. Хаанахын тесел байсан юм бэ? Тэр тесел аль зэрэг амжилттай

болсон бэ?
Ш.Г.: Тэр тесел их амжилттай болсон гэж хэлж болно. Энэ теслийн
хурээнд амьдрал дорой, яду у иргэдийн амьжиргааг еед нь татах

зорилгоор, тэднийг ногоо тарихад сургаж байсан юм. Томоохон хотууд,
аймаг, сумын тевд амьдарч байгаа иргэдийг ногоо тарьж сургах,
амьдралдаа ногоо хэрэглэж сургах, зорилготой явсан тесел юм. Яахав
ур дунгээ егсен. ОДОО ч ургэлжилж баЙгаа. Уунийг цэвэр манай Хедее

аж ахуйн яам хариуцаад хийж баЙгаа. Амьжиргааны тевшин доройтсон
улсуудад туслах бас еер тесел биЙ. "Ядуурлыг бууруулах тесел" гэж

нэрлэдэг. Энэ бол "Ногоон хувьсгал"-аас огт еер тесел юм шуу.
"Ногоон хувьсгал" бол улсын тесвеес зардал гаргаж, ногоо таридаг
агропаркуудыг байгуулаад, тэндээ ногоо тарихыг л их ергежуулэх
зорилготой юм. Зорилгодоо бурэн хурч чадахгуй байх, гэхдээ ядуу дорой
амьдралтай иргэдийн амьдралд нэмэр хандив болж л байна.
Танд еер асуух юм байна уу?

14

Ходоо аж, ахуйн салбарт Япон улсаас узуулж байгаа тусламж

к.Ю.: Монголын хедее аж ахуйг хегжуулэх талаар Японтой хамтарч ям ар
ажил хийж байна вэ?
Ш.Г.: Хедее аж ахуйн салбарт Японтой маш амжилттай хамтран
ажиллаж байна. Суулийн жилуудэд "8всний ундэс" гэдэг тесел, Ка-2 гэдэг
теслуудийг амжилттай хэрэгжуулж баЙгаа. Эдгээр теслуудийн хурээнд
Японоос техник их авч байна.

Суулийн жилуудэд манай хедее аж ахуйн машин, техникийн
шинэчлэлийг Японы "Ка-2" гэдэг теслийн шугамаар л хийж байна. Энэ
теслийн хурээнд хедее аж ахуйн техникийн нилээн хэсгийг шинэчилсэн.
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Суулийн

3

жил дараалан трактор, комбайн авч байна. Энэ теслийн

хурээнд ирж байгаа трактор чиргуулгуй ирж баЙгаа. Манайд байгаа
оросын хуучин чиргуулууд туунд таардаггуЙ. Бид энэ тухай Японы

талд их ярьж баЙгаа. Гэвч болдоггуй юм байлгуй, чиргуулгуй ирсээр
баЙгаа. Ингээд технологийн зерчил гараад баЙдаг. Уг нь Япон трактор
чиргуултэйгээ ирж байвал их сайн байгаа юм. Бид туунд Орос чиргуулийг

тааруулж монголчилж байна. Гэхдээ л тийм сайн биш. Уг нь трактор
нь хучин чадал сайтай, сайн трактор юм билээ. Жишээ нь "Ю-К" гэдэг
Японы сайхан трактор ирж байна.
Энэ жил уринш боловсруулах, урийн асуудал дээр Япон их тусаллаа.

Нэг млрд гаруй тегрегийн тусламж узуулсэн. Тэрний хучинд компаниудад
зээл егч чадлаа. Энэ мэтчилэнгээр биетэй, бодитой туслалцаа их баЙгаа.
Хедее аж ахуйн мэргэжилтнийг бэлтгэхэд туслах асуудал их

хучтэй тавигдаж баЙгаа. Манайд хуучин тогтолцооны уед бэлтгэгдсэн
мэргэжилтнуудийг зах зээлийн шинэ нехцлеер давтан сургах,ОДОО

шинээр дотооддоо сурч байгаа хумуусийг нилээд чанартай сургах
шаардлага баЙгаа. Энэ сэдвээр одоо нэг тесел яригдаж байна. Би Япон
улсын элчин сайдтай

2 хоногийн

емне уулзсан. Тэр уулзалтан дээр Хедее

аж ахуйн их сургуулийг бэхжуулэх, тоног техееремж, лабораторийг нь
шинэчлэх нэг тесел яригдеан. Би элчин сайдад

:

-Энэ теслийг Японы засгийн газар дэмжих хэрэгтэй байна. Хедее аж
ахуйд цаашдаа тэнд ажиллаж байгаа мэргэжилтнууд, хунээрээ дамжиж
хегжил буй болно. Монголын Хедее аж ахуйн кадр, боловсон хучнийг
бэлтгэдаг энэ сургуулийг нь жаахан тохижуулж, бэхжуулж егех хэрэгтэй
байна. Монгол улсын тесев, херенге их тааруу байгаа энэ уед бид
еерсдее хуч хурэхгуй байна гэдэг хусэлт тавьсан. Ер нь бол сая болсон
хандивлагч орнуудын зевлелгеен дээр ч гэсэн Япон улсаас узуулэх

тусламж бусдаасаа илуу байгаа шуу дээ.

Одоо

31

мянган тн таваарын улаан буудай оруулж ирэх гэж байна.

Энэ чинь ургац бага байгаа одоо уед бас л их туе нэмэр болно. Туруу жил
20-иод мянган тн будаа егсен. Ингээд энэ мэтээр Японы асар их тусламж
ирж байна.

Маргааш Хоккайдогийн хэсэг эрдэмтэд надтай уулзана гээд байж
баЙгаа. Тэд нар енгерсен жил ирж уулзаад явсан юм. Бид хамтарч теме
тарих тухай енгерсен жил ярьсан юм. Хоккайдо бол сэруун, нехцел

байдлын хувьд манайхтай ойролцоо юм. Манайх бол сэруун, ендерлег
газ ар учраас теме их еайн ургадаг бас чанар нь их сайн баЙдаг. Японоое
херенге оруулалт хийгээд темеийг хамтарч таривал, манайд теме тарих

талбай, техник нь байж байна. Энэ чиглэлд хамтарч бас болно гэж би
енгерсен жил тэдэнд санал тавьеан юм. Саяхан еудалгаа хийхээр иржээ.
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Тэд нар енгерсен жил ирэхдээ

-Танай темсний ур

:

их муудсан байна! гэж байсан.

Ийм хамтын ажиллагааг цааш нь ургэлжуулье. Ер нь хамтын ажиллагааг
ергежуулэх нь их хэрэгтэй байна. Халх голын районыг эзэмшихэд
японы зугээс санаачлага гаргах юм бол бид газ ар нутгаа хамтарсан аль ч

хэлбэрээр ашиглахад татгалзахгуй байх гэж бодож байна. Тэр район бол
уржил, шимтэй сайхан нутаг гэдгийг би дээр хэлсэн. Энэ мэтчилэнгийн
олон асуудал бий л дээ. Цаашдынхаа хамтын ажиллагааг хедее аж ахуйг
хегжуулэхэд чиглуулбэл их сайн байна.

15

Малчдыг дахни хоршоололд хамруулах чнглэл

и.л.: Нэгдэл тарснаас хойш малчдыг дахин хоршоололд хамруулах,

малчдыг зах зээлтэй холбох асуудлыг яаж шийдэх гэж байна?
ш.г.: Энэ бол манай хедее аж ахуйн талаар баримталж байгаа гол
бодлого юм. Яагаад вэ гэхээр малыг хувьчилсны дараа малчид жалгын

нэгээр тарж, 50-иад онд нэгдэл байгуулагдахаас емнех байдалдаа буцаж
орсон. Малчид нэгдэл байгуулагдахын емнех хуучин хэлбэртээ ороод,
ганц ганцаараа, туе тусдаа, манайх нэг айл, танайх нэг айл нэг, нэг

жалганд, нэг, нэг уулын аманд нутаглаж явах болеон. Ийм байдлаар хэдэн
жил явлаа. Малчид еерсдее

:

-Ийм байдлаар жалгын нэг тараад болохгуй байна. Хадлан евсее авах,

сааль,СУУГЭЭ бэлтгэх зэрэгт хеделмерее хоршиж, зохион байгуулалтанд
орохгуй бол болохгуй нь ээ. Зуд болоход ч ялгаагуй гээд ярьдаг боллоо.
Угаасаа нэгдэл гэдэг бол нэг чих айхтар буруу эд биш л дээ. Тер хэтэрхий
оролцоод агуулгыг нь жаахан алдагдуулж байсан юм. Туунийг арилгасан
бол уг нь зев л юм байсан юм. Хоршоо л гэсэн уг шуу дээ. Хоршооных нь
агуулгыг алдагдуулаад, улсын болгочихоод байсан юм. Уунд л гол алдаа

нь байсан юм. ОДОО манай малчид
-Хоршьё! Хеделмерее хоршьё!

:
5 хунээрээ,

10-аараа, ах дуусээрээ, танил

талаараа нийлээд хоршьё! Хоршоо байгуулья! Хуучин хедее аж ахуйн
нэгдэл шиг том биш юмаа гэхэд жижиг, жижиг хоршоонуудыг байгуулья!
гэдэг болжээ.

Уунийг бид маш зев гэж узэж баЙгаа. Олон улсын байгууллага,
Азийн хегжлийн банк тусламж узуулж баЙгаа. Энэ бол их зуйтэй эхлэл
юм. Бас фермерийн аж ахуйг бид дэмжиж баЙгаа. Одоо манайд 300-гаад
мянган малчин ерх баЙгаа. Нарийндаа бол

300

мянган фермер л байгаа

гэсэн уг л дээ. Ганцхан бие дааж тооцоо хийдэггуй, гадаад, дотоод уйл
ажиллагаа явуулдаггуй, гуйлгээний дане байхгуй л байгаа юм. Тийм
учраас нэг хэсэг чадвар муутай нь хоршоонд хамрагдаад, чадалтайчууд

нь бие даагаад фермерийн аж ахуй болж хегжеед явах ийм л

2

хэлбэр

191

манай хедее аж ахуйд их зохимжтой болох баЙх. Малчид еанаачлага
гаргаад еередее уунийг хийж байна. Тер дээрээе нь зохион байгуулж
болохгуЙ. Доороое гарч иреэн еанаачлагыг нь тер дэмжээд явах ёетой юм.
Санхуугийн дэмжлэг узуулэх, хууль эрхийн талаае нь баталгаажуулж егех

шаардлагатай байна.
Одоогоор байгуулагдеан олон хоршоо байна. Уйлдвэруудийг
хедее аж ахуйн туухий эдээр хангах нь одоо их том аеуудал болж байна.
Талын нэг тареан малчдаае арье, шир, ноое, ноолуурыг нь цуглуулж
авах нь их бэрхшээлтэй аеуудал. Манай шинэ заегийн газрын мерийн

хетелберт энэ аеуудлыг оруулеан. Бид беений худалдааны еулжээ буй
болгох шаардлагатай юм гэж узеэн. Тэгээд еумдын ч юмуу, баг дээрч
юмуу беений цэг гараад тэндээ цуглуулдаг болгох зорилт тавьж баЙгаа.
Тэндээ малчдад хэрэгцээт зуйлуудийг нь хот зэрэг тевлереен газруудааеаа
аваачиж егдег болох юм.
Ийм еулжээ нь хуучин"Худалдаа бэлтгэлийн анги"-ийн хэлбэр юм
л даа. Гэхдээ нилээд зах зээлийнхээ ориентацтай бутцийг бий болгох

бодлого барьж баЙгаа. Энэ бол их чухал аеуудал, их бэрхшээлтэй аеуудал.
Энэ малын гаралтай туухий эдийг чинь одоо гадагш нь челеетэй гаргаж

байна. Урд талын аймгууд морин тэргэн дээр ачиж зеегеед хуртэл хилээр
гаргаж байна. Малын гаралтай туухий эд бол манай етратегийн чухал
бутээгдэхуун мен. Гэтэл уунийг зарж борлуулах, гадагш нь гаргах аеуудал
замбараа зайдангаа алдеан. Манай еерийн дотоодын уйлдвэрууд туухий
эдгуй зогеож байна. Гэтэл арье, шир, ноое, ноолуур чинь хилээр даваад
гарчихаж байна. Ийм байдал цаашдаа байж болохгуЙ. Терийн бодлогоо
бид цэгцлэх хэрэгтэй байна. Эдийн заегийн механизмыг нь буй болгож,
татварын бодлогоор зохицуулж егех ёетой юм.
Манай туухий эд маш хямдханаар гадаадад гарч байна. Маш унэтэй
ноое, ноолуур маань хямдаар гараад оронд нь хуучин бид еередее хийж,

тарьж ургуулж чадаж байеан байцаа, лууван, гурил орж ирж байгаа шуу
дээ. Тэгээд Эрээний захын барааны хог орж ирж байна.

Бид Ороеын еуу уугаад л хэвтэж байдаг, манай унээ тугалаа дагуулаад
л явж байна шуу дээ. Энэ бол бидний дэндуу их арчаагуй байгаагийн
илрэл юм. Аж ахуйч биш, залхуу байгаагийн шинж юм. Бид одоо
гадаадаае еуу, цагаан идээ зееж байна, гадаадаае теме зееж байна. Ингэж

болохгуЙ. Бид шинээр амьдарч, еерийнхее неец бололцоог ашиглаж уле
орноо еед татах хэрэгтэЙ.

Ууний телее хун болгон хеделмерлех ёетоЙ. Одоо манайд
еоциализмын уеийн бэлэнчлэх еэтгэлгээнээеээ еалаагуй хун олон байна.

Улеын бэлтгэж егеен бэлэн л юмыг хэрэглэдэг, зугээр аваад эевэл
хямдхан, хеле гаргахгуй еууж байгаад л амьдарчих еанаатай хун олон
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байна. Зах зээлийн харилцаа гэдэг чинь маш хатуу хуультай шуу дээ. Хун
еерее хеделмерлеж байж л амьдрана. Хэрвээ хеделмерлехгуй бол ямар ч
арга байхгуй шуу дээ.
к.ю.: Би танай сонинд нэг юм бичсэн.

ш.г.: Би уншсан. Нэг япон эмэгтэй хуний бичсэн зуйл гарсан баЙсан. Би
туунийг гэртээ уншаад еерийн авгайдаа

:

-Гадны хун манай юмыг ингэж сайхан бичиж баЙдаг. Манайхан тэгэхэд
дуугуй л байж байгаад байгаа шуу дээ! гээд ярьж байсан. Тэр егуулэлд

бичсэн санаа, минийхтэй яг нийлж байна. Манайд хуучин ийм зуд болж л
баЙсан. Малаа ингэж олноор нь ухуулж байгаагуй шуу дээ.
"Малжуулах" нэртэй теслууд байдаг; Би туунд дургуЙ. Залхуу малчин
малаа ухуулчихээд, мал авна гээд байгаа юм.
-Миний мал ухсэн! Та нар менге ег! гэсэн маягаар яриад байгаа юм шуу
дээ. Ингэж малаа ухуулсэн хунд меНГ8 егех ёсгуЙ. Харин тэжээл, бордоо
зэрэг бусад зуйлийг егч болно. Хоршоо байгуулах маягаар дэмжиж
болно. Малчин хун зугээр сууж байгаад малаа ухуулчихээд

:

"Алив менге ег!" гэж нэхээд байж болохгуй шуу дээ. Энэ бол маш буруу.
9вер Монгол бэлчээрийн хувьд манайхаас дор шуу дээ. Тэгэхэд
малдаа тэжээл бэлтгээд, малаа аваад гарч чадаж байна. Манайхан олноор
нь ухууллээ.

зуданд

7-8

3 сая

3

сая малаа ухууллээ. Суулийн

20

жилийн дотор манайх

мал ереесее ухуулж байгаагуй юм. Зарим жил

1 сая

орчим,

зуун мянган мал л хорогдож байсан. Энэ жил арай дэндсэн.

Байгаль, цаг уурт бух бурууг чихчихээд сууж байж болохгуЙ. Энэ бол
еерсдийн арчаагуй байдлыг байгалийн тур зуурын узэгдэлээр халхавчлах
гэсэн оролдлого юм. Зудны хувьд бол энэ жил тийм сурхий зуд болоогуЙ.
Ийм хэмжээний зуд байдаг л юм. Цаашдаа ч байх л болно. Зуд гэдэг чинь
хуний хариуцлагыг шалгадаг юм. Хэн хариуцлага сайтай байна, тэр хун
зудыг хохирол багатай давна, хариуцлага багатай хун их хохиролтой

давна. Байгал, цаг уурт унэхээр хэцуу юм бий, гэхдээ бух юмыг туун руу
чихээд байж болохгуЙ.
Суулийн хэдэн жил малчид дэндуу эрхлэсэн байдалтай байсан.
Зунжингаа наадам хийгээд, морио уралдуулж, бехее барилдуулж, айргаа
уугаад зугаацаад, цэнгээд явж баЙдаг. Тэгээд

10

сард анхны цае ордог,

хадланч байдаггуй, хашаа хороо ч баЙдаггуЙ. Тэгээд л

:

-Туслаарай! гээд суучихдаг. Ийм байдалтай байж ереесее болохгуЙ. Зах
зээлийн сэтгэлгээтэй болох хэрэгтэй шуу дээ. Мал чинь хувийн емч,
тэгвэл еерийнхее емчийг еерее хамгаалах хэрэгтэй шуу дээ.

-Би

500

малтай, энэ малынхаа буянаар би амьдарч байгаа шуу дээ гээд

малаа ухуулэхгуй хамгаалах хэрэгтэй шуу дээ. Ийм сэтгэхуй, манай

малчдад суугаагуй байх шиг байна.
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-Энэ малыг хамгаалахыг нь уле хамгаалах ёетоЙ. Идэхийг нь бол би иднэ!

иймэрхуу л ойлголттой байх шиг байгаа юм.
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Газар тариалангийн уйлдвэрлэлийн З6В, зохистой Х6ГЖИЛ

и.л.: Монголын газар тариалан еэргэлээ гэхэд хуучин хэмжээндээ хурч

чадах уу? ОДОО шинээр тариан талбайг буй болгож, шинэ жиме, ногоо
тариалах шаардлага байна уу?
ш.г.: Угуй яахав дээ! Ямарч байеан хуучин хэмжээндээ хурэх хэрэгтэй
шуу дээ. Тэр хэмжээнд хуртэл их зай байна. Тэнд хурений дараа цаашдаа
яах вэ? гэдгээ ярив ал болно. Ядаж тэр хуучин байеан тувшиндээ хурвэл,
нэг хэеэгтээ болно.
и.л.: Монголын зарим бизнееменуудийн дунд нэг яриа байдаг л даа.
Монголд тариа тариад тохирохгуй, нэг едер цае ороод л негее менге
цаеанд дарагдана. Ийм учраае хэрэгтэй зуйлээ импортоор оруулж байх нь
дээр гэеэн яриа баЙдаг.
ш.г.: Тийм яри а баЙеан. Харин еуулийн уед ингэж ярихаа болиод баЙгаа.
Би тийм яриатай огт еанал ниЙлдэггуЙ. Монгол улеад уржил, шим ихтэй
газар нутаг байна. Байгаль, цаг уурын хувьд харьцангуй боломжтоЙ. Болж
ч баЙеан. Тийм байхад яагаад Монгол уле тариаг гаднаае зееж байдаг

юм бэ? Хятадаае хямдхан гурил орж ирлээ. Монгол уле уйлдвэрээ хаачих.
Тэр гурил цаашдаа хямдхан байх уу? угуй юу? Энэ бол уле орны цаашдын
эдийн заегийн байдал, туегаар тогтнолтой хуртэл холбоотой аеуудал юм.
Улаан буудайн гурил гэдэг чинь манай етратегийн чухал ач холбогдолтой

бутээгдэхуун шуу дээ. Хоол хунеээ гаднаае зееж амьдарч байгаа уле,
орон хэзээ ч баян байдаггуй юм байна. Бид нэгэнт уле орныхоо гурилын
хэрэгцээг хангаад чадаж байенаа одоо чадахаа байгаад гадаадаае авч
байгаа маань бидний муугаае л болеон зуЙл. Энд ямар нэгэн далдын хучин
зуйл уЙлчилээгуЙ. Тийм ч учраае газар тариалангийн уйлдвэрлэлийг

еэргээнэ гээд яриад байгаа юм.
Би одоо "Монголын тариаланчид, гурил уйлдвэрлэгчдийн холбоо"
-ны еренхийлегчийн албыг хашдаг. Би энэ холбоог

1997 онд

Казахетанаае

буцаж ирээд байгуулеан. Энэ нуреан газар тариалангаа харахаар зурх
шимшрээд, энэ холбоог байгуулаад, тариаланчид, заеаг хоёрын хооронд

гуур болж хэдэн жил ажиллалаа. Бид газар тариалангийн уйлдвэрлэлийг
еэргээх хетелбер боловеруулаад заегийн газартаа танилцуулеан. Бид

:

-Эхний ээлжинд ядахдаа хуучин тувшиндээ хурье! Гэхдээ шинэ аргаар
хурье! Аж ахуйгаа зах зээлийн аргаар эрхэлдэг больё! гэеэн зорилтуудыг
тавьж баЙгаа. Одоо манайд импортоор орж ирж байгаа гурилын чанар
муу байна. Энэ нь цаашдаа нийт хун амын ееелт, эруул мэндэд яаж
нелеелех вэ? Хунений аюулгуй байдлаа яаж хамгаалах вэ? зэрэг олон
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асуудал байна. Бид еерсдее чадахгуй юмаа, гаднаас авахаас биш,
еерсдее чаддаг юмаа, тухайлбал суугээ Оросоос зеегеед л, гурилаа

Хятадаас зеегеед л амьдарна гэдэг бол амьдрал биш. Мен темс
ногоогоо хуртэл урд, хойноосоо зеегеед амьдрана гэж баЙхгуЙ. енеедер
Монголын хэдхэн бизнесмен туугээр амьдарч байгаа баЙх. Яахав
хеерхий, ард тумэнд хэрэг болж байна. Тэгвэл бид еерсдее ажиллаад,
еерсдее уунийг хийе л дээ. Ийм юм авдаг менгеерее еер юм авъя, еер

юм байгуулья, тэгэхгуй бол болохгуЙ. У нэхээр хийж чадаж бай сан юмаа
хийж чадахаа болиод, хийж бутээсэн юмаа устгачихаад, байж байдаг
улс, орон дэлхий дээр цеехен байдаг баЙх. Би болсон баазад буруу

баЙхгуЙ. Туунийг нь зах зээлийнхээ нехцелд тохируулаад л ашиглаад,
аваад явах хэрэгтэй шуу дээ. Заавал нурааж байж, нураачихаад дахиад
фундаментийг нь тавина гэдэг бодлого байж болохгуЙ.
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Хувьчлалын 6НГ6РС6Н ба ирээдуй

ил.: Ийм байдалд орох улс терийн нехцел байдал ям ар байсан бэ? Хун

болгон ийм болно гэж бодоогуй биз дээ? Бас л илуу сайн, сайхан болно
гэж бодоод хувьчилсан байх л даа.
Ш.Г.: Улс терийн нехцел байдал гээд байхаар юм баЙхгуЙ. Манайхан ер
нь энэ зах зээлийн харилцаанд орно гэдэг асуудлаа улс орныхоо онцлог

байдалтай холбож оЙлгоогуЙ. Жишээ нь: Японы Хироно гэдэг профессор
ирдэг байсан. Намайг Сайд нарын Зевлелийн дарга байхад, бид хоёр
зевледег, хамтарч ажилладаг баЙсан. Тэр хун Монголын эдийн засгийг
зах зээлийн харилцаанд шилжуулэх олон цуврал лекц хиЙсэн. Сая ирсэн
уед нь бид хоёр уулзсан. Тэр хун:

- Танайх

бол социализмаас капитализм руу явж байгаа орон. Танайх

бол их еер, еерийн маш евермегц онцлогтой орон шуу. Зах зээл ендер
хегжсен барууны орны онолоор явж болохгуЙ. Зах зээлд аажмаар
шилжих аргыг хэрэглэх ёстой! гэж надад олон удаа хэлж байсан. Бид
хоёр энэ асуудлаар санал нэг байсан. Еренхий зарчмаар бид хоёр санаа

нийлдэг байсан. Гэтэл Д.БямбасурэнгиЙн засгийн газар, манай нехдууд
Да.Ганболд нар гарч ирээд, негее "Шоковая терапия" буюу "Зочир
эмчилгээ" гэдэг аргыг хэрэглэсэн. Энэ бол зах зээлийн харилцаанд
шилжих эдийн засгийн шинэтгэлийг огцом, цочир хийх ар га юм. Эдийн

засгийн шинэчлэлийг энэ аргаар хийвэл эдийн засаг гэнэт сайжирна гэж

уздэг онол. Энэ онолыг АНУ-ын эрдэмтэн Сакс нар гаргаж, баримтлаж
байсан. Онолын хувьд бол тийм байдаг баЙх. Монголын херсенд бол
тийм байдаггуйг амьдрал харуулсан. Энэ онол Монголын нехцел

байдалд ереесее таарч егеегуЙ. Барууны энэ онолыг шууд механикаар
хуулбарлах бодлогыг манай залуучууд барьж баЙсан.
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Гэвч тэд нар Монголын нехцел байдалд энэ онолыг яаж ашиглах вэ?
гэдгийг бутээлчээр бодоогуЙ. Тийм учраас энэ онолоор хийсэн хувьчлал

нь буруу болеон. Энэ онолын бух юм нь манайд таарч егеегуй л байхгуй
юу. Тэгэхээр баруунаас авах юм бидэнд их биЙ. Тэгэхдээ манай Монгол
орны еерийн онцлог гэж байна шуу дээ. Тухайлбал, бид бэлчээрийн мал
аж ахуй эрхэлж байна, газар нутгийн байршилт маань ашигтай бус, хун ам
цеен, тархай бутархай байдалтай амьдардаг гэсэн их онцлогуудыг харах
ёстой бай сан юм.

Манай засгийн газар

1990

онд еерийн мерийн хетелберийг

боловсруулахдаа "Терийн зохицуулалттай зах зээлийн эдийн засаг" гэсэн

баримжааг сонгосон. еереер хэлбэл зах зээлийн харилцаанд шилжих
шилжилтийн эхний уед терийн зугээс зохицуулж байх хэрэгтэй гэж узсэн.
Хэтэрхий баригдмал байсан зуйлийг гэнэт пал хийтэл тавьчихаар маш

аюултай байдал уусч байгаа юм. Жишээ болговол, одоо их далангийн

цаана усы г хорьж байгаад даланг сэтлэхээр ус яадаг билээ дээ. Туун шиг
гэнэт челеетэй болсон олон тумэн зохион байгуулалтаа алдаж, юм юм
руу усчээд л, учраа олохгуй байсан.

1991

онд манайд яг ийм байлаа шуу

дээ. Эмх замбараагуй, учраа олохгуй байдалтай байсан. Далай дотор

сэлуургуй завь л явж байгаа юм шиг баЙсан.
Харин

94-95

оноос л нэг жаахан нуд, чих нь онгойж ирсэн баЙх. Энэ

байдал бол еерийн орны нехцелд энэ зах зээлийн онолыг яаж ашиглах вэ?
гэдгийг бодоогуйгээс болсон юм. Энэ ч бас л негее бэлэнчлэх сэтгэлгээтэй
холбоотоЙ. Эндээс Саксын, тэндээс Адам Смитийн онолыг авчихвал,

бид амархан урагш явчихна гэж бодеон. Социализмын уед МАХИ нь
терийг орлож баЙсан. Ардчилал шинэчлэлийн нэг зорилго нь тер тевтэй
нийгэм байгуулахад оршиж байсан. Тийм зорилго тавьж байсан хэдий
ч эдийн засгийн шинэчлэлийг хийхэд терийн оролцооны хэрэг байхгуй
гээд баЙцгаасан. еерее еерсдийнхээ дэвшуулсэн зорилготой зерчилдеед
байцгаасан шуу дээ. Ингээд замбараагуй байдал эхэлсэн. Эдийн засгийн
шинэтгэлд тер оролцох ёстой гэсэн онолын концепци нь зев байсан юм.
Гэхдээ яаж, хэдийд барууны орнуудын туршлагыг ашиглах вэ? гэдгийг
сайн бодох хэрэгтэй байсан юм. Тэр Англи,Франц, Герман чинь манай
тувшинд байхдаа ям ар байсан билээ? Тэдний енеедрийн хегжлийнх нь
тувшингээр нь манай энэ хоцрогдсон тувшинг хэмжээд, тэгээд тэдний
хойноос зутгуулэхээр чинь ереесее, тэргээр бол бух дугуй нь салж унаад
л, бух юм нь эвдэрч байгаа юм. Эх орноо зориуд буруу замаар явуулах
бодолтой хун нэг ч баЙхгуЙ.
Манай энэ шинэчлэгчид еерийн орны онцлогийг, дэлхийн зах зээлийн
сонгодог онолтой тохируулж, еерийнхее ундэсний хегжлийн загварыг
бутээхэд анхаараагуЙ. Тийм учраас емч хувьчлал амжилтгуй болж, их
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шуумжлэлд ертсен. Зев юм ч их л болеон. Тэнд буруу юм ч их л болеон.
Ардчилал, шинэчлэл эхлээд

10 жил

болж байхад бид замаа олоогуй явж

байна. Арай ч дэндуу байна шуу. 20-30-аад сая малтай, газар дороо ийм их
баялагтай,

2 саяхан

хунтэй уле чинь ар ай богино хугацаанд еде е гарчих,

арай бас нэг жаахан дээр байдалтай байж болно шуу дээ.
И.Л.: Сангийн аж ахуйнуудыг ягаан тасалбараар хувьчилсан байх аа?
Тасалбараар хувьчлах онолыг хэн гаргасан бэ?
Ш.Г.: Тэр ягаан, хех тасалбар гэдэг нь Монгол улсынхаа бух херенгийг
унэлчихээд, туунийгээ бух хунд тэгш хуваана гэсэн онолыг баримталж
хийсэн зуйл байсан юм. Тэр тасалбараар хувьчлах онол унэхээр ойлгомж
муутай онол байсан. Манай гэрт хэдэн тасалбар егсен, одоо байхгуй,
хаана ч явдаг юм буу мэд. Туунийг "Говь"-д оруулеан. Тэндээс авч байгаа

ч юм алга. Тэр мэтчилэнгээр тэр тасалбар ямарч унэ цэнэгуй цаас болоод
енгерсен.

Японы Хироно профессорын ярьж байсан замаар явсан бол манайх
едийд нилээд дэвшлийг олсон байх ёстой баЙсан. Тер эхний уед нилээд
зохицуулж егех ёстой баЙсан. Миний толгойлеон засгийн газрын мерийн
хетелбер тийм баЙсан. Терийн зохицуулалтыг их том тавьсан байсан.
Баабар, Да.Ганболд нар над дээр ирээд л

-Таны

:

тэр терийн зохицуулалт гэдэг чинь юу юм бэ? Та зах, зээлийн онол

мэдэхгуй байна. Адам Смитийг, еер хэн, хэнийг ч билээ дээ мэдэхгуй
байна гээд л баЙсан. Би

-Тэр

:

онол яах вэ! Монгол улсын хувьд яах ёстой вэ? гэдгийг ярья гэж

хариулдаг баЙсан.
К.Ю.: Та еренхий сайд байхдаа ардчилсан хучний эдийн засгийн
онолчидтой их уулзаж байсан уу?

Ш.Г.: Тэгсэн. Да.Ганболд, Р.Гончигдорж, Баабар нартай едер болгон л
уулзаж баЙлаа. Тэд нар:

-Терийн

зохицуулалт гэдэг угийг та хетелбереесее авч хая! гээд байсан.

Тэр угийг авч хаяагуй байсаар байгаад, манай засгийн газрын бурэн
эрхийн хугацаа дууссан. Жам ёсоороо буулаа гэсэн уг шуу дээ. Харин
огцроогуй юм шуу.

-Та

уунийгээ аваад хаячих, авч хаячихаад терийн зохицуулалттай байж

болно шуу дээ! гээд баЙсан. Би:

-Засгийн газар мерийн хетелбертее оруулахгуйгээр хэрэгжуулнэ гэж
ямар юм байдаг юм бэ? гээд суугаад байсан. Тер ер нь эхний уед жаахан
оролцож байсан бол, едийд терийн оролцоо нилээд бага болчихсон байж

болох байсан. Терийн оролцоог аажмаар бууруулах ёстой бай сан юм.
Эхний уед бол тер оролцоогоо хадгалах ёстой байсан. Одоо энэ Японы
том, том пуус компаниуд, зарим нь манай улсын чинээ, туунээс ч хэд
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дахин том байна шуу дээ, тэд нар засгийн газартайгаа зевшилцехгуйгээр

ямар нэг асуудлыг шийдэхгуй байгаа шуу дээ. Ил далд, ямар нэг

хэлбэрээр засгийн газрын координат гэж байна шуу дээ. Манайд байдал
тийм биш байна. Тер, засагт хамаагуй болсон. Уг нь эхлээд терийн
оролцоог сулруулж болохгуй байсан юм.

ИЛ.: Нэгдлууд тарсны дараа одоо дахиад хоршоо байгуулах санаачилга
малчдын зугээс гарч байна гэж та ярьсан. Одоо газар тариаланг сэргээхэд
энэ хувьчлагдсан Сангийн аж ахуйнуудын хучээр хийх уу эсвэл еер арга

байна уу?
Ш.Г.: Мал аж ахуйг бодвол газар тариалан арай еер салбар юм л даа.
Нуугээд явдаггуЙ. Тийм учраас газар тарилан бол хувийн фермер маягаар
л хегжих баЙх. Одоо байгаа том, том компаниуд цаашдаа бас нэг их ур,
ашиг егехгуй баЙх. Фермерийн аж ахуй л их ирээдуйтэй байх болов уу.
Монголын газар тариалан фермерийн аж ахуй болж хегжих ирээдуй
баЙгаа. Тодорхой хэмжээний газартай, техниктэй, цеен тооны ендер ашиг
шимтэй малтай, бас гахай, шувуу зэрэгтэй байж болно. Газраа турээсээр
авч болно. Тийм л байх болов уу. Яваандаа тэр фермер нь уе удам
дамжаад ирвэл газрыг нь туунд егчихеж болно баЙх. Тийм тохиолдолд
газраа худалдах асуудал гарахгуй байх гэж бодож байна. 8неедер
амьдралын ийм ядуу нехцелд газрыг хувьчилвал, нэг хэсэг нь газрыг

аваад, гадаадын хэнд ч хамаагуй худалдчихна гэж их болгоомжилдог.
Газар нь байхгуй бол улс гэж байхгуйтэй л адил юм даа. Улс, гурэн бол
газар дээрээ лоршин тогтнож байдаг шуу дээ.
к.Ю.: За их баярлалаа.
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