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«Ил тод байдал сан» ТББ 

“Иргэд төсвөө хянана”  

иргэний нийгмийн сүлжээ 

НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН 2016 
ОНЫ ТӨСВИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫН  

МОНИТОРИНГ 
- Баримт бичиг - 



Мониторингийн мэдээллийг www.tusuv.mn сайтад 
байршуулсан 

https://tusuvmn.wordpress.com/2016/03/17/%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%8D%D0%BB%D1%82%D1%8D%D0%B9-%D0%B4%D2%AF%D2%AF%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD-2016-%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D3%A9%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%B8%D0%BB-%D1%82%D0%BE-2/


Нийслэлийн 2016 оны төсвийн төслийн хэлэлцүүлэг 
2015 оны 11-р сарын 18. Нийслэлийн иргэний танхимд 

Зөвхөн Багануур дүүргийн Засаг дарга төсвийн төслөө 

ИТХ-д өргөн барьсан тухай мэдээлсэн.   

C:/- 2016 оны нийслэлийн төсвийн мониторинг/+ Нийслэл/2015.11.18. Нийслэлийн 2016 оны төсвийн төслийн танилцуулга.pdf


“Төсвийн шийдвэр гаргахаас өмнөх ил тод байдал”  

-Одоо хямралын үед энэ асуудал бүр чухал  
-Сайтар бодож төлөвлөж байж шийдэхийн 
оронд төсөв мөнгө олдохын хэрээр 
зарцуулах, барьж байгуулах шийдвэр 
гаргадаг болсон. 
-Төсвийн томоохон зарцуулалт, худалдан 
авалт, хөрөнгө оруулалт бүтээн 
байгуулалтын томоохон ажлыг төсөв мөнгө 
ярихаасаа өмнө хэрэгцээ, шаардлага, 
нийгэм-эдийн засаг, байгаль орчны 
нөлөөлөл, үр дагаврын талаас нь олон 
нийтийн оролцоотой хэлэлцэж эцэслэдэг 
байх.  

-Шинэ бүтээн байгуулалт буюу хөрөнгө 
оруулалт, худалдан авалтаар бий болгосон 
дэд бүтэц, зам, барилга зэрэг объект нь 
дараа нь байнгын бөгөөд их хэмжээний 
зардал шаарддаг. 
-Тухайн асуудлыг сайн мэддэг хүн, эсвэл 
чухал мэдээлэлтэй хүн заавал шийдвэр 
гаргагчдын дунд байх албагүй.  
- Юм болгоныг мөнгөөр шийдвэрлэж буюу 
худалдаад авч болох уу? Жишээлбэл, 
цэвэр агаар, аюулгүй байдлыг. Өндөр 
байшин, олон машин хөгжлийн зөвхөн 
нүүрэн тал юм.  

Төсвийн төсөл, төсвийн төлөвлөгөө төдийгүй 
цаашдаа төсөв мөнгө зарцуулахад хүргэх зорилт, 

амлалт, төсөл, хөтөлбөрийн ил тод, нээлттэй 
байдал, оролцоо 



Урьд жилүүдийн зарим бүтээн байгуулалт өнөөдөр 

Урьдчилж  сайтар бодож боловсруулсан уу? Алсыг харж чадсан уу? 



Хан-Уул дүүрэг.  
120 мянгатын 

төмөр гүүр 
 

720 сая төгрөг 

Арслантай 

гүүрийн усан 

хөшиг 

70 сая төгрөг 



«Хотын захиргааны шинэ төв төсөл” 

2013 оны 6-р сарын 19-нд 

Сонгинохарйхан дүүргийн 6-р хорооны 

9 га газарт хотын захиргааны шинэ 

цогцолборыг барихаар шав тавьжээ. 

Шав тавих ёслолын 

ажиллагаанд  Монгол Улсын 

Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж, УИХ-ын дэд 

дарга Р.Гончигдорж, Нийслэлийн 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 

дарга Д.Баттулга, Нийслэлийн Засаг 

дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 

Захирагч Э.Бат-Үүл нар оролцсон.   

Ирэх дөрөвдүгээр сард барилгын ажлыг эхэлнэ 

Өнгөрсөн оны зургадугаар сард шавыг нь тавьсан уг газарт ирэх 
дөрөвдүгээр сараас барилгын ажил эхлүүлж, хоёр жилийн хугацаанд 
барьж дуусган, ашиглалтад оруулахаар төлөвлөөд байгаа. 
Зам, барилгын салбарын тэргүүлэгч компанийнхан барина 

Хотын захиргааны шинэ цогцолбор барих аж ахуйн нэгжийг гэр 
хорооллын дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны журмын дагуу 
сонгон шалгаруулсан. Барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр БНСУ-ын “Халла 
гонсол” компани шалгарсан юм. Тус компани Чойр, Сайншандын 
чиглэлийн 90 км авто замыг хугацаанаас нь өмнө тавьж, ашиглалтад 
оруулсан. Хотын захиргааны цогцолбор барих туршлагатай, зам 
барилгын салбартаа улсдаа тэргүүлэгч аж ахуйн нэгж гэнэ. 
Одоохондоо мөнгө төлөхгүй 

Ажлын хэсгийн дүгнэлтээр Хотын шинэ төв барих ажилд 37.1 тэрбум 
төгрөг зарцуулна гэж мэдээлж байсан. Гэхдээ “Халла гонсол” компани 
барилгын ажлыг өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэхээр болж, дараа нь 

мөнгийг нь төлөх нөхцөлтэйгөөр гэрээ байгуулах гэж байгаа гэнэ. 
“Зураг төслөө дуусгах гэж байгаа. Хамгийн чухал асуудал бол 
барилгын үнэ, төлбөрийн ерөнхий зарчмууд. Одоогоор гэрээндээ 
дээрх асуудлыг харилцан тохиролцож, нухацтай шийдэх чухал үе дээр 
ирээд байна. Тус компанийнхан барилгын ажлын өртөг гэж 78 сая 
төгрөгийн тооцоо ирүүлсэн. Үүнийг нягтлах, бусад бэлтгэл ажлыг 
хангахаар ажиллаж байгаа” гэж нийслэлийн ЗДТГ-ын дарга 
Ё.Гэрэлчулуун ярилаа. 
Хэн, хаана нь ажиллах вэ? 

Хотын захиргааны шинэ цогцолбор нь нийслэлийн ИТХ, ЗДТГ, хурлын 
танхим, харьяа 31 агентлаг байрлах дөрвөн барилгатай байна. 
Нийслэлийн ЗДТГ болон Захирагчийн ажлын алба, харьяа 
агентлагуудыг хойд хэсгийн 20 давхар барилгад, урд хэсэгт нь 
нийслэлийн ИТХ-ын төлөөлөгчид, ажлын албад байхаар эхний 
ээлжинд эскиз зургийг нь гаргаад байгаа... 

“ХОТЫН ЗАХИРГААНЫ ШИНЭ БАРИЛГА ИЙМ БАЙНА» (www.ulaanbaatar.mn, 2014.02.28): 



БЯМБА ГАРАГТ ХОГНЫ УУТНЫ ТАЛААР 

САНАЛ АВНА ( 2014-04-17 ) 

Нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013 

оны 13-р тогтоолоор батлагдсан 

“Улаанбаатар хотын хог хаягдлын 

менежментийг сайжруулах 2013-2016 

хөтөлбөр”-ийн хүрээнд нийслэлийн айл 

өрхүүдэд хог хаягдлын зориулалтын уутыг 

эхний ээлжинд хэрэглэж хэвшүүлэх, цаашид 

хог хаягдлыг ангилан ялгах тогтолцоо руу 

оруулах ажлыг 2016 он хүртэл үе 

шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр болсон.  

Энэ ажлын хүрээнд айл өрх бүрт сар болгон 

хогны ногоон уутыг 15 ширхэгээр  2013 оны 

10-р сараас  эхэлж тараасан юм. 

... Хог хаягдлын зориулалтын уутыг 

үргэлжлүүлэн тараах эсэх талаар 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 

Хурлын 2014 оны 03 дугаар 27-ны өдрийн 

16/10 тоот тогтоол гарч иргэдийн дунд санал 

асуулт зохион байгуулахаар болсон. Санал 

асуултын үр дүнг НИТХ-д 2014 оны 5 

дугаар сарын 01-ний дотор танилцуулах 

юм. 

Хогны уутыг 9 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн тараана 

Хог хаягдлын зориулалтын уут тараах ажлыг зохион байгуулах тухай 

А/648 дугаар захирамжийг Нийслэлийн Засаг дарга  гаргажээ. 

Батлагдсан схемийн дагуу  2014 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн 

айл өрхүүдэд хог хаягдлын зориулалтын уут тараах ажлыг хороо, Сууц 

өмчлөгчдийн холбоо, худалдаа үйлчилгээний газар, хог тээвэрлэгч 

байгууллагуудаар дамжуулан зохион байгуулахаас гадна гэр хороолол 

дахь ус түгээх байруудаар хогны уутыг тараахаар боллоо.  



ХҮҮХДИЙН УРЛАН БҮТЭЭХ ТӨВИЙН 

БАРИЛГЫН ХУВЬЧЛАЛ 

2015.11.30. 

Нийслэлийн ИТХ-ын ээлжит 32 дугаар хуралдаанаар 

нийслэлийн өмчөөс 2016 онд хувьчлагдах хуулийн 

этгээд, эд хөрөнгийн жагсаалтад Хүүхдийн урлан бүтээх 

төвийн барилгыг оруулжээ.  

2015.12.18. 

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын дарга 

Ш.Төмөрбаатараас тодрууллаа. 

- Хүүхдийн урлан бүтээх төвийг ямар шалтгааны улмаас 

хувьчлах эд хөрөнгийн жагсаалтад оруулсан юм бол ? 

Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн барилга 1958 онд 

ашиглалтад орсон. Барилгыг мөнх цэвдэгтэй хөрсөн 
дээр барьж, барилгын суурийг чанарын муу түвшинд 

гүйцэтгэсэн учир ашиглалтын явцад зарим хэсгээрээ 

цууралт үүссэн. Мэргэжлийн хяналтын 

байгууллагаас  ашиглах боломжгүй гэсэн дүгнэлт 2 удаа 
гарсан. Уг барилга нь газар хөдлөлтийн таван баллыг 

тэсвэрлэхгүй, аюултай, ашиглалтын шаардлага хангахгүй 

барилгуудын жагсаалтад орчихсон байгаа.  

- Барилгыг хувьчлахгүйгээр нурааж, дахин шинээр барих 

бололцоо байхгүй юу ? 

- Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн барилгыг нурааж, дахин 

шинээр барих төсвийн бололцоо  байхгүй... 

2016.03.23.  
 
Нийслэлийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ээлжит 
хуралдаанаар нийслэлийн өмчөөс 2016 онд 
хувьчлагдахаар өмч хувьчлалын жагсаалтад 
орсон гурван барилгыг өмч хувьчлалын 
жагсаалтаас хасах санал орууллаа.  
Нэг нь: 
Хүүхдийн Урлан бүтээх төвийн барилгуудыг 
хүүхэд залуучуудыг хөгжүүлэх, хүүхдийн 
хөгжлийг хангах зориулалтаар барьж 
байгуулсан барилга байгууламж, бий 
болгосон хөрөнгийг хүүхэд багачуудад нь 
зориулалтынх нь дагуу үлдээх зорилгоор 
хувьчлалын жагсаалтаас хасах 



«Иргэдийн оролцоо—Хотын маргааш» зөвлөлдөх  санал асуулга 
Төрийн ордон 

2015 оны 12-р сарын 12-13 

- Санал асуулгад 

санамсаргүй 

түүврийн аргаар 

сонгогдсон 300 

гаруй иргэн 

оролцож, 

Улаанбаатар хотыг 

хөгжүүлэх ерөнхий 

төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан, их 

хэмжээний зээл 

аван хэрэгжүүлэх 14 

гол төслийг 

хэлэлцсэн.  

- Анхлан эрэмбэлсэн дараалал өөрчлөгдөж, хамгийн их үнэлгээ авсан эхний 6 төслийн 
4 нь байгаль орчныг сайжруулахад чиглэсэн төслүүд байсан ... Тодруулбал,  цэвэр 

эрчим хүч, эрчим хүчний хэмнэлт болон хог хаягдалтай холбоотой төслүүд, 

сургууль цэцэрлэгийн барилгын дулаан техникийн шинэчлэлтийг хийх, Туул Сэлбэ 

голын орчныг сэргээн сайжруулах, Эко парк байгуулах болон Угсармал орон 
сууцны барилгын дулааны алдагдлыг бууруулах зэрэг төслийг эхний ээлжинд 

хэрэгжүүлэх ёстой гэж иргэд үзжээ. 

- Дараа нь үйлдвэрлэл болон хөдөлмөр эрхлэлтийн төвлөрлийг сааруулж  хотын 

төвөөс гаргахад чиглэсэн төслүүдийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж үзсэн байна. 
Тухайлбал, Налайх дүүрэгт байгуулах барилгын материалын үйлдвэрлэл 

технологийн парк, Эмээлт орчим байгуулах хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл 

технологийн парк, Улаанбаатар хотын зүүн талд ачаа тээврийн нэгдсэн логистикийн 

төв байгуулах төслүүд 
- Улаанбаатар метро болон  Экологийн коридор  байгуулах төслүүдийн үнэлгээ 

доошилжээ.   



«Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв» 
Дүнжингарав, Мишээл экспо, Драгон ... 

 ”Нэг цонхны үйлчилгээ» 
 Төрийн үйлчилгээний ордон 

Төрийн үйлчилгээний цахим 
систем 

www.ezasag.mn 

http://www.zasag.mn/news/view/4918


Улаанбаатар хотын 2016 оны нийгэм, эдийн засгийн зорилт, төсвийн 
төслийн баримт бичгүүдийн ил тод байдал 

http://ulaanbaatar.mn/content/list/14.html


Нийслэлийн төсвийн мэдээллийн ил тод байдал 

http://ulaanbaatar.mn/content/list/6146.html


Улаанбаатар хотын 2016 оны нийгэм, эдийн засгийн зорилт, төсвийн 
төслийн баримт бичгүүдийн ил тод байдал 

C:/- 2016 оны нийслэлийн төсвийн мониторинг/+ Нийслэл/2015.05.05. 2016 onii zoriltiin sanal.xlsx
C:/- 2016 оны нийслэлийн төсвийн мониторинг/+ Нийслэл/2015.05.05. 2016 onii ajliin sanal.xlsx


Нийслэлийн шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас 



«Тогтоол, шийдвэрийн ил тод байдал» 

Нийслэлийн Засаг даргын тогтоол, захирамж 

“Шийдвэрийн төсөл харах» цэсэнд 

ublegal.mn


Баянзүрх дүүргийн төсвийн төслийн баримт 
бичгийн ил тод байдал 

БЗД-ийн 2014 оны төсвийн тодотголын 
төслийг 2014.12.24-нд өргөн барьсан албан 

бичиг байна 

- БЗД-ийн 2016 оны нийгэм, эдийн засгийн зорилт — ?  
- БЗД-ийн 2016 оны төсвийн төсөл (дотор нь хөрөнгө оруулалт, худалдан 
авах ажиллагааны төлөвлөгөө) — ?  
- БЗД-ийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалт, төсөл, хөтөлбөр арга хэмжээний төлөвлөгөө (иргэдээс санал авч 
хэлэлцүүлсэн байдлаар) - ?  



 НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 

 Сангийн яамны цахим сайт - mof.gov.mn 

 Төсвийн ил тод байдлын цахим хуудас - iltod.gov.mn  

 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн систем – tusuv-

oronnutag.mn 

 Монгол Улсын төсвийн шилэн дансны нэгдсэн цахим 

хуудас - shilendans.gov.mn (2016 оны шинэчилсэн хувилбар. 
2015 оны мэдээллийг агуулсан өмнөх хувилбарт сайтын 
эхний нүүрээр дамжин нэвтэрч орох боломжтой. Шууд хаяг нь 
- shilendans2015.gov.mn) 

 Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны вэб хуудас - 

https://e-procurement.mof.gov.mn/ (урьд нь e-procurement.mn 
хаягтай байсан)  

 Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг – Худалдан авах 

ажиллагааны газрын  цахим хуудас - www.e-tender.mn 

 Цахим худалдан авах ажиллагааны систем - http://

meps.gov.mn/ 

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нэгдсэн цахим хуудас – 

khural.mn   

 Нийслэлийн албан ёсны цахим сайт (Засаг дарга буюу 

Засаг даргын тамгын газар) - ulaanbaatar.mn  

 Нийслэлийн ИТХ-ын албан ёсны цахим сайт -  

www.citycouncil.m 

 Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газрын цахим 

сайт – www.ub-procurement.mn 

 Нийслэлийн харъяа байгууллага, агентлагуудын цахим 

сайтууд 

 Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын нийгмийн 

сүлжээнд нийдэх албан ёсны хуудсууд 

 Баянзүрх, Хан-Уул, Налайх, Багануур, 
Багахангай дүүргийн албан ёсны нэгдсэн 
(ИТХ ба ЗДТГ-ын) цахим сайт 

 Баянгол, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, 
Чингэлтэй дүүргийн албан ёсны (Засаг 
дарга буюу ЗДТГ) цахим сайт 

 Баянгол, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, 
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын албан ёсны 
цахим сайт  

 Улаанбаатар хотын шилэн дансны цахим 
сайт  -  shilendans.ub.gov.mn/ 

 Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 
нэгдсэн цахим сайт (khural.mn) дахь 
дүүргүүдийн ИТХ-ын хуудсууд 

 Зарим нийслэл, дүүргийн ЗДТГ, ИТХ-ын 
facebook, twitter хуудсууд 

 Нийслэлийн нутгийн өөрөө удирдах 
болон нутгийн захиргааны 
байгууллагуудын шийдвэрийн нэгдсэн 
сан - ublegal.mn 

 Бусад (http://nalaikh-tender.mn, http://bzd-
procurement.ub.gov.mn г.м) 

http://www.mof.gov.mn/
http://www.iltod.gov.mn
http://www.tusuv-oronnutag.mn
http://www.tusuv-oronnutag.mn
file:///C:/-%202015%20оны%20Иргэний%20төсвийн%20семинар.%20IRI/+%20ИРГЭНИЙ%20ТӨСВИЙН%20ГАРЫН%20АВЛАГА/shilendans.gov.mn
http://shilendans2015.gov.mn/
https://e-procurement.mof.gov.mn/
http://www.e-tender.mn
http://meps.gov.mn/
http://meps.gov.mn/
http://www.khural.mn/
http://www.ub-procurement.mn
http://nalaikh-tender.mn/
http://nalaikh-tender.mn/


Төсвийн хэвлэмэл материал, танилцуулга: 

-Төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны баримт бичгийн 
хуулбар (төсвийн баримт бичгүүд, ИТХ-ын хуралдааны 
тэмдэглэл),  
-Төсвийн талаархи танилцуулга, сурталчилгааны материал, 
товхимол, сонин бичиг, ном) 
-Сонин хэвлэлийн нийтлэл (мэдээ, сурвалжлага, ярилцлага) 
-Телевиз радиогийн нэвтрүүлэг (мэдээ, сурвалжлага, ярилцлага, 
хэлэлцүүлэг) 
-Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэлэлцүүлэг 



НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ЦАХИМ САЙТУУД 

http://www.bgd.mn/index.shtml;jsessionid=2668F23990ABB18908D590F94EE6DC3D
http://www.khanuul.mn/%D0%A5%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D1%83%D0%BB
http://bzd.ub.gov.mn/index.php?lang=mn
http://www.shd.mn/


 
НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 

Тодорхой төсөв, санхүү, 
концесс, хөрөнгө оруулалт, 
худалдан авах ажиллагааны 
мэдээллийг маш их байна.  
Гэхдээ: 
 Нэг мэдээлэл маш олон эх 

сурвалжаар эмх 
замбараагүй тарж байрласан 

 Мэдээлэл бүрэн байдагггүй, 
задаргаа, нарийвчлал, 
хавсралт дутуу  

 Иргэд, олон нийтэд 
зориулсан төсвийн 
мэдээллийн жишиг, загвар, 
стандарт байхгүй. Ижил 
буюу төстэй мэдээллийг өөр 
өөрөөр нэрлэх гэх мэт.  

 Төсөв, түүний үйл явцыг 
салгаж мэдээлдэг учраас 
бүрэн дүр зураг 
харагддаггүй.  

 Мэдээлэл шуурхай биш, 
шинэчлэгддэггүй гэх мэт.  



НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАХИМ САЙТ 



НИЙСЛЭЛ, ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 



 Одоо төсвийн ил тод байдлыг цэгцлэх цаг 
 “Сайн төсөв», «Шударга төсөв», «Ухаалаг төсөв», «Хүртээмжтэй төсөв», 

“Болор төсөв» 
 “Шилэн данс vs Тогтоол шийдвэр” 
 «Төрийн ой санамж». Өмнөх мэдээллийг хадгалах соёл.   
 -Төсвийн мэдээллийг ил тод болгох ажлыг ном ёсоор хийх (1.Хугацаанд нь, 

2.Алгасахгүй 3. Бүрэн буюу хавсралтын хамт) 
 Хуралдааны журам (Төлөөлөгчдйин хурал vs тэргүүлэгчдийн хурал, 

“давхар дээл», процедур барих, хуралдааны тэмдэглэлийн ач холбогдол) 
 -«Мэдээллийн нэг цэг»-ийн үйлчилгээ.  Hub– Хаб. Мэдээлэл хоёр янз 
байдаг. 1. Тухайн мэдээлэл өөрөө 2. Тухайн мэдээллийг хаанаас олж авах 
тухай мэдээлэл. «Олон цагтай хүн хэдэн цаг болж байгааг мэддэггүй».  
 Төрийн байгууллагын сайтууд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл шиг байгааг 
өөрчлөх. Бусад улсынхыг харахад зар мэдээллийн тал давамгайлсан буюу  
шийдвэр гарахаас өмнөх ил тод байдалд үйлчилдэг 
 Өгөгдлийн сан байгуулах. Төрийн байгууллага, юуны өмнө мэдээлэл, 
өгөгдлийн эх сурвалж байх. Мэдээллийн ашиглаж болохуйц хэлбэр формат, 
Цаасан (баримт бичиг, товхимол, ном, сурталчилгааны хуудас, ном). Цахим 
файлын формат (doc, xls, pdf, ppt, jpg, png, xml, html, mp4. 

«ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦЭГЦЛЭХ» 



“Иргэд төсвөө хянана”  
иргэний нийгмийн сүлжээ 

www.tusuv.mn 


