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Олон Улс Судлалын Дээд Сургуулийн захирал,
МУ-ын гавьяат багш 3-ð í¿¿ð
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ÒÎÉÌ
Хятад, Монголын эдийн засгийн бүс тавигдлаа
Монголын Хөрөнгийн Биржийн зах зээлийн
үнэлгээ 2 их наяд хүрлээ 7-ð í¿¿ð

Улс төрийн намуудыг улсын төсвөөс
санхүүжүүлэх нь

Үргэлжлэл 2-р нүүрт
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ÄЕÔÀÊÒÎ ßÐÈËÖËÀÃÀ

Нам гэдэг нийгмийн инститүц, хэрэв шударга биш
бол салах ёстой

Д.Дашпүрэв
Олон Улс Судлалын Дээд Сургуулийн захирал,
МУ-ын гавьяат багш
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Ярилцлагын бүрэн эхийг http://jargaldefacto.com/
article/d-dashpurew-dashpurev-danzankhorloo
холбоосоор үзнэ үү.

ÄÅÔÀÊÒÎ ÃÀÇÅÒ

Дэлгэрийн Уянга,

хууль зүйн доктор,
өмгөөлөгч
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Монголын шүүх: Барын амнаас гараад
арслангийн аманд орохуй

“Ү

ндсэн хуулийн нэмэлт,
өөрчлөлтийн төсөл
нь шүүх засаглалыг улс
төрчдөөс хараат
байлгадаг өнөөгийн
тогтолцоог эвдэхийг
зорьсонгүй. УДШ-ийн
шүүгчийг томилох санал
нь УИХ-ын дэмжлэг авах
ёстой гэж төсөлд заажээ.
Ингэхээр УДШ-ийн шүүгчийг
томилох
Ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг
УИХ өөрт шилжүүлж
авахаар байна”

“Ш

үүгчийг огцруулж
үл болох үндсэн

Монгол Улсын 1992
оны Үндсэн Хуульд
зарчмыг

зааж өгсөн гэж ойлгож болно.

Гэвч энэ зарчмыг практикт
мөрдсөнгүй. Үүнд холбогдож
олон нийтийн чихэнд хүрсэн
нэг тохиолдол бол өмнөх

Ерөнхийлөгчийн үед 12
шүүгчийг

ажлаас нь чөлөөлж, дахин
томилоогүй,

34 шүүгчийг

өөрийнх нь хүсэл зоригийг үл
харгалзан өөр газар
шилжүүлсэн тохиолдол юм

(Ерөнхийлөгчийн 2013 оны №
198, 199
зарлигууд)”
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ЕЗ нь дарга, дөрвөн
гишүүнээс бүрдэх

нийт таван гишүүнтэй.

ШЕЗ-

ийн гурван гишүүн

нь анхан, давж заалдах,
хяналтын шатны шүүхийн
шүүгчдийн зөвлөгөөнөөс
санал

болгосон шүүгчид байдаг.

Үлдсэн хоёр гишүүнийг
Хуульчдын холбоо, Хууль зүй,
дотоод
хэргийн яамнаас санал
болгодог.

Эдгээр таван
ШЕЗ-ийн
даргыг МУ-ын
Ерөнхийлөгч томилдог”
гишүүнийг болон

“М

Улсын Үндсэн
Хуулийн 49-р
онгол

зүйлд шүүгч хараат бус байх
зарчмыг зааж өгсөн.

Үндсэн Хуулийн дагуу
шүүгчийн хараат бус, шүүхийн
бие даасан байдлыг хангах

Шүүхийн ерөнхий
зөвлөл (ШЕЗ) ажилладаг”
зорилгоор
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ÄÅÔÀÊÒÎ ÒÎÉÌ

Ням гараг бүр VTV-ээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл: 2017.09.24-ний дугаар

ХЯТАД, МОНГОЛЫН
ЭДИЙН ЗАСГИЙН БҮС
ТАВИГДЛАА

“2

015 онд Монгол, Хятад
улсын тохиролцсоноор

хил дээрээ хамтын эдийн
засгийн чөлөөт бүс байгуулъя
гэж тохирсны дагуу

Хятадын

тал үйл ажиллагаагаа эхлэн
хийж байна”

МОНГОЛ УЛСЫН
ЕРӨНХИЙЛӨГЧ
Х.БАТТУЛГА НҮБ-ЫН
ЕРӨНХИЙ АССАМБЛЕЙН
72 ДУГААР ЧУУЛГА
УУЛЗАЛТАД
ОРОЛЦСОНГҮЙ
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“М

анай улс даяаршсан
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МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН
БИРЖИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН
ҮНЭЛГЭЭ 2 ИХ НАЯД
ХҮРЛЭЭ

эдийн засагтай

харилцаж байгаа учир их л
уулзалт цуглаан байна.

Гэхдээ

үүнд хамгийн том түвшиндээ
бага явбал зардал хэмнэгдэнэ
мөн доод түвшиндээ илүү

“2

үүрэг роль өгч тэд ажлаа сайн
хийх хэрэгтэй”

8 орчим их наяд төгрөг
байгааг манай улсын эдийн

100% гэж үзэхээр
2017 оны 2 дугаар улирлын
засаг буюу

байдлаар монголын банкуудын
нийт актив нь

25.7 тэрбум буюу

ДНБ-ний 90 хувьтай нь тэнцэж
байгаа. Одоо яриад байгаа 2 их
наяд гэдэг нь ерөөсөө 7 хувь нь
гэсэн үг. Тэгэхээр энэ 7% нь
95% хүртэл өсөж байж тэнцэнэ
гэсэн үг”

Тоймын бүрэн эхийг
http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh17-sh9-24
холбоосоор үзнэ үү.
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