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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Монгол улсад парламентын хямрал нүүрлээд 
байна. Энэ хямралын эх сурвалж нь улс 
төрийн намуудын хямрал юм. Улс төрийн 

намын хямрал бол төрийн, цаашлаад эдийн засгийн, 
араас нь нийгмийн хямрал болгодог домино 
нөлөөтэй гэдгийг монголчууд улам хүчтэй мэдэрч 
байна. 

Манайд сүүлийн гуч шахуу жил улс төрийн 
намуудыг шинэчлэх, төлөвшүүлэх тухай ярьж ирсэн 
боловч энэ нь чухамдаа яг юуг хэлж байгааг ойлгож 
мэдэх, хэрэгжүүлэх тухай нийгмээрээ хэлэлцэж, 
мэтгэлцэхгүй явсаар ирлээ.

Улс төрийн намын инстүүчлэл гэх ойлголтыг 
Самуэль Хантингтон “Өөрчлөгдөн буй 
ертөнц дэх улс төрийн дэг” номондоо анх 
томьёолжээ. Түүний тодорхойлсноор улс 
төрийн нам системийн хувьд тогтвортой болж, 
байгууллагын хувьд үнэт зүйлийн нэгдэл болсон 
тохиолдолд инстүүчлэгдсэнд тооцогдоно. 
Харин инстүүчлэгдээгүй улс төрийн намууд хэт 
туйлширсан, тогтворгүй, намууд хоорондын 
өрсөлдөөн сул, итгэл хүлээхүйц сөрөг хүчин гарч 
ирдэггүй байна. 

Мөн улс төрийн намын инстүүчлэл тодорхой 
түвшинд хүрсэн орнууд ардчиллаас эргэж 
буцдаггүй болохыг тогтоожээ. Энэ дүгнэлтийг 
Английн судлаач Фернандо Касал Бертао 60-
аад орны улс төрийн намуудыг инстүүчлэлийн 
талаас нь судлаж гаргажээ.

Монголд 1990 оноос төрийн эрхийг харьцангуй 
хоёр том нам нь ээлжлэн болон эвсэн барьж 
ирсэн боловч Засгийн газар нь нийтдээ 16 удаа 
солигдсон буюу нэг Засгийн газрын дундаж 
наслалт 1.5 жил  гэдэг нь улс төрийн намууд 
инстүүчлэгдээгүйн тод илрэл юм. Мөн манайд 
гуравдагч хүчний орон зай байгаа ч итгэл 
хүлээхүйц шинэ нам төрж чадахгүй байна. 

Дефакто Институтээс 2018 онд хийсэн “Улс 
төрийн намуудын дотоод ардчиллын индекс” 
судалгааны үр дүнд манай улс төрийн намууд 
хагас инстүүчлэгдсэн гэж гарсан. Ардчилсан 
нам жишээлбэл үүр болгон нь тусдаа байгуулал 
шиг үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэд харилцан 
мэдээллээ солилцдоггүй, бүр нууцалдаг. 
Улс төрийн намууд санхүүгийн тайлангаа ч 
гаргадаггүй, хуулийн дагуу зарим мэдээллээ 
вебсайт дээрээ цөөн хоног байрлуулаад 
буцаагаад авчихдаг. Тэгээд ч монголд улс төрийн 
намууд тайлангаа гаргах ямар нэг стандарт, 
загвар байхгүй. 

Ардчилсан нам Засгийн эрхэнд гарсан үедээ 
засгаа олон дахин сольдог, засаглаж чаддаггүй 
нам гэж Ардын намынхан шүүмжилдэг. Тэгвэл 
сүүлийн хэдэн сарын үйл явдлаас харахад 80 
жилийн түүхтэй гэх Монгол ардын нам ч бас л 
адилхан байна. Энэ хоёр нам улс төрийн сөрөг 
хүчин болох чадвар сул. Иргэн Д.Энхбат “Ардын 
нам муу байна гэдэг бол Ардчилсан нам ч муу 
байна гэсэн үг, Ардчилсан нам муу байна гэдэг 
бол Ардын нам ч муу гэсэн үг” гэж твиттерт онож 
хэлжээ. Улс төрийн намууд системийн хувьд ч 
инстүүчлэгдээгүй байна.  

ТӨЛӨВШИЛ БИШ ЭЭ, ИНСТҮҮЧЛЭЛ
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Ер нь нам гэж чухам юу юм бэ? Нам гэдэг бол улс 
төрийн эрх мэдэл олж авахын төлөө өөрсдийн 
үнэт зүйл, бодлогоор нэгдсэн бүлэг хүмүүс. 
Улс төрийн намын гол үүрэг бол иргэд, төрийг 
холбосон гүүр байх явдал. Монголын улс төрийн 
хоёр том нам тодорхой цаг хугацааны хүрээнд 
тийм гүүр мөн гэж иргэд болон намын гишүүд 
нь үздэг байсан ч, итгэл үнэмшил нь улам бүр 
буурч байна. Ер нь иргэд улс төрийн намуудаас 
хөндийрөх, намуудад дургүйцэх хандлагатай 
болсоор байна. Үүнд хэд хэдэн шалтгаан бий. 

НЭГ, Монголд улс төрийн намуудыг янз бүрийн 
нэрээр төсвөөс санхүүжүүлэх нь улам их болсоор 
ирлээ. Улс төрийн намыг төсвөөс санхүүжүүлэх 
нь нэг талаас улс төрийн авлигыг бууруулах сайн 
талтай ч, нөгөө талаас намыг иргэний нийгмийн 
байгууллага биш болгоход түлхэц өгч байна. 

Өөрөөр хэлбэл гишүүдийн хураамж, иргэдийн 
хандиваас хамааралгүй болгож байна. 

ХОЁР, Намуудын бодит гишүүнчлэл буурч 
байна. Өмнө нь маш олон гишүүнтэй байсан 
учраас нам төлөөллийн байгууллага болж чадаж 
байсан. Одоо манай хоёр том нам тус бүр 150 
гаруй мянган гишүүнтэй гэх боловч намын 
удирдлагын сунгаа явуулахад бодит гишүүдийнх 
нь тоо арав дахин бага болж байлаа. 

ГУРАВ, Намууд орчин цагтаа таарахгүй, 
гологдож байна. Бүтэц зохион байгуулалт, 
бодлого, үзэл санаа гээд бүх түвшиндээ 
хоцрогджээ. Ялангуяа бүтэц зохион байгуулалтын 
хувьд социалист нийгмийн нэг намтай, тэр нь 
төрийг орлодог, данхар бүтэц, захиргаадалтын 
сэтгэлгээнээс салж чадахгүй байна.

НЭГ, Монгол улс төрийн намын системээ 
инстүүчлэхийн тулд улс төрийн тогтолцоогоо 
дахин харах шаардлагатай боллоо. Хагас 
Ерөнхийлөгчийн тогтолцоо нь улс төрийн намын 
инстүүчлэлд сөргөөр нөлөөлдөг болохыг дээр 
дурдсан Фернандо Касал Бертаогийн судалгаа 
харуулжээ. Манай үе үеийн Ерөнхийлөгчид 
фракцын улс төрийг бий болгодог, дэвэргэдэг 
гол хүчин зүйл нь болдог. Фракцууд намуудыг 
системийнх нь хувьд нураах алхмуудыг тогтмол 
хийж ирлээ. Монгол бол уг нь парламентын 
засаглалтай, Ерөнхийлөгч бол бэлэг тэмдгийн 
албан тушаал.

ХОЁР, Намуудын дотоод ардчиллыг хөгжүүлэх 
шаардлагатай байна. Сүүлийн хэдэн жилд УИХ-
ын чуулган эхлэх болгонд хэлэлцэх асуудлуудын 
жагсаалтад ордог ч, хэзээ ч хэлэлцдэггүй нэг 
хууль бол Улс төрийн намын тухай хууль. 
Шалтгаан нь их энгийн. Энэ хуулийг хэлэлцэж 
чадахгүй хэмжээнд ортлоо улс төрийн намууд 
маань олигархи бүлэглэлийнхээ барьцаанд 
орчихоод байна. Уг нь энэ хуулийг яаралтай 
батлах, батлахдаа улс төрийн намыг иргэдтэй 
илүү ойртож ажиллах, зохион байгуулалтын 
хувьд уян хатан, цомхон бүтэц рүү шилжүүлэх 
хэрэгтэй юм. Ингэхдээ гишүүдийн оролцоо, 
өрсөлдөөн, ил тод байх, тайлагнах зэрэг намын 
дотоод ардчиллын гол функцуудыг тодорхой 

тусгах хэрэгтэй. Манайд 20 жилийн турш дарга 
нь ганц ч солигдоогүй нам хүртэл бий.

ГУРАВ, Иргэний нийгмийг бүрдүүлж, 
төлөвшүүлэх хэрэгтэй байна. Чехийн судлаач 
Михайл Клима “Тоталитар дэглэмээс гажуудсан 
ардчилал” номондоо пост коммунист орнуудад 
улс төрийн намууд дээрээсээ, бас доороосоо 
иргэдэд биш санхүүжүүлэгч эзэддээ эзлэгдэж,  
улс төрийн клиентелист тогтолцоо бий болсныг 
тод бичжээ. Үндсэн шалтгаан нь иргэний нийгэм 
бүрдээгүй, төлөвшөөгүйтэй холбоотой гэж тэр 
дүгнэсэн.  Намууд нь улс төрийн тогтолцооны дэд 
системийн хувьд иргэний нийгэм, чөлөөт хэвлэл 
зэрэг бусад системүүдтэйгээ харилцан уялдаатай 
учир, өөрөө дангаараа шинэчлэгдэх боломжгүй. 

У.Черчиль “ардчилал бол хамгийн муу систем 
гэхдээ үүнээс дээрийг хүн төрөлхтөн хараахан 
олоогүй байна” гэж хэлсэн шиг улс төрийн 
намууд муу, гэхдээ улс төрийн намгүй ардчилал 
гэж байдаггүй. Тиймээс улс төрийн намын 
тогтолцоогоо яаж инстүүчлэх вэ, яаж тогтвортой, 
цомхон систем болгох вэ гэдэг л монголчууд 
бидний өмнө тулгараад буй түүхэн сорилт болж 
байна.

Энэ сорилтыг бид ялж давахгүйгээр улс орноо 
хөгжүүлэх боломжгүй юм аа.

2019.01.23
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ТОЙМДеФакто 

ТҮҮХЭН ТӨСӨВ ГЭВ ҮҮ?

Үйл явдлын товч: 

Даваа гарагт сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар 2018 
оны төсвийн гүйцэтгэлийн тухай танилцуулсан. 
Сайдын хэлж байгаагаар МУ-ын нэгдсэн төсвийн 
орлого анх удаа 10 их наяд төгрөг давж, ашигтай 
гарсан байна. 

Төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого-  
9,234.9 тэрбум төгрөг 

Нийт зарлага- 9,222.9 тэрбум төгрөг

Төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл 
- 11.9 тэрбум төгрөг

Дүгнэлт тайлбар:

Улсын төсөв ашигтай гарахад юу нөлөөлсөн 
бэ?

Эхлээд тэнцвэржүүлсэн тэнцэл гэж юуг хэлж 
байгааг хэлье. Тэнцвэржүүлсэн тэнцэл гэдэг 
нь санхүүгийн жилийн орлогоос төсвийн 
тогтворжуулалтын сан, ирээдүйн өв сан гэсэн 
сан руу орлогоосоо хуулийн дагуу шилжүүлсний 
дараах орлогыг зардалтай харьцуулахыг хэлж 
байгаа юм. Энэ үзүүлэлт 2010 оноос хойш анх 
удаа нэмэх гарч байна. 

Нэгдсэн төсвийн орлого 10 их наяд төгрөг 
давсан нь батлагдсанаасаа 25 хувиар өссөн 
үзүүлэлт юм. Үүний гол шалтгаан нь анх удаа 
төсвийг тодотгоогүй, Сангийн сайд амалсандаа 
байгаа. Төсвийн орлого 2 их наяд төгрөгөөр давж 
биелэсэн шалтгаан нь 670 тэрбум нь уул уурхайн 
салбар, 1.3 их наяд нь бусад салбараас. Үүний 
бараг тал нь НӨАТ-ын орлого өссөн. Бүртгэл 
сайжирсан, далд эдийн засаг багасч байна. Мөн 
борлуулалтын хэмжээ өсөхөөр ашгийн татварын 
орлого өссөн. 

Зарим эдийн засагчид нүүрсний үнийн 
өсөлтийн мөчлөгийг дөрөөлөн төсөв ашигтай 
гарлаа гэж тархи угааж байна гэж байна. Та 
үүнийг яаж харж байна вэ?

Түүхэндээ анх удаа 36 сая тонн нүүрс 
экспортлосон ба 50 сая тонн нүүрс үйлдвэрлэсэн. 
36 сая тонн нүүрсний Ухаа худгаас гарсан 5 сая нь 
угаасан нүүрс, буюу 2 дахин үнэтэй нүүрс. Нүүрс 
уурхайн аман дээрээ 70 доллараар зарагддаг бол 
угаасан нүүрс хил дээрээ 130 доллар болдог. Мөн 
өнгөрөгч жил МАК, Саус Гоби Сандс компаниуд 

үйлдвэр байгуулж МУ-ын нүүрсний экспортын 
чанарт өөрчлөлт орж, боловсруулаад, илүү 
үнэтэй зарж эхэлсэн. Гаргаж байгаа нүүрсэнд 
баяжуулсан нүүрсний хэмжээ өндөр байх тусам 
бидний ашиг өндөр байгаа юм. Хэрвээ бид төмөр 
замаа барьчихвал ашиг нэмэгдэнэ. 

Гэхдээ Хятад улс нүүрсний импортоо өсгөхгүй 
бодлого барьж байгаа. 2019 онд манайх 42 сая 
тонн нүүрс гаргана гэснээ гаргаж чадах уу гэдэг 
асуулт үлдэж байна.  

Энэ мэдээлэл гарсан даруйд олон нийт амьдрал 
дээр энэ өсөлт мэдэгдэхгүй байна, зөвхөн цаасан 
дээрх л өсөлт байна гэж байсан. Эдийн засгийн 
өсөлт иргэдэд хэрхэн нөлөөлж байвал тухайн 
улсын эдийн засаг өслөө гэж үздэг юм бэ?

Уул уурхайн орлого нь манай экспортын 80 
хувь нь, үүний 40 хувь нь нүүрс байна шүү дээ. Энэ 
мөнгө хүмүүсийн цалин хөлс гэх зэргээр эргэлтэд 
орж хүмүүсийн амьдралд нөлөөлж байгаа. Гэхдээ 
төгрөг долларын ханш өөрчлөгдөхгүй, инфляци 
бага түвшинд байгаа нөхцөлд эдийн засгийн 
өсөлт иргэдэд шууд мэдрэгддэг. Гэтэл манай 
одоогийн байгаа нөхцөл бол төгрөг долларын 
харьцаа 8.6 хувиар өссөн. Инфляци 8 хувь байна 
гэдэг нь бодит орлого 8 хувиар буурчихсан. 
Мөн гадагшаа гарч байгаа монголчуудын тоо 
нэмэгдэж байгаа нь ажлын байр багасчихсан 
гэсэн үг. 

Сангийн сайд 2019, 20 онд төлөх их хэмжээний 
өр байхгүйг онцолж байсан. Гэхдээ 2021 онд их 
хэмжээний өрийн эргэн төлөлтийг хийнэ. Энэ 
тухай?

ЗГ-ын өр 21 их наяд төгрөг байгаа ба 2017 
онд Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх өрийн 
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ХУУЛЬ ӨӨРЧЛӨГДЛӨӨ, ОДОО?

ТОЙМДеФакто 

Үйл явдлын товч:

Монгол улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга бүрэн 
эрхийнхээ хүрээнд Улсын Их Хурлын чуулганы 
хуралдааны дэгийн тухай хуульд нэмэлт 
оруулах тухай хуулийн төслийг санаачлан 
боловсруулж энэ сарын 4-ний өдөр Их хурлын 
дарга М.Энхболдод өргөн барьсан. Энэ хуулийн 
төслийг 2019 оны 1-р сарын 18-ны өдрийн УИХ-
ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн, 
чуулганы хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 
олонхийн саналаар баталчихлаа. Энэ хуулийг 
2019 оны 1-р сарын 25-ны өдрөөс эхлэн дагаж 
мөрдөхөөр болсон. 

Дүгнэлт, тайлбар:

Их хурлын дарга М.Энхболдыг огцруулах санал 
хууль зүйн үндэслэлгүй гэж байсан бол хуульд 
өөрчлөлт оруулаад баталчихлаа. Ирэх Баасан 
гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар их 
хурлын даргыг огцруулах боломжтой болчихов 
уу?

Хуулийн төсөл батлагдсанаар УИХ-ын 
гишүүдийн олонх УИХ-ын даргыг огцруулах 
тухай саналыг УИХ-д албан ёсоор тавибал 
нэн яаралтай журмаар хэлэлцүүлэх хуулийн 
боломжтой болж байгаа юм. Ингэх гэж л энэ бүх 
драма шил дараалан өрнөлөө. 

Хэрэв ‘уул Мохамед руу ирэхгүй бол Мохамед 
уул руу явах ёстой’ гэсэн зүйр үгийг олон оронд 

хэрэглэдэг. Үнэхээр үр дүн гарахгүй бол өөр 
аргаар үз гэсэн санаа л даа. МУ ардчилсан 
орон учраас зэвсгээр байлдалгүй үгээр байлдаж 
парламент дотроо асуудлаа шийдэж байгаагийн 
жишээ юм. 

Мөн дээрх хуулийн төсөлтэй хамт өргөн 
мэдүүлсэн Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 
бүхэлд нь баталъя гэсэн саналын томьёоллоор 
санал хураахад чуулганы хуралдаанд оролцсон 
49 гишүүний 43 гишүүний саналаар буюу 87.8 
хувийн саналаар хуулийн төсөл батлагдсан. 

Их хурлын дарга М.Энхболд гэдэг хүн огцорлоо 
гээд яг ямар өөрчлөлт гарах гээд байгаа юм бэ? 
Огцрох эсэх асуудал нь 2 сар гаруй үргэлжилж 
байна шүү дээ.

Энэ бол Монгол улсын төрийн бүтэц нь 
ардчилсан болохыг харуулж буй үйл явдал.

Нөгөө талаас төр засгаа хянах тал дээр 
иргэдийн оролцоо бага байсантай холбоотой. 
Энэ олон жил өмч хөрөнгийг нь завшаад байхад 
бид, иргэд хөдлөхгүй байсаар улс төрчид нь 
даварсаар ирсний логик үр дагавар нь энэ юм. 
Иргэд бид сонгууль өгөхөөсөө гадна төр засгийг 
хянахад оролцох ёстой.

Их хурлын даргыг солимогц шинэ дарга нь АТГ-
ын дарга, Шүүх Прокурорын удирдлагыг солих 
хүлээлт байгаа. Улмаар авлигын олон хэргүүдийг 
шийдэх, нийтийн хөрөнгийг завшсан төр засгийн 
удирдлагад байсан этгээдүүдтэй хариуцлага 
тооцох ажил явах ёстой. Зорилгын зорилго 
нь М.Энхболд их хурлын даргыг солихдоо бус, 
зорилгын зорилго нь энэ хүмүүсийг хараат 
бусаар ажиллуулах юм. Гэхдээ хэрвээ энэ олон 
авлигын хэргийг шийдэхгүй бол энэ бүхэн зүгээр 
л хоосон жүжиг болж таарна. 

Хүний хөрөнгөөр баяжаад зүгээр өнгөрнө гэж 
хаана ч байхгүй. 

хэмжээ 74,4 хувь байсан бол 2018 оны эцсээр 
60,9 хувь болж буурсан гэж Сангийн сайд хэлж 
байгаа. Энэ сайн үзүүлэлт ч гэсэн 60 хувь гэдэг 
нь том хэмжээ. Энэ тоог 40 хувьд хүргэвэл төсөвт 
дарамт учрахгүй.

2021 онд “Мазаалай” бондын 500 сая 

ам.доллар, 2022 онд “Чингис” бондын нэг тэрбум 
ам.долларын зээлийн эргэн төлөлт хийнэ. Үүнд 
бэлтгэж Төсвийн тогтворжуулалтын сан гэж 
байгаа. 2021, 22 онд МУ өрөө төлөхөд бэлэн 
биш, тэр үеийн эдийн засгийн хэлбэлзлийг яаж 
зохицуулах вэ гэдэгт энэ Засгийн газар анхаарах 
ёстой. 
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ТОЙМДеФакто 

МУ-ЫН ИРГЭН Х.БАТТУЛГЫН ҮГ

Үйл явдлын товч:

Монгол улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга өнгөрч 
байгаа Лхагва гарагт Прокурорын байгууллагын 
удирдах ажилтны нэгдсэн зөвлөгөөнд оролцож, 
үг хэлсэн. Прокурорын байгууллагын удирдах 
ажилтны нэгдсэн зөвлөгөөнд аймаг, нийслэл, 
дүүрэг, сум дундын прокурорын газруудын 
ерөнхий прокурорууд оролцож байсан. Энэ 
зөвлөгөөнд Х.Баттулга иргэний хувьд болон 
ерөнхийлөгчийн хувьд гэсэн 2 хүсэлт тавьсан.

Дүгнэлт тайлбар:

Ерөнхийлөгч болон иргэн Х.Баттулгын 
үгнээс онцлох зүйл юу байсан бэ? Ингэж хоёр 
өөр статусаар Ерөнхий прокурорт хүсэлт 
тавьж байгаагийн учир нь юу юм бэ? Хууль зүйн 
үндэслэлтэй юу?

Эхлээд Ерөнхийлөгчийн хувьд үг хэлсэн. 
Ерөнхий утгаараа авлигатай тэмцэх ажил муу 
байна гэж хэлэв: 

“Жилийн өмнөх зөвлөгөөн дээр Та бүхэнд 
хандаж өөрийн байр суурийг илэрхийлсэн. 
Санаж байгаа гэдэгт найдаж байна. Дахин 
сануулъя гэж бодож байна. Албан тушаалтнууд 
эрх мэдлээ хэтрүүлэх, урвуулан ашиглах зэргээр 
эдийн засгийн гэмт хэрэгт холбогдож  хуулийн 
хариуцлага хүлээхгүй байна гэдэг шүүмжлэлийг 
иргэд их хэлж байгааг би та бүхэнд дамжуулж, 
оффшор данстай төрийн албан хаагчдыг 
илрүүлэн шалгах, төрийн албыг 60 тэрбумаар 
үнэлж наймаалцах хэргийг хянан шийдвэрлэх 
тухай хэлж байсан. Та бүхэн санаж байгаа байх. 
Энэ талаар ямар нэг зүйл болсонгүй бүтэн нэг жил 
өнгөрлөө. “Эрдэнэт” үйлдвэрийн 51, 49 хувьтай 
холбоотой маш тодорхой мэдээлэл нийгэмд 
цацагдаад, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр 
гараад удаж байна. С.Зоригийн амь насыг 
хөнөөсөн гэмт хэрэгтэй холбоотой маш олон 
буруутгал, шинэ хардалт, таамаг дахин нийгэмд 
тархаж байгаа Гэвч, юу ч өөрчлөгдсөнгүй. Та 
бүхэн надтай санал нэг байгаа байх.”

Иргэний хувьд дараах хүсэлтийг гаргав. 

“Иргэн хүнийхээ хувиар Таван толгойн ордын 
талаар хэдэн мэдээлэл өгье. Ард түмний өмчид 
байдаг Таван толгойн орд газрыг гэрээгээр 
халхавчлан 60 болон 40 жилээр сунгагдах 
нөхцөлтэйгээр үнэгүй өгөх оролдлого саяхан 
гарсан. Энэ хэргийн талаарх баримт хэлье. 
2015 онд дөрөвдүгээр сард Засгийн газар ийм 
гэрээ байгуулах гэж байсныг тухайн үеийн 
УИХ-ын удирдлага болон 40 гишүүн зогсоосон 
юм. Тэдний нэг нь би. Эдийн засгийн асар их 
өгөөжтэй компанийг ард түмний өмчлөлөөс 
гаргаад гадныханд 100 жилээр үнэгүй өгөх 
гэрээг байгуулах ажлыг төрийн өндөр албан 
тушаалтнууд зохион байгуулсан. Тухайлбал, 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөр хоёр удаа 
сонгогдсон Ц.Элбэгдорж гэдэг хүн энэ үйл 
ажиллагааг зохион байгуулсан. Ерөнхий сайд 
асан М.Энхсайханаар гардан гүйцэтгүүлсэн нь 
баримтаар нотлогдсон. Энэ бол 60 тэмбумын 
нэгэн адил албан тушаалын гэмт хэрэг мөнөөс 
мөн. Үүнийг яагаад одоо болтол шалгахгүй 
байгааг асууж байна” гэсэн. 

Монгол улсын иргэний хувиар гаргаж 
байгаа хүсэлт нь нэг ерөнхийлөгч нь өмнөх 
ерөнхийлөгчөө шүүхэд өгөөд байх үзэгдлийн 
эхлэлийг тавихгүй гэсэн хэрэг болов уу гэж харж 
байна. 

Дефакто тоймын гол агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв

Тоймын бүрэн эхийг jargaldefacto.com вебсайтаас үзэх 
боломжтой. 

GOOGLE STORE APP STORE

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




Ø МОНГОЛ
Ø АНГЛИ

Ø ЯПОН

www.jargaldefacto.com www.defacto.mn

Ерөнхий эрхлэгч: 
Дамбадаржаагийн Жаргалсайхан

Ерөнхий Редактор:
Ганбаатарын Жавзмаа

www.jargaldefacto.com

үү.


