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1. Мониторингод хамрагдсан асуудлын талаар товчхон
УИХ-д сонгогдсон гишүүд "тойргийн" менгө гэсэн нэрээр улсын төсвийн багагүй
хөрөнгийг өөрсдийн нэрээр зарцуулсаар ирсэн тухай бид өмнөх тайландаа дурьдсан.
Анх 2004 онд гишүүн бүр 10 сая төгрөг тойрогтоо зарцуулахаар авч эхэлсэн мөнгөний
хэмжээ жил бүр нэмэгдсээр 1 тэр бум төгрөг болсон нь 6 жилийн дараа хэмжээ нь
анхныхаасаа 100 дахин өссөн дүн харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл1 энэ мөнгийг олгож
эхэлснээс хойш өнөөг хүртэл дор хаяж 180.12 тэрбум төгрөгийг "тойргийн" мөнгөнд
зориулсан гэсэн үг болно.
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Он

2004 онд

10 /сая.төг/

760 /сая.төг/

2005 онд

10 /сая.төг/

760 /сая.төг/

2006 онд

100 /сая.төг/

7.6 /тэрбум.төг/

2007 онд

250 /сая.төг/

19 /тэрбум.төг/

2008 онд

500 /сая.төг/

38 /тэрбум.төг/

2009 онд

500 /сая.тег/

38 /тэрбум.төг/

2010 онд

1.0 /тэрбум.тег/

76 /тэрбум.тег/
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2. Мэдээлэл цуглуулсан аргачлал ба эх сурвалж
Мэдээлэл цуглуулах ажлыг "Иргэд төсвөө хянана" ТББ-уудын сүлжээний гишүүн
байгууллага болох "Хил хязгааргүй алхам" ТББ-аас хариуцан гүйцэтгэсэн. Энэ талаар
хүснэгт №1-ээс харна уу, мөн илүү дэлгэрэнгүйг Хавсралт 2 - т оруулсан болно.

Мэдзэлэл
терөп

хүлээн

авсан

эх

2009 оны
мэдээллийг нь
хүлээн авсан
гишүүдийн тоо

сурвалжмйн

2010 оны
мэдээллийг нь
хүлээн авсан
гишүүдийн тоо

Албан бичиг, факс
болон цахим хаягаар
мэдээллээ илгээсэн УИХ-ын гишүүн

4

5

Орон нутаг дахь ТББ-ын
дамжуулан хүлээн авсан

21

32

—

20

25

57

ажилтнуудаар

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээс татаж авсан
/сонин, цахим хуудас гм./
Нийт
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Энэ мөнгийг анх 2004 оноос эхлүүлэн тооцож үзэв. Гэхдээ зарим хэвлэлүүдэд дурьдсанаар 2000 оны
УИХ-ийн сонгуулиар сонгогдож байсан гишүүд тойрогтоо зарцуулахаар тус бүр 10 сая төгрөг төсвөөс
гаргуулан авдаг байсан гэх мэдээлэл байдаг.
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Уг мэдээлийн мониторингийг 2010 оны 10 сарын 1-ээс 2 сарын хугацаанд хийж дуусган
олон нийтэд дунгээ танилцуулахаар төлөвлөж мэдээлэл цуглуулах ажлаа эхлүүлсэн
бөгөөд ингэхдээ УИХ-ын 76 гишүүдэд холбогдох мэдээлэл явуулахыг хүссэн албан
захидал илгээснээс 5 гишүүн буюу 6.5% нь бидэнд албан ёсоор хариу ирүүлэн
мэдээллээ илгээсэн бол үлдсэн гишүүдээс ямар нэгэн тодорхой хариу ирүүлээгүй тул
орон нутагт ажилладаг ТББ болон ЗДТГ-ын ажилтнуудаар дамжуулан уг мэдээллийг
олж цуглуулсэн болно.
Мөн Хүснэгт №1 харуулснаар мэдзэллийг өөр өөр эх сурвалжаас цуглуулсан бөгөед
түүний нэг нь зарим цахим хуудас болон өдөр тутмын сонин, бусад олон нийтийн
мэдээллийн хэрэгслээс авсан мэдээлэл юм. Цугласан бүх мэдээллийг утолА/Ливиу.тп
цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд ил тод болгохдоо эх сурвалжийг нь тухай бүр
дурьдсан. Мөн бидний цуглуулж та бүхэнд танилцуулж буй энэхүү тайланд дурьдсан
мэдээлэл, гүйцэтгэсэн ажлын талаар тухайн орон нутаг бүрд очиж бодитоор
танилцаагүй учраас бүгд 100%-ийн гүйцэтгэлтэй, эсвэл энд дурьдсан мэдээлэл бодит
хэрэгжилт хоёрт ямар нэгэн зөрүү байж болох бөгөөд энэхүү дүн мэдээ нь зөвхөн
мэдээллийн мониторингод үндэслэсэн болно.

3. Судалгааны мэдээлэл, түүнд хийсэн дүн шинжилгээ
Цугласан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, танилцуулга бичиж боловсруулах ажлыг
Сонгогчдын Боловсрол Тев хариуцан ажилласан бол эдгээр мэдээллийг олон нийтэд
хүргэх зэрэг бусад зохион байгуулалтын ажлыг "Иргэд төсвөө хянана" сүлжээний
зохицуулагч Д.Цэрэнжав хариуцан гүйцэтгэлээ.
Энэхүү танилцуулгад УИХ-ын гишүүдийн 2009, 2010 онд тойрогтоо хөрөнгө оруулалт
хийсэн 114 тэрбум төгрөгийн 53.5% буюу 61 тэрбум орчим төгрөгийн зарцуулалтын
талаархи мэдээллийг багтаасан болно. Учир нь судалгааны мэдээлэл цуглуулах
хугацаанд нийт 57 гишүүний мэдээллийг олж авсан бөгөөд 19 гишүүн огт мэдээлэл
ирүүлээгүй бөгөөд тодорхой мэдээлэл олдоогүй. Харин 32 гишүүний 2010 оны, 25
гишүүний 2009 ба 2010 оны тойргийн хөрөнгө оруулалтын талаархи баримт, мэдээг
цуглуулж авсан ба түүнд энэхүүү танилцуулга үндэслэсэн юм.
3.1. Төевийн тэгш бмш хурваарилалтыг бий болгож байгаа нь нийт иргэн, улсын
ашмг сониржлыг зөрчсен үү?
УИХ-ын гишүүд тесөв хэлэлцэж батлах үеэр өөрийн сонгогдсон тойрог руугаа тесвийн
херөнгөөс аль болох ихийг батлуулан авах гэдэг хүсэл эрмэлзэл нь яваандаа тойргийн
мөнгийг бий болоход нөлөөлсөн. Угтаа УИХ-ын гишүүн бол Үндсэн хуулиар ард түмний
элч, нийт иргэн, улсын ашиг сонирхлыг хамгаалах учиртай. Гэтэл "сонгуулийн нутаг
дэвсгэрийн явцуу эрх ашгийг урьтал болгож тухайн нутаг дэвсгэрийн онцлог, нөхцел
байдлыг үл харгалзан зөвхен сонгууль явуулахын тулд зохион байгуулахад зориулсан
нутаг дэвсгэрийн хуваарийг шууд үндэслэж байгаа нь төсвийн хуваарилалтын тэгш бус
байдлыг бий болгож байна2. Хүснэгт №2-т төсвийн хөрөнгийн хуваарилалтыг нэг хүнд
ногдох байдлаар нь нийслэл ба аймаг гэсэн 2 хэсгээр ангилан харуулав.

2

Төв аймгаас сонгогдсон нэг УИХ-ын гишүүнд 13.398 сонгогч ногдож байхад Баянзүрх дүүргээс сонгогдсон
нэг гишүүнд 39.617 сонгогч ногдож байна2. Сонгуулийн 8 дугаар тойрогт ногдох бүртгэгдсэн сонгогчдын
тоо 27.506 байхад 22 дугаар тойрогт 158.467 буюу бараг 6 дахин зерүүтэй байна.
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Хүн амын тоо 4
/2009 он байдлаар/

Ногдож буй х©р®нг®
оруулалтьга хэмжээ3
Орон нутаг

Мандатын тоо

сая.төг

хувиар

мян.хүн

хувиар

Ыийслэл

20

30 000.0

26%

1 112.3

41%

Аймгууд

56

84 000.0

74%

1 623.5

59%

Нийт

76

114 000.0

2 735.8

Гэтэл хүн амын бараг тал хувь нь нийслзлдээ амьдарч байгаа нөхцөлд, нийслэлийн
агаарын бохирдол, авто замын түгжрэл, боловсролын болон эрүүл мэндмйн
үйлчилгээний хүртээмжгүй байдал зэрэг бүх тулгамдсан асуудал эцэстээ тесвийн
херөнгө оруулалтын хүрэлцээгүй, тэгш бус байдлаас үүдэлтэй байна.
3.2. Хэвд? аль сониртол нь хүчтэй нөл®ал®е° Улс тврийн хөрөнго оруулалт уу,
эсвэл улс орньв хөгжилд хувь нэмэр оруулах хөрөнг® оруулалт уу?
2008 оны сонгуулийн емнө УИХ-ын гишүүн Э.Бат-Үүл чуулганы хуралдаан дээр
тойргийн мөнгийг "...энд сууж байгаа 76 гишүүний тойрог дээр херөнгө оруулалт хийх
нь цаад утгаараа бол 2008 оны сонгуульд хийж байгаа хөрөнгө оруулалт байхгүй юу.
Улс төрийн хөренгө оруулалт шүү дээ. Үүний цаана ардчилсан сонгууль гэдэг чинь
устаж алга болж байгаа гэдгийг бид нар мэдэж байгаа. Одоо удахгүй 500 сая болно.
Удахгүй нэг тэрбум болно. Одоо жишээ нь 2008 онд надтай хэн үзэлцэх юм" гэж хэлж
байсан байх юм. Түүний үг биеллээ олж 2008 онд тэр дахин ялж, нөгөө тойргийн мөнгө
500 сая, нэг жилийн дараа нэг тэрбум төгрөг болсон гэдгийг та бүхэн мэднэ.
Графвж № 1 .
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Байгаль орчин
Бусад
Нийгмийн хамгаалал
Төрийн үйлчилгээг дээшлүүлэх
Зам, тээвэр
Нийтийн үйлчилгээ, хот тохижилт
Эрүүл мэнд
ХАА, Үйлдвэрлэлийн
Барилга, эрчим хүч
Боловсрол, соёл урлаг, Шинжлэх

4 421.3
* 729

1520
3988
шш.шш»! 4868.3
Ш 6612

—>4 7892.92
7"
18205

Гоафик №1-р. УИХ-ын 500 сая болон нэг тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт дараахь
салбаруудад зарцуулагдсан байна. Хамгийн их хөрөнгө оруулалт хийсэн салбар нь
боловсрол, соёлын салбарт тэргүүлэх зэргийн анхаарал хандуулсан болохыг нийт
хөрөнгө оруулалтын 29.2% болох 18 тэрбум төгрөг харуулж байна.
3
Бид дээр дурьдсанчлан 2009 ба 2010 оны тойргийн мөнгөнд буюу нийт 114 тэрбум төгрөгийн
зарцуулалтад мониторинг хийсэн болно.
4
Монгол Улсын статистикийн эмхтгэл. Улаанбаатар, 2010 он.
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Боловсролын салбарт хийгдсэн хөрөнгө оруулалт бусдаас илүү өндөр байгаа учир
илүү сонирхуулах үүднээс Гоафик№2-т задалж харууллаа.

ГрафикР192.

Задаргаа^ Болөвсрольвн салбар
Бусад

2.2% |

Орон нутгийн ХДТ ба соёлын
төв, бусад олон нийтийн соёл...
Сургуулийн өмнөх боловсролын
байгууллагад
| Ерөнхий боловсролын сургуулиудад

|
1

28.6%

|

!

|ВЁЙ1Ш| .1 28.1%

1

!

1

1

Энэ хэсэгт боловсролыи байгууллагад хийсэн хөрөнгө оруулалтын дийлэнх хэсэг нь
/40.9%/ ЕБС-д түлхүү чиглэсэн байгааг харж болно. Гэтэл өнөөг болтол боловсролын
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн асуудал анхаарал татсан асуудал хэвээр байна.
Тус салбарт хийгдсэн ажлуудыг ангилж үзэхэд дээрх гурван салбарт голлон
зарцуулагдсан байгаа бөгөөд тэр дундаа барилга, тоног төхөөрөмж зэрэг ямар нэг эд
зүйлс худалдан авах, урсгал засвар зэрэгт шууд зориулагдаж, хүний нөөцийн чадварыг
нэмэгдүүлэх, багшийн ур чадвар, мэргэжпийг дээшлүүлэх зэрэг "хүний хөгжил"-д
анхаарсан ажлууд туйлын бага байна. Улсын болон орон нутгийн төсөвт эмнэлэг,
сургууль, цэцэрлэгүүдийн засвар, тоног төхөрөөмжийн зардлуудад зориулагдсан мөнгө
төсөвлөдөг атал эдгээр засварын чанартай зардлуудад тойргийн мөнгөний багагүй
хэсэг нь зарцуулагдсан байгааг "давхардуулсан" үрэлгэн зардал гэж үзэхэд хүргэж
байна.
Эрүүл мэндийн салбарт зарцуулагдсан хөрөнгийн дийлэнх хэсэг нь ч мөн адил
эмнэлгүүдийн барилгын засвар, тоног төхөөрөмжид зориулагдсан болох нь дүн
шинжилгээний явцад харагдсан учраас бид эдгээр хөрөнгө оруулалтуудыг гүйцэтгэсэн
ажлын нэр төрлөөр нь ангилж, тэдгээрт харгалзах төсөвт өртгөөр жагсаан гаргасан
болио.
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Графмвс №3= Нймт ж@р®нг® о р у у л а я т г Г ү й ц э т г э с э н а ш ы н
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Хүний нөөцийн чадавхийг..
Төсөл хөтөлбөрт
ХАА, газар тариаланг хегжүүлэхэд
Байгаль хамгаалал, ундны усны..
Бусад
Нийгнийн хамгаалалд
МАА-г хөгжүүлэхэд
Төрийн үйлчилгээг сайжруулахад
ЖДҮ-г хөгжүүлэхэд
Тоног төхөөрөмж, машин..
Зам тавих
Эрчим хүч
Хотын тохижилт, нийтийн..
Барилга, сантехникийн засварт
Шинээр баригдсан..

> 40.5
|
ьа 805
I
—1 1131.8
шал 14063
|
^—* 1519.7
-—< 1520
]
2840:
|
^адиаея 3083
]
4591.4
|
ь———4666.47
^.„.^«..„«а.^ч 4868.3
5406.7
5617
7478.67

_

_
л

^

Ц
15182.7

Гоафик №3 нь боловсрлын болон эрүүл мэндийн салбарт зарцуулсан хөрөнгийн
/График№1/ дийлэнх хэсэг нь сургууль, цэцэрлэг, сумын соөлын төвийн барилгын
засварын ажил /7478.6 сая.төг/, тэдгээрт зориулсан элдэв төрлийн тоног төхеөрөмж
бэлэглэхэд /4666.4 сая.төг/ зориулагдсан бол, үлдсэн хэсэг нь сум, хороодод шинээр
цэцэрлэг, сургууль барьж өгөхөд зарцуулагдсан байна.

Г р а ф и ж № 4„
Бөловсролын салбарт шмнээр
йармгдсан барилгууд /саи.тег/
Шинээр сургуулийн дотуур
байр

I3ш
800

Шинээр баригдсан | 7 ш
сургүуль, сургүулийн .

111§1И1®1|1490 •

Шинээр баригдсан спорт ! б ш
заал
Шинээр баригдсан цэцэрлэг

17 ш

:41®

Нийт 17 хүүхдийн цэцэрлэг баригдсаны 7 нь Улаанбаатарт, 10 нь орон нутагт шинээр
баригдсан нь сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын хүртээмж нэмэгдэж энэ
хэрээр түүнд хамрагдах хүүхдуүдийн тоо дор хаяж 1440 орчмоор нэмэгдсэн нь сайн үр
нөлөөтэй ажил болжээ. Мөн зарим сумуудад сурагчдын дотуур байрны хүрэлцэз бага,
зарим орон нутагт огт байдаггүйгээс хөдөө амьдарч буй айлын хүүхдүүдийн хувьд
хичээл завсардалт ихсэх, улмаар сургалтын чанарт муугаар нөлөөлөх зэрэг сөрөг
нөлөө байдгийг ЕБС-ын багш нар, эцэг эхчүүд ярьцгаадаг. Тэгвэл График №4-т
харагдаж буй 3-н дотуур байр нь Дорноговь аймгийн Алтанширээ, Ховд аймгийн Буянт,
Архангай аймгийн Хашаат сумуудад тус тус шинэ дотуур байртай болсон бол ЕБС-ын
6

7-н хичээлийн шинэ байрууд мөн л бүгд аймгуудад баригджээ. 1990-ээд оноос хойш
нийслэл рүү чиглэсэн хүн амын шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор хүн амын хэт
төвлөрөл нийслэлд бий болсон ч төсвийн хөрөнгийн хуваарилалтын ихэнх хэсэг хөдөө,
орон нутагт чиглэсэн байгааг эдгээр тоо баримтууд харуулж байна.
Эмнэлгүүдэд түргэн тусламжийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай хүргэх зорилготойгоор
шинээр худалдан авч өгсөн түргэний автомашины үнэ нь 5-44 сая.төг-ийн хооронд
хэлбэлзэж байна. Үнийн хувьд зөрөө маш их байгаагийн шалтгааныг эрэлхийлэхийг
хүссэн. Эдгээр машинуудын хувьд ижил төсөөтэй зүйл нь ганц ашиглах зориулалтын
хувьд ижил бөгөөд хаана ямар нөхцөлд ашиглах, машиныг нийлүүлсэн компани,
худалдан авалтыг зохион байгуулсан байгуулллага зэрэг нь бүгд өөр өөр байна. Дээрх
нөхцөлүүдээс бодит үнэд хамгийн их нөлөөлөх үзүүлэлт нь тухайн машины зориулалт
бөгөөд, бүгд эмнэлгийн түргэн тусламжийн үйлчилгээнд ашиглагдах ч үнийн хувьд их
хэмжээний зөрүүтэй байна.
Тухайлбал:
о

Чингэлтэй дүүргийн 15 өрхийн эмнэлгүүдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх 15
машиныг УИХ-ын гишүүн Д.Очирбатын тойргийн хөрөнгө оруулалтын мөнгөөр
нийлүүлсэн байна.
Энэ машинууд дүүргийн эрүүл мэндийн салбарын
үйлчилгээг түргэн шуурхай явуулах боломжийг нь бүрдүүлэх зорилготой. 15
машины нийт үнэ 75.0 сая төгрөг бөгөөд нэг бүрийн үнэ нь 5 сая төгрөг гэсэн үг.
Энэ бол хамгийн хямд үнэтэй машины жишээ.

о

УИХ-ын гишүүн С.Оюун Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэлд
хүүхдийн түргэн тусламжийн үйлчилгээнд зориулан нэг автомашин худалдан
авч өгсөн бөгөөд үнэ нь 44.0 сая төгрөгийн өртөгтэй байна.

о

УИХ-ын гишүүн Ц.Нямдорж, Б.Чойжилсүрэн, Ч.Хүрэлбаатар нар хамтран Увс
аймгийн 2 суманд түргэн тусламжийн зориулалтаар ашиглах автомашин
худалдан авсан байна. 2 автомашны үнэ нийлээд 36.6 сая төгрөг байна. Нэг
машины үнэ 18.3 сая төг гэж тооцоо гарна.
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Хавсралт №1.
М.Фридманы "Менгөний зарцуулалтын матриц"
Төрийн зүгээс иргэдэд үзүүлэх нийгмийн халамж өндөр, нийгэм, эдийн засгийн бүхий л
салбарт төрийн оролцоо маш их зэрэг одоо үеийн манай улстай төстэй ийм нийгмийн
тогтолцоо дутагдалтай талыг Америкийн нэрт эрдэмтэн Мильтон Фридман "Хувь
заяагаа сонгох нь" номондоо "Мөнгөний зарцуулалтын матриц"-аар энтайнээр
тайлбарлан харуулсан байдаг. Уг матриц нь мөнгөний эх үүсвэр болон зарцуулалтын
зориулалтаас үүдэн гарах 4 хувилбартай бегөөд тэдгээр хувилбар тус бүрийн
онцлогийг дараах байдлаар тодорхойлсон байна.
Хүснэгт №

Таны
мөнгө
хэний
мөнгө
БОЛОХ
Өөр хүний
мөнгө

ХЭНД ЗАРЦУУЛАХ
Өөр хүнд
Та өөртөе
2.
1.
Мөнгөө хэмнэх, зарцуулж Менгөе хэмнэх сэдэл хэвээр
байна, цаад хүндээ
буй мөнгө бүрээ үр
ашигтай зүйлд зарцуулах таалагдах зүйлд
зарцуулахыг хичээнэ.
сэдэл байна.
3.
Мөнгийг хэмнэх, үнийг
бага байлгах сонирхол
байхгүй, харин зарцуулж
буй мөнгөндеө аль болох
ашигтай зүйл авахыг
хүснэ.

4.
Менгө хзмнэх, эсвэл цаад
хүндээ таалагдах зүйл авах
сонирхол аль аль нь маш
бага, харин өөрөө хамт
түүнийг зарцуулж байгаа бол
3-р хувилбарын шинж чанар
давамгайлна.

Дээрх хүснэгтмйг М.Фридман дараах байдпаар тайлбарлан бичсэн байна.
"Хууль тогтоогчид өер хэн нэгний мөнгийг яаж зарцуулах талаар саналаа өгдөг.
Тэднийг сонгож буй сонгогчид нэг талаас өөрийн мөнгийг өөртөө яаж зарцуулах вэ
гэдэгт санал егч байгаа мэт боловч энэ нь 1-р хүснэгтийн шууд утга ч бас биш... Хүнд
сурталтнууд өөрийн биш мөнгийг өөр хэн нэгэнд нь зарцуулдаг. Маш хүчтэй үйлчилдэг
хувийн сонирхол нь биш, зөвхөн хүн чанар нь л тусламж авч байгаа хүмүүст хамгийн
ашигтайгаар мөнгийг зарцуулах сонирхол буй болгох байх. Үрэлгэн, үр ашиггүй
зарцуулалт үүнээс л үүдэлтэй" хэмээн М.Фридман тайлбарлажээ.
Өөрөөр хэлбэл иргэдээс татварын замаар хураан төвлерүүлсэн мөнгөө эргүүлэн
иргэдэд зориулан зарцуулах тэр үйл явцад түүнийг шийдвэрлэж буй эрх
мэдэлтнүүдийн хувийн сонирхол маш хүчтэйгээр нөлөөлдөг байх нь. Улсын төсвийг
зарцуулж буй төр 4-р хүснэгтэд байгаатай адил хандлага гаргадаг хэмээн Ерөнхийлөгч
Ц.Элбэгдорж "Нүүх үү? Үлдэх үү?" лекцээрээ дамжуулан санал нийлж буйгаа
илэрхийлсэн байдаг.
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Хавсралт -2. Нэмэлт Графикууд.
График №5 . Шинээр баригдсан нийт барилгын а ж л ы н
!

1

Сургуулийн барилга
Соёлын төв ба нийтийн соёл, амралт
чөлөөт цагт зориулсан газрууд

• ••

-

•

—

—

1

Эмнэлгийн барилга
Цэцэрлэгийн барилга

График №6 .

1

Барилга ба сантехникийн нийт
засварын ажлын...

Цэцэрлэгийн барилгын засварт

1 8%
-

10%

Соёлын төв ба нийтийн..

1 14%

Эмнэлгийн тохижилт, засварт
Сургуулийн барилгын засварт

• 27%
1

Нийтийн орон сууцны засварт

—•
1

я

:

40%

График № 7. ХАА, МАА ба үйлдвэрэлийг дэмжсэн хөрөнгө
оруулалтын ...
1
|
Бусад к У 4.3%

1

МАА-г хөгжүүлэх

31.7%
12.7%

ХАА, газар тариалан хөгжүүлэх
ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх

1

Г

Т

г^

М 51.2%
Т——г

Хавсралт №3.
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УИХ-ын гашүүдийн тойргийн мөнгөний зарцуулалтын тайланг цуглуулсан эх
сурвалжууд
УИХ-ын гишүүдээс өөрсдөөс нь
албан бичиг, факс болом Е-мэйл-р
ирсэн
100 сая
1 тэр бум
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ц.СЗДВАНЧИГ
Д.ГАНХУЯГ
Ч.САИХАНБИЛЭГ
Г. БАЯ РСАИХАН
* * *

Ц.СЭДВАНИЧИГ
Д.ГАНХУЯГ
Ч.САИХАНБИЛЭГ
Г.БАЯРСАИХАН
Д.ЗОРИГТ

Орон нутгийн ТТБ-ын ажилтан,
төлөөлөгчдөөс факс, болон Е-мэйл,
бичгээр ирүүлсэн
500 сая
1 тэр бум
Р.АМАРЖАРГАЛ
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

Г.ЗАНДАНШАТАР
Б.БАТБАЯР
* * *
* * *
* * *

Д.ОДБАЯР
Ц.ШИНЭБАЯР
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

Х.БАДАМСҮРЭН
Ц. БАЯ РСАИХАН
С.БАТБОЛД
Д.ДОНДОГ

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ө.ЭХНТҮВШИН
Л.ГҮНДАЛАИ
Ж.СҮХБААТАР
Д.ХАЯНХЯРВАА
Л.ГАНСҮХ
Д.ОДХҮҮ
С.БАЯР
Л.ГАНТӨМӨР
С.БАТБОЛД /ЕС/
Д.ОЧИРБАТ
С.ОЮУН
* * *
* * *
* * *

4 гмшүүн

5 гишүүн

21 гишүүн

Р.АМАРЖАРГАЛ
Д.ДЭМБЭРЭЛ
С.БЯМБАЦОГТ
Х.ЖЕКЕИ
А.ТЛЕИХАН
Х.БАДЕЛХАН
Г.ЗАНДАНШАТАР
Б.БАТБАЯР
Х.БАТТУЛГА
Ц.ДАШДОРЖ
Ж.ЭНХБАЯР
Д.ОДБАЯР
Ц.ШИНЭБАЯР
П.АЛТАНГЭРЭЛ
Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН
Г.БАТХҮҮ
Д.ЗОРИГТ
З.ЭНХБОЛД
Х.БАДАМСҮРЭН
Ц.БАЯРСАИХАН

Хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслээс татаж авсан
500
сая
* * *

***:
* * *

:

* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

.

1 тэр бум
С.ЛАМБАА
Р.ГОНЧИГДОРЖ
Н.БАТБАЯР
Э.МӨНХ-ОЧИР
Ц.ЦЭНГЭЛ •
ЖБАТСУУРЬ
Я.БАТСУУРЬ
С.ЭРДЭНЭ
. Г:
О.ЧУЛУУНБАТ
Х.ТЭМҮҮЖИН •
Ц.МӨНХ-ОРГИЛ ..
Д.АРВИН
Д.ТЭРБИШДАГВА
Н.АЛТАНХУЯГ
Л.БАТБАЯР /КЁК/
Ц.БАТБАЯР
Р.РАШ
Д.ЭНХБАТ
Б.БАТ-ЭРДЗНЭ •
Ч.УЛААН

* * *
* * *

Ө.ЭНХТҮВШИН
Л.ГҮНДАЛАЙ
Ж.СҮХБААТАР
Д.ХАЯНХЯРВАА
Л.ГАНСҮХ
Д.ОДХҮҮ
* * *

Л.ГАНТӨМӨР

)

* * *
* * *

С.ОЮУН
Ц.НЯМДОРЖ
Ч.ХҮРЭЛБААТАР
Б.ЧОЙЖИЛСҮРЭН
32 гишүүн

***

20 гишүүн

Жич: Хүснэгтийн харгалзах нүдэнд нэр нь бичигдсэн УИХ-ын гишүүний мэдээлэл
байгаа бөгеөд хэрвээ *** тэмдэг тавьсан бол тухайн жилийн мэдээлэл байхгүй хэмээн
ойлгоно уу. Мөн дээрх хүснэгтэд огт нэр нь дурдагдаагүй гишүүдийн холбогдох
мэдээлэл энэ тайланд огт дурдагдаагүй болохийг анхаарна уу.
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