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1. ҮНДЭСЛЭЛ

Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улс хурдацтай өсөж буй уул уурхайн салбараас 
улам хараат болохын зэрэгцээ тус салбарын угаас тогтворгүй байдал болон 
улс төрийн шийдвэрийн өөрчлөлтүүдээс шалтгаалан төр засгийн бодлого 
тогтворгүй, тэдгээрийн хэрэгжилт болон төсвийн сахилга бат сул байна.  
Эдгээр хүчин зүйлсээс шалтгаалан улс их хэмжээний өр зээл тавьж өндөр 
зарлага гаргасаар байна. Монгол Улс 2017 онд өрийн хямралд орохоос 
зайлсхийж, хөнгөлөлттэй зээл авахын тулд Олон улсын валютын сангийн 
хөтөлбөрт хамрагдахад хүрсэн ба нөхцөл байдлыг сайжруулахын тулд төсөв 
санхүүгийн шинэчлэл хийх шаардлага тулгараад байна. 

 Уг шинэчлэлийг хийх нэг арга зам нь Төсвийн тогтвортой байдлын 
зөвлөл (ТТБЗ)-ийг байгуулах явдал юм. Төсвийн зөвлөл нь төсвийн орлогын 
хэтийн төлөвийг үнэн зөв тодорхойлж, засгийн газрын бодлого төсвийн дүрэм 
журмын дагуу хэрэгжиж буй эсэхийг хянах, урт хугацааны тогтвортой байдлыг 
хангахад голлох үүрэг гүйцэтгэх институци болох бололцоотой юм. Саяхан 
Улсын Их Хурал (УИХ)-аас ТТБЗ-ийн дүрмийг баталсан ба үүнд уг зөвлөл 9 
гишүүнтэйгээр УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны харьяанд байхаар заасан. 
ТТБЗ-ийн үндсэн зорилтууд нь Төсвийн тухай хууль болон Төсвийн тогтвортой 
байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, улсын төсвийн төсөлд хараат бус хяналт 
шинжилгээ хийх, УИХ-д зөвлөмж бэлтгэж хүргүүлэх зэрэг болно. Бодлогын 
энэхүү хураангуйд улс орнууд төсвийн бодлого, сахилга батыг сайжруулах 
зорилгоор төсвийн зөвлөлийг байгуулан ажилласан туршлага, Монгол Улсад 
байгуулагдаж буй ТТБЗ-ийн үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалтад санал 
дүгнэлт өгөх судалгааны ажлыг хураангуйлан хүргэж байна.1 Дэлгэрэнгүй 
судалгааг Байгалийн баялгийн засаглалын хүрээлэнгийн вэб хуудаснаас авч 
болно. 

2. МОНГОЛ УЛСАД ТӨСВИЙН ЗӨВЛӨЛ ЯМАР  АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ ВЭ?

2.1 Төсвийн бодлогын өнөөгийн байдал 

Монгол Улсын төсвийн бодлогыг тодорхойлж буй гол хууль тогтоомж, 
институцийн тогтолцоо:

Төсвийн тухай хууль (2011)

Уг хуулиар Улсын нэгдсэн төсөв, санхүүгийн болон эдийн засгийн зөвлөл 
(төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоо болон салбарын судлаачдаас 
бүрддэг) болоод эдийн засаг санхүүгийн бодлого боловсруулахад Сангийн 
яаманд туслалцаа үзүүлэх зорилго бүхий судалгааны төв байгуулах тухай 
заасан байдаг ч бодит байдал дээр үр дүнтэй ажиллаагүй тул төсвийн зөвлөл 
орхигдсон зарим чиг үүргийг гүйцэтгэх боломжтой. 

1  Энэхүү бодлогын хураангуйг бэлтгэхэд ашигласан эх сурвалж болох ББЗХ-гийн судалгааг англи монгол хэл 
дээр www.resourcegovernance.org вэбсайтаас харна уу.



Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль (2010)

Уг хуульд төсвийн алдагдал, зарлагын өсөлт болон улсын өрийн дээд 
хязгаарыг тогтоосон. Эдгээр дүрмийн хэрэгжилт хангалтгүй байж, төсвийн 
алдагдал, өрийн хэмжээ нэмэгдэж ирсэн. Мөн тогтворжуулалтын сан 
байгуулахаар заасан. Хуулийн хэрэгжилтийг анхны зорилтуудынх нь дагуу 
хангавал төсвийн сахилга батыг сайжруулах чухал алхам болох бөгөөд үүнд 
хяналт тавих нь шинэ төсвийн зөвлөлийн нэг гол чиг үүрэг байж болох юм. 

Шилэн дансны хууль (2014)

Төсвийн зарцуулалтын ил тод байдлыг хангах уг хуулийн хэрэгжилт 
хангалтгүй байгаа тул шинээр байгуулагдах төсвийн зөвлөл хяналт тавих 
үүргийг гүйцэтгэх  боломжтой юм. 

УИХ-ын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хууль (2007)

Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл нь төсвийн бодлого болон жилийн 
төсөв батлагдахаас өмнө албан ёсны нийтийн сонсгол зохион байгуулах 
зэргээр төсөв боловсруулах үйл явцад чухал оролцогч болох боломжтой. 

Ирээдүйн өв сан (2016) 

Ирээдүйн өв сан байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулж эхлэнгүүт тус 
сангийн хуримтлал үүсгэх, зарлага гаргах дүрмийг боловсруулан хэрэгжүүлэх 
нь төсвийн зөвлөлийн гүйцэтгэх үүргүүдийн нэг хэсэг болох боломжтой.

Төсвийн зөвлөлийн гүйцэтгэж болох үүргүүдийг Сангийн яам, Үндэсний 
хөгжлийн газар болон Үндэсний аудитын газар зэрэг хэд хэдэн байгууллага 
хуваан гүйцэтгэж байна. Ерөнхийдөө эдгээр байгууллагууд нь ил тод, хараат 
бус байдлаар үйл ажиллагаа явуулах эрх мэдэл, ур чадвар болоод бие даасан 
байдал дутагдаж улс төрийн нөлөөнд автах эрсдэлтэй гэж үздэг тул төсвийн 
зөвлөл зарим үүргийг гүйцэтгэх боломж бий.  

2.2 Гол сорилтууд ба төсвийн зөвлөлийг байгуулах үндэслэл

Монгол Улс түүхий эдийн экспортоосоо улам их хамааралтай болсноор 
өсөлт, уналтын мөчлөгийг дагах болсон. 2012 оноос хойш Засгийн газрын 
өр нэмэгдсэн нь үрэлгэн байдал нэмэгдэж, төсвийн орлого буурсантай 
холбоотой. Мөн орлогын төлөвөө хэт өөдрөгөөр таамаглаж, төсөвт 
тусгагдаагүй зарлага гарсан нь төсвийн алдагдал болон өрийн хэмжээ 
нэмэгдэхэд хүргэсэн. Түүнчлэн гадаад валютаар авсан зээл нь ханшны 
өөрчлөлтөөс шалтгаалан өрийн дарамтыг нэмэгдүүлжээ. Ийнхүү 2016 онд 
улсын өр ДНБ-ий 80 гаруй хувьд хүртлээ нэмэгдэж хямралын нөхцөл байдал 
бүрдсэн.2

Монгол Улс 2010 оноос баялгийн орлогын савлагаатай үед мөчлөг дагасан 
зарцуулалтын бодлогыг хумих болон хуримтлал үүсгэх замаар тогтвортой 
байдлыг хангах зорилгоор төсвийн цогц дүрэм журмыг хэрэгжүүлж, 
хуримтлал үүсгэх зорилгоор баялгийн сангуудыг бий болгосон. Гэвч 
бодлого болоод хуулийн хэрэгжилт сул байж, төсвийн дүрэмтэй холбоотой 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, түүний ил тод байдал, хариуцан тайлагнал 
хангалтгүй байв. Төсвийг хатуу хяналттай зарцуулах, дүрэм журмыг ягштал 
мөрдөх, түүнчлэн үндэсний баялгийн санг зохистой удирдах замаар орлогын 
менежментийг улам сайжруулах шаардлага үүссэн. 

2  А. Бауэр, Г. Рагчаасүрэн, Л. Мөнх-Оргил, Д. Михайли, Т. Номуунтөгс нар, Монгол Улс дахь төсвийн тогтвортой байдал, 
2017 оны наймдугаар сар
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Бодлого, хууль дүрэм ойр ойрхон өөрчлөгдөж, олон нийтэд нээлттэй 
мэдээлэл хязгаарлагдмал байгаа нь төсвийн бодлогын шинэчлэлийн үр дүнг 
бууруулсан болно.3

Иймээс Монгол Улс ТТБЗ-ийг байгуулснаар төр засгийн үр ашиггүй 
зарцуулалтыг хязгаарлах, төсвийн дүрэм журмын хэрэгжилтийг хянах таатай 
бололцоог бүрдүүлэх юм. Уг зөвлөл төсвийн үйл явцад оролцогч талуудын 
хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах үүрэг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ ил тод 
байдлыг нэмэгдүүлж, төсвөөс гадуурх зарцуулалтыг хязгаарлан богино болон 
дунд хугацааны мөчлөг дагасан төсвийн бодлогыг өөрчилж урт хугацаандаа 
өсөлт, уналтын мөчлөгийг дагахаас зайлсхийх зорилготой ажиллаж болно. 

2.3 Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн онцлог 

Ихэнхдээ хөндлөнгийн хараат бус хяналтын байгууллага гэж нэрлэгддэг 
төсвийн зөвлөлүүдийн үүрэг болоод зорилго нь төсвийн зохистой бодлогыг 
дэмжих явдал юм. 

Чиг үүрэг

Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл нь төсвийн дүрмийг хянах, жилийн 
төсөв болон дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд техникийн хяналт 
шинжилгээ хийн зорилтууд биелж буй эсэхэд дүн шинжилгээ хийх, заавар, 
холбогдох хуулийн төсөл, бодлогын зөвлөмж боловсруулах, төсвийн 
урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангах, улсын нэгдсэн төсөвт учрах 
нөлөөг үнэлэх зэргээр авч болох төрөл бүрийн арга хэмжээний зардлыг 
тодорхойлоход оролцож болно. Үндэсний аудитын газар төсвийн тухай хууль 
дүрэм журмын дагуу хэрэгжиж буй эсэхийг хянах үүргийг гүйцэтгэдэг боловч 
тэдний гаргасан зөвлөмж дүгнэлтийн дагуу арга хэмжээ авах үүрэг байдаггүй. 
Цөөн тооны төрийн бус байгууллагууд, тинк танк болон хараат бус судлаачид 
адил төстэй байдлаар үйл ажиллагаа явуулах гэж оролдож байсан боловч 
бодит өөрчлөлтийг авчирч шийдвэр гаргалтад нөлөөлөх хэмжээнд хүрээгүй. 

Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл нь албан ёсны зөвлөмж өгөх 
зарчмаар үйл ажиллагаа явуулахаар тусгагдаагүй буюу хүргүүлсэн зөвлөмж 
дүгнэлтийн дагуу арга хэмжээ авах үүрэг засгийн газар болоод улс төрчдөд 
ногдоогүй байна.  

3 Н. Дорждарь, Төрийн өмчит компаниудыг шинэчлэх ёстойг Баялгийн засаглалын индекс харуулж байна, 2017 оны есдүгээр 
сарын 29-ний өдөр, https://resourcegovernance.org/blog/resource-governance-index-points-state-owned-enterprises-key-mongolia-re-
form-target
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Дэлхийн улс 
орнуудад төсвийн 

зөвлөлийн 
гүйцэтгэдэг чиг үүрэг

ТТБЗ энэ 
чиг үүргийг 

гүйцэтгэх үү?
ТТБЗ-ийн бүтцийн хувьд 

Макро эдийн засаг 
төсвийн төлөвийг 
тодорхойлох, үнэлэх 

Магадгүй

Дүрэмд тодорхой тусгаагүй. Гэхдээ 
ТТБЗ төсвийн тогтвортой байдлын 
судалгааг хийхдээ тодорхой 
түвшин тогтоож өгөх хэрэгтэй. 

Зорилтуудын 
биелэлтийг хянах Тийм 

УИХ-д өргөн мэдүүлсэн жилийн 
төсвийн төсөл, дунд хугацааны 
төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 
нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн 
чиглэл болоод төсвийн тухай 
хуулийн төслийг хянаж шинжилгээ 
хийх үүрэгтэй.  

Тогтвортой байдал 
болон төлбөрийн 
тэнцлийн шинжилгээ 

Магадгүй 

Дээр дурдсан бичиг баримт 
Төсвийн тогтвортой байдлын тухай 
хуулийн дагуу байгаа эсэхэд хяналт 
тавих, улсын төсөвт үзүүлэх нөлөөг 
тооцох, мөн төсөвтэй холбоотой 
зөвлөмж дүгнэлт гаргана. 

Санхүүгийн 
эрсдэлийн үнэлгээ Тийм 

Засгийн газрын төсвийн төсөлд 
шинжилгээ хийж хөндлөнгийн 
хяналт тавин Төсвийн байнгын 
хороонд зөвлөмж хүргүүлнэ. 

Татвар болон 
нийгмийн халамжийн 
зардлыг хянах 

Магадгүй 

Байнгын хорооны хүсэлтээр 
тодорхой асуудлын хүрээнд 
судалгаа хийж, түүнд зөвлөмж 
хүргүүлж болно. 

Төсвийн дүрмийн 
хэрэгжилтийг хянах 

Тийм Төсвийн болон Төсвийн 
тогтвортой байдлын тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангана. 

Харилцаа холбоо, 
тайлагнал Тийм 

Төсвийн асуудлаар олон нийтэд 
мэдээлэл өгөх ба төсвийн 
бодлогын шийдвэрүүдийн нөлөөг 
тайлбарлахдаа төсвийн болоод 
санхүүгийн ил тод байдлыг 
хангана. Тайлан зөвлөмжөө 
нээлттэй байлгаж Төсвийн байнгын 
хороонд хүргүүлснээсээ хойш 3 
хоногийн дараа тайлбар өгнө.

Хүснэгт 1. Монголын төсвийн 
зөвлөлийн гол чиг үүрэг
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Хүснэгт 1. Монголын төсвийн 
зөвлөлийн гол чиг үүрэг
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Монгол Улс байгалийн баялгаас ихээхэн хамааралтай учраас төсвийн 
дүрэм нь ч баялгийн нөөцөөсөө ихээхэн хамаардаг. Тогтворжуулалтын сан 
уул уурхайн салбараас орж ирэх орлогын савлагааг удирдах бол Ирээдүйн өв 
сан хуримтлал үүсгэх зорилготой. Төсвийн үйл явцыг бүхэлд нь сайжруулах 
чухал бөгөөд харин шинэ төсвийн зөвлөл нь эрдэс баялгийн орлого урт 
хугацаандаа төсөвт хэрхэн нөлөөлөх болон орлогын төлөв, Ирээдүйн өв 
ба Тогтворжуулалтын сангууд болоод төсвийн дүрэм хэрхэн хэрэгжиж 
буйг хянах байдлаар ажиллаж болно. Түүнчлэн Олборлох салбарын ил тод 
байдлын санаачилга болон эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлыг хангах 
явдал ТТБЗ-ийн чиг үүрэгт хамаарч болно.

Хараат бус байдал, байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт

Төсвийн зөвлөл нь үндсэн зорилтууддаа хүрэхийн тулд засаглалын сайн 
бүтэцтэй, хараат бус байдлыг хангасан байх шаардлагатай. ТТБЗ-өөс гаргасан 
зөвлөмж зааварчилгаанд өндөр ач холбогдол өгөх ёстой хэдий ч хоёрдох 
шатны аудитын газар юм уу зэргэлдээ засгийн газар эсхүл парламент үүссэн 
мэт ойлголт төрүүлэхээс зайлсхийх нь чухал бөгөөд бусад байгууллагуудтай 
чиг үүргийн давхардал үүсэх эрсдэлээс зайлсхийх алхам хийх нь зүйтэй. 

Монгол Улсын хувьд парламент нь харьцангуй цөөн тооны суудалтай 
(76 гишүүнтэй) ба засгийн газрын гишүүд давхар УИХ-ын гишүүний албыг 
хашдаг тул зөвлөл нь эдгээрээс хараат болох эрсдэл өндөр. Түүнчлэн 
Төсвийн байнгын хороо, Засгийн газар болоод Монголбанкнаас зөвлөлийн 
гишүүдийг томилохоор заасан байгаа. Гурван гишүүнийг нээлттэй сонгон 
шалгаруулалтаар сонгоно гэх боловч тэдний томилгоог Төсвийн байнгын 
хорооноос батлах ёстой. Мөн Байнгын хороо ТТБЗ-ийн төсвийг хэлэлцэж 
өөрчлөлт оруулах эрхтэй. Сайн тал нь ТТБЗ-ийн дарга болон гишүүдийг хэн 
нэгэн дураараа огцруулах боломжгүй ба зөвлөлд ажиллаж буй гишүүдэд 
зохих хэмжээний цалин урамшуулал олгогдохоор байна. Төсвийн байнгын 
хорооны дор үйл ажиллагаа явуулдаг Төсөв санхүүгийн шинжилгээний нэгж 
ТТБЗ-д дэмжлэг үзүүлж шаардлагатай мэдээллээр хангах үүрэгтэйгээс гадна 
Монгол банк болон Сангийн яам мэдээллээр хангах ёстой байгаа нь эрсдэл 
дагуулж болзошгүй. 
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Хүснэгт 2. Монгол Улс дахь 
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Зөвлөмж 

Үйл ажиллагааны цар хүрээг тодорхойлох, хараат бус, ил тод байдал болоод 
хариуцан тайлагналыг хангаж, зохистой чадамж бүхий хэмжээнд үйл ажиллагаа 
явуулахын тулд Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн дүрэм, бүтэц, зохион 
байгуулалтад дараах нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулахыг зөвлөж байна.

•	 Үйл ажиллагааны чиг үүрэг: 

	Одоогийн дүрэмд ТТБЗ-ийн зүгээс хянаж дүн шинжилгээ хийх хэд хэдэн 
засгийн газрын баримт бичгийг жагсаасан байна. Тухайн жилдээ төсвийн дүрмийн 
хэрэгжилттэй холбоотой нэг гол үүргийг даалгаж түүнийгээ төсвийн үйл явц, 
биелэлттэй холбох нь чухал (Австри улсын жишгээр).

	Улсын нэгдсэн төсвийн төлөв, тэр дундаа уул уурхайн салбараас орж ирэх 
орлогын төлөвийг зөв тодорхойлж хэт өндөр таамаг, зөрүү гаргахаас сэргийлэх 
хэрэгтэй. 

	Олборлох салбарын ил тод байдлын санаачилгыг дэмжиж эрдэс баялгийн 
салбарын ил тод байдлыг сайжруулах нь нэг чиг үүрэг байж болно. 

	Сангийн яам, Үндэсний аудитын газар болон Үндэсний хөгжлийн агентлаг 
зэрэг төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах, тэр дундаа төсвийн 
орлогын төлөв байдал, төсөв боловсруулах зэрэг асуудлаар техникийн түвшинд  
хамтран ажиллах механизмыг бий болгоход ТТБЗ чухал үүрэг гүйцэтгэж болно.

	Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд төсвийн дүрэм журмыг 
өөрчилсөн эсхүл хариуцлагаас чөлөөлөх тухай заалт орсон тохиолдолд ТТБЗ 
түүнийг хянаж үнэлэх ёстой. Цаашдаа төсвийн дүрэм журамд зохистой нэмэлт 
өөрчлөлтүүдийг оруулахад чухал үүрэг гүйцэтгэх боломжтой. Тухайлбал, ТТБЗ 
төсвийн дүрмийг дунд хугацаанд хянаж, нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналуудыг 
хүргүүлэх үүрэгтэй байж болно.  

	ТТБЗ аажмаар үүрэг хариуцлагаа ихэсгэж үйл ажиллагааныхаа чиглэлийг 
нарийвчилж болох бөгөөд эхний жилдээ хийж гүйцэтгэх ажлаа жагсаалт хэлбэрээр 
гаргаж болно. 

	 Хараат бус байдал:

	ТТБЗ-ийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэхийн тулд зөвхөн УИХ-ын тогтоолоор 
татан буулгах, гишүүдийн томилгоог тогтмол хугацаатай хийх буюу нөхөн 
сонгогдохгүй байхаар заах хэрэгтэй.

	Олон нийтийн итгэлийг хүлээж дэмжлэг авахын тулд зөвлөлийн дарга 
болон гишүүдийг том намууд хүлээн зөвшөөрч дэмжвэл зохино.

	ТТБЗ нь хоёроос дээш тооны ажилтантай, ажилтнуудаа сонгон шалгаруулж 
авах эрхтэй байх.

	Бие даасан хараат бус байдлыг хангахын тулд өгөгдсөн ажлаа гүйцэтгэхэд 
нь шаардагдах нөөц бололцоогоор бүрэн хангаж өгөх хэрэгтэй.

	Нэр дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах үйл явцыг олон нийтэд нээлттэй 
явуулж өмнө нь өндөр албан тушаал хашиж байсан улс төрчид хоёроос илүү 
суудал авахгүй байвал зохино. 
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Бодлогын хураангуй: Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл Монгол Улсын төсвийн сахилга батыг сайжруулж чадах уу? 

	Олон нийтийн дундаас нээлттэй сонгох гурван гишүүний сонгон 
шалгаруулалтын зарыг аль болох өргөн хүрээнд түгээж шалгаруулалтыг 
шударга, өрсөлдөөнтэй явуулах хэрэгтэй. 

	 Ил тод байдал ба хариуцан тайлагнал:

	Зөвлөлдөх уулзалт болон нийтийн сонсгол зэргийг багтаасан 
харилцаа холбоо, олон нийттэй харилцах зохистой стратеги боловсруулах. 
Зөвлөл нь хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, бодлогын хураангуй гаргах зэрэг 
төрөл бүрийн арга замаар олон нийтэд мэдээлэл түгээж өөрийн нэр хүнд 
болон үүргийг нэмэгдүүлэх боломжтой. 

	Төрийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд чухал нөлөөтэй баримт 
материалууд болоод холбогдох төсвийн мэдээллийг авах эрхтэй байх 
шаардлагатай ба үүнд уул уурхайн холбогдолтой гэрээ, голлох төрийн өмчит 
компаниудын санхүүгийн жилийн тайлан, байгалийн баялгийн сангуудын 
баланс болон төсөвт ороогүй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын тайлан зэрэг 
орно.  

	Зөвлөлөөс төсвийн төсөл, батлагдсан дунд хугацааны төсвийн 
хүрээний мэдэгдэл болон төсвийн тухай хуулийг хянаж хүргүүлсэн 
зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ авах үүргийг засгийн газарт ногдуулах 
шаардлагатай. 

•	 Нөөц бололцоо: 

	ТТБЗ-ийн бүрэлдэхүүнд арвин туршлагатай гишүүдийг томилохын 
хажуугаар техникийн нарийн ур чадвартай хүмүүсийг авах нь зүйтэй ба бүх 
есөн гишүүнд ижил шалгуур тавих шаардлагагүй. 

	Зөвлөлийн есөн гишүүн дараах нийтлэг шаардлагыг хангавал зохино. 
Үүнд: мэдлэгтэй, ур чадвартай төдийгүй олон нийтийн итгэлийг даах нэр 
хүндтэй байх хэрэгтэй. Байгуулагдсаны дараа дэлхийн бусад улс орнуудад 
амжилттай үйл ажиллагаа явуулж буй төсвийн зөвлөлүүдээс туршлага 
судлах хэрэгтэй. Төсвийн ил тод байдал, хариуцлага ба иргэдийн оролцооны 
чиглэлээр ажилладаг хөндлөнгийн хяналтын байгууллага болон иргэний 
нийгмийн байгууллагууд хамтран мэдээлэл солилцож зөвлөлийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавин ажиллавал зохино.  
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