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№ 409 № 459

Дамбадаржаагийн ЖАРГАЛСАЙХАН 
Долоо хоног бүрийн нийтлэл, 

http://jargaldefacto.com/category/23 

НИЙТЛЭЛДеФакто 

Хүн төрөлхтөн эдүгээ аж үйлдвэрийн дөрөв 
дэх хувьсгалын ид үед, тоон технологийн 
III давалгаан дээр явж байна. Улс орон бүр 

интернетэд суурилсан хөгжлөөс датад суурилсан хөгжил 
рүү шилжиж байна. Энэхүү дижитал шилжилтийн үр 
дүнд дижитал (цахим гэж орчуулдаг ч, утгыг нь бүрэн 
илэрхийлдэггүй) эдийн засаг, дижитал нийгэм бүрдэж 
байна.

Хиймэл хүн (robot) эдүгээ өөрөө боддог, сурдаг, 
шийдвэр гаргадаг болж (AI Artificial intelligence буюу 
хиймэл оюун ухаантай) хүний хөдөлмөрийг орлож 
эхэллээ. Энэ тухай жолоочгүй машин, үйлчлэгчгүй 
зочид буудал, худалдагчгүй дэлгүүр нээгдлээ гэх зэргээр 
бараг өдөр бүр шинэ мэдээ дэлхий дээр болж байна. 
Интернэттэй холбоотой бүх хэрэгслүүд хоорондоо 

харилцаж (IOT буюу Internet of Things) хүний ажиллах, 
амьдрах орчинг улам тав тухтай болгож, хөдөлмөрийн 
бүтээмжид хувьсгалт өөрчлөлт авчирч байна.

Дэлхийн хамгийн том такси үйлчилгээний компани 
таксигүй (UBER), хамгийн том зочид буудлын сүлжээ 
буудалгүй (Airbnb), хамгийн том кино театр театргүй 
(Netflix) байна. Дэлхийн хамгийн том “үндэстнийг” 2.2 
тэрбум “иргэнтэй” Facebook тэргүүлж, 1.4 тэрбум хүнтэй 
Хятад удаалж байна.

Энэ бүх өөрчлөлтүүд монголд яаж тусч байгаа, 
юунд анхаарах тухай өнгөрсөн долоо хоногт болсон 
“Дижитал Монгол 2018” чуулганд оролцоод хийсэн 
дүгнэлтээ дэд бүтэц, интернэтийн хүртээмж ба хэрэглээ 
талаас нь багцлан уншигчиддаа хүргэж байна. 

Өнөөдөр манай улсын хүн ам 3.1 сая, тэдний 
73 хувь нь хот, суурин газарт амьдарч байна. 
Нийгмийн сүлжээг 2.3 сая хэрэглэгч ашиглаж 
байгаа бол, гар утас эзэмшдэг 4 сая хэрэглэгчийн 
2.8 сая нь үүрэн интернэт ашиглаж байна.

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 
мэдээлснээр монголын хэрэглэгчид дөрвөн 
операторын (Mobicom, Unitel, Skytel, G-Mobile) 
3G, 4G үйлчилгээгээр дамжуулан улс дотроо 2018 
оны эхний хагас жилд нийт 27.3 терабит өгөгдөл 
(data) үүсгэсэн бөгөөд энэ тоо жилд дунджаар 25 
хувиар өсч иржээ. Монголоос гадаад орнууд руу 
гурван оператороор (Mobicom, Gemnet, Mэдээлэл 
Холбооны сүлжээ ТӨХК) дамжуулан 140 Гбит/сек 
хурдтайгаар дата гаргадаг ажээ. 

Гэхдээ энэ их өгөгдлийг (дата) бүгдийг нь хадгалж, 
солилцож болдог, зарим нь нээлттэй (төрийн 
болон бусад үйлчилгээний) бол, зарим нь хаалттай 
(хувь хүнийх) учир тэдгээрийг ялгах, хамгаалах 
шаардлагатай. Датаг аюулгүй хадгалах, хувь хүний 
датаг хамгаалах, эзнээс нь зөвшөөрөлгүйгээр 
төр ашиглахгүй байх, датагийн байршил, дэд 
бүтцийг зохистой шийдэх, нэгдсэн стандарттай 
байх, шударга өрсөлдөөнийг дэмжих зэрэг үйл 
ажиллагаа энэ салбарт тасралтгүй явагдах ёстой 
ажээ.

Улс орны дижитал дэд бүтцийн хөгжлийн 
түвшинг биет байгууламжаас гадна иргэд 
нь яаж холбогдсоноор хэмжих санаачилгыг  
(www.connectivity.fb.com) Facebook компани 
гаргажээ. Интернэтэд холбогдоход ямар саад 

ДИЖИТАЛ ДЭД БҮТЭЦ 

ДИЖИТАЛ СОЁЛЫН

“ДОВТОЛГОО”
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Монгол улсад бидний хөгжлийг хойш нь татаж 
буй, дээрх 3i тайланд туссан асуудлуудыг судлаж, 
арилгаж чадвал төлбөр, захиалга зэрэг ахуйн 
болон хувь хүний хэрэглээнээс гадна төр засгийн 
маш олон үйлчилгээний апп зохиож хэрэгжүүлэх 
боломж байна. Эстони шиг гар утасны дугаар нь 
хүвь хүний үнэмлэхийн дугаар нь болдог, цахим 
гарын үсгээ баталгаажуулдаг давхар кодтой 
болчихвол бүх төрлийн сонгууль, санал асуулгыг ч 
гар утсаар нь явуулж хэдэн арван тэрбум төгрөгийн 
хэмнэлт гаргаж болно. Жишээ нь Засгийн газрын 

мэдээлэл нь ил тод байсан бол, ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх 
мөнгийг сайд дарга нар нь завших боломж 
гарахгүй байх байлаа. 

Монголчууд бид 1959 онд Ардын Хувьсгалын 
40 жилийн ойг угтан хоёр жилийн “соёлын 
довтолгооны компанит ажил зохиож хүн бүрийг 
оо, сойз, орны даавуу, гар амны алчуур хэрэглүүлж 
сургасан шиг, эдүгээ дижитал соёлын “довтолгоо” 
хийх шаардлагатай байна.

2018.12.05

КОМПАНИТ АЖИЛ

Дижитал үндэстэн байх нь монгол хүн бүрт 
ямар ашигтай болохыг иргэд сайн ойлгож мэдэх, 
амьдралын чанар, түвшингээ дээшлүүлэхэд 
ашиглах боломж, шаардлага өссөөр байна. 
Монголын дижитал хөгжлийн түвшин ямар байгааг 
3i индексээр хэмжиж бусад оронтой харьцуулсан 
тайлан саяхан гарчээ. 

Facebook компаниас хоёр дахь жилдээ гаргаж 
буй Inclusvie Internet Index (3i) буюу интернетийн 
хүртээмжийн индексээр Монгол улс 86 орноос 42-т 
оржээ. Дөрвөн үзүүлэлтээр тухайлбал: интернэтийн 
олдцоор (availability) 50-д, үнэ өртгөөрөө 
(affordability) 10-д, хамаарлаараа (relevance) 38-д, 
бэлэн байдлаараа (readiness) 72-т жагссаны дундаж 
дүн нь 42. Бэлэн байдал гэдэгт цахим тайлагдал 
(59), итгэл ба аюулгүй байдал (86), төрийн бодлого 
(48) гэсэн гурван бүлэг үзүүлэлт ордог. 

Яагаад интернэтийн итгэл ба аюулгүй байдлаар 
дэлхийд сүүл мушгисныг хөөж харвал Монгол улс 
нууцлалын зохицуулалтаар 71-д, онлайн нууцлал 
85-д, засгийн газрын сайт ба апп-д итгэх итгэл 
15-д, засгийн бус байгууллагуудын сайт ба апп 
82-т, нийгмийн сүлжээний мэдээлэлд итгэх 60-д, 
цахим худалдааны аюулгүй байдал 81-д орсныг 

энэ сайтаас www.theinclusiveinternet.eiu.com харж 
болно. 

Монголчуудын дижитал хэрэглээг судалсан 
ММСG ХХК-ийн мэдээлснээр 2017 онд 1.7 сая хүн 
интернэт хэрэглэсний 81 хувь нь сошиал мэдээ 
ашигласан нь 2014 онтой харьцуулахад 2 дахин 
өсчээ. Тэдний 80 хувь нь Facebook, 75 нь Facebook 
messenger, 39 нь Youtube, 18 нь Instagram, 17 нь 
Yahoo, 14 нь Wechat, 8 нь Twitter, 4 нь Viber, 4 хувь 
нь Skype апп ашигладаг ажээ.

Гэтэл эдгээр апп-ыг групп болж мэдээлэл 
солилцох, мэдээ унших, хов жив хөөхөд түлхүү 
ашиглаж байгаа бол, тэднийг бизнестээ ашигласан, 
ядаж төлбөрийн хэрэгсэл болгох ажил монголд 
эхлэл төдий байна. Хятадад бүх төрлийн бичгээр 
болон дуу авиа, дүрс бичлэгээр харилцах, олон 
янзын төлбөр төлөх хэрэгцээндээ wechat апп-ыг 
бараг хүн бүр ашиглах болжээ. Такси, зочид буудал, 
дуудлагын хоол, үзвэр зэргийг урьдчилан захиалж 
төлж байна. Эсвэл Alipay-аар дамжуулан бас энэ 
бүх үйлчилгээг гар утсаараа авахаас гадна нэмээд 
интернэт дэлгүүрээс худалдан авалт хийж байна. 
Шанхайд хотын гудамжинд гуйлгачин QR кодоо 
томоор хэвлээд гуйлга гуйж байна

ИНТЕРНЭТИЙН ХҮРТЭЭМЖ

байгааг олдоц (availability), үйлчилгээний үнэ 
(affordability), мэдсэн эсэх (awareness) зэрэг гурван 

хүчин зүйлээр хэмжвэл дижитал дэвшлийг хүн бүрт 
хүртээхэд чухал нөлөөтэй байна. 
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 19 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл: 
2018.12.02-ны дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12 

ТОЙМДеФакто 

ЗГ-ЫГ ОГЦРУУЛАХ УИХ-ЫН ЧУУЛГАНЫ ХУРАЛДААН

Үйл явдлын товч:

УИХ-ын нэр бүхий 27 гишүүн долоон үндэслэлээр 
Засгийн газрыг огцруулах саналаа УИХ-ын дарга 
М.Энхболдод 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-нд өргөн 
барьсан. Энэ асуудлыг УИХ-ын чуулганы Баасан 
гарагийн хуралдаанаар эцэслэн шийдвэрлэсэн. 
Ингээд Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийг огцруулахыг 
дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураахад 
чуулганы танхимд байсан 73 гишүүнээс 40 гишүүн 
нь Засгийн газрыг огцруулахыг дэмжээгүй. Ингээд 
33:40 харьцаагаар Засгийн газар огцорсонгүй.

Дүгнэлт тайлбар: 

Өнгөрсөн долоо хоногт болсон УИХ-ын чуулганы 
хуралдааныг ажиглахад гишүүдийн хэн нь илүү 
чанга дуугарах, хэн нь илүү “шударга ёс” гэдэг үгийг 
хэрэглэх вэ гэсэн уралдаан болоод өнгөрлөө. Ер 
нь “Шударга ёс” гэдэг үг яг ямар утгыг илэрхийлж 
байгаа юм бэ гэдгийг нэг мөр болгоогүй учраас хүн 
бүр өөр өөрийнхөөрөө ойлгож тайлбарлаад байна. 
Тиймээс Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн хувьд, УИХ-
ын гишүүдийн хувьд, иргэдийн хувьд шударга ёс 
гэдэг үг өөр өөр утга илэрхийлээд байна. Шударга 
гэдэг нь монголчуудын хувьд шулуухан хэлдэг хүн 
гэсэн утга илэрхийлдэг. Гэтэл шударга ёс гэдэг 
үг өөрөө тийм утга илэрхийлдэг биш. Тиймээс 
Философич Батчулууны хэлснээр Justice гэдгийг 
“зүй ёс” гэж ярьвал илүү ойлгомжтой, логиктой 
санагдаад байгаа юм.

УИХ-ын чуулганд 75 гишүүнээс 73 нь оролцсон 
буюу өмнөх хуралдаануудаас илүү идэвхтэй байлаа. 
Өмнө нь ямар ч чухал хууль батлаж, хэлэлцэж 
байсан ийм хэмжээний ирцтэй байгаагүй. Үүнээс 
харахад Засгийн газар унах гэдэг нь өөрөө маш 
ашигтай бизнес юм байна гэсэн дүгнэлтэд хүрч 
байна. УИХ-ын гишүүд зөвхөн засаг унах, шинэ 
засаг томилох үед л ийм идэвхтэй ирцгээдэг. 

Өнөөгийн энэ тогтворгүй байдлын үндэс нь 
одоогийн улс төрийн намын тогтолцоо, сонгуулийн 
тогтолцоо хоёрт байна. Эхлээд улс төрийн нам 
өөрөө тогтвортой бус төлөвшөөгүй байгаатай 
холбоотой. Дараа нь сонгуулийн тогтолцоо. 
Өнөөгийн сонгуулийн тогтолцоо бол ерөөсөө л 
мөнгөний сонгууль. 1990 оноос хойш олон удаа 
УИХ болон Ерөнхийлөгчийн сонгууль хийсэн. Энэ 
хугацаанд сонгууль мөнгөнөөс шууд хамааралтай 
болсон буюу нэг бол мөнгөтэй хүн сонгуульд 
оролцоно, үгүй бол хэн нэгнээс их хэмжээний 
мөнгө босгож чадсан хүн УИХ-ын гишүүн болох 
боломжтой болчихсон. Жирийн судлаач, багш нар 
УИХ-ын гишүүн болох боломж байхгүй. Нэгэнт 
их мөнгө зарцуулж УИХ-ын гишүүн болсон бол 
түүнийгээ буцааж олох нь ойлгомжтой. Тийм 
учраас УИХ-ын гишүүн бүр сайд болох хүсэлтэй. 
2016 онд 65 суудлыг МАН авсан ба тэр үед би ямар 
ч байсан 3 удаа засаг унах юм байна гэж бодож 
байсан. Учир нь сонгуульд зарцуулсан мөнгөө 
зөвхөн гишүүн байгаад олохгүй тул гишүүн бүр 
сайд болох хэрэгтэй гэсэн хүсэлтэй. Ингээд сайд 
болоогүй гишүүд сайд болохын төлөө ямар нэгэн 
байдлаар засгаа унагаах арга хайдаг болчихоод 
байна. Америк маягийн сонгуулийн систем нь 
мөн их мөнгө зарцуулдаг буюу сенатын гишүүд 
сонгуульд ялсан даруйдаа дараагийн сонгуулийн 

Зочин тоймч бодлогын судлаач А.Бат-Оргил
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УЛС ТӨРИЙН НАМУУДЫН ТӨЛӨВШИЛ

ТОЙМДеФакто 

Монгол бол улс төрийн ардчилсан, парламентын 
засаглалтай улс. Тиймээс төрийн эрхийг авдаг 
цорын ганц байгууллага бол улс төрийн нам. Улс 
төрийн нам бол иргэд, төр хоёрын дунд байрлаж 
байдаг субьект, ард түмний хүсэл сонирхлыг 
нэгтгэж төрийн бодлогод нөлөөлөх ёстой ийм 
байгууллага.

Дефакто институт Монголын улс төрийн 
намуудын дотоод ардчиллын индексийг гаргасан 
ба судалгаанаас харахад улс төрийн намууд 
инстүүцлэгдээгүй байна гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн. 
Намууд инстүүцлэгдээгүй гэдэг бол тогтсон 
системгүй, үнэт зүйлийн нэгдэл болж чадаагүй 
гэсэн үг. Төрийн тогтвортой байдал улс төрийн 
намын тогтвортой байдлаас эхэлдэг. АНУ-ын улс 
төр судлаач Хантингтон “Өөрчлөгдөн буй нийгэм 
дэх улс төрийн дэг” гэдэг алдартай бүтээлдээ улс 
төрийн намын инстүүцлэл гэдэг ойлголтыг гаргаж 
бичсэн байдаг. 

Улс төрийн намын санхүүжилт ба улс төрийн 
намыг төсвөөс санхүүжүүлэх гэсэн хандлага 
сүүлийн 50 гаруй жилд нэлээн хүчтэй явж байна. 
Нөгөө талаас улс төрийн намын дотоод үйл 
ажиллагааг хуулиар зохицуулах шаардлага байгаа. 

Манайд улс төрийн намын тухай хууль гэж байдаг 
ч шинэчлэх ёстой гэж маш олон жил ярьсан. 
Одоо бол улс төрийн намыг тодорхой хэмжээгээр 
төсвөөс санхүүжүүлж байгаа. Хэрвээ төсвөөс хэт их 
санхүүжүүлвэл нам иргэдээс холдоод илүү төр гэдэг 
субьект руу чиглэчихдэг. Тиймээс 100 хувь төсвөөс 
санхүүжүүлж болохгүй. Төсвөөс санхүүжүүлэхдээ 
яаж илүү томьёолох уу, яаж илүү тодорхойлох 
вэ гэдгээ дахин ярилцах хэрэгтэй. Хоёрт намыг 
төрөөс санхүүжүүллээ гээд намын авлига алга 
болохгүй гэдэг нь Азийн сангийн сүүлийн үеийн 
судалгаанаас бүрэн харагдаж байна. Азийн 
сангийн судалгаанд улс төрийн нам бол хамгийн 
их авлигад идэгдсэн газар гэж гарсан. Өмнө нь 
газрын алба, гааль байдаг байсан.

Улс төрийн нам авлигаас ангид байхын тулд 

мөнгийг босгох ажилдаа ордог. Хэрвээ ажлын 8 
цаг гэж үзвэл 3 цагийг нь дараагийн сонгуулийн 
санхүүжилтийн талаар ярьж өнгөрөөдөг гэж 
байгаа. Манай сонгууль үүнтэй адил мөнгөнөөс 
хамааралтай болсон нь улс төрийн тогтворгүй 
байдлыг үүсгэсэн гэж харж байна. 

Энэ 30 орчим жилийн хугацаанд бид нэг зүйлийг 
ойлгох ёстой. Бизнесмен хүнийг сонгуульд сонгож 
болохгүй. Яагаад гэвэл энэ нь тохироо хийхэд их 
амар болгочихож байгаа юм. Нобелийн шагналт 
эдийн засагч Кругмэнийн “Улс бол компани биш” 
нийтлэлд бизнесийг амжилттай авч яваа хүн 
төрийн бодлогыг тодорхойлох хэмжээнд ажиллаж 
чаддаггүй ба бизнес болон улс төрийн бодлого нь 
өөр түвшний сэтгэлгээг шаарддаг юм гэж бичсэн 
байдаг. Чуулганыг ажиглаад байхад уул уурхайг 
л түлхүү ярьж байгаа нь компанийг удирдаж авч 
явдаг сэтгэлгээг харуулаад байна. Гэтэл хамгийн 

том асуудал болох төрийн албаны шинэчлэл, ур 
чадвар дээр тогтсон систем рүү чиглүүлэх гэдгийг 
ярьдаггүй. Бид хэнийг сонгох вэ гэдгээ сайн бодох 
ёстой. Наад зах нь ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх сангаас 
хулгай хийсэн, түүнийгээ өмөөрч байгаа гишүүдийг 
бол хамгийн түрүүнд л сонгохгүй байх хэрэгтэй.

ЗГ-ыг авч үлдэхэд 4 гишүүний илүүгээр л ялсан 
ба тэр 4 гишүүнтэй ямар тохироо хийсэн бэ гэсэн 
хардалт иргэдийн дунд байгаа. УИХ-ын гишүүдийн 
тоо маш цөөхөн байна. 4-хөн хүний шийдвэрээс 
хамаарч засаг үлдлээ шүү дээ. Чухал шийдвэр 
гаргахад олон хүн оролцож байх тусмаа илүү 
найдвартай байдаг. Тиймээс УИХ-ын гишүүдийн 
тоог нэмэх хэрэгтэй гэж бодож байна. 

Засаг унаагүй нь Монгол улсад ашигтай эсэхийг 
бид энэ ЗГ амалсан ажлаа хэр гүйцэтгэхээс харах 
боломжтой. 
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ТОЙМДеФакто 

АТГ-ЫН МЭДЭГДЭЛ

Үйл явдлын товч:

УИХ-ын гишүүн Л.Оюун-Эрдэнэ “...хууль 
хяналтын байгууллагууд М.Энхболд гэдэг хүнийг 
хамгаалахаар өчигдрөөс бөөнөөрөө ажиллаж 
байна. УИХ-ын гишүүдийн гэр бүлийг баривчлах 
ажиллагаа явуулж байна. Бөөнөөрөө гишүүдийг 
дуудаж уулзаад “Чамайг Засгийн газрыг хамгаалж 
үлдэх юм бол хэрэгт холбогдуулна” гэж байна” 
гэсэн утгатай мэдээлэл хийсэн. Үүний хариуд АТГ 
улс төрийн үйл ажиллагаандаа АТГ-ыг битгий 
хутгаад бай гэсэн мэдээлэл хийсэн.

Дүгнэлт тайлбар:

АТГ-ын мэдэгдлийг харахад битгий улс төрийн 
үйл ажиллагаандаа хутгаад байгаач гэж байгаа 
боловч өөрсдөө шууд улс төржиж байгаа юм. 

ЖДҮ-ийн хөгжүүлэх сангаас хулгай хийсэн олон 
гишүүдээс ганцхан Л.Оюун-Эрдэнэ гэж гишүүнийг 
нэр цохон мэдээлж байгаа нь улс төртэй холбоотой 
зүйл хийж байна гэж харж байна. 

АТГ гэдэг газрыг 2006 оны Авлигын эсрэг хууль 
батлагдсанаар 2007 онд байгуулсан. Байгуулагдаад 
10 гаран жил болчихсон байна. Энэ хугацаанд 
авлига буурсан уу гэдгийг бодох хэрэгтэй. Авлигын 
асуудлыг энэ байгууллагыг байгуулчихвал л болох 
гээд байна гэдэг мэдээлэл тухайн үед өгч байсан. 

Даргыг нь хэн томилох, төсвийг нь хэн батлах 
зэргийг нь бодвол улс төрөөс хамааралгүй байх 
боломж бага байна л даа. Учир нь АТГ даргыг 
Ерөнхийлөгчийн санал болгосноор их хурал 6 
жилийн хугацаатай баталдаг. 

Хөндлөнгөөс харахад энэ байгууллага хангалтгүй 
ажилласан тул энэ байгууллага байх ёстой юу, үгүй 
юу гэдгийг ч мөн ярих л хэрэгтэй. 

Дефакто тоймын гол агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв

Тоймын бүрэн эхийг jargaldefacto.com вебсайтаас үзэх 
боломжтой. 

намын бүтэц чухал. Одоогийн бүтэц нь нэлээн 
данхар гэж хэлж болохоор байгаа. Энэ бүтцээс 
гадна олон давхарга байгаа буюу улс төрийн 
намаар дамжуулж хоолоо олж иддэг паразит 
бүлэг байгаа юм л даа. Тухайлбал сэтгүүлчид, 
урлагийнхан зэрэг. Энэ бүтцийг өөрчлөхгүй бол 
санхүүжилтийн асуудал арилахгүй. Улс төрийн 
намын далд санхүүжилт бол далд эдийн засагтай 
холбоотой. Далд эдийн засгийн хэмжээ нийт эдийн 
засгийн хэмжээнд ямар байна гэдгийг мөн харах 
хэрэгтэй. Намууд санхүүгийн тайлангаа хааяа нэг 
онлайн гаргаж тавьчихаад буцаагаад авчихдаг. 
Ингэж гаргахдаа наад захын нягтлан бодох 
бүртгэлийн стандартгүй хэн ч ойлгохгүй хэдэн тоо 
тавьчихаж байгаа юм.

Намуудын дотоод ардчиллын түвшинг харахад 
манай намууд хоорондоо маш ойролцоо гарсан. 
Дээд шүүхэд бүртгэлтэй 28 намаас бусдаасаа илүү 
дотоод ардчилалтай нам байхгүй байсан. Тиймээс 
төрийн эрхийг ээлжлэн болон эвсэн барьж байгаа 
энэ 2 том намаас өөр гуравдагч хүчин гарна гэдэгт 
итгэхэд бэрх.

Б.Чимэд гуайн Төр, нам, эрх зүйн шинэтгэлийн 
зарим асуудал гэдэг 2 боть номонд “Монголчууд улс 
төрийн намын шинэчлэлийг 20 гаруй жил ярьсан 
ч улс төрийн намын шинэчлэл дангаараа явж 
чадахгүй ба төр, иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээлэл 
гэсэн 4 цогц асуудлын хүрээнд харах ёстой гэж 
бичсэн байдаг. 

http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-1sh-sh7
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