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Дамбадаржаагийн ЖАРГАЛСАЙХАН
Долоо хоног бүрийн нийтлэл,
http://jargaldefacto.com/category/23
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ОЙРЫН ОРОС

онгол улстай хамгийн ойрхон, эдийн засаг,
түүхээрээ нягт холбоотой Оросын хамгийн
том хот бол Иркутск (Эрхүү). 360 жилийн өмнө
байгуулагдсан энэ хотод эдүгээ 588 мянган хүн амьдарч
байна. Энэ хотоор 1890 онд дайрч аялсан А.П. Чехов
“Эрхүү бол зүүн сибирийн нийслэл” гэж нэгэн захидалдаа
анх бичжээ. Энд “Зүүн сибирийн газар зүйн нийгэмлэг”
байгуулагдаж Сибирийн газар зүй, геологи, байгалийн
баялагийн талаар бүх судалгаа, мэдээллийг цуглуулж
байжээ.
Оросын хааны сүүлчийн Засгийн газар энд 1917-20
онд ажиллаж байжээ. Түүнийг тэргүүлж байсан Адмирал
А.В. Колчакыг 1920 онд большевикууд буудан хороож, 94
жилийн дараа хөшөөг нь босгожээ. 1830-аад онд Цагаан

хааны эсрэг боссон олон сэхээтнүүд (Декабристууд)
цөллөгдөн ирснээс хойш Эрхүү үйлдвэрлэл, соёл
иргэншлийн томоохон төв болон хөгжив.
Эрхүүд 1926 оноос монголын залуус анх ирж
суралцсанаас хойш манай олон арван мянган боловсон
хүчин бэлтгэгдсэн. Монголыг бараг зуун хувь түлш,
шатахуунаар хангадаг Ангарскийн үйлдвэр бас энд
байдаг учир, Орос Монголын худалдааны хамгийн
том эргэлт эндээс эхтэй. Эрхүү өнөөдөр ч олон улсын
харилцаанд идэвхтэй оролцож, Зүүн хойд Азийн эдийн
засагт өөрийн байр сууриа олохыг эрэн хайж байна.
Өнгөрсөн долоо хоногт Эрхүүд зохион байгуулагдсан
гурван ч үйл ажиллагаанд оролцсон ба монголд ямар
тусгалтай болох талаар энд өгүүлэв.

ЕВРАЗИЙН ТУХАЙД
Европ болон Ази тивийг нэгтгэсэн энэхүү нэр томьёо
саяхан болтол зөвхөн байгалийн шинжлэх ухаанд
хэрэглэгдэж ирсэн. Олон улсын эдийн засаг, улс төрийн
харилцаа олон төвтөй болох хандлагыг дагаад, ялангуяа
барууны орнууд Орост тавьж эхэлсэн хоригийн дараа
хоёр тивийн орнуудын бүх талын хамтын ажиллагааг
хөгжүүлэх шаардлага бий болсон. Тэгээд ч газар
нутгийнх нь 77, хүн амынх нь 26 хувь нь Азид оршдог
учир хоёр тивийн хамтын ажиллагаа нь Оросын хувьд
онцгой ач холбогдолтой.
“Еврази бол бидний хувьд шатрын самбар ч биш,
геополитикийн талбай ч биш, энэ бол манай гэр,
бид бүгдээрээ энэ гэртээ амар тайван, элбэг дэлбэг
амьдрахыг хүсч байна” гэж Ерөнхийлөгч В.Путин
2017 оны 5-р сард Бээжинд “Нэг бүс, нэг зам” олон
улсын хурал дээр хэлжээ.
“Большая Евразия” сэтгүүлийн редакциас энэ сарын
21-нд Эрхүү хотод зохион байгуулсан “Том Еврази ба
Бүс ба зам” дугуй ширээний ярилцлагад Орос, Монгол,
Хятадын төр, хувийн хэвшил, академийн төлөөлөл
оролцож санал бодлоо хуваалцлаа. Гурван улсын
хамтарсан эдийн засгийн том төслүүдийг Бүс ба зам, Том
Еврази, Талын зам гэж тус бүрнээ нэрлэж байгаа ч, гол
нь монголоор дамжуулах эдийн засгийн корридорыг
байгуулах тухай юм.
Улаанбаатарт энэ оны 6-р сард болсон МонголОросын санаачилга нэртэй чуулган дээр энэ төслийг
эрчим хүч, байгалийн хий, авто болон төмөр зам, шилэн
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кабелийг нэгтгэсэн Супер корридор ч гэж нэрлэсэн
билээ. Энэ том төслийг хэрэгжүүлэх нь аль хэр бодитой,
хэн нь яаж хөрөнгө оруулаад яаж нөхөж авах тухай
нарийвчилсан тооцоотой, ажил хэргийн яриа одоог
хүртэл болоогүй байгааг талууд тэмдэглэж байлаа.
Монголоор дамжуулаад корридорууд барилаа
гэхэд ямар ачаа зөөх тухай хэн ч мэдэхгүй, тэгвэл
яаж хөрөнгө оруулалт хийх нь тодорхой биш, тэгээд
ч Оросын бүс нутаг мөнгө гадагшаа шилжүүлэхэд
Москвагаас зөвшөөрөл авдаг одоогийн нөхцөлд
хил орчмын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны
тухай тусгай хууль гаргахгүйгээр юу ч явахгүй гэж
академич А.К.Тулаханов хэллээ.
Өнөөдөр Эрхүү нь хүлээн авсан жуулчны тоогоороо
Москва, Санкт-Петербургийн дараа гуравт орох
болжээ. Жуулчдын ихэнх нь Азиас, тэдний дийлэнх нь
Хятадаас ажээ. Гэвч Хятадын жуулчид Оросын хямд
үнэтэй онгоцоор нисч, хятад эзэнтэй зочид буудалд
бууж, хоолны газарт ордог учир хотын эдийн засагт
нэмэр болохгүй байгаа гэж иргэд гомдол гаргаж буй.
Хулгайгаар мод бэлтгэхийг хязгаарлаж байгаа ч бүрэн
зогсоож чадахгүй байна гэж хотын сонинуудад бичсэн
байлаа.
Дашрамд хэлэхэд Эрхүүгээс дэлхийн аль ч хэсэгт
нисэх нь Улаанбаатараас хоёр дахин хямд учир хоёр
хотын хооронд нисдэг Аэро Монголын онгоц дүүрэн
хүнтэй нисдэг болов.
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БАЙКАЛЫН УСНЫ ЧУУЛГАН
Эрхүү мужийн захиргаа Байкалын олон улсын
экологийн усны чуулганыг хоёр дахь жилдээ энэ
сарын 20-21-нд зохион байгуулав. “Байгаль далай
бол амьдралын булаг” уриатай энэ үйл ажиллагаа
нь дэлхийн хамгийн цэнгэг устай Байгаль далайг
хамгаалах хамгийн өгөөжтэй арга замын тухай
ярилцах болно гэж мужийн амбан захирагч
С.Левченко мэдэгдлээ.
Оролцогчид усны орчны экологийн чанар болон
хүний эрүүл мэнд хоорондын холбооны тухай экологи,
соёл, боловсрол, эко-залуу үе гэсэн дөрөв хэсэгт
хуваагдан ярилцав. Чуулганд НҮБ-аас төлөөлөл,
ус цэвэршүүлдэг гадаад, дотоодын олон компани
оролцож бүтээгдэхүүнээ сурталчилж байлаа.
Байгаль далай дэлхийн цэвэр усны тавны нэгийг
агуулдаг учир түүнийг арчилж хамгаалах нь мэдээж
маш чухал. Эдүгээ Оросууд нуурыг хамгийн их
бохирдуулж байсан целюлоз-цаасны үйлдвэрээ
хаагаад таван жил болж байгаа ч, одоог хүртэл
бохирдуулсан хогийг бүрэн цэвэрлэж дуусаагүй ажээ.

Монгол улс Байгаль далай руу цутгадаг Сэлэнгэ
мөрний эх дээр, усан цахилгаан станц барих болсноос
хойш Оросууд Байгаль далайг хамгаалах ажлыг олон
улсын анхааралд оруулахаар идэвхтэй ажиллах
болсон юм. Монгол улсад эрчим хүчний нийлүүлэлт
хангалттай биш, хамгийн гол нь цахилгаан станцын
үйл ажиллагааны зохицуулалтыг хийхэд Эгийн
голын усан станц онцгой үүрэгтэй. Оросууд өөрсдөө
ч Байгаль далайгаас гарч буй Ангар мөрөн дээрх
усан станцуудаараа тэгж тохируулдаг. Нөгөө талаас
Байгалиас 600 км зайд баригдах далан бол Байгаль
далайг хамгаалахад чухал үүрэгтэй. Учир нь гантай,
эсвэл үертэй жил Байгаль далайд очих усыг тогтмол
түвшинд зохицуулах юм. Байгаль далайн орчинг
үерийн усанд автуулахгүй байхын тулд эх дээр нь хэд
хэдэн далан барих ёстой гэж Оросын эрдэмтэд үздэг
ажээ.
Усаа ашиглан хөгжих, усаа хамгаалан үлдэх
хоёрын хэврэг тэнцлийг Орос, Монгол хоёр улс
эрчимтэй эрэлхийлж байна.

МОНГОЛЫН ОРОН ЗАЙ
Эрхүү болон Улаанбаатар түүхэн холбоотой. 1920
онд Д.Сүхбаатар тэргүүтэй монголчууд Эрхүүд очиж
Зөвлөлтийн төлөөлөгчидтэй уулзаж зэвсгийн тусламж
хүсч байжээ.
Дээр дурдсан супер корридорын дотроос хийн
хоолой нь заавал Эрхүүгээр дамжих юм. Хоёр орны
боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хамтын
ажиллагаа сэргэх хандлагатай болж байна. Өнгөрсөн
долоо хоногт Байкалын улсын их сургуулийн
санаачилгаар эх сурвалжийн төв
(ресурсный
центр) байгуулагдаж анхны чуулга уулзалтаа зохиов.
Боловсрол, шинжлэх ухаан, залуучуудын бодлого
болон экологийн салбарт хоёр улсын хамтын
ажиллагааг хөгжүүлэх, холбогдох мэдээ, баримт,
мэдээллийн эх сурвалжийн санг байгуулах зорилготой
энэ төслийг Оросын Засгийн газар дэмжиж, тодорхой
санхүүжилт гаргаад эхэлжээ.
Энэ чуулган дээр хоёр улсын болон мужийн
холбогдох төрийн байгууллага, их дээд сургуулиуд,
соёл урлагийн болон хэвлэл мэдээллийн төлөөлөл
оролцож хамтын ажиллагааг сэргээхэд ямар

ажил хийх тухайгаа дэлгэрэнгүй ярилцав. Юуны
өмнө монголын залуусын орос хэлний мэдлэгийг
дээшлүүлэхэд оросын сургуулиуд оролцох, 2019
онд Халх голын ялалтын 90 жилийн ойг тэмдэглэх,
түүхийн кино бүтээх, соёл спортын үйл ажиллагаа,
залуучуудын солилцоог дэмжих төслүүдийг эхлүүлэх
ажээ.
Монгол улстай шууд холбоотой гурван чухал үйл
ажиллагаа, агуулгынх нь тухай товчлон мэдээлэхэд
ийм байна.
Хамгийн гол нь Монгол улсын тухай орос
хэлээр мэдээлэл олдохгүй болсныг уулзсан хүн
бүр хэлж байсныг тэмдэглэх хэрэгтэй. Монголд
өрнөж буй нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн
үйл явдлуудын тухай мэдээллийг орос хэлээр
өргөнөөр бэлдэж, цацахгүйгээр ямар нэг хамтын
ажиллагаа нь нийгмийн болон бизнесийн дэмжлэг
авахгүй нь тодорхой юм.
Эрхүү - Улаанбааатар
2018.09.26
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Дэлгэрийн Уянга
Өмгөөлөгч, Хууль зүйн доктор

ШИНЭ ҮЕ БА

ХУУЧИН ЗОХИОН
БАЙГУУЛАЛТ
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онголын мэргэжлийн болон олон
нийтийн байгууллагууд хэзээ ч ардчилсан
зохион байгуулалттай байсангүй. Эдгээр
байгууллагууд урьд Хувьсгалт намын гишүүдийн,
одоо цөөн тооны хэсэг бүлэг хүмүүсийн хяналтад
байсаар иржээ. Ардчилал, хүний эрх, эрх зүйт төр
гэсэн үнэт зүйлд чих нь дассан шинэ үе насанд
хүрч, хөдөлмөрийн зах зээлийг эзлэж байгаа
энэ үед эдгээр байгууллагууд олон нийтийн,
залуусын дэмжлэгийг авах сорилттой тулгарч
байна. Энэхүү нийтлэлээр монголын тогтолцоо
нь яагаад ардчилсан бус, яагаад эрх мэдэл, бодит
нөлөөгөө бүр мөсөн алдах эрсдэлтэйг жишээгээр
тайлбарлая.
Европ дахь Өмгөөлөгчдийн Холбоод
Австри, Эстонийн Өмгөөлөгчдийн Холбооны
(ӨХ) жишээ нь монголын тогтолцооны ялгааг
харуулахад суурь мэдээлэл болох боломжтой юм.
Австрид нийт 6000 гаруй өмгөөлөгч байдаг.
Энэ бүх өмгөөлөгч өөрийн харьяа нутаг дахь ӨХнд гишүүн байх хуулийн үүрэгтэй. Энэ үүрэг нь
хуулийн зөвлөгөө өгч, өмгөөллийн үйл ажиллагаа
явуулах урьдчилсан нөхцөл болдог. Австрид нийт
9 ӨХ байдаг. Австрийн 9 ӨХ нь тус бүрдээ нийтийн
эрх зүйн субъект, хуулийн этгээдийн статустай
бие даасан холбоод. Хамгийн том ӨХ нь 2900
гишүүнтэй Вена хотын Өмгөөлөгчдийн Танхим.
ӨХ тус бүр өөрийн харьяалах нутагт өмгөөлөх
эрх олгох, өмгөөлөгчдийн ёс зүйг сахиулах бүрэн
эрхтэй. Үндэсний түвшинд Австрийн ӨХ (the
Austrian Bar) гэж байдаг. Тус үндэсний түвшин дэх
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холбооны эрх мэдэл нь ихээхэн хязгаартай ба
энэ нь үндсэндээ 9 ӨХ-ны хамтын ажиллагааны
платформ шинжтэйгээр ажилладаг, өмгөөлөх эрх
олгох, сахилгын арга хэмжээтэй холбоотой 9 ӨХны ажилд шууд оролцох эрхгүй байдаг.
Эстонийн хувьд хүн ам цөөтэй улс тул нэг ӨХтой (The Estonian Bar Association). Тус ӨХ нь 1200
гишүүнтэй (676 нь өмгөөлөгч, 343 өмгөөлөгчийн
туслах ба бусад нь өмгөөлөл хийхгүй байгаа
идэвхгүй гишүүд).
Австрид ч, Эстонид ч ӨХ тус бүрийн бүрэн
эрхийг бүх гишүүдийн хурлаар хэрэгжүүлдэг.
Бүх гишүүдийн хурал нь жилд хамгийн багадаа
нэг удаа болдог. Эстонийн ӨХ-ны тухай хуулийн
дагуу бүх гишүүдийн хурал нь холбооны гишүүн
өмгөөлөгчдийн талаас илүү хувь нь хүрэлцэн
ирснээр хүчин төгөлдөр шийдвэр гаргах эрхтэй
байдаг. Австрид хурлын шийдвэр хүчин төгөлдөр
байх, хурлын оролцогчдын тоог тухайн шийдвэрлэх
асуудлаас шалтгаалж янз бүрээр зааж өгсөн байдаг.
Чингэхдээ энд хамгийн чухал зүйл нь холбооны
гишүүн бүр бүх гишүүдийн хуралд оролцох эрхтэй,
бодит боломжтой байх зохицуулалт Австрид
ч Эстонид ч байдаг. Тус зохицуулалтын дагуу
холбооны гишүүн бүрт хуралд оролцох урилгыг
хэдэн долоо хоногийн өмнөөс хүргүүлж, хуралд
оролцох боломжийг бодитой хангадаг.
Энэхүү Австри, Эстони тогтолцоо нь Европ даяар
нийтлэг, магадгүй дэлхийн бусад олон оронд
байдаг ардчилсан зохион байгуулалтын нэг жишээ
юм.

Энэ тогтолцоо нь суурь ардчилал буюу
мэргэжилтнүүд өөрсдөө өөрийн нутгийн
холбоог жилд хамгийн багадаа нэг удаа зохион
байгуулагдах хурлаар дамжуулж шууд хянах
замаар эрх мэдлийн бааз суурь өөртөө байнга
хадгалж, хянаж байдаг явдал юм.
Монгол Улс дахь Хуульч, Өмгөөлөгчдийн
Холбоод
Монголын Хуульчдын Холбоо (МХХ) нь хараат бус
хуулийн мэргэжлийн зөвлөх, өмгөөлөх үйлчилгээ
үзүүлэгчдийн мэргэжлийн холбоо биш юм (Дефакто
Газет № 23). Тус холбоонд шүүгч, прокурорууд
ч багтдаг. 2017 оны 9-р сарын байдлаар МХХ-д
5303 хуульч (517 шүүгч, 506 прокурор, 2203 бусад
хуульчид) бүртгэлтэй байсан. МХХ нь нэн ялангуяа
өмгөөлөх эрх олгох, өмгөөлөгчийн мэргэжлийн
сахилгыг сахиулахад холбогдож хуулийн дагуу эрх
эдэлдэг байгууллага.
МХХ-ны эрх барих дээд байгууллага нь Хуульчдын
их хурал. Тус хурал нь хоёр жилд нэг удаа зохион
байгуулагддаг. Хуралд сонгогдсон төлөөлөгчид
оролцох эрхтэй байдаг. Өнгөрсөн жилийн хурлын
төлөөлөгчдийн сонгуулийг цахим хэлбэрээр
явуулсан нь ихээхэн шүүмжлэл дагуулсан. 2017
оны 10-р сарын хуралд нийт 534 төлөөлөгч
оролцсон байна. МХХ-ны Ерөнхийлөгч, Зөвлөлийг
Их хурлаар сонгодог.
Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо (МӨХ)
нь өмгөөлөх эрх олгох нийтийн эрх зүйн чиг
үүргээ 2013 онд алдсан. Одоогоор 1200 орчим

гишүүнтэй, 1000 орчим нь Улаанбаатарт, 200
орчим нь хөдөө орон нутагт ажиллаж байна. Энэ
байгууллагын эрх барих дээд байгууллага нь мөн
адил төлөөлөгчдийн Их хурал юм. Тус хурал нь
гурван жилд нэг удаа болдог.
МХХ ч, МӨХ ч дээрээс удирдах пирамид
тогтолцоотой. Ерөнхийлөгч, Зөвлөл (МХХ-д 30
гаруй хүн, МӨХ-д 9 хүн) нь байгууллагын эрх мэдлийг
гартаа төвлөрүүлж байдаг. Бүх нутгийг хамарсан
нэгдмэл тогтолцоо болон байгууллагын дээд эрх
мэдлийг 2, 3 жилд нэг удаа болдог Их хурлын
төлөөлөгчдөөр дамжуулж барьж байгаагийн үр
дүнд байгууллагын олонх гишүүд нь байгууллагын
удирдлага, хяналтад шууд оролцдоггүй.
Ирээдүйн зураглал
МХХ, МӨХ зэрэг байгууллагын Ерөнхийлөгч,
Зөвлөл нь хэдий сайн ажиллаад ч олонхын,
залуусын дэмжлэгийг авч чадахгүй. Энэ нь “театрын
тоглолт” үргэлж болж байдаг, “жүжигчид” нь нөгөө
л хэд байдагтай зүйрлэхүйц юм. Жүжигчид үзэгчдэд
гомдоллох хэрэггүй, харин тэдний оролцоог
хангаж өгөх ёстой.
Оролцоог хангах замаар шинэчлэгдэхгүй
бол МӨХ-ны эрхийг 2013 оны хуулиар
халсан шиг “хувьсгал” гарах эрсдэлтэй.
Ингэхээр хувьсаж, ардчилсан тогтолцоонд
шилжихээс өөр зам үлдсэнгүй.
2018 оны 9-р сар
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл:
2018.09.23-ны дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12

ЕРӨНХИЙ САЙДЫН АНУ-Д ХИЙСЭН АЙЛЧЛАЛ
Монгол Улсын Ерөнхий Сайд У.Хүрэлсүх, Монгол Улсын Гадаад Харилцааны сайд Д.Цогтбаатар
болон Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр АНУ-д айлчилж байна. АНУ болон
монголын тал хэлэлцээр хийж “Өргөтгөсөн иж бүрэн түншлэл”-ийн хамтын ажиллагааны
үндсийг тавьж байгааг мэдэгдсэн. Уг харилцаа нь 2004 онд “иж бүрэн түншлэл”-ийн хамтын
ажиллагааг тавьснаар эхлэж байсан бол эдүгээ өргөжиж байгаа энэ аж. Айлчлалын хэлэлцээгээр
Мянганы сорилтын сангийн хүрээнд манай улсад 350 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж
олгохоор болсон. Энэ тусламжийг Улаанбаатар хотын усны хангамжийн төслийн санхүүжилтэд
зарцуулах гэж байгаа ба төслөөр манай улс анх удаа саарал ус ашиглах технологийг нэвтрүүлнэ.
Энэ айлчлалын онцлох зүйл нь буцалтгүй
тусламжийн 350 сая долларын асуудал. “Millennium
Challenge Corporation” гэдэг нь АНУ-ын бусад
оронд 2 талын хамтын ажиллагаа ба тусламж
үзүүлдэг бие даасан корпораци. Үүнийг 2004 онд
Ерөнхийлөгч Жорж Буш санал гаргасны үндсэн
дээр байгуулсан. Аль нэг орныг сонгож авахдаа
17 хараат бус хэмжигдэхүүнээр сонгож авдаг. Үүнд
тухайн улс иргэдийнхээ эрх чөлөөг хангаж байна
уу, улс төрийн эрх нь байна уу, улс орноо зөв
шударга удирдаж байна уу, иргэдийн дуу хоолойг
сонсож байна уу, иргэддээ тайлан гаргаж байна уу
гэх мэт Дэлхийн банкны гаргадаг хэмжигдэхүүний
дагуу сонгодог байна. Мөн Засгийн газар нь
өгөөжтэй юу, хуулийн засаглал байгаа юу, авлига
байна уу, иргэдийн эрүүл мэндийн төлөө тодорхой
зардал гаргаж үр дүнтэй ашиглаж байна уу гэх
мэтээр 17 индексээр шалгаруулдаг. Хөгжиж
байгаа орны тодорхой хэсэг нь буюу 20-оод
орон шалгарсан байна, 10-аад орон шалгарах
түвшиндээ явж байгаа. Харин МУ энэ удаа 2
дахь удаагаа хамрагдах гэж байна. Эхнийх нь
2007 оны 10-р сарын 22-нд гарын үсэг зурж 285
сая долларын буцалтгүй тусламжаар хот орчмын
бэлчээр, мэргэжлийн боловсрол, сургалт, эрүүл
мэнд, авто зам, цэвэр агаар гэсэн 6 гол салбарт
хөрөнгө оруулалт хийсэн. Энэхүү хөтөлбөр 2008
оноос 2013 оны туршид үргэлжлэн дууссан. Энэ
тусламж нь өөрсдийн хэрэгцээтэй гэж шийдсэн
төслүүдэд хөрөнгө оруулдаг тул 2016 оны 12-р сард
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манайх өөрсдийн төслийн саналыг хүргүүлсэн
ба 2017 оны 4-р сард үүнийг хөрөнгө оруулалт
менежментийн холбоо нь баталсан бөгөөд үүний
дараа 2018 оны 5-р сард УИХ баталсан байна.
Энэ мөнгийг Улаанбаатар хотын нийт усан
хангамжийг
нэмэгдүүлэхэд
зарцуулна
гэж
байгаа. Энэ хүрээнд газрын доорх усны доод
эх үүсвэрийг шинээр байгуулна, хаягдал усыг
дахин боловсруулна, үйлдвэрийн зориулалтаар
ашиглана, усны салбарын тогтвортой байдлыг
хангах үйл ажиллагаа хийнэ гэж байгаа бөгөөд 52
цэвэр усны худаг гаргаж холбоод нөөц рүү явуулах
ба цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа усыг
дахин боловсруулж ДЦС-4-ийн хөргүүрт ашиглах
ба энэ байдлаараа байвал цэвэр усны хангамж
одоогийнхоос 68 сая шоо метрээр нэмэгдэнэ гэж
байна.

ДеФакто
Гэхдээ МУ 2 дахь удаагаа энэхүү гэрээг
хийж байгаа тул төслийн зарцуулалтын 15
хувийг өөрсдөө гаргах ёстой байдаг ба 52 сая
орчим доллар улсын төсвөөс гарах байх.
Өнгөрсөн долоо хоногт АН-ын дарга С.Эрдэнэ
МУ-ын зээл 27 тэрбум долларт хүрсэн гэж

ТОЙМ

мэдээлсэн. Гэтэл доллараар бол 10-аад тэрбумын
эдийн засагтай улс 27.5 тэрбум долларын зээл
авчихсан, энэ зээлийг хэн авсан, юунд авсан, яаж
төлөгдсөн тухай ярихгүй байна. Одоо МУ зээлийг
зээлээр төлж, хүүгийн зөрүү л бага байгаа болохоос
биш бид өөрсдөө өр төлөөд байгаа юм биш.

МОНГОЛЫН ЗЭС КОРПОРАЦИ ДЭЭД ШҮҮХ ДЭЭР ЯЛЛАА
Улсын Дээд Шүүх өнгөрсөн Пүрэв гарагт Монгол Улсын Засгийн Газар болон зарим
төрийн байгууллагууд УИХ-ын 23 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэхдээ хууль зөрчиж
шийдвэр гаргасан гэлээ. Энэхүү 23 дугаар тогтоолыг УИХ-аас 2017 оны 2-р сард гаргасан
байдаг. Энэхүү тогтоолд Эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийг төрийн өмчид шилжүүлэн авах
тухай заасан. Уг тогтоолыг хэрэгжүүлэх үүргийг Засгийн Газарт даалгасан байдаг.
Тэгвэл энэхүү тогтоолыг хууль зөрчсөн гэж Дээд шүүхээс шийдвэрлэлээ.
Шүүх 49 хувийг төр авсан нь зөв үү, үгүй юу
гэдэг дээр л шийдвэр гаргасан шүү дээ. Гэтэл МУын Хууль зүйн сайд Ц.Нямдорж даргалсан шүүгч
нь Худалдаа Хөгжлийн Банкинд ажиллаж байсан
хүн гэж хэлсэн. 2017 оны 2-р сарын 10-ны өдөр
УИХ-ын байнгын хорооны хурал дээр Эрдэнэттэй
холбоотой асуудлыг хэлэлцэх үеэр “ЗГ хууль зөрчсөн
гэсэн дүгнэлт гаргасан, МБ-ны Ерөнхийлөгч нууц
тушаал гаргаж 360 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон,
МБ-ны Ерөнхийлөгч өөрөө ХХБ-д ажиллаж байсан
гэж ярьсан л даа. Эх үүсвэрийн тухайд Дарханы
төмөрлөгийн үйлдвэрийн гэрээнд өөрчлөлт
оруулж, 2016 оны хоёрдугаар сарын 26-ны өдөр
QSC компанид өгсөн 90 сая ам.доллар байна.
10 тэрбумаар тооцсон 18 вексель бичиж өгсөн
байдаг. Одоо 14 хувийн хүүг Засгийн газар төлж
байна. Энэ мөнгийг буцааж өгөх ямар ч үндэслэл
байгаагүй. Албан тушаалаа урвуулан ашигласан.
QSC компанид өгчихсөн 120 сая гаруй ам.доллар
байгаа бөгөөд зээлээ төлөх хугацаа нь болчихсон,
хугацааг 2020 он хүртэл сунгасан байдаг. Зээлийн
эргэн төлөх хугацааг хойшлуулсан Б.Шинэбаатар
гэдэг этгээд Эрдэнэт үйлдвэрийн нэгдүгээр
захирлаар ажиллаж байна. 2012, 2013 оны ногдол
ашиг гээд 58 сая ам.долларыг Эрдэнэт үйлдвэрийн
49 хувийг худалдан авсан нөхдүүд авчихсан.

ОХУ-д өгдөггүй байсан ногдол ашгийг араас
нь хөөцөлдөж байгаад олоод авчихсан гэсэн
мэдээллийг Ц.Нямдорж өгч байсан.
Монголд шүүхийн шийдвэрт хөндлөнгөөс
нөлөөлөөгүй хэрэг гэж бараг байхаа больсон.
Стандарт банкны 112 сая долларыг Эрдэнэт төлнө.
Өөр арга байхгүй. 112 сая долларыг Эрдэнэт төлж
таарах ч дараа нь хэнээс авах вэ гэдэг бол өөр
асуулт. Жишээ нь Ш.Батхүү хариуцна гэж байгаа
ч түүний эзэмшилд байсан Хадгаламж банкыг төр
аваад Төрийн банкны мэдэлд шилжүүлсэн. Тэгвэл
энэ мөнгөнөөс Ш.Батхүүд очоод, Ш.Батхүү нь
Эрдэнэт компанийн мөнгийг төлөх журам байх
ёстой. Гэхдээ энэ бүхэн хэзээ ч болохгүй. Засгийн
газар л төлнө. Тэр нь иргэд бидний татварын
мөнгөөр төлнө гэсэн үг.
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БСШУСЯ 30 ДАРГЫГ ХУУЛЬ ЗӨРЧИЖ ТОМИЛСОН
Өнгөрсөн Баасан, Бямба гарагт Төрийн ордонд “Төрийн албаны удирдах ажилтны зөвлөгөөн”
болсон. Уг чуулганаар УИХ-ын дарга М.Энхболд “Өнөөдрийн байдлаар Төрийн албаны зөвлөлийн
сонгон шалгаруулалт, дүгнэлтгүйгээр яам, агентлагийн удирдах албан тушаалд 132 хүнийг дур
мэдэн томилоод, ажиллуулж байна” гэсэн. Мөн Төрийн албан хаагчдаас Төрийн албаны зөвлөлд
2015 онд 626; 2016 онд 630; 2017 онд 514 гомдол маргаан ирүүлсэн гэв. Төрийн албаны зөвлөлөөс
Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухаан Спортын Яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Баярсайханд 8
газар, хэлтсийн дарга, 15 мэргэжилтний ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зохион
байгуулахыг даалгажээ. Үүнээс гадна тус яамны сайд Ц.Цогзолмаад зөвлөмж хүргүүлсэн. Энэхүү
зөвлөмжид тус яаманд хамаарах 30 байгууллагын захирлыг сонгон шалгаруулалтгүй томилсон
шийдвэрийг хуульд нийцүүлэхийг тусгасан байна.
УИХ-ын дарга М.Энхболд яагаад ийм асуудал
байгаад байгаа, яаж шийдэх тухай өөрөө тайлбар
өгөх ёстой байхгүй юу. Түүнээс биш төрийн албанд
сонгон шалгаруулалтгүй, хууль бусаар ордог
асуудлыг бол хүн бүхэн харж байгаа. Төр засгийн
удирдлагууд байдлыг яриад л байдаг ч бид бол
яах хэрэгтэй вэ гэдгийг л хүлээж байгаа. Гэхдээ
авууштай нь ядаж ингээд ярьсан нь юм даа.
Төрийн албанд хууль бусаар томилох, зарж
борлуулах явдал улс төрийн намын санхүүжилтээс
л угшилтай. Оруулсан мөнгөний хэмжээгээрээ тэд
чинь албан тушаал авч байгаа шүү дээ.

Энэ бүхний цаана намыг дагаж амьдардаг,
хоол олж иддэг паразит бүлэглэл бий
болчихсон байгаа. Улс төрийн намыг ашигтай
гэж эдийн засгийн үүднээс л харж байгаа бол
тийм улс орон хэзээ ч хөгжихгүй.
2013-аас 2018 оны эхний хагас жилд төрийн
албан хаагчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас
улсад 14.4 тэрбум төгрөгийн хохирол гарсан
байдаг.

Дефакто тоймын гол агуулгыг
хураангуйлан бэлтгэв
Тоймын бүрэн эхийг
jargaldefacto.com вебсайтаас үзэх
боломжтой.
.

8

Ø АНГЛИ
Ø МОНГОЛ

GOOGLE STORE

Ø ЯПОН

APP STORE

www.jargaldefacto.com

www.defacto.mn

үү.

Ерөнхий эрхлэгч:
Дамбадаржаагийн Жаргалсайхан
Ерөнхий Редактор:
Ганбаатарын Жавзмаа

www.jargaldefacto.com

9

