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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Ардчилсан төр эн тэргүүнд гурван чухал үнэ цэнийг 
хамгаалах үүрэгтэй. Энэ бол хүний аюулгүй байдал, 
хүний эрх, хүний эд хөрөнгө юм. Хөрөнгийн хувьд 
монголын төр нийтийн хөрөнгийг хамгаалахын 
оронд хуйвалдан завшиж ирсэн. Байгаль орчны 
яамны үе үеийн удирдлагуудын үгсэн хулгайлсан 
Богд уулын ар бэл ба бүх ам үүнийг харуулж байна. 
Нийслэлийн удирдлагуудын завшсан нийтийн 
эзэмшлийн газруудыг бүр дурдаад ч яахав.

Хүний амьд явах эрхийг хамгаалах биш, шууд 
бусаар хулгайлж байгаагийн тод жишээ нь олон 
мянган хүний амийг авч буй хотын утаа, авто замын 
осол, стандартын биш барилгын ажлууд.

Гэх мэтээр хүний амь нас, аюулгүй байдлыг 

манай төр засаг хамгаалж чаддаггүй 

юмаа гэхэд санаатайгаар хорлож, халдаж, 

хулгайлдаггүй гэж 2018 оны 7-р сарын 27-ны 

өдрийг хүртэл иргэд бид итгэж ирсэн. 

Энэ өдөр монголын төр хүн хулгайлж гадаадын 
улсад явуулахыг оролдов. Харин иргэд цаг алдалгүй 
мэдэж, нийгмийн мэдээллийн хэрэгслийг ашиглан 
нэгдэж, энэхүү балмад үйл ажиллагааг таслан зогсоов. 

Жинхэнэ ардчилсан улсад эрх мэдэл ард 

түмний гарт байдгийг монголын иргэд харуулав. 

Асуудлын гол нь хулгайлагдсан хүн нь гадаадын 
иргэн байгаад биш, харин Монгол улсын нутаг 
дэвсгэр дээр байгаа хүн бүрт монголын хууль журам 
яг ижил үйлчилдэг, бүх хүний дээрх гурван эрх яг 
адилхан хамгаалагдсан байх ёстойд оршиж байна. 
Манай улсад хүнийг хулгайлах, эрүүдэн шүүхийг 
хуулиар хорьсон байдаг. 

МОНГОЛЫН ТӨР
хүн хулгайлсан уу?
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Турк улсын иргэн, монголд 25 жил ажиллаж буй, Турк 
сургуулийн багш Вейсэл Акчайг 2018 оны 7-р сарын 27-ны 
өдөр Улаанбаатар хотод хулгайлав. 

- 09:30 цагийн орчимд тэр гэрээсээ гарч явахад нь үл 
таних хүмүүс хүчээр барин Тоёото Алфард маркийн 
машинд түлхэн оруулж авч явжээ. Хулгайлсан хүмүүс 
нь монголчууд байжээ.

- 09:51 цагт Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн нэгдүгээр 
хэлтэст Турк улсын иргэнийг хүчээр машинд суулган 
авч явлаа гэсэн гомдол ирлээ.

- 13:00 цагийн орчимд Турк сургуулийн монгол талын 
захирал Б.Ганбат нийгмийн мэдээллийн хэрэгслээр 
дүрстэй мэдээлэл хийж энэ хэргийн тухай нийтэд 
зарлав.

- 13:54 цагт Туркийн CT-4010 дугаартай жижиг онгоц 
Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудалд 
зөвшөөрал авсан цагтаа газардав. 

- 15:30 цагийн орчимд В.Акчайг нисэх буудлын 
ойролцоо аваачив. 

- 16:00 цагийн орчимд Турк сургуулийн төгсөгчид 
онгоцны буудалд цугларч эхлэв. Мөн Зам тээврийн 
хөгжлийн дэд сайд Б.Цогтгэрэл, УИХ-ын гишүүн Лу. 
Болд зэрэг албаны хүмүүс онгоцны буудалд ирлээ.

- 17:00 цагт Гадаад харилцааны дэд сайд Б.Батцэцэг 
Туркийн тусгай үүргийн онгоцыг асуудал тодорхой 
болтол нисгэхгүй байх санал тавьлаа. 

- 18:00 цагт Сөрөг хүчин болох АН эрх баригч МАН-
ын Засгийн газрын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхээс энэ 

хэргийн тухай тайлбар өгөхийг бичгээр шаардав.

- 20:00 цагийн орчимд В.Акчайг гарыг нь гавлан, 
толгойг нь битүүлэн, амыг нь скотчин бүтэн өдөр 
хүчээр хорьж байсан этгээдүүд гэрийнх нь орчим 
машинаас буулгаж хаяв. 

- 21:00 цаг орчим В.Акчай Цагдаагийн ерөнхий газарт 
очиж юу болсон тухай мэдүүлэг өгч эхэлжээ. 

- 21:20 цагт дөрвөн хүнтэй ирсэн туркийн онгоц 
дөрвөн хүнтэйгээ, захиалсан цагаасаа 3 цаг 20 
минут хоцорч Улаанбаатараас хөөрөв. 

- 01:40 цаг орчим Цагдаагийн ерөнхий газрын 
Эрүүгийн цагдаагийн албаны байрнаас В.Акчай 
гарч, цугларсан олонд товч мэдээлэл хийж, 
монголчуудад талархаад гэртээ харьсан. 

Гурав хоногийн дараа 7-р сарын 30-нд Туркийн гадаад 
хэргийн яамны хэвлэлийн төлөөлөгч Хами Аксой мэдээлэл 
хийж “…Өнгөрөгч Баасан гарагт Монгол улсад болсон үйл 
явдлыг хүн хулгайлах үйл ажиллагаа гэж нэрлэж байгаад 
БНТУ гүнээ харамсаж, энэхүү үндэслэлгүй мэдээллийг эрс 
няцааж байна” гэв.

Энэ бүх үйл явдлын гинжин холбоог хөөж үзээд БНТУ 
ба Монгол улсын тагнуулын байгууллагууд харилцан 
тохиролцож, хамтран хүн хулгайлахыг оролдсон гэж 
дүгнэж болох юм. 

Монгол улсын Тагнуулын Ерөнхий Газар 

Ерөнхий сайдын шууд удирдлага дор ажилладаг. 

Ерөнхий сайд өнөөг хүртэл тас дуугүй байгаа нь 

иргэдийн айдсыг төрүүлж эхэллээ.

Хүн хулгайлах энэ оролдлогыг хөврүүлэн хөөвөл, 
монголын ард түмний эсрэг гэмт хэрэг гэж үзэж болох юм. 
Монголын Засгийн газар хоёр ноцтой зөрчил гаргалаа. 
Нэгдүгээрт, Монгол улсын Үндсэн хууль, холбогдох бусад 
хууль тогтоомжууд, олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ 
үл ойшоосон явдал. Хоёрдугаарт, гадаад улстай байгуулсан 
хоёр талын гэрээгээ биелүүлээгүй хэрэг юм. Тухайлбал, 
Турк улстай өөртэй нь 2000 онд байгуулсан “иргэн, аж 
ахуйн болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа 
харилцан үзүүлэх тухай” гэрээг зөрчсөн байна. 

Монголын Тагнуулын Ерөнхий Газар өмнө нь 

ч хүн хулгайлж байсныг иргэд мартаагүй. 2003 

оны 5-р сард Францын иргэн болсон, монгол 

залуу Д.Энхбатыг хулгайлан авчирсан бөгөөд 

төдөлгүй энэ хүн шоронд нас барсан.

Туркийн Засгийн газар хулгайлагдсан В.Акчайг Гүлэний 
бүлгийн гэмт хэрэгтэн гэж үзэж байгааг тэдний шүүхийн 
шийдвэргүйгээр монголын тал хүлээн зөвшөөрөх 
боломжгүй. Монгол бол ардчилсан улс учраас хүнийг 
барих, хорихийг зөвхөн шүүхийн шийдвэрээр гүйцэтгэх 
ёстой. 

Эдүгээ Монгол улсын иргэд бидэнд Үндсэн хуулиар 
олгогдсон язгуур эрхээ эдлэх боломж байгаа эсэхэд 
эргэлзэх хангалттай шалтгаан үүсээд байна. БНТУ-ын 
тусгай үүргийн онгоц Монгол улсад газардсан гэдэг нь 
төрийн түвшинд зөвшилцсөн гэдгийн баталгаа юм. Ийнхүү 
монголын төр хүн хулгайлахыг зөвшөөрсөн нь айдас 
төрүүлж байна. 

Монгол улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх болон 

холбогдох албаны хүмүүс энэ хэргийн тухай 

албан ёсны тайлбар хийхийг иргэд 

 шаардаж байна. 

Хүн хулгайлан гадны оронд гаргахыг завдсан балмад 
үйлдлийг энэ удаа ард иргэд таслан зогсоов. Одоо 
монголын төр хүн хулгайлахгүй гэсэн баталгаа гаргаж 
өгөхийг Засгийн газраасаа шаардаж байна. Холбогдох олон 
улсын бүх байгууллага монголын иргэдийн шаардлагыг 
дэмжинэ гэдэгт эргэлзэхгүй байна.

2018.08.15
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл: 
2018.08.12-ны дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12 

ТОЙМДеФакто 

НАМУУДЫН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

ЗАСГИЙН ГАЗАР “ТАВАН ТОЛГОЙ ТӨМӨР ЗАМ”  
КОМПАНИ БАЙГУУЛАХААР ШИЙДВЭРЛЭЛЭЭ

Нөхөн сонгууль нь улсын хэмжээнд унтаа ичээндээ байгаа 
улс төрийн намуудыг ичээнээс нь гаргах ёстой. МУ-д дээд 
шүүхэд бүртгэлтэй 28 улс төрийн нам байдаг. Тэдгээр улс 
төрийн намуудын дотоод ардчиллын индексийг Дефакто 
институт гаргасан. Эдгээр 28 намын 12 нь хамтарч ажиллан 
мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан, 10 нь буцаж холбогдоно 
гээд холбогдоогүй тул 22 нь олон нийтэд хаалттай нам гэж 
ойлгосон. Гэтэл одоогийн нөхөн сонгуульд оролцоно гээд 13 
нам бүртгүүлсэн байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө унтаа 22 намаас 
долоо нь сэрсэн байна. 

Нэг намд зөвшөөрөл өгөөгүй бөгөөд тэр нь ИЗНН. 
Сонгуулийн тухай хуулийн 57.3 дахь хэсэгт “Нам, эвсэл нь 
санал хураалт явагдсан өдрөөс хойш 45 хоногт багтаан 
зардлын тайлан гаргаж, сонгуулийн төв байгууллагад 
хүргүүлэх үүрэгтэй” гэж заасныг зөрчсөн учраас ИЗНН-ыг 
УИХ-ын 2016 оны ээлжит сонгуулийн санхүүгийн тайлангаа 
ирүүлээгүй тул мөн хуулийн 60-р зүйлийг үндэслэн түүнийг 
сонгуулийн 42-р тойргийн нөхөн сонгуульд оролцуулахаар 
бүртгэхээс татгалзлаа гэсэн байна. Тэгэхээр зөвшөөрөл авсан 
13 нам тайлангаа өгсөн юм байна л даа. Энэ тайлангуудыг 
яах гэж авсан юм бэ? Архивдаа хадгалах гэж үү? Ард иргэддээ 
мэдээлэх гэж үү? Хэрвээ бид нарт мэдээлэх гэж байгаа юм 
бол яагаад Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны цахим хуудсанд 
2016 оны УИХ-ын, 2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 
намуудын тайланг тавиагүй байгаа юм бэ? Сонгуулийн 
Ерөнхий Хороо санхүүгийн мэдээллийг илрүүлэхгүй байгаа 
нь авлигад шууд бусаар нөлөөлж байна. Ер нь Сонгуулийн 
Ерөнхий Хороо гэхээс илүү Сонгогчдын Ерөнхий Хороо гэж 
байх нь зөв. 

Нөхөн сонгуулийг хийхгүй байх хүчин бас байгаа. Тэд нар 
жишээ нь үндсэн хуулийн цэц дээр маргаан эхлүүлчихсэн 
явж байгаа. Улс төрийн ажилтнууд сонгуульд оролцохоосоо 
6 сарын өмнө ажлаасаа чөлөөлөгдсөн байх гэсэн заалтыг 
хангах боломжийг өгөхгүй байна гэсэн үндэслэлтэй байгаа 
юм. Энэ үеэр МАН-д түрүүчийн гишүүн чинь хүчин хийгээд 
гарсан байхад дараагийн гишүүн чинь хийхгүй гэсэн баталгаа 
хаана байгаа юм бэ гэсэн ёс зүйн шаардлага тавигдах байх. 

Монголын төрийн албыг үнэлж байгаад орох хүмүүсээс 
мөнгө авч борлуулна гэдэг томоохон гэмт хэргийн чанартай 
үйл ажиллагаа. 60 тэрбумын хэрэгт холбогдсон хүмүүст 
ёс зүйн хариуцлага тооцно гэсэн ба энэ нь бага хурлын 
гишүүнээс чөлөөлнө гэж байгаа юм.  Энэ дотроо намынхаа 
даргыг чөлөөлөх эсэхээ хэлээгүй. Нам ёс зүйн хариуцлага 
ярьж эхлэхээс өөр сонголтгүй болсон нь тодорхой, гэхдээ 
нэг нь хүлээсэн нэг нь хүлээлгэсэн болоод өнгөрөх ажил л 
явагдаж байна. 

Ямар ч байсан улс төрийн намуудыг яаж санхүүжүүлэх нь 
оновчтой вэ гэдэг асуудал гарч ирж байна. Улс төрийн намууд 
сонгуулиар МУ-ын төрийн бүх эрхийг авдаг институт учраас 
тэр намын мөнгө хаашаа ороод хаанаас гарсныг иргэн 
бүр мэдэх ёстой. Намуудыг төсвөөс тодорхой хэмжээгээр 
санхүүжүүлж байж ил тод байдаг гэдгийг олон улс харуулж 
байгаа. 

Ганц энэ нөхөн сонгуулийн зардал л 228 сая төгрөг болж 
байна. Ядуу мөртлөө нэгийг нөгөөгөөр солихын тулд 228 сая 
төгрөг зарцуулна гэдэг дэндүү тансаглал гэж бодож байна.

Энэ бол Таван толгойн төмөр замыг барих 4 дэх том 
оролдлого шүү дээ. 2008 онд яг энэ төмөр замыг барих гэж 
судалгаа хийгдсэн. ТЭЗҮ-г нь Германы Дойчебан (Deutsche 
Bahn) гэж том компани хийсэн. Үүнийг монголын Энержи 
Ресурс компани 1 сая доллараар хийлгэсэн байдаг. Тэр 
төслөөр бол зөвхөн төмөр замд нь 600 сая орчим доллар 

гарч, ахиад 100 сая доллар 1000-аад вагон, 20 чирэгчид 
зарцуулагдах ба 2 жилд барина гэсэн тооцоо гаргасан 
байсан. Тэгсэн чинь нарийн төмөр зам барьчих юм бол 
урдаас Хятадын цэргүүд танктайгаа ирчих юм шиг кино 
хийгээд боломжгүй болсон байгаа. 

Хэнтий аймаг дахь УИХ-ын 42 дугаар тойргийн нөхөн сонгуульд нэр дэвшихтэй холбоотойгоор улс төрийн 

намууд бага хурлаа хийсэн. Гэхдээ энэ хурлуудаар чухам ямар асуудал хэлэлцсэн нь одоогоор тодорхойгүй 

байна. АН-ын зүгээс нөхөн сонгуульд хэнийг яаж сонгож оролцуулахаа ярилцсан байна. Харин яг хэнийг оруулах 

вэ гэдгээ шийдээгүй байна. Мөн МАН-ын хяналтын хорооны хуралдаан болж 60 тэрбумын хэрэгт оролцсон гэх 

М.Энхболд, Ц.Сандуй, А.Ганбаатар гэсэн гурван хүнд ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэхээр болсон гэж байна. Ёс зүйн 

хариуцлага гэдэгт бага хурлын гишүүнээс чөлөөлөх зэрэг орж байна. 

2015 оноос хойш санхүүжилтийн асуудлаас зогсоод байсан Таван толгой – Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр 

замын төслийг үргэлжлүүлэх шийдвэр Засгийн газрын хуралдаанаар гарсан. Энэ хүрээнд 51 хувиас багагүй 

төрийн өмчит “Таван толгой төмөр зам” компанийг байгуулахаар болсон байна. Уг компанид тусгай 

зөвшөөрлийг 5 жилээр олгож байгаа. Шаардлагатай санхүүжилтийн тодорхой хэсгийг нь  

“нүүрс урьдчилан борлуулах гэрээ”-ээр санхүүжүүлнэ гэсэн. 
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МОНГОЛ УЛС АРБИТРЫН ШҮҮХЭД ЯЛАГДСАН 

Би их хурлын гишүүн Я.Санжмятав, О.Баасанхүү нартай 
холбогдсон. Анх болсон арбитрын хурал дээр нь Монгол 
талаас очоод энэ гарын үсэг чинь хуурамч байсан гэдгийг 
батлах боломж байсан ч очоогүй гэж байгаа. Хэрвээ 
ноднин очоод Ш.Батхүү гэдэг хүн хуурсан байна аа 
гэдгийг баталсан бол МУ хариуцлага хүлээлгүй Ш.Батхүү 
хариуцлага хүлээх байсан юм л даа. Гэтэл очоогүйн үр 
дүнд дарга нарынх нь зурсан гарын үсэг үнэн байна гээд 
гарчихсан. Тэгээд сая 7-р сарын 10-нд давж заалдах хурал 
болсон бөгөөд тэр хуралд их хурал орохгүй, ЗГ орно гэж 
шийдсэн юм байна. 

МУ төлбөр төлнө гэдэг бол ядуу хүмүүстээ зориулсан 
мөнгөнөөсөө л авч байгаа хэрэг шүү дээ. Яг ийм тохиолдол 
Хан Ресурс гээд компанид болсон. Бас л тэр Хан Ресурсын 
лицензийг булааж аваад Оросуудад 
өгсөн. Үр дүнд нь бид 70 сая доллар 
төлж байж салсан. Хэрвээ төлөхгүй 
бол үндсэн хөрөнгийг нь барьцаалж, 
дансыг нь хаадаг олон улсын журам 
байдаг. 

Монголын шүүх засаглал ямар 
ч хариуцлагагүй байна. Бидний 
мөнгөөр худлаа үнэн гарын үсэг 
зураад, биднийг торгуульд унагаад 
байгаа ба хэн буруутайг монголын 

шүүх хүчний байгууллага гаргаж чадахгүй байна. 

Стандарт банкны 20 хувийг манай урд хөршийн ICBC 
банк эзэмшдэг. Дэлхийн 4 том банк, түүний дотор энэ 
ICBC Эрдэнэтийн бүх гүйлгээг хараад сууж байна шүү дээ. 
Тэгэхээр төлөхөөс өөр гарцгүй, үгүй бол борлуулалт хийж 
чадахгүй. Уг нь зөв чиг шугамаар яваа орнуудад хувийн 
компанийн өмнөөс төр баталгаа өгнө гэдэг нь угаасаа 
болохгүй зүйл л дээ. Энэ мөнгийг энэ бүхнийг хийсэн 
Ш.Батхүү, хамтарч ажилласан төрийн ажилтнууд дарга 
нарын хөрөнгөөр төлөх ёстой

ТОЙМДеФакто 

Дефакто тоймын гол  
агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв.

Тоймын бүрэн эхийг 
jargaldefacto.com

вебсайтаас үзэх боломжтой.

Манай төсвийн гол бүрдүүлэгч болох Эрдэнэт үйлдвэрийн 51 хувийг барьцаанд тавьж, зээл авсан асуудалтай 

холбоотойгоор МУ 2 дахь удаагаа шүүх хуралд ялагдсан гэсэн мэдээлэл гараад байна. Уг хэрэгтэй холбоотой 

шалгалт хийсэн ажлын хэсгийн ахлагч Я.Санжмятав хэвлэлийнхэнд мэдээлэл хийсэн. Арбитрийн шүүх хуралд 

УИХ-аас төлөөлөл оролцоогүй бөгөөд АТГ, хуулийн байгууллагын төлөөлөл оролцсон байна. Монголын 

талаас гуравдугаар сарын байдлаар 172 сая ам доллар төлөхөөр болсон байсан гэнэ. Мөн дээр нь нэмээд 

Арбитрийн шүүх дээр гарсан Стандарт банкны зардлыг төлөх юм байна.

ТӨХК-ийн 51 хувийг нь төрийн өмчит гэж байгаа учраас 
үлдсэнийг нь бодвол гадаадын компани л эзэмших байх. 
Тэр эзэмших гадаадын компани өмнө нь хийсэн 278 
сая долларын хөрөнгө оруулалттай нь хийсэн бүтээсэн 
зүйлийг чинь хүлээж авахгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. 
Бариад орхисон байгаа далангийн үнэ цэнэ өнөөдөр тэс 
өөр байгаа. 

49 хувийг нь эзэмших гадны компани урьдчилгаа төлбөр, 
ашиглалт, дамжуулан тээвэр хийх боломжтой гадаадын 
хөрөнгө оруулагчдаас судлан хэлэлцээр хийж, үр дүнг нь 
энэ ондоо багтаан танилцуулах болсон гэж хэлсэн. Энэ 
бол 1,8 жил болоод л солигддог монголын ЗГ-тай хамтарч 
компани байгуулаад 49 хувийг нь эзэмших компани нэлээн 
зоригтой байж л хийх байх даа. Үүнийг хувийн компани нь 
л голдуу хийнэ. Учир нь ийм төслүүд эрсдэл өндөртэй ба 
нөгөө талаас манай эдийн засаг уул уурхайн түүхийн эдийн 
үнээс хамааралтай байдаг учраас түүний менежментийг 
төрөөс илүү хувийн компани хийх нь зохистой. 

Ийм төслүүдэд хөгжлийн банкуудаас зээл авах хэрэгтэй 
болно. Азийн Хөгжлийн Банкны Афганистанд барьсан 1 
урсгалтай төмөр замыг 170 сая доллароор буюу нэг км 
нь 2.26 сая доллар байхаар хийсэн байна. Харин Энержи 
Ресурсын хийлгэсэн судалгаагаар нэг км нь 2.24 сая 

доллар байсан. Гэтэл өнөөдрийн Засгийн газрын тавьж 
байгаа саналаар бол км нь 4 сая доллар болж байгаа. 

Нийтдээ 267 км урттай төмөр зам нь ашиглалтад 
орсноор жилд 30 сая тонн хүртэлх нүүрсийг экспортод 
гаргах боломж бүрдэж байгаа юм байна. Ингэснээр 
автозамын тээврээс 4 дахин бага буюу ойролцоогоор 
20-25 ам.доллараар бага зардлаар тээвэрлэх боломжтой 
гэж байгаа. 1 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийх 
гэж байна шүү дээ. Үүний хөрөнгө оруулалт олон жил 
явна. Тиймээс аж ахуйн тээвэрлэлтийн бизнест төр 
өөрөө оролцох нь хэцүү. Нарийн хандах хэрэгтэй ба 
өндөр хөгжилтэй оронд ийм дэд бүтцэд төр өөрөө бараг 
л оролцдоггүй. Австралийн ЗГ нэг ч уул уурхайн лиценз 
эзэмшдэггүй, төмөр зам ажиллуулдаггүй. 

Ямар ч байсан шинэ компани нь компанийн зарчмаар 
ажиллах нь чухал. Таван толгой Чалькогоос зээл аваад 
хүмүүст тараагаад өгчихсөн шүү дээ. Гэхдээ энэ удаа гол 
зөв зүйл нь “урьдчилан борлуулсан гэрээ” гэж байгаа нь 
юм. Оруулсан хөрөнгийнхөө оронд нүүрс авна аа л гэж 
байгаа байхгүй юу. Янз бүрийн шалтгаанаар нүүрс авахгүй 
байлаа ч авсанд тооцно гэсэн гэрээ байдаг. 
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