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дүгээ монголын төр засаг гүн хямралд оржээ.
Шалтгаан нь төрийн эрх мэдлийг авсан улс
төрийн намуудын удирдлага, УИХ-ын гишүүд
нь нийтийн хөрөнгийг олон жил завшиж ирсэнтэй
холбоотой.

удаа жагсаал болж олон мянган иргэд тэр шаардлагыг
нь дэмжээд тусыг эс олов. МУ-ын Ерөнхийлөгч
Х.Баттулга УИХ-ын даргыг гишүүдийн олонхын
саналаар огцруулах хуулийн төсөл санаачлан УИХ-д
хүргүүлэв.

МАН-ын доторх ашиг сонирхлын зөрчилдөөн,
эрх мэдлийн тэмцэл хурцдаж нам дотроо шийдэж
чадахгүй болжээ. Үнэмлэхүй олон суудал авсан Их
хурлаа ч хуралдуулж чадахгүй болов. Их хурлын 40өөд гишүүд М.Энхболд даргаа огцрохыг шаардаж,
хуралдаа ирэхээ ч болив. Сүхбаатарын талбайд хоёр ч

Төрийн эрхийг барьж буй намын дотоод зөрчил
нь нийтийн засаглалын хямралд хүргэжээ. Иргэддээ
үйлчлэх ёстой төр засаг нь зөвхөн өөрсдөдөө,
холбоотой бизнестээ үйлчлэх болсноор, улс төрийн
хямрал авчирдгийг пост коммунист Чех, Монгол хоёр
орны төсөөтэй жишээн дээр харж болно.

ПРАГАД БОЛСОН ЯВДАЛ
1989 онд Чехословакт коммунизм нурж,
төдөлгүй анхны ардчилсан сонгууль болов. Хоёр
жил болоод Дэлхийн нэгдүгээр дайны дараа
нийлсэн Чех, Словак үндэстнүүд “гэрлэлтээ”
цуцлаж, тус тусын парламентын сонгуулиа
явуулав. Чехийн төр засгийн эрхийг Социал
Демократ Нам, Иргэний Ардчилсан Нам хоёр
ээлжилж, ихэнхдээ хамтран барих болов.
The Economist сэтгүүлийн тайлангаар 2014
оноос хойш Бүгд Найрамдах Чех улс нь ардчилал
төлөвшсөн орноос гажиг ардчилалтай (flawed
democracy) ангилалд гулсан оржээ. Судлаачид
үүнийг намууд ардчилсан нийгмийн үндсэн
үүрэг болох ард түмнийг төлөөлж, төр-иргэний
нийгмийн зуучлагч байх үүргээ умартсантай
холбоотой гэж тайлбарлажээ. Намууд нь иргэний
нийгмийн ашиг сонирхлыг илэрхийлэхийн
оронд улс төрчидтэй холбоотой, далд бизнесийн
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ашиг сонирхлыг хамгаалдаг болсон ажээ.
2010 оны сонгуульд Иргэний Ардчилсан
Нам ялж, Ерөнхий сайдаар, намын дарга
Петр Нечас сонгогдлоо. Тэр нэн тэргүүнд
авлигын эсрэг тэмцэхээ амлав. 2013 оны 6-р
сард тагнуулын албаны хоёр дарга, өмнөх дэд
сайдууд, парламентын зарим гишүүд холбогдсон
авлигын томоохон хэрэг илрэв. Петр Нечасын
кабинетын гишүүн Яана Нагёва Засгийн газарт
итгэл үзүүлвэл парламентын тодорхой гишүүдэд
төрийн өмчит аж ахуйн нэгжийн өндөр албан
тушаал амлажээ. Мөн Ерөнхий сайдынхаа эхнэр,
бусад хүмүүсийг тагнах тушаалыг тэрээр Цэргийн
тагнуулын албанд өгсөн нь илэрч олон нийтийн
дургуйцлыг төрүүлэв. Сэтгүүлч Ярослав Кмента
“Цэргийн тагнуулын алба нь төрийн эрх ашгийг
бус, клиентелист бүлгийн эрх ашгийг хамгаалах
боллоо” гэжээ.

ДеФакто
Төдөлгүй Петр Нечасын (Mr.Clean гэгдэж
байсан) Засгийн газар огцров. Ерөнхий сайдаар
парламентын дарга Мирослава Немцоваг
нэр дэвшүүлжээ. Гэвч гурван сарын өмнө
нь сонгогдсон Ерөнхийлөгч Милош Земан
түүнийг батлахаас татгалзав. Оронд нь М.Земан
Ерөнхий сайд (1998-2002 онд) байхад Сангийн
сайд байсан Иржи Руснокыг Ерөнхий сайдын
үүрэг гүйцэтгэгчээр томилж, түр Засгийн газар
байгуулав. Парламент хариуд нь И.Руснокыг
жинхлүүлж батлахгүй, хоёр сар өнгөрөв. Де
факто Ерөнхийлөгчийн засаглал тогтов.
Сөрөг хүчин болох Социал Демократ намаас
2013 оны 8-р сард парламентыг тараах санал
гаргасныг Парламентын 200 гишүүний 70 хувь
нь дэмжсэнээр ээлжит бус сонгуулийг зарлав.
10-р сарын 25-26-нд болсон энэ сонгуулиар
Социал Демократ нам 50, дөнгөж жилийн өмнө
байгуулагдсан AНO-2011 нам 47 суудал тус тус
авчээ. Уламжлалт хоёр том нам өмнөх байр

НИЙТЛЭЛ

сууриа алдав. Орон зайг нь улс төрийн шинэ
хүчнүүд эзлэв. Өмнө нь ганц ч суудал аваагүй
Христийн Ардчилсан Холбоо-Чехийн Ардын Нам
(KDU-CSL), Шууд Ардчиллын Эхлэл Хөдөлгөөн
(USVIT) гэх хоёр ч нам тус бүр 14 суудал авч,
парламентад орж ирлээ. Чех-д улс төрд хүчний
дахин хуваарилалт боллоо.
Харин 2017 оны сонгуулиар АНО нам 78,
Социал Демократ нам 15 суудал авч, мөн 15
суудал авсан Коммунист намын дэмжлэгтэйгээр
Засгийн газраа байгуулав. АНО намын дарга,
Чехийн хоёр дахь баян, тэрбумтан бизнесмен
Андре Бабиш Ерөнхий сайд болов. Тэр авлигатай
тэмцэх, улс орныг өөрийн бизнес шигээ
удирдахаа амлав. Гэвч сүүлийн хэдэн сар түүнийг
Европын холбооны хөдөө аж ахуйн төслөөс хоёр
сая евро завшсан хэргээр буруутган, огцрохыг
шаардан иргэд жагсаж байна.

УЛААНБААТАРТ БОЛЖ БУЙ ЯВДАЛ
Монголд улсын их хурлын сонгууль болоход
жил хагас үлджээ. Гэсэн ч энэ парламентыг
хугацаанаас нь өмнө тарааж, ээлжит бус
сонгууль явуулах, товыг нь яаралтай зарлах
нь зөв гэж иргэд үзэх боллоо. “МEC” нэртэй
байгууллагаас 2018 оны 11-р сард санамсаргүй
түүврийн аргаар Улаанбаатар хотод сонгуулийн
насны 750 иргэнээс асуулга авчээ. УИХ тарахыг
оролцогсдын 75 хувь нь дэмжжээ. 2017 оны 7-р
сард иргэдийн 28 хувь нь аль ч намыг дэмжихгүй
гэсэн бол 2018 оны 11-р сард энэ хувь 57-д хүрчээ.
МУ-ын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга өмнө нь хоёр
ч удаа УИХ-ыг тараах санал тавьсан. Эхлээд
нийслэлийн утааны гамшгийг шийдэж чадахгүй
байгаа учраас, дараа нь 2019 оны төсвийн төсөл
алдагдалтай байгаа учраас тэдгээр саналыг
гаргасан. Тэгвэл энэ удаад Ардчилсан нам ИХыг тараах санал дэвшүүлэв. Энэ намын ИХ дахь
9 гишүүнээс 2 нь (Лу. Болд, Ж. Батзандан нар)
намаасаа гарахаа мэдэгдсэнээр АН ИХ дотор
намын бүлэггүй болсон юм. Парламентыг тараах

саналыг одоогоор 16 гишүүн дэмжиж гарын үсэг
зураад байна.
УИХ-ын тухай хуулийн 31-р зүйлд парламентыг
тарааж
ээлжит
бус
сонгууль
зарлахын
тулд Их Хурлын нийт гишүүдийн гуравны
хоёрын дэмжлэгийг авах ёстой. Эсвэл гишүүд
чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргаснаар Улсын Их Хурал
57-оос цөөн гишүүнтэй болсон тохиолдолд тарах
юм. Гэхдээ МАН-ын талцсан хоёр хэсэг хүч тэнцүү
учир Их хурлаа тарааж л салах байх.
УИХ тарахаас өөр сонголтгүй болж байна.
Ээлжит бус сонгууль энэ хавар болж шинэ намууд
Их Хуралд орох бололтой. Хэрэв Чехийн 2013
оны сонгуулийн логикоор явна гэвэл АН аль нэг,
эсвэл хоёр жижиг намтай эвсэж шинэ Засгийн
газар байгуулах магадлалтай.
Ардчиллын зам дардан биш ч, чиглэл нь зөв
юм аа. Харин өнөөдөр бол буруу замаар будаа
тээвэл, буцахдаа шороо тээнэ гэдэг болж байна.
2019.01.16
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ДӨРВӨН ГИШҮҮНД ХАРИУЦЛАГА ТООЦОХ УУ?

Үйл явдлын товч:
Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас
зээл авсан УИХ-ын гишүүн Б.Ундармаа, Г.Солтан,
Л.Энхболд, Л.Дамба-Очир нарыг Улсын Ерөнхий
Прокурорын Газраас албан тушаалаа урвуулан
ашигласан хэргээр үндэслэж шалгах хүсэлт
гаргасан.
УИХ-ын гишүүний Халдашгүй байдлын дэд
хороо, Төрийн байгуулалтын байнгын хороо,
Хууль зүйн байнгын хорооноос эдгээр 4 гишүүний
бүрэн эрхийг түдгэлзүүлэх шаардлагагүй гэсэн
шийдвэр гаргасан бөгөөд УИХ-ын чуулганы
хуралдаанаар мөн шаардлагагүй гэж үзэв.
Дүгнэлт тайлбар:
УИХ-ын дээрх дөрвөн гишүүнийг түдгэлзүүлэх
шаардлагагүй гэж МАН-ын бүлэг шийдсэн учраас
УИХ-аас ийм шийдвэр гарсан уу?
УИХ-ын 2016 оны ээлжит сонгуулиар 76
суудлын 65-ыг МАН, 9-ийг АН, МАХН нэг, бие
даагч нэг суудал тус тус авсан. Одоо бол их
хуралд МАН-ын 64 гишүүн байгаа. Бүх байнгын
хороо ч МАН. Дээрх 3 байнгын хороо бас, 2
сар орчим хуралдаагүй УИХ гэнэт хуралдаж
4 гишүүний асуудлыг хэлэлцэж бүрэн эрхийг
нь түдгэлзүүлэхээс татгалзсан явдал бол “сайн
бэлдэж дэглэсэн улс төрийн, муур хулгана болж
тоглосон жүжиг” болсон. Энэ жүжгээс олон дүр
тодорч байгаа.
Прокурор, ИХ-ын дарга, гишүүд ажлаа хийсэн
дүр үзүүлж, асуудлыг хэлэлцсэн харагдаж, хонь
бүтэн чоно цатгалан байх гарц хайсан нэгэн
оролдлого болов. Монгол улсын Ерөнхий

Прокурор М.Энх-Амгалан, Ерөнхий прокурорын
орлогч, төрийн хууль цаазын шадар зөвлөх
Б.Амгаланбаатартаа хариуцлага хүлээлгээгүй
байж 4 гишүүнд хүлээлгэнэ гэнэ.
Эрх мэдэлтнүүд эхлэж хулгайлсан нь, маргааш
нь хулгайлсан нь гэж ялгаж байна. Иргэдийн
хувьд ялангуяа ЖДҮХС-д төслөө өгөөд юу ч
аваагүй иргэдэд хэзээ хулгайлсан нь хамаагүй.
Хулгай бол хулгай.
Ер нь УИХ-ын гишүүн биш, монголын иргэн
бүр халдашгүй байдалтай байх ёстой. Төр
иргэдийнхээ амь нас, өмч хөрөнгийг хамгаалах
ёстой болохоос өөрөө хулгайлаад байх ёсгүй.
Цаашид ЖДҮХС-аас зээл авсан УИХ-ын гишүүдэд
хариуцлага тооцох магадлал бүдгэрсэн үү?
Энэ маягаар хариуцлага тооцох дүр үзүүлсээр
цаг авч, яваандаа өөр нэг онцгой үйл явдал
зохиож иргэдийн анхаарлыг өөрчилж, яваандаа
баяр наадам, цагаан сар гэж үргэлжилсээр утаа
ч арилна, улс төр ч тайван болно гэж төлөвлөж
байгаа.
Харин энэ удаа махны үнэ өсч, төгрөг суларч
байгаа мөн нүүрсний экспорт буурсан учир
эдийн засгийн сорил тулгарч иргэд тийм амархан
мартахгүй болов уу.
Прокуророос цаашид дээрх гишүүдийн болон
бусад гишүүдийн асуудлыг оруулж ирэхгүй байх
нөхцөл байдал үүсэв үү?
Үүснэ. Дахиад л косметик засвар явагдана.
Нам дотроо тохиролцоно. Үнэхээр хэн нэгийг нь
шүүгээд шоронд хийхэд хүрвэл, улам олон гэмт
хэргүүд нь ил тод болчихно.
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МАНАН-ЫН ЭСРЭГ 2 ДАХЬ ЖАГСААЛ

Үйл явдлын товч:
Бид өнгөрсөн долоо хоногийн Дефакто тойм
нэвтрүүлгээрээ
УИХ-ын
даргыг
огцруулах
жагсаалыг онцолж байсан. Өнгөрсөн 1-р сарын
10-ны Пүрэв гарагт МАНАН-ийн эсрэг “Монгол
түмний нэгдэл” хөдөлгөөнөөс орон даяар ээлжит
жагсаалаа хийсэн. Өмнөх жагсаалаас олон хүн
оролцсон ба үргэжлүүлэн суулт хийж байгаа.
Харин УИХ-ын даргын зүгээс огцрохгүй гэдгээ
дахин мэдэгдсэн. Жагсаалыг зохион байгуулагчид
хугацаагүй суулт хийж өлсгөлөн зарлах зэргээр
эсэргүүцлийн дараагийн алхмуудыг хийнэ гэж
мэдэгдээд байна.
Мөн өнгөрсөн долоо хоногт Ерөнхийлөгчийн
санаачилсан УИХ-ын даргыг огцруулах хуулийн
төслийг хэлэлцэж батлах Үндэсний аюулгүй
байдлын зөвлөлийн зөвлөмж гарсан. УИХ-ын
дарга тус зөвлөмжид гарын үсэг зурсан.
Дүгнэлт тайлбар:
Энэ удаагийн жагсаалын онцлог юу байв?
Яагаад ийм олон хүн цуглах болов?
Оны өмнө 12-р сарын 27-нд эхний жагсаал
болсон. Махны үнэ өссөн, төгрөг улам унаж
байгаа. 1 кг үхрийн мах 14 мянган төгрөг болсон.
Улам олон хүн улс төр, эдийн засгийн хямралд
өртөж, гарц хайж байна.
УИХ-ын дарга огцрохгүй гэсэн байр суурин
дээрээ хэвээрээ байгаа. Огцрохгүй бол цаашид
ямар нөхцөл байдал бий болох вэ?
М.Энхболд хүсээд ч огцорч чадахгүй. Түүнийг
албан тушаалаасаа огцорвол улс төр бизнесийн
тодорхой бүлэглэл хохирох учраас. Өөрийн
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бүтээсэн шинэ баячуудын эрхшээлд орчихсон
хүн гэж харж байна.
Яагаад энэ хүний огцрох эсэх тийм чухал байгаа
бэ?
Олон жил өрнөсөн авлига, албан тушаалын
гэмт хэргүүд задрана. Хамгийн томоос нь
эхэлвэл Эрдэнэтийн 49 хувийг Оросуудаас
худалдан авсан тухай. АН-ын удирдлага МАН- ын
удирдлагын дэмжлэгтэйгээр ХХБ-ны хадгаламж
эзэмшигчдийн
мөнгөөр,
Засгийн
газрын
мөнгөөр энэ хувьцааг авсан.
Энэ дүгнэлтийг УИХ-ын Байнгын хорооны
дарга, УИХ-ын гишүүн Ш.Раднаасэдээр ахлуулсан
ажлын хэсгийнхэн 2016 оны 12-р сард хийсэн.
УИХ энэ талаар юу ч хийхгүй байгаа. Гишүүд нэг
нэгээрээ чимээгүй болсон. ХМХ-үүд ч энэ тухай
ярихаа больчихсон
Үүнд:
1. Худалдаа хөгжлийн банкны гол хувьцаа
эзэмшигч болон түүний шууд удирдлагад
ажилладаг гүйцэтгэх ажилтнууд 2011 оноос
хойш өөрсдийн нэр дээр олон тооны аж
ахуйн нэгж байгуулж, төрийн өмчийн
компани хувьчилж авах, концессын
гэрээ байгуулах, худалдаж авах зэрэг аж
ахуйн хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан,
ингэхдээ банкныхаа өөрийн эх үүсвэр,
Монголбанкнаас хууль бусаар олгосон
зээл, төсвөөс зувчуулсан болон бондын,
түүнчлэн Засгийн газрын баталгаа гаргасан
эх үүсвэрийг ашигласан байна.
2. Банкны тухай хуулийг зөрчсөн. Худалдаа
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хөгжлийн банк нь нийт 745 тэрбум
төгрөгийн
өөрийн
хөрөнгөтэй
боловч
зөвхөн
“Эрдэнэт
үйлдвэр”,
“Монголросцветмет”-ийн
49
хувийг
худалдан авахын тулд 900 тэрбум
төгрөгийн зээл гаргасан нь гол хувьцаа
эзэмшигчийн
хариуцлагын
хүлээх
хэмжээнээс давсан байна. Мөн нэг
зээлдэгчид
өөрийн
хөрөнгийн
20
хувиас хэтрэхгүй (146 тэрбум төг буюу
70 сая доллароос бага байх) зээл олгох
хязгаарыг зөрчөөгүй болж харагдуулахын
тулд холбогдох этгээдүүдийн нэр дээр
байгуулсан
компаниудиар
халхавч
хийн, 70 сая ам.доллар дотор тус тус зээл
олгож, “Монголиан коппер”-т дамжуулан
шилжүүлжээ.

банкинд байсан, Монголбанк 360 тэрбум
төгрөгийг хууль бусаар зээлсэн, “Чингис”
бондоос Хөтөлийн цемент шохойн үйлдвэрт 84
тэрбум, Дарханы хар төмөрлөгийн үйлдвэрт 137
тэрбум төгрөг олгосон, мөн QSC компанид төмөр
зам бариулсны хөлсөнд төрөөс 90 сая ам.доллар
буюу (нийтдээ 700 гаруй тэрбум төгрөг) төр
засгийн (нийтийн) хөрөнгө Худалдаа хөгжлийн
банкаар дамжсан байна.

Тэгээд “Эрдэнэт үйлдвэр”-т хяналтаа тогтоосон
2016 оны зургадугаар сарын 27-ны өдрөөс хойш
таван сарын дотор “Монголиан коппер” нь
2012 оны ногдол ашиг 47.1, 2013 оны ногдол
ашиг 8.6, гэрээний урьдчилгаа төлбөр гэх 2.6
сая ам.доллар, QSC компанид гэрээний төлбөр
17 тэрбум төгрөг, Хөтөлийн цемент шохойн
үйлдвэрт 2.7 тэрбум төгрөг тус тус “Эрдэнэт
үйлдвэр”-ээс (нийт 67 сая орчим ам.доллар)
авсан байна.

УИХ-ын дарга огцроход, ордны эрх баригчдын
нэг хэсгийнх нь сонирхол ялна. Огцрохгүй бол
УИХ тарна. Дахин сонгуулийн тов тогтооно, 4-5-р
сарыг санал болгох байх.

УИХ-ын ажлын хэсгийн бас нэг дүгнэлт бол
Хөгжлийн банкны 160 тэрбум төгрөг (“Самурай”
бондын 3.7 тэрбум иен) Худалдаа хөгжлийн

УИХ-ын гацаа нь тарах хэмжээний нөхцөл
байдал руу явж байна уу? Зарим гишүүд УИХ
өөрөө тарах бичигт гарын үсэг зурсан.
Одоо Үндэсний Аюулгүй Байдлын зөвлөлийн
шийдвэрийг биелүүлэхгүй байгаа хүнийг яах
тухай асуудал тавигдана. Гэхдээ тэр заалт нь
тодорхой биш.

Гэхдээ товлосон өдрөө ямар нэг шалтгаанаар
хойшлуулах байх. Унжиж сунжирсаар 2020
оны сонгууль хүргэж ч мэднэ. Асуудал шийдэж
чадахгүй удах тусам эдийн засагт хортой нөлөө
үзүүлнэ. Үүрэг гүйцэтгэгч нар дорвитой алхам
хийж чадахгүй. Том төслүүдийг хойшлуулна.
Гадаадын
хөрөнгө
оруулалтын
шийдвэр
хойшилно. Төгрөг улам суларна.

АСГАТЫН ОРДЫГ ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК-Д ШИЛЖҮҮЛНЭ
Үйл явдлын товч:
Өнгөрсөн долоо хоногийн эхээр 1996
оноос хойш Монгол, Оросын хамтарсан
“Монросцветмет” компанийн мэдэлд байсан
Асгатын мөнгөний ордыг Эрдэнэс Монгол
компанид шилжүүлэх шийдвэр гарлаа.
Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур суманд
байрлах тус ордыг 2007 онд стратегийн ач
холбогдолтой гэгдэх орд газруудын тоонд
оруулж байсан.
Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газрын дарга
Г.Занданшатар Эрдэнэс Монгол компанийн
удирдлагуудад 1 сарын дотор Асгат, Цагаан

эргийн
ордуудыг
ашиглах
төлөвлөгөөг
боловсруулж танилцуулах үүрэг өгсөн байна.
Дүгнэлт тайлбар:
Асгатын орд дээр яг ямар асуудлууд үүссэн бэ?
1973 онд Монгол-Зөвлөлтийн Засгийн газар
хооронд
байгуулсан
хэлэлцээрийн
дагуу
Зөвлөлтийн геологичид судалгаа хийсэн байдаг.
Хойд хөршийн геологичид тухайн үеийн ЗХУ-тай
хиллэсэн баруун хилээс зүүн хил хүртэлх 4438 км
үргэлжилсэн газар нутгаас манай улсын гүнд 100
км-т геологийн судалгаа явуулж байсан гэдэг.
1986 оноос Асгатын мөнгөний ордын хэмжээнд
явуулсан төрөл бүрийн геологийн судалгааны
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ажлын үр дүнд 25 км квадрат талбайд тархсан
дунджаар гурван км урт, 80 метрийн өргөнтэй 15
хүдрийн бүс илэрчээ. Тухайн үед нөөцийг нь 26.9
сая тонн хүдэр, 7369 тонн мөнгөтэй гэж тогтоож
байв. Үүнээс үйлдвэрлэлийн аргаар ашиглах
2566 тонн мөнгө агуулсан 8.2 сая тонн хүдрийн
нөөц бэлэн болсон гэх мэдээллийг энэ ордын
танилцуулгаас харж болно.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийж,
Засгийн газрын 1993 оны 25 дугаар тогтоолоор
“Монголросцветмет” нэгдэлд ашиглуулахаар
шийдвэрлэснээс хойш ажил хийлгүй өнөөг
хүрсэн байна.
Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур сумын
дөрөвдүгээр багийн нутагт орших орд газрын
ойр орчмоор өмнө нь морьтой хүн байтугай
явган хүн явахад саад бартаатай төдийгүй, цаг
агаарын бэрхшээлтэй зарим үед ОХУ-ын нутаг
дэвсгэрээр ч дамжин очих тохиолдол байсан юм.
Ийм шалтгаанаар 72.8 метр урт төмөр бетонон
гүүр бүхий 7.3 км хайрган хучилттай авто замыг
барьжээ. Энэ бол Орос улстай хамтран ажиллах
бас нэг боломж, байршил нь өөрөө тийм орд
газар.
500 хүний ажлын байрыг шинээр бий болгож,
жилд 7.6 сая ам долларын цэвэр ашигтай ажиллах
боломжтой, Асгатын мөнгөний ордыг түшиглэсэн
үйлдвэрийг дэд бүтэцтэй нь байгуулахад нийт
57.1 сая ам.доллар хэрэгтэй гэх мэт мэдээлэл
зургаан жилийн өмнө цацагдаж байсан. Энэ
ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулвал жилдээ
300 мянган тонн хүдэр олборлож, 13.5 мянган

тонн баяжмал үйлдвэрлэх боломжтой гэсэн
тооцоо дуулддаг.
ЗГ уул уурхайн ордуудын лицензийг цуцлах,
төрд авах ажил үргэлжилж байна. Энэ нь МАНын мөрийн хөтөлбөрийн хийж байгаа ажил мөн
үү?
Хоёр асуудал гарна. Нэгэнт хувьчилсан бол
яагаад шүүхийн шийдвэргүй шууд хурааж авч
байгаа юм бэ? Ер нь улсын хөрөнгөөр нээсэн
ордуудыг яагаад хувьчилсан бэ? Тэр үед нь
тендер зарласан уу? Үгүй бол яагаад?
Аль нь ч гэсэн хөрөнгө оруулагч нарт
болгоомж төрүүлнэ. Одоо орд газар эзэмшиж
буй компаниуд үйл ажиллагаагаа хойшлуулах,
ялангуяа төсөөтэй ордуудтай иргэд хөрөнгөө
валют болгож гадагшаа гаргах хандлага гарч
магадгүй.
Эрдэнэс Монгол гэдэг компани өөрөө олон
ордыг удирдаад авч явах чадвартай юу?
Хамгийн эхний алхам бол улс төрөөс хол
байлгах буюу ТУЗ-ийн 2/3 нь хараат бус,
мэргэжлийн хүмүүс байх ёстой. Баялагийн
сан байгуулах, компанийн үйл ажиллагааг
салгах хэрэгтэй. Доор нь буй компани болгоны
засаглалыг адил зарчмаар сайжруулах, хувьцаат
компани болгох.

Дефакто тоймын гол агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв
Тоймын бүрэн эхийг jargaldefacto.com вебсайтаас үзэх
боломжтой.
GOOGLE STORE
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Улс төр, эдийн засгийн дүн шинжилгээний, бие
даасан, улс төрийн намаас хараат бус долоо хоног
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Монгол шуудан компанийн
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