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Авлига хэмээх хорт 
хавдраас АВРАГДАХ нь    2-ð í¿¿ð
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С.Ариун,
"Монголын холбоос" байгууллагыг 
үүсгэн байгуулагч    3-ð í¿¿ð
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МАН-ын хагарал юунд хүргэх вэ?
Багш нарын ажил хаялт    7-ð í¿¿ð
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Үргэлжлэл 2-р нүүрт

ХОРООЛОЛ САЛБАР

ТУН УДАХГҮЙ
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Д.Жаргалсайхан
№394 Авлига хэмээх хорт 

хавдраас АВРАГДАХ нь

Бид хамгийн 
түрүүнд, 
улс төрийн 
намуудын 
санхүүжилтийг 
ид тод 
болгохгүйгээр, 
Их хуралд 
авсан суудлаар 
нь төсвөөс 
санхүүжүүлээд, 
иргэд нь 
хянахгүйгээр 
Монгол 
энэ хорт 
хавдраасаа 
салахгүй ажээ

Санхүүжилт 
олох 
үүрэгтэй 
намын 
дарга нэг 
компаниас 
100 сая 
төгрөг аваад 
үнэнээр нь 
тайлагнах 
хэцүү, байх 
хэцүү болдог

Авлигатай 
тэмцвэл 
ганц хоёр 
нам л алга 
болно, 
тэмцэхгүй 
бол Монгол 
улс маань 
алга болно. 
Та алийг 
нь сонгох 
вэ?

Эхлэл 1-р нүүрт
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ÄЕÔÀÊÒÎ ßÐÈËÖËÀÃÀ

С.Ариун
“Монголын холбоос” байгууллагыг үүсгэн байгуулагч

Анх музей нь түүх соёлын биет болон биет бус өвийг хадгалах, 
хүмүүст үзүүлэх зорилготой байсан бол одоо мэдлэг, боловсрол, 

соёлыг олон нийтэд олгоход оршиж байна
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Тогтвортой Засгийн Газартай байх боломж

Ярилцлагын бүрэн эхийг 
http://bit.ly/2wYAXW6 

холбоосоор үзнэ үү. 

Дэлгэрийн Уянга, 
Хуульч
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Энэ нь 
үндсэн суурь 
тогтолцоог 
эвдсэн, 
гадаадын янз 
бүрийн улсаас 
гаралтай 
сэтгэлгээ, 
тогтолцоог 
суурь 
тогтолцоонд 
“шахаж”, 
тогтолцоог 
улам 
ойлгомжгүй, 
замбараагүй 
болгож байна

Парламентийн 
ардчиллыг 
бэхжүүлэхийн 
зэрэгцээгээр 
Ерөнхийлөгчийн 
институтийг нэг 
бол Герман шиг 
цэвэр билгэдлийн 
шинжтэй болгох 
эсвэл Франц 
шиг гүйцэтгэх 
засаглалд 
бодитой, 
ойлгомжтойгоор 
шилжүүлэхгүй 
бол Монгол 
Улс дахь 
Засгийн газрын 
тогтворгүй 
байдал 
үргэлжилсээр 
байх болно
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ÄÅÔÀÊÒÎ ÒÎÉÌ

Ням гараг бүр VTV-ээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл: 2017.08.27-ны дугаар 

МАН-ын хагарал юунд хүргэх вэ?
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ÐÅÄÀÊÖÛÍ ÇªÂËªË
Äàìáàäàðæààãèéí Æàðãàëñàéõàí
Äàíãààñ¿ðýíãèéí Ýíõáàò
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Багш нарын ажил хаялт

Францын “Engine” компани Монголд 
эрчим хүчний төсөл хэрэгжүүлнэ

Тоймын бүрэн эхийг 
http://bit.ly/2wOEwis 
холбоосоор үзнэ үү. 


