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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Гучин жилийн өмнө монголчууд бид улс төрийн 
ардчилсан, эдийн засгийн чөлөөт зах зээлийн 
тогтолцоог байгуулах замыг эргэж буцалтгүй 

сонгож, зорилгоо Үндсэн хуулиндаа буулгасан. Учир нь 
энэ тогтолцоог бүрдүүлсэн олон улс орон иргэдийнхээ 
амьдралын түвшинг харьцангуй богино хугацаанд эрс 
сайжруулж чадсаныг түүх харуулсан юм. Харин бид 
энэ замаараа тууштай явахын оронд, ихээхэн төөрч 
будилах боллоо. 

Төр засгийн эрх мэдэл иргэдээсээ олигархид шилжиж, 
эдийн засаг хямарч, иргэдийн амьдрал сайжрахын 
оронд саарах боллоо. Аргаа барсан монголчууд 
хөдөөнөөс хот руу, хотоос гадаад руу тасралтгүй цувж 
байна. Улсын хүн амын хагас нь нийслэлд, зургаан хувь 
нь гадаадад амьдарч байна. 

Улс төрийн ардчилсан тогтолцоо бэхжиж чадахгүй 
байгаа нь засаглалын гурван мөчир буюу хууль тогтоох, 
хэрэгжүүлэх, шүүх байгууллагууд нь инститүцийнхээ 
хувьд бэхжихгүй байгаатай шууд холбоотой. Шалтгаан 
нь эдгээр байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалт 

үргэлж өөрчлөгдөж, боловсон хүчнээ авьяас чадвараар 
биш, намын дарга нартаа хэр ойроор, намдаа өргөсөн 
хандивын хэмжээгээр томилж буй явдал. Намууд нь 
мөнгө, санхүүгээ төр засгийн албан тушаалыг худалдах, 
тендэрт ялуулах аргаар босгож, түүнийгээ нуун 
дарагдуулж, бага багаар гишүүд нь ч дасчихсан учир 
төр засаг авлигад төгс баригдаад байна.

Эдийн засаг нь төрийн өмч томорч, хоол хүнс, түлш 
шатахуун, эрчим хүч, орон сууц, барилгын материалын 
үнийг засгийн тушаалаар тогтоож, газрын далд наймаа 
цэцэглэхийн хэрээр чөлөөт зах зээлийн замаасаа улам 
даялан холдсоор байна. Төр засгаас хөнгөлөлттэй зээл 
олгох, татварын түвшинг алагчлан бууруулах, иргэдэд 
бэлэн мөнгө олгох тусам чөлөөт өрсөлдөөн унтарч 
байна.

Төрийн оролцоо томрох тусам авлига тэлж, хувийн 
хэвшил хумигдаж улмаар эдийн засгийн жам ёсны 
хөгжлийг гацааж, ажилгүйдэл, ядуурлыг бий болгож 
байгаа юм.

Монголд эдүгээ төрийн өмчит 101 компани 
үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэдгээрийн 12 нь 
“Эрдэнэс Монгол” ХХК-д, 5 нь Сангийн яаманд, 84 
нь Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 
харъяа ажээ. Энэ компаниудын 70 хувь нь 2016 
оны эхний хагаст алдагдалтай ажиллажээ. 

Төрийн өмчит компаниуд алдагдалтай 
ажиллахаар, алдагдлыг нь төсвөөс буюу 
татварын мөнгөөр нөхдөг. Татварын мөнгөөр 
татвар төлөгчидтэй өрсөлддөг, төрийн өмчийн 
компаниудын төсөв, санхүүгийн мэдээлэл нь 
хаалттай, ил тод бус байна. Тэд олон нийтэд нээлттэй 
байх сонирхолгүй. Алдаа дутагдал гаргавал ямар 

нэг хариуцлага хүлээдэггүй. Дарга нь солигдоод 
л болоо. Удирдлагууд нь аймаг, сумандаа хандив 
өгч, нийтийн хөрөнгөөр сонгуулийн бэлтгэлээ 
хангадаг. Саяхан Төрийн өмчийн хорооны Бодлого 
зохицуулалтын газрын дарга Ц.Ням-Осор өөрөө 
хувийнхаа “Хос эрхэс” компаниараа дамжуулан 
ЖДҮХС-аас 500 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл 
авсан нь олон нийтэд ил болж, үүрэгт ажлаасаа 
чөлөөлөгдсөн.

Төр өөрийн арилжааны банктай ч болов. Улс 
даяар 500 гаруй салбартай, гурав орчим их наяд 
төгрөгийн активтай, 100 хувь төрийн мэдэлд байгаа 
“Төрийн банк” өндөр цалинтай 70 захиралтай байв. 

ТӨРИЙН ӨМЧИТ КОМПАНИ ЯАГААД АЛДАГДАЛТАЙ БАЙДАГ ВЭ? 

АВЛИГАЖСАН ТӨР
ТҮҮНИЙ ӨМЧ БА ЯДУУРАЛ

https://www.legalinfo.mn/law/details/539
http://www.pcsp.gov.mn/n/1104


3

НИЙТЛЭЛДеФакто 

Ардчилсан оронд улс төрийн шийдвэрийг 
олонхоор (мажоритари) гаргадаг. Гэвч чөлөөт зах 
зээлийн шийдвэр пропорциональ байдаг. Үүнийг 
тодорхой жишээн дээр харъя. УИХ-ын 76 гишүүн 
өдрийн хоолонд хамт орлоо гэж бодъё. Төлбөрөө 
яаж хийхээ ярилцаад олонхын саналаар (улс 
төрийн шийдвэр) тэнцүү хуваахаар болов. Юу ч 
авсан төлбөрөө тэнцүү хуваах учраас тухайн хүнд 
өндөр үнэтэй стэйк, дараа нь амттан, бас жүнз 
дарс захиалах нь арай бага үнэтэй хоол, даруулга 
авахгүй байхаас онц ялгаагүй. Юу ч авсан тэр нийт 
үнийн 76 хуваасны нэгийг л төлнө.

Хэрэв хүн бүр хоолоо өөрөө төлөх шийдвэр 
(зах зээлийн шийдвэр) гаргасан бол гишүүн бүр 
захиалгаа өгөхдөө төлөх мөнгөнийхөө оронд 
ямар үнэ цэнэ авахаа юуны өмнө тооцно. Хоолны 
тооцооны үнийн нийт дүн нь эхний тохиолдолд, 
удаахаасаа илүү гарах магадлал өндөр. Улсын 
төсвийг улс төрийн буюу эхнийх нь зарчмаар 
хуваарилдаг учир орлого ямар ч өндөр байсан, 
зарлага нь түүнээс илүү болж, төсөв үргэлж 
алдагдалтай гардаг. Төсөв алдагдалтай гармагц, 

төр татвараа нэмдэг. Татвар нэмэгдэхээр, компани 
үнээ нэмдэг учир, нэмсэн татварыг компани биш 
хэрэглэгч төлдөг. Хэрэглэгч авч буй үнэ цэнээсээ 
илүү их төлбөр төлдөг гэсэн үг. Төрд ихээхэн өмч 
хөрөнгө, эрх мэдэл овоолох тусам нийтийн өмч, 
хөрөнгийг завших боломж улам олширдог. Үүнийг 
хамгийн сайн ойлгож, завшиж чаддаг байгууллага 
бол улс төрийн намууд. Тийм учраас нийтийн 
хөрөнгийг зарцуулах төр засгийн эрх мэдлийг 
үндсэн хуулиар хязгаарлаж, үндсэн хуулийн 
өөрчлөлтийг дийлэнх олонхын буюу их хурлын 
гишүүдийн дөрөвний гурвын дэмжлэгээр шийдэх 
заалт бий.

Эдүгээ улс төрийн намууд төрийн эрх мэдлийг 
ард түмэнтэй холбосон гүүр болгох үүргээ умартаж, 
нийтийн хөрөнгийг хувийн ашиг хонжоо хайгчдад 
олгодог гүүр болчихоод байна. Авлига нь нийтийн 
засаглалын бүх инститүцүүдийг нурааж байна. 
Авлигыг арилгахын тулд юуны өмнө улс төрийн 
намуудын санхүүжилтийг ил тод болгох, түүнийг 
нь шалгадаг инститүц байгуулах цаг болжээ. 
Мөн төрийн өмчийн алдагдалтай компаниудын 
хувьцааны дийлэнхийг хувьчилж, олон нийтийн 
өмч болгох шаардлагатай байна. Ер нь бол төр 
хувийн компанийн хийх боломжгүй, нийтийн 
бараа үйлчилгээг бүтээж батлан хамгаалах, дэд 
бүтэц байгуулах зэрэг ажлыг эрхлэх нь оновчтой. 
Мөн сургууль, эмнэлэг байгуулах зэрэг нийгмийн 
зарим үйлчилгээг хувийн хэвшилтэй зэрэгцэн 
хийх боломжтой.

2019.03.20

УЛС ТӨРИЙН БА ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИЙДВЭРИЙН ЯЛГАА

Төрд төмөр зам, агаарын тээврийн компани байгаа 
ч бүгд алдагдалтай ажилладаг. Төрийн өмчит 
компаниудын өр 2012 онд 3 их наяд төгрөг байсан 
нь 2016 онд 10.5 их наяд болж, 3.3 дахин өсөв. 
Гэтэл яг энэ хугацаанд төрийн өмчит компаниудын 
удирдлага тансаг зэрэглэлийн 42 жийп машин 19 
тэрбум төгрөгөөр авчээ.

Төр засаг төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүдээ 
хувьчлах тухай ярьдаг ч, яардаггүйн учир нь 

төрийн компани олон байх тусмаа авлигачдад 
унацтай. 2017 онд Монгол улс байгалийн 
баялагийн засаглалын индексээр нийт 100-аас 64 
оноо авсан бол түүнийг төрийн өмчийн засаглал 
40 оноо авч доош татав. Төрийн өмчийн Эрдэнэс 
Монгол компанийн ТУЗ нь төрөөс хараат, хяналт 
тайлагнал хангалтгүй, санхүүгийн тайлан, мэдээлэл 
нь ил тод бус байна. Энэ компани стратегийн гэх 
тодотголтой арваад ордын менежментийг хийдэг.

https://resourcegovernanceindex.org/country-profiles/MNG/mining
https://resourcegovernanceindex.org/country-profiles/MNG/mining
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Ням гараг бүр VTV телевизээр 21 цагт гардаг Дефакто тоймын эмхэтгэл: 
2019.03.17-ны дугаар
Долоо хоног бүрийн тойм, http://jargaldefacto.com/category/12 

ТОЙМДеФакто 

ЭРДЭНЭТИЙГ ТОЙРСОН АСУУДЛЫН БАГЦ

Үйл явдлын товч:

Эрдэнэт үйлдвэрийн 49 хувийг авсан 
асуудалтай холбоотой үйл явдлууд өнгөрсөн 
хоёр долоо хоногийн турш өрнөж, олны 
анхааралд ороод ирлээ. Худалдаа Хөгжлийн 
Банкны удирдлагуудыг баривчлаад, маргааш 
нь суллалаа. Эрдэнэт үйлдвэрт онц дэглэм 
тогтоолоо. Суллагдсаныхаа дараа Худалдаа 
Хөгжлийн Банкны эзэн Д.Эрдэнэбилэг анх 
удаа ярилцлага өглөө. Үйл явдлууд ингэж 
өрнөсөөр ирэх долоо хоногт ямар шинэ үзэгдэл 
нэмэгдэхийг таашгүй.

Дүгнэлт тайлбар:

Эрдэнэт үйлдвэртэй холбоотой энэ олон үйл 
явдал дунд төөрөх нөхцөл байдал үүсээд байна 
гэж харж байна. Олон нийт эдгээр үйл явдлыг 
аль талаас нь харах нь зөв бэ?

Өнөөдөр Эрдэнэт үйлдвэрт болж буй үйл 
явдал бол 1990 оноос хойшхи төр засгийн 
үйл ажиллагаа, түүний логик үр дагавар юм. 
Компаниуд цаг хугацаа өнгөрөх тусам өргөжин 
томордог. Харин зарим компаниуд өргөжин 
томрохдоо төр засгийн шийдвэрийг өөртөө 
ашигтай гаргуулах замаар томордог. Энэ 
үйл ажиллагааг “ЭРДЭНЭБИЛЭГИЗМ - МОНГОЛ 
АРДЧИЛЛЫН ШИНЭ ҮЗЭГДЭЛ”  гэж 2016 онд нийтлэл 
бичиж байсан. Одоо манайд компани өргөжин 
томрохын хэрээр төр засгийг өөртөө ашиглаж 
байгаа. Өөрөөр хэлбэл Эрдэнэбилэгизм гэх энэ 
үзэгдэл маш түгээмэл болчихсон. Зарим нь бүр 
ингэхээс өөр арга байхгүй гэж хэлдэг боллоо. 

Эрх мэдэлтнүүд шүүх, хүчний байгууллагуудыг 
үндсэндээ худалдаад авчихсан. Төр солигдсоны 
дараа шүүх, хүчний байгууллагын удирдлагыг 
солих гэж, төрийг авсан этгээдүүд өөртөө 
тохируулдаг. Засгийн газар солигдоод буй 
шалтгаан бол энэ. Төр, бизнес холилдсон 
авлигажсан оронд мөнгөний ханш унадаг, 
инфляци өсдөг, ажилгүйдэл нэмэгддэг, шударга 
ёс байдаггүй. Төр нь эдийн засагт хүчтэй 
оролцоно, энэ нь компаниудад ашигтай байдаг. 

Цаашлаад гадаадад өр тавьж, татвараа нэмдэг, 
аль нэг системийг буруутгадаг, цэргийн хүчээр 
иргэдээ барьж, хэвлэл мэдээллийг атгадаг. Яг энэ 
зүг рүү бид маш хурдтай явж байна гэж ойлгох 
хэрэгтэй. 

Ер нь авлигыг бид дийлж чадахгүй хэмжээнд 
очиж байна даа. Авлига их байна гэдэг нь 
хий зардал нэмэгдэж байна гэсэн үг. Үүнтэй 
уялдуулаад төр засагт эрх мэдлийн дахин 
хуваарилалт явагддаг. Энэ бүхнийг цагдаа, 
АТГазар, ТЕГазар зэрэг хүчний байгууллагуудаар 
дамжуулан хийдэг. Шүүх, прокурор хуулиар бус 
дохиогоор ажилладаг болчихсон. Өнөөдрийг 
хүртэл төр засгийн өндөр түвшний авлигын нэг 
ч хэрэг бүрэн шийдэгдэж байгаагүй. Гэтэл энэ 
бүхний төлөөсийг ард түмэн төлсөөр байгаа. 

Олны өмнө Д.Эрдэнэбилэг гэдэг хүн сая нэг 
гэгээн дүрээ харуулсныг гайхаж байна. ХХБ бол 
монголын бүх банкны нийт хөрөнгийн дөрөвний 
нэгийг эзэмшдэг, Монгол улсын хамгийн том 
банк. Гэтэл хамгийн том банкны эзэн нь ийм 
нууц байж болоод байгаа юм бол Монголбанк 
яагаад ажлаа хийхгүй байгаа юм бэ? Банкны 
нийт хөрөнгийн аравны нэг нь тухайн хүний 
хөрөнгө, үлдсэн аравны ес нь иргэдийн хөрөнгө 
байдаг учраас банк хамгийн ил тод байх ёстой. 
Монголбанк арилжааны банкуудыг хянах ажлаа 
хийхгүй, айж чичирч ирсэн гэж үзэж байна. 
Эсвэл энэ банкнаас хамааралтай явж байна гэж 
үздэг юм аа. 

http://jargaldefacto.com/article/erdenebilegizm-mongol-ardchilliin-shine-uzegdel
http://jargaldefacto.com/article/erdenebilegizm-mongol-ardchilliin-shine-uzegdel


6

ТОЙМДеФакто 

PDAC 2019-Т ЮУ БОЛОВ?

Үйл явдлын товч:

Жил бүрийн гуравдугаар сарын эхээр Канадын 
Торонто хотод дэлхий даяар хариуцлагатай, 
тогтвортой уул уурхайг хөгжүүлэх зорилгоор 
техник, үйл ажиллагаа, байгаль орчин, аюулгүй 
ажиллагааны болон нийгэмд эерэгээр яаж 
нөлөөлөх талаар мэдээлэл солилцож, туршлага 
хуваалцах боломжийг 8000 гаруй гишүүд, 
оролцогчдод олгодог PDAC чуулга уулзалт 
болдог. 

Дүгнэлт тайлбар:

Та энэ уулзалтад жил бүр оролцож ирсэн ба энэ 
жилийн PDAC-2019 хуралд шинэ зүйл юу байсан 
тухай хуваалцахгүй юу?

Жил бүрийн гуравдугаар сарын эхээр болдог 
энэ үйл ажиллагаанд 130 орны 25.8 мянган хүн, 
3500 хөрөнгө оруулагчид хүрэлцэн ирж, уул 
уурхайн хайгуул, олборлолт, ложистикийн 1000-
аад компани үзэсгэлэнгээ дэлгэж Торонто хотын 
эдийн засагт 70 сая доллар оруулж байна гэж 
хотынхон бахархалтай ярьж байсан. 

Энэ удаагийн онцлог бол Уул уурхай хүнд 
үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазар Эрдэнэс Таван 
Толгой (ЭТТ) компанийн хувьцааны 30 хувийг 
гадаадын хөрөнгийн зах зээл дээр гаргах тухайд 
төвлөрч Канадын уул уурхайн, Олон улсын 
худалдааны, Байгалийн баялагийн, Чилийн уул 
уурхайн сайд болон хөрөнгө оруулагчидтай 
уулзсан.

Олон улсын хөрөнгө оруулагчдын анхаарал 
татаж буй нэг зүйл бол ЭТТ-н нийгмийн болон 
экологийн хариуцлага. Таван толгойн орд газраас 
нүүрсийг машинаар ачаад боомтоос 20 км-ийн 
наана Цагаан хад нэртэй газар буулгаж овоолон, 
дахин ачиж байгаа нь экологийн сүйрэл дагуулж 
байна. Хар тоосонд олон мянган машин хэсэг 
бүлгээрээ жагсан, хил гарах дугаараа хэдэн долоо 
хоногоор хүлээж зогсох жолооч нар машиныхаа 
кабинд “амьдарч” байна.

Тэдэнд нүүрс тээвэрлэх эрхийг Зам, тээврийн 
хөгжлийн яам олгодог. Улс төрийн холбоотой 

учир 3500 машин хангалттай байх ажилд 15 
мянган машинд эрх олгочихсоноос, хил нэвтрэн 
өнгөрүүлэх чадвараас олон дахин давж Цагаан 
хадны “гацаа” үүсчихсэн байгаа. Энэ зам дээр 
өдөр бүр авто тээврийн осол гарч, амь насаа 
алдаж байна. Замын осол, Цагаан хадны 
гацаагаа арилгахгүй компанийн аль нэг хувьцааг 
гадаадын ч, дотоодын ч хөрөнгийн зах зээл дээр 
авахгүй нь тодорхой. Таван толгойн хувьцааг 
Торонтогийн бирж дээр зарахын тулд хийх ажил 
их байна.

 PDAC 2019-т уул уурхайн салбарын дэлхийн чиг 
хандлага ямар байгаа гэж яригдсан бэ?

2018 онд дэлхий даяар төмөрлөг бус металлын 
(хөнгөн цагаан, алт, зэс, цайр гэх мэт) хайгуулд 10 
тэрбум ам. доллар зарцуулсан нь өмнөх оноосоо 
4 хувиар өссөн гэж S&P Global Intelligence 
мэдээлсэн. Энэ хөрөнгийн тал нь алт, 22 хувь нь 
зэсэнд ногджээ. Ам. доллар чангарахаар, сулардаг 
алтны үнэ оны эхэнд унц нь 1318 дол, оны эцэст 
1283 болж буурсан ч дахин онц өөрчлөгдөхгүй 
ажээ. Харин 2017 оны эцэст тонн нь 6173 дол 
байсан зэсийн үнэ Лондонгийн металлын бирж 
дээр эдийн засгийн өссөн, нийлүүлэлт буурсан 
хоёроос болж 6527 дол болж өссөн, 2019 онд 
дунджаар 6824 дол байх төлөвтэй гэж байсан.

Нөгөө талаас, цахилгаан машины үйлдвэрлэл 
нэмэгдэхийг дагаад зайн металл: зэс, литиум 

Засгийн газраас Эрдэнэт үйлдвэрт 6 сарын 
хугацаатай онц дэглэм тогтоосон байгаа нь 
асуудлыг шийдвэрлэхэд нөлөөлж чадах уу?

Онц дэглэм тогтооно гэдэг нь төр засаг 
чадваргүй болсны шинж л дээ. Гэхдээ өөр сонголт 

байгаагүй. Яагаад гэвэл Эрдэнэт үйлдвэрийн 
хэвийн үйл ажиллагаа хангагдах ёстой. Эрдэнэт 
үйлдвэрийн 51% нь “Стандарт банк”-ны 
барьцаанд, 49% нь “Худалдаа Хөгжлийн Банк”-
ны барьцаанд, энэ асуудал их удаан үргэлжлэх 
процесс доо.
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Дефакто тоймын гол агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв

Тоймын бүрэн эхийг jargaldefacto.com вебсайтаас үзэх 
боломжтой. 

GOOGLE STORE APP STORE

Гэрэл зургийг: shuurhai.mn

болон кобалтын хайгуулын төсөв огцом өсч 
байна. 2018 онд литиум хайгуулд дэлхий даяар 
247 сая доллар зарцуулсан нь өмнөх оноосоо 58 
хувиар, кобалт хайхад 95 компани нийт 110 сая 
доллар зарцуулсан нь 2017 оныхоос 3 дахин тус 
тус нэмэгдсэн.

Гэтэл Монгол улсад ашигт малтмалын 
хайгуулын ажил зогсонги байдалд орсон байгаа. 
Хайгуулын зөвшөөрөл хэт замбараагүй олгож 
явсаар 2010 онд олгохыг бүр мөсөн зогсоосон 
боловч төдөлгүй ил, далд олгож эхлэв. Эдүгээ 
уул уурхайн 3074 зөвшөөрөл олгосны 1393 
нь хайгуулын, 1681 нь олборлолтын лиценз 
байна. Монгол улс газар нутгийнхаа 5.5 хувьд 

хайгуул олборлолт явуулж байна. Уул уурхайн 
үйл ажиллагаа явуулахад 1:50 мянгын буюу 1 
см-т 500 метрийн масштабтай геологийн зураг 
шаардлагатай байдаг бол манай улс энэ зургийг 
газар нутгийнхаа гуравны нэгд л гаргажээ. Уг 
нь хаана, ямар эрдсийн уурхай байгаагаа улс 
орон бүр мэдэж хэзээ, яаж ашиглахаа ухаалаг 
төлөвлөдөг. 2017-2018 онд төсвөөс хайгуулын 
судалгаанд зориулж 13.3 тэрбум төгрөг 
төлөвлөсөн ч 11.3-ыг нь л (5.3 cая дол) гаргажээ. 
Гэтэл эрдсийн баялаг олдох өндөр магадлалтай 
төслийн хайгуулын ажилд хөрөнгө оруулалт 
татах боломж олон улсын зах зээлд их байна.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН НИЙГЭМЧЛЭХ БОДЛОГО

Үйл явдлын товч:

Өнгөрсөн долоо хоногт Үндэсний Аюулгүй 
Байдлын Зөвлөлийн хурал болж, төсвийн 
хөрөнгөөр хайгуул хийсэн бүх ордыг улсын 
мэдэлд авна гэж зөвлөмж гаргасан талаар 
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 
З.Энхболд мэдэгдсэн. Энэ хүрээнд 400 гаруй 
ордын лицензийг буцаан авах тухай яригдах 
гэнэ. Мөн эдгээр ордын ихэнхэд нь буюу 95 хувьд 
нь уурхай баригдаагүй гээд “Цагаансуваргын 
ордоос бусдад нь нэг их ажил явагдаагүй” гэж 
тодотгосон.

Дүгнэлт тайлбар:

Уул уурхайн салбар бол Монгол улсад орж ирж 
байгаа нийт гадаадын хөрөнгө оруулалтын 
74%-ийг эзэлдэг гол салбар. Төр бүх эрх мэдлийг 
өөртөө авбал төртэй хэлэлцээр хийж орж ирэх 
гадаадын хөрөнгө оруулалт гэж байх уу?

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн бүх 
ордыг улс мэдэлдээ буцааж авах тухай ярьж 
байна. Үндсэн хуулийн 6.1-д заасан байгалийн 
баялагт ард түмний өмч, 6.2-т төр менежментийг 
нь авч явна гэсэн хоёр заалтыг үндэслэлээ 
болгож байгаа юм байна. 

Энэ боломжгүй ажил. Асуудал юу вэ гэхээр 

хэрвээ төр авах байсан юм бол анхнаасаа л 
тэгэх ёстой байсан. Одоо ажил яваад эхэлсэн 
хойно түүхийг буцааж эргүүлэх, хурааж авах 
гэсэн маягаар уул уурхайн бизнесийг унагах, 
цаашид гадаад орнуудаас хөрөнгө оруулалт 
татах боломжид саад хийж байна. Цагтаа хийж 
чадаагүй хүмүүсийн ярьж байгаа зүйл учраас 
популист мэдэгдэл гэж харж байна.

Мөн монгол шиг авлигажсан оронд төр томрох 
тусам менежмент хийж чадахгүй. Ард түмэн 
төрөө хянаж чадахгүй. Манай ардчилал маш 
залуу байна, төр засаг шударга биш ажиллаж 
байгаа учраас төрөөсөө айж байна. Айдас хүйдэс 
оршсоор л байна гэдгийг хэлмээр байна.

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