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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Дэлхийд алдартай “Эдийн засагч” (The 
Economist) сэтгүүлийн бүх дугаар 
“Дэгжин хөгжихөд түлхэц болдог 

оюун ухаан (intelligence), дэвшилд саад бологч 
харанхуй бүдүүлгийн (ignorance) хоорондох 
эвлэршгүй тэмцэлд оролцохын тулд 1843 оны 
есдүгээр сараас эхлэж гаргалаа” гэж эхэлдэг. 
Англид 166 жилийн өмнө эхлүүлж байсан энэ 
тэмцэл эдүгээ монголын нийгэмд ид өрнөж 
байна. Харамсалтай нь энэхүү хүч тэнцвэргүй 
тэмцэлд оюун ухааны тал нь илт ялагдаж явна.

Санаа зовсон дүр эсгэгч, харанхуй бүдүүлгийг 
удаахан байлгах сонирхолтой цөөхөн тооны 
бүлэг хүмүүс улс төрийн эрх мэдлийг ээлжлэн 
барьж, хамтран жүжиглэж, ямар ч хариуцлага 
хүлээхгүйгээр нийтийн болон хувийн хөрөнгийг 
олон жил завшин, улмаар хүмүүсийн аюулгүй 
байдал, эрх чөлөөнд ноцтой хохирол учруулж 
байна.

Үүнийг маш яруу тод илэрхийлсэн, бүр том 
аюул ирж байгааг сануулсан үйл явдал бол 
сүүлийн хэд хоногийн бороо, усны үер.

Хэдхэн минут орсон устай бороо үер болон 
хувирч, Улаанбаатар хотыг тав, зургаан удаа 
усанд живүүлэн гацааж, олон хүний амь, эд 
хөрөнгийг сүйтгэв. Хотыг тойрсон уул, амнаас 
олон гэрийг урсгаж, хонхорт суурьшсан хотын 
төвийг жорлонтой хольж байна. Үүнээс үүдсэн 

өвөрмөц хамрын тамхи нар гармагц агаарт 
дэгдэн хүн бүрийн уушигт хүрч, “нүдний ханиад” 
эрс өслөө. Гэр хороолол, шинээр баригдсан 
орон сууцныхан ялгаагүй, цоорхой дээврээс 
урссан усны дор хоолны саваа тосож, хагарсан 
хана, холилдсон бохироо хараад айж, цөхрөн 
яахаа мэдэхээ больжээ.

Үерт хэлмэгдсэн хүмүүстээ туслах, эвдэрсэн 
гүүр замаа засах ажил чухал нь маргаангүй ч, 
яагаад нэг цагийн бороо ийм гамшигт хүргэв, 
яавал ахиад өртөхгүй байх вэ гэдэг бол хотын 
иргэдийн өмнө тулгараад байгаа хамгийн гол 
сорилт.

Дарга нарын үгийг сонсоод байхад 
бурууг байгаль руу түлхээд, орон нутаг 
нь төвөөсөө баахан хөрөнгө шаардаж, 
дээд дарга нар нь буруутай этгээдийг 
олж тогтоох, хариуцлага хүлээлгэх 
даалгаврыг доодуулдаа өгсөн болж, 
ээлжит жүжиг тавьсан төдийгөөр 

өнгөрөөх бололтой.

Асуудлын суурь шалтгааныг арилгахгүй бол 
хойтон жил, магадгүй энэ намар бүх зүйл ахиад 
л давтагдана. Энэхүү гол шалтгаан нь монголын 
нийгэмд гүн гүнзгий шургалж, амь бөхтэй 
оршиж байгаа засаглалын хямрал билээ. Үүнийг 
бий болгосон гол буруутнууд учирсан үерийн 
гамшиг болон гарах магадлал улам их болж 

Одоогоос яг есөн жилийн өмнө, бараг энэ өдөр бичсэн дараах нийтлэлийг ямар ч өөрчлөлтгүйгээр 
уншигчиддаа толилуулж байна. Монголын төр засгийн чадвар улам муудсан болохыг өнгөрсөн долоо 
хоногийн үер, жорлондоо дахиад л живчихээд байгаа нийслэл хот тод харуулж байна. Төрийн эрхийг 
барьсан хүмүүс нь ч бас л хэвээрээ… Дахиад арваад жил бид ялгадсаар амьсгалаад л байх уу???
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

байгаа байшин нурах зэрэг бусад ослуудыг ч бас 
хариуцах ёстой.

Улаанбаатар хотын удирдлагууд хотыг ухаалаг 
төлөвлөн, дэд бүтцийг зөв хөгжүүлэхийн оронд, 
байгаа дэд бүтэцдээ холбож болох хотын төвийн 
бүх газрыг дамлан худалдаж, хуйвалдан баяжиж 
ирснийг хотын иргэд бид харж байгаа. Хотын 
захын дүүрэг, хороодын дарга нар өөр өөрийн 
түвшинд эрхээ эдлэж, их бага хахууль авч, ил 
далд зөвшөөрөл өгч хашаа байшин бариулсны 
үр дагаврыг бид амсаж байна. Эрт дээр цагт 
барьсан үерийн усны хамгаалалтын далангууд 
хогонд дарагдаж, эсвэл дээр нь барилга барьсан 
учир бараг л багавтар устай бороо орох бүрт хот 
живдэг боллоо. Ихэнх гудамжийг таглан хашаа 
барьсан учир галын машин хүрч чадахгүй, 
багахан гал түймэр гэр хорооллыг гудамжаар нь 
шатаах шахдаг болов.

Улс төрийн томилгоогоор хот сууринг удирдаж 
байгаа цөөхөн хүмүүс хариуцан байгаа нийтийн 
хөрөнгийг хамгаалан арвижуулахынхаа оронд 
он удаан жилээр, ээлж дараалан луйвардан 
зувчуулж, завшиж байгаагийн үр дагавар гарч 
байна. Юу тарьсан, түүнийгээ л хураадгийн 
үлгэр жишээ энэ.

Удирдлагуудад хотын дэд бүтцийг 
хөгжүүлэхгүй байх нь илүү ашигтай. 

Хотын захаар сайхан зам, цэвэр бохир 
усны дэд бүтэц байгуулчихвал хотын 

төвийн газар үнэгүйдэж, албан тушаал 
нь ашиггүй болно. Ер нь ажил албанаасаа 
ашиг унагах боломжгүй болчихвол, төр 

засагт ажиллах хүн олдохгүй  
болж магадгүй.

Засаглалын гүн хямралаас гарах гол аргыг 
бид бүгдээрээ маш сайн мэдэж байгаа. Энэ бол 
нийтийн хөрөнгийг завшиж ирсэн тодорхой 
хүмүүстэйгээ эрх баригчид өөрсдөө санаачлан 
хариуцлага тооцох. Үүнийг дарга нар бүр сайн 
ойлгож байгаа ч өөрсдөө бас адилхан, ил далд 
холбоотой учраас хийж чадахгүй байгаад л 
хамаг учир байгаа юм.

Улс төрийн намуудын дотор эрүүл саруул, 
цэвэрхэн хүмүүс цөөн боловч үлдсэн бол албан 
тушаалаа ашиглаж нийтийн хөрөнгийг завшиж 
байгаа гишүүдтэйгээ хариуцлага зоригтой 
тооцож, бохирдсон нэрээ цэвэрлэх хэрэгтэй. 
Ингэж чадвал нийгмийг цааш нь авч явна, 
эсвэл эрүүл бус улс төрийн намтай нь түүх өөрөө 
хариуцлага тооцож, тэднийг хөгжлийн замаас 
намтай нь хамт алга болгоно. Өвчнийг нэг бол 
эмчилж эдгээдэг, эсвэл хүн нь өөрөө үхэж үгүй 
болдог билээ.

Оюун ухаан, харанхуй бүдүүлгийн тэмцэлд 
эрүүл саруул тал нь эцсийн эцэст ялж төгсдөг 
нь хууль. Энэ бол цаг хугацааны л хэрэг. Хэзээ 
нэгэн цагт Улаанбаатар ганц ч гэргүй хот болно. 
Хээл хахуулийн үүр цэвэрлэгдэж, хотын айл бүр 
дотроо жорлон, устай байшинд амьдрах болно.

Тэр цагт гэрээ нүүлгэж авчраад хаана ч 
хамаагүй барьчихвал хотын иргэн болчихдог 
зам хаагдана. Ганц хоёр цагийн бороо 
ийм гамшиг дагуулахгүй болно. Аюулгүйн 
баталгаатай байшин худалдаж аваад санаа амар 
амьдарна.

Тэр цаг харин аль хэр хурдан ирдэг бол?

"Өнөөдөр сонин" 2009.07.28
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Хариуцлагатай Уул  уурхайн Индекс: 

ОЮУ ТОЛГОЙ

I

Олон нийт Эрдэнэт хотын жишгээр Оюу Толгой 
компаниас бүтээн байгуулалт хийхийг шаарддаг. Энэ 
нь бидний хуучин тогтолцооны үеэс өвлөгдөж ирсэн 
сэтгэлгээний нэг илрэл юм. 

Монголын нийгмийн энэ онцлогийг 2013 оны НҮБ-

ын тайланд: "Уул уурхай бүхий сумдад бизнесийн 

байгууллагууд эмнэлэг, сургууль барих хэрэгтэй гэсэн 

хүлээлт байна. Ийм зүйлийг Засгийн газар хариуцах 

ёстой, бизнесийн байгууллагууд ядаж гэрээ эсвэл 

хуулийн шаардлагын дагуу ийм үүрэг хүлээх хэрэгтэйг 

ч дурдахгүй байна.1" гэж тэмдэглэжээ. 

Олон нийтийн хүлээлт ийм байгаа тул голчлон Рио Тинто 
компанийн эзэмшилд байдаг Оюу Толгой компани нь 
Өмнөговь аймагт сургууль, цэцэрлэг барихыг санхүүжүүлж 
буй нь хэн хүний гайхшийг төрүүлэх зүйл биш. Мэдээж 
ийм санхүүжилт нь багачууд, сурагчид гээд давуу тал шууд 
олж авах нийгмийн бүлэгт тустай хэдий ч Оюу Толгой 
гэх мэт томоохон уул уурхайгаас монголчууд юу шаардах 
ёстой талаар нийгмийн нэгдсэн ойлголцол, зөвшилцлийг 
шинээр бүрдүүлэх шаардлагатай болжээ. Энэхүү нийгмийн 
зөвшилцөл нь илүү чанартай амьдралын нөхцөл, амьдрах 

орон зай, баталгаатай ирээдүйд чиглэсэн иргэдийн урт 
хугацааны ашиг сонирхлын үүднээс байх ёстой юм. 

II

Даяарчлагдсан дэлхийд дан ганц өөрийнхөө явцуу 
хүслийг тулгах бус харин гадны хөрөнгө оруулагч гэх мэт 
бүх талын ашиг сонирхлыг харгалзаж үзсэн, олон улсад 
хүлээн зөвшөөрөгдөх түвшинд нийгмийн зөвшилцлийг 
бүрдүүлэхийг эрмэлзвэл зохилтой. Үүнд холбогдож олон 
улс даяар хариуцлагатай уул уурхайн санаачилга нь улс 
орнууд аль зүгт явж, сэтгэж байна вэ? гэдгийг ойлгох нэг 
боломж олгож байна. 

Саяхан нийтлэгдсэн Хариуцлагатай Уул Уурхайн Индекс 
(ХУУИ) гэх дэлхийн 30 том уул уурхайн компани, тэдгээрийн 
127 уурхайг хамруулсан олон улсын судалгаанд Рио Тинто 
компани, Оюу Толгой уурхай багтжээ. 

ХУУИ нь олон нийтэд нээлттэй мэдээлэлд суурилсан 
судалгаа юм. Судалгаанд уурхайн ажилчид, уурхай буй 
улс, нутаг орны иргэд, байгаль орчин болон эдийн 
засгийн хөгжлийг уул уурхайн компаниуд бодлого, үйл 
ажиллагаандаа хэрхэн харгалзаж байгааг дүгнэжээ.  

ХУУИ-ийг жишээ болгож авбал, монголын олон нийт 

Дэлгэрийн Уянга  
Өмгөөлөгч, Хууль зүйн доктор 
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уул уурхайн компаниудаас (1) уул уурхайгаас өөр салбарт 
хэрэг болох мэдлэг, ур чадварыг манай улсын иргэдэд 
өгөхөд хүчин чармайлт гаргах, (2) байгаль орчны (агаарын 
чанар, усны хүртээмж, усны чанар, биологийн төрөл зүйлд) 
сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг багасгах 
арга хэмжээ авах, (3) уурхайн хаалт, гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэхийг санхүүжүүлэх эх үүсвэр баталгаатай байх, (4) 
уурхайн ажилчдын тоог их хэмжээгээр цөөлөх үед тэдэнд 
шинэ ажилд шилжих зохих боломж, эх үүсвэрийг гаргаж 
өгөх гэх мэт хүлээлт, шаардлагыг тавих нь зүй ёсны зүйл 
ажээ.

III

ХУУИ нь эхний ээлжинд Рио Тинто гэх мэт дэлхий даяар 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа компанийн олон улс дахь 
бодлого, үйл ажиллагааг тодруулах зорилготой байв. 
Уурхайн түвшин дэх мэдээлэл нь компанийн үйл ажиллагааг 
бодит жишээгээр харуулахад чиглэжээ. ХУУИ-ийн үнэлгээ 
нь уурхайн түвшинд (1) улс, орон нутгаас уурхайд ханган 
нийлүүлэлт хийх, (2) улс, нутгийн иргэдийг ажилд оруулах, 
(3-4) нутгийн иргэд болон ажилчдын санал гомдол, (5) усны 
хэмжээ/чанар, (6) биологийн төрөл зүйлийн гэсэн зургаан 
үзүүлэлтээр үйл ажиллагаагаа хянаж, мэдээлж байгаа 
эсэхийг авч үзсэн байна. 

Аргентинийн нэг уурхайн хамт Оюу Толгой уурхай 

нь бусад улсын уурхайтай харьцуулахад илүү ил тод 

байна гэж судалгаанд тэмдэглэжээ. Энэхүү ил тод 

байдлын харьцангуй сайн үзүүлэлт нь Олон Улсын 

Санхүүгийн Корпорацийн зүгээс Оюу Толгойд ил тод 

байдлын шаардлага тавьдагтай холбоотой ажээ. 

Чингэхдээ ХУУИ нь уул уурхайн компаниас нийтэлсэн 
мэдээлэл нь хэр чанартай болох, компанийн үйл ажиллагаа 
нь бодит байдал дээр хэр сайн байгаад ямар нэг дүгнэлт 
хийхийг зориогүй байна. Ингэхээр компанийн зүгээс өгч 
байгаа мэдээллийг үнэлж, дүгнэж үзэх нь нэн ялангуяа 
монголын Засгийн газар болон улс төрийн намууд, иргэний 
нийгмийн хариуцах асуудал ажээ.

IV

ХУУИ-ээс Оюу Толгой компанийн нийтлэж байгаа 
мэдээллийг монголын Засгийн газар хэр өргөн хүрээнд, 
тууштай хянаж, үнэлж дүгнэж байна вэ?, энэхүү үнэлэлт 
дүгнэлтдээ үндэслэж хэрхэн бодлого боловсруулж, 
хэрэгжүүлж байна вэ? гэсэн асуулт гарч байна. Монголын 
Засгийн газар бол монголчуудын нийтлэг эрх ашгийн 
төлөө үйл ажиллагаа явуулах ёстой ардчилсан институт 
билээ. 

Үүнд холбогдож ЗГХФ гэж монголоор товчилдог олон 
улсын өөр нэг санаачилгын 2017 оны тайланг дурдах нь 
зүйтэй юм. 

Тус тайланд уул уурхай нь иргэдийн амьдрал ахуйд 

хэрхэн нөлөөлж байгаатай холбоотой Засгийн газраас 

тогтмол гаргадаг мэдээлэл, тайлангийн тогтолцоо 

гэж Монгол улсад байхгүй бололтой гэж тэмдэглэжээ.  

Үүний дээр ЗГХФ-ын зүгээс байгаль орчны нөлөөллийг 
(усны чанар/хэмжээ, биологийн төрөл зүйл эсвэл уурхайн 
хаалт гэх мэт) ажиглах, хянах монголын Засгийн газрын 
чадамж сул байгааг онцолсон байна.

2018 оны 7-р сар 

1 Хүний эрх, үндэстэн дамжсан 
корпорациудын болон бусад 
бизнесийн асуудлаарх Ажлын хэсгийн   
Монгол Улсад зочилсон тайлан (2012 
оны 10-р сарын 8-18), A/HRC/23/32/
Add.1, https://www.ohchr.org
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ТОЙМДеФакто 

УИХ-ЫН ЭЭЛЖИТ БУС ЧУУЛГАН

ХӨРШ ОРНЫ ЖУУЛЧИД

МУ-ын Ерөнхийлөгч УИХ-ын даргад ээлжит 
бус чуулган хуралдуулахтай холбоотой албан 
бичиг илгээсэн. Авлигатай тэмцэх газрын дарга 
Х.Энхжаргал нь тус байгууллагын чиг үүргийг 
хангаж ажиллаж чадахгүй байна, төрийн албыг 
арилжаалсан 60 тэрбумын хэрэг болон бусад авлигын 
хэргүүд шийдэгдэлгүй өнгөрсөн гэх үндэслэлээр албан 
тушаалаас нь буулгах асуудлыг гаргаж ирсэн. Мөн 
УИХ-ын 25 гишүүн наадмын өмнө ээлжит бус чуулган 
хуралдуулах саналыг гаргасан. Тиймээс хууль зүйн 
байнгын хороо хуралдаж ээлжит бус чуулган зарлах 
эсэх асуудлыг шийднэ. Ерөнхийлөгчийн гаргаж ирсэн 
асуудалтай зэрэгцэж тус газрын дарга Х.Энхжаргалын 
Ерөнхий сайд асан С.Баяртай уулзаж буй бичлэг 
олон нийтийн сүлжээнд тарсан. Авлигатай тэмцэх 
газраас хяналтын камерын бичлэг алдагдсан гэж 
мэдэгдсэн.

Энэ ээлжит бус чуулган хуралдлаа ч онцгой том 
өөрчлөлт бий болохгүй байх. Нэгд хууль зүйн 

байнгын хороо эхлэж хуралдана гэж байгаа, ихэнх нь 
өөрсдийн тойргоороо явж байгаагаас ирц хэцүү гэж 
байгаа учраас энэ хэд ярина хийнэ гэсээр байгаад 
намар болох байх. 

Авлигатай тэмцэх ГАЗАР нь ч яахав, бид 
авлигатайгаа тэмцэж чадахгүй байгаад л хамаг учир 
оршиж байна. Тиймээс ч Эрдэнэт үйлдвэр, Хадгаламж 
банк, Чингис ба Самурай бондын зарцуулалтын 
асуудлууд үндсэндээ замхраад байгаа. Тэгээд ч 
нэг хоёр хүнийг солиод аль эсвэл Х.Энхжаргалыг 
солилоо гээд асуудал шийдэгдэхгүй ба систем нь 
өөрөө хэвээрээ байна. Тэгэхээр гол нь энэ 2 нам 
дотроо өөрсдөө ардчилсан байх ёстой. Өөрсдөө 
ардчилсан биш мөртлөө улс орноо ардчилсан 
болгоно гэж байхгүй. 

АТГ-ын дарга аливаа нэгэн хүнтэй уулзаж байгаа 
бол ил тод байх ёстой. Би өмнө нь энэ албан тушаалыг 
хаших хүнийг гадаадын хүнээр тавих нь зөв биш үү 
гэж санал болгож байсан. 

Саяхан Орос, Хятад, Монгол гурван улсын Аялал 
жуулчлалын чуулга уулзалт болсон. Хятад улсаас 
ирсэн жуулчдын тоо 2016 онтой харьцуулахад 8 
хувиар өссөн буюу 144 мянга болсон бол ОХУ-аас ирсэн 
жуулчдын тоо 21 хувиар өсч 106 мянга болсон байна.

Хоёрхон хөрштэй юм чинь тэндхийн жуулчид аль 
болох олон ирж таарна. Хоёр хөрш гэлтгүй ер нь 
гадаадын жуулчид ирэхэд бид үзэж харах зүйлтэй 
байх ёстой. Хамгийн гол нь орой нь усанд орох газар 
байх ёстой. Жуулчид усанд орохгүйгээр унтдаггүй 
юм гэдгийг хэзээ ч мартаж болохгүй. Унтаагүй 
жуулчин ууртай байна гэдгийг бас мартаж болохгүй. 
Үүнээс гадна хоол ундны сонголт өндөр байх ёстой, 
үйлчилгээ цэвэрхэн соёлтой байх ёстой, манайх шиг 
ийм жорлондоо живчихсэн байж болохгүй.

МУ-ын бүсчлэн хөгжүүлэх бодлого дампуурчихаад 
байгаа. Уг нь 4 бүс гэж байгаа бөгөөд түүнийхээ 

төвийг тодорхойлоод сумуудыг арай цөөлөх 
бодлогыг зоригтой хийхгүй бол ганцхан сумын 
дарга нь үлдсэн сум бий болчих гээд байна. 4 бүсийн 
наадмыг орон нутгийн үндэстэн, ястны онцлогыг 
оруулсан, соёл заншлыг тусгасан 4 ялгаатай аялал 
жуулчлалын 4 том наадам хийж байж зуны туршид 
хүн татна гэдгийг бодох хэрэгтэй. 

2 хөршөөс жуулчид ирэх нь биднийг улам илүү 
танин мэднэ. Илүү ойлголцсон газар худалдаа 
наймаа бий болно, худалдаа наймаа бий болж 

байгаа газар хөрөнгө оруулалт бий болдог. 
Манай 2 хөршийн энгийн иргэд МУ-д ирж 

МУ жижиг хэдий ч ардчилсан, хүмүүс нь эрх 
чөлөөтэй, сайхан орон байна гэдгийг эхлээд 

анзаарахгүй байх. Гэхдээ анзаарсныхаа  
дараа биднийг хүндлэж эхэлнэ. 
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ТОЙМДеФакто 

Дефакто тоймын гол  
агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв.

Тоймын бүрэн эхийг  
http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-sh7-22

холбоосоор үзнэ үү

ҮЕРИЙН АЮУЛ НҮҮРЛЭЖ БАЙНА

Монгол улсын нийт нутгаар хур их хэмжээгээр орж 
үер усны аюул нүүрлэж байна. Ер нь нийслэл болон 
орон нутагт авто зам маш ихээр усанд автаж, 
эвдэрсэн байдалтай байна. Шалтгаан нь үерийн 
даланг хааж иргэд, аж ахуй нэгжүүд байрласнаас 
болсон. Жишээлбэл Баянзүрх дүүргийн Монелийн зам, 
Дарь эхийн зам гэх мэт. Нийслэлийн удирдлагаас 
олон удаа шаардлага хүргүүлсэн ч аж ахуй нэгжүүд 
үл тоосоор өнөөдрийг хүрчээ. Орон нутгийн тухайд 
13 аймгийн 23 байршилд зам талбай эвдэрчээ. Үүнээс 
болж нийт 2 тэрбум гаруй төгрөгийн хохирол учраад 
байгаа юм байна.

Одоогоос яг 9 жилийн өмнө, 7-р сарын 28-ны өдөр 
би “Үерийн буруутан” хэмээх нийтлэл бичиж байсан. 
Үүндээ “Хэдхэн минут орсон устай бороо үер болон 
хувирч, Улаанбаатар хотыг тав, зургаан удаа усанд 
живүүлэн гацааж, олон хүний амь, эд хөрөнгийг 
сүйтгэв. Хотыг тойрсон уул, амнаас олон гэрийг 
урсгаж, хонхорт суурьшсан хотын төвийг жорлонтой 
хольж байна. Үүнээс үүдсэн өвөрмөц хамрын тамхи 
нар гармагц агаарт дэгдэн хүн бүрийн уушигт хүрч, 

“нүдний ханиад” эрс өслөө. Гэр хороолол, шинээр 
баригдсан орон сууцныхан ялгаагүй, цоорхой 
дээврээс урссан усны дор хоолны саваа тосож, 
хагарсан хана, холилдсон бохироо хараад айж, 
цөхрөн яахаа мэдэхээ больжээ.” гэж бичсэн ч энэ 
байдал өнөөдөр яг хэвээрээ байна. 

МУ-ын төр ажлаа хийж чадахгүй байгааг л энэ 
бүхэн харуулж байгаа юм. Дарга нь солигдож хүмүүс 
нь үргэлж солигдож байгаа. Төр өөрөө хуулиа 
биелүүлэхгүй байхад, яагаад иргэн нь биелүүлэх 
ёстой гэж гэсэн асуудал ихсэж байна. Манай төр 
засгийн дарга нарт Зайсан Яармагт байшингүй хүн 
ховор байна. Үндсэн хуулийн цэц хүртэл Зайсан 
Толгойн баруун талд байшингаа барьчихсан. Бүх 
юмны стандартыг бариулж чадахгүй байна. 

Даатгалын систем бас ажиллахгүй байна. 
Яагаад бид төрийн барьсан ийм том дэд 

бүтцүүдийг даатгахгүй байна вэ. Ер нь 
монголчууд чанарт хэзээ анхаарч эхлэх вэ?
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