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Ерөнхий тойм

Төсвийн тухай хуульд зааснаар Монгол Улсын нэгдсэн төсөв нь: 
1. Улсын төсөв
2. Орон нутгийн төсөв
3. Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв
4. Эрүүл мэндийн даатгалын төсөв
5. Ирээдүйн өв сангийн төсөв гэсэн таван шатлалаас бүрдэж байна.

Зураг 1. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн бүрэлдэхүүн (хувиар)

Орон нутгийн төсөв нь аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвөөс бүрдэнэ. Аймаг, нийслэлийн төсвийн 
дээд шатны төсөв нь улсын төсөв, сум, дүүргийн төсвийн дээд шатны төсөв нь аймаг нийслэлийн 
төсөв байна. Орон нутгийн төсөв нь орон нутгийн татварын орлогоор бүрддэг суурь төсөв, улсын 
төсвөөс олгодог санхүүгийн дэмжлэг, улсын төсвөөс олгодог тусгай зориулалтын шилжүүлэг, улсын 
төсвөөс хуваарилдаг орон нутгийн хөгжлийн сан болон сум хөгжүүлэх сангаас тус тус бүрдэж 
байна. 

Төсвийн тухай хуулийн 4.1.27-д “Орон нутгийн төсөв” гэж аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-
аас баталсан, тухайн шатны төсөвт харьяалагдах Ерөнхийлөн захирагчийн бүрдүүлж хуваарилах 
төсвийн хэлнэ” гэж заасан бөгөөд орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх чиг үүрэг, орон нутгийн 
төсөвт хуваарилах орлогын нэр төрлийг Төсвийн тухай хуулиар тогтоосон. Орон нутгийн 
төсвийг алдагдалгүй төлөвлөн баталж хэрэгжүүлэх, орон нутгийн төсвийн урьд оны үлдэгдлээс 
санхүүжүүлэх зарлагыг төсөвт тусгаж баталж хэрэгжүүлэхээр заасан.

Орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх чиг үүргүүдийг хуульд аймаг, нийслэл, сум, дүүргээр зааглан 
зааж өгсөн бөгөөд эдгээр чиг үүргүүдийг дээр дурдсан орон нутгийн татварын ба татварын бус 
орлого, улсын төсвөөс олгох орлогын шилжүүлэг буюу ОНХС-ийн санхүүжилт, улсын төсвөөс олгох 
санхүүгийн дэмжлэгээр санхүүжүүлнэ.

.

Бүлэг I. Орон нутгийн төсвийн тойм 

Орон нутгийн төсөв
53%

Нийгмийн даатгалын сан
53%

ЭМД-н сан
13%

Улсын төсөв
53%

Ирээдүйн өв сан
5%

Оршил

НҮБ-ын Хүүхдийн Сан нь хүүхдэд ээлтэй төсөвлөлтийн чадавхыг үндэсний 
хэмжээнд бэхжүүлэх замаар хүүхдийн сайн сайхан байдлыг хангахад 
шаардагдах санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Монгол Улсын 
Сангийн яамтай хамтран ажиллаж байна. 

Энэ хүрээнд хүүхэд төвтэй орон нутгийн төсвийн дүн шинжилгээг НҮБ-ын 
Хүүхдийн Сангийн “Хүүхдэд ээлтэй орон нутаг” хөтөлбөрийн туршилтын 
Баянхонгор, Завхан, Говь-Алтай, Өмнөговь аймаг болон нийслэлийн Баянзүрх 
дүүрэгт эхлүүлж байна. 

Дүн шинжилгээний гол зорилго нь орон нутгийн түвшинд батлан хэрэгжүүлж 
байгаа жилийн төсөвт хүүхдэд чиглэсэн арга хэмжээ хэрхэн тусгагддаг, 
төлөвлөлт ба бодлогын уялдаа холбоо ямар байгаа, төсөвлөлтийн процесст 
ямар бэрхшээл байгаа болон орон нутгийн төсвийн хэмжээг нэмэгдүүлэх ямар 
боломжууд байна гэдгийг тодруулж холбогдох дүгнэлт зөвлөмжийг бэлтгэхэд 
чиглэгдэж байгаа болно. 

Дүн шинжилгээг төсвийн баримт бичгүүд дээр тулгуурлан хийсэн бөгөөд нэр 
дурдсан аймгууд болон нийслэлд сүүлийн 3 жилийн хугацаад улсын төсвөөс 
орон нутгийн төсөвт олгосон санхүүгийн дэмжлэг, тусгай зориулалтын 
шилжүүлгүүд болон орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас баталсан 
аймаг, нийслэл, дүүрэг, сумын төсвийг хамруулан авч үзсэн болно. 

Зөвлөх үйлчилгээний эхлэлийн тайланд зөвлөхийн зүгээс цуглуулсан 
мэдээлэлд үндэслэн орон нутгийн төсвийг бүрдүүлдэг орлого, зарлагын 
бүрэлдэхүүн болон орон нутгийн төсвийн төлөвлөлтийн процессын гол 
талаарх ерөнхий дүр зургийг тодруулахыг зорьсон болно. Түүнчлэн гол 
асуудал болох хүүхдэд чиглэсэн төсвийн боломжит эх үүсвэрийг тодорхойлох 
зорилгоор сонгогдсон орон нутгийн төсвийг хэрхэн нарийвчлан задалж дүн 
шинжилгээ хийх аргачлал, төлөвлөгөөг тусгасан. 

Энэхүү тайланг гүйцэтгэсэн төсвийн зарлагын зөвлөх Т.Батсүхэд гүн талархал 
илэрхийлье. 
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Суурь орлого нь суурь зарлагаа санхүүжүүлж хүрэхгүй буюу алдагдалтай бол улсын төсвөөс 
тэрхүү алдагдлын хэмжээгээр санхүүгийн дэмжлэг авдаг. Харин эсрэгээрээ ашигтай бол тэрхүү 
ашгаас суурь зарлагыг хасаад үлдсэн хэмжээтэй тэнцүү хөрөнгийг орон нутгаас улсын төсөвт 
татан төвлөрүүлж байна. Төсвийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн 2013 онд нийт 3 аймаг, нийслэл 
Улаанбаатар хот санхүүгийн дэмжлэг авахгүй, орлогоороо зарлагаа санхүүжүүлж байсан бол 2017-
2018 онуудад нийслэл Улаанбаатар хотоос гадна 6 аймаг санхүүгийн дэмжлэг авахгүйгээр бие 
даасан байна.

Орон нутгийн төсвийн орлогын дийлэнх хэсэг нь цалин хөлсөнд ногдуулсан орлогын 
албан татвараас бүрддэг. Орон нутгийн орлогын 41.8 хувь татварын орлогоос, 58.2 хувь 
татварын бус орлогоос бүрдэж байна. Татварын орлогын 70.3 хувь нь хувь хүний орлогын албан 
татвараар төвлөрсөн байна. Татварын бус орлогын 86.2 хувийг улсын төсвөөс олгосон санхүүгийн 
дэмжлэг, орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангийн шилжүүлэг, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 
байгууллагуудын санхүүжилтийн орлогууд бүрдүүлж байна. 

Орон нутгийн нийт зарлага, санхүүжилтийн 82.0 хувийг урсгал зардал эзэлж байгаа нь орон 
нутгийн засаг захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг голлон санхүүжүүлдэг гэдгийг 
харуулж байна. Орон нутгийн төсвийн урсгал зардлын 60 орчим хувийг цалин хөлсний зардалд 
зарцуулж байна. Хүн амын өсөлт, төрийн үйлчилгээний цар хүрээн, инфляцтай уялдаж орон нутгийн 
суурь орлого, суурь зарлагын хэмжээ жил бүр нэмэгдэж, энэ өөрчлөлттэй уялдаж аймгуудад олгох 
санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ нэмэгдэж байна. ОНХС-аас санхүүжүүлдэг багахан хэмжээний 
хөрөнгө оруулалт болон сүүлийн хоёр жилд хөрөнгө оруулалтын зориулалтаар нэмсэн санхүүгийн 
дэмжлэгийг эс тооцвол орон нутагт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтыг үндсэндээ улсын төсвөөс 
санхүүжүүлж байна.

Орон нутгийн урсгал зардлын гүйцэтгэл харьцангуй өндөр буюу 95 хувьтай байгаа нь засаг 
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа орон нутагт хэвийн явагдаж байгаатай холбоотой. 
Улсын төсвөөс орон нутгийн төсөвт олгох орлогын шилжүүлэг, санхүүгийн дэмжлэг болон тусгай 
зориулалтын шилжүүлгүүд төлөвлөсний дагуу хугацаандаа шилжиж байгаа нь орон нутгийн урсгал 
төсвийн гүйцэтгэлийг өндөр хувьтай гарахад нөлөөлдөг.

Орон нутгийн засаг захиргааны түвшин хооронд төсвийн зарлагын чиг үүргийн давхцал нь 
үүрэг хариуцлагын тодорхойгүй байдлыг бий болгож байна. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
төсвөөр хэрэгжүүлэх чиг үүрэг нь ихэнх тохиолдолд давхцаж байгаа нь орон нутгийн хөгжлийн 
бодлогод сөргөөр нөлөөлж улмаар санхүүжилтийн хүрэлцээгүй байдлын шалтгаан болж байна.

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг нь сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсрол, анхан 
шатлалын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ болон газрын 
кадастрын чиг үүргийг орон нутагт хэрэгжүүлэхэд шаардагдах урсгал зардал (барилга 
байгууламжийн ашиглалтаас бусад)-аас бүрдэж байна. Эдгээр чиг үүргийг орон нутагт 
төлөөлөн хэрэгжүүлэгч нь аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар байдаг бөгөөд орон нутгийн засаг 
захиргаа эдгээр чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах зардлыг улсын төсвөөс шилжүүлэн авч 
захиран зарцуулдаг. 

ТЗШ-ийн төлөвлөлтийн процесс нь босоо тогтолцооны онцлогийг агуулдаг бөгөөд орон нутгийн 
засаг захиргааны зүгээс оролцоо бага байдаг. Жишээлбэл, хүүхдийн хөгжил хамгааллын чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсвийг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ГБХЗХГ төлөвлөж, 
аймгуудад хуваарилах хэмжээг урьдчилан тогтоож, ХНХЯ-аар хянуулан улсын төсөвт тусгаж УИХ-
аар батлуулна. 

Орон нутгийн төсвийн дүн шинжилгээнд авагдсан орлого зарлагын тоон мэдээлэл нь татаас, 
шилжүүлгийн механизм, хуулиар тогтоосон төсөв захиран зарцуулах эрх мэдэл зэргээс 
шалтгаалан ялгаатай харагдах тул ойлгоход бага зэрэг төвөгтэй байж магадгүй. Тиймээс 
дараах онцлог зүйлсийг эхлээд мэдэх шаардлагатай. Үүнд: 

• Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга, ИТХ-ын дарга нь тус бүрдээ өөрсдийн төсвийн 
ерөнхийлөн захирагч нар байдаг. Тиймээс дүн шинжилгээний хэсэгт авагдсан тоо баримт 
нь нэг бол тухайн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн цэвэр дүнгээр эсхүл нийт дүнгээр 
илэрхийлэгдэнэ. Жишээлбэл, нийслэлийн төсвийг нэгдсэн дүнгээр нь буюу 9 дүүргийн орлого, 
зарлагыг багтаасан хэлбэрээр, эсхүл зөвхөн нийслэлийн шууд төсвийн байгууллагуудын 
дүнгээр г.м

• Улсын төсвөөс олгосон санхүүгийн дэмжлэг, тусгай зориулалтын шилжүүлэг татварын 
болон татварын бус орлого бүр улс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн орлого ба 
зарлага хэсэгт давхар бүртгэгдсэн байдаг. Иймээс дүн шинжилгээнд авагдсан мэдээлэл нэг 
бол цэвэрлэгдсэн, эсхүл нийт дүнгээр илэрхийлэгдэх болно

Орон нутгийн суурь төсөв гэдэг ойлголт нь үндсэндээ тухайн орон нутагт улсын төсвөөс 
олгох (эсхүл орон нутгаас авах) санхүүгийн дэмжлэгийг тодорхойлох зорилгоор төв Засгийн 
газрын ашигладаг тооцооны хэрэгсэл юм1. Орон нутгийн суурь төсөв нь тухайн орон нутгийн н 
орон нутгийн татварын болон татварын бус орлогоос бүрддэг суурь орлого ба орон нутгийн засаг 
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны урсгал болон хөрөнгийн суурь зарлагаас бүрддэг.

Зураг 2. Орон нутгийн төсвийн бүтэц (хувиар) 2020 онд

Суурь зарлагын бүрэлдэхүүнд мөн халамжийн зарим үйлчилгээ, орон нутгийн байгаль орчныг 
хамгаалах болон орон нутаг дахь соёл, нийтийн биеийн тамирын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах тогтмол болон хувьсах зардлууд орж байна. Түүнчлэн суурь зарлагад орон 2019 оноос 
эхлэн тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг байгууллага (сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, 
газрын харилцаа, хүүхэд хамгаалал)-ын барилга байгууламжийн ашиглалтын зардал ордог болсон.

1 Аймаг, нийслэл мөн адил эдийн засгийн чадамжаас нь шалтгаалаад өөрийн харьяаны сум, дүүргүүдэд санхүүгийн 
дэмжлэг олгох, эсхүл төсвийн тэнцлээр гарах ашгийн зарим хэсгийг өөртөө татан төвлөрүүлж байдаг. 
2 Төсвийн тухай хуулийн 4.1.29-т тодорхойлсноор “Орон нутгийн төсвийн суурь орлого” гэж тухайн шатны төсөвт 
орох татварыг доод хувь, хэмжээгээр тооцсон орлого болон татварын бус орлогын нийлбэрийг ойлгоно.

Санхүүгийн дэмжлэг
22%

Орлогын шилжүүлэг
9%

Тусгай зориулалтын 
шилжүүлэг 

58%

ОН-н татвар хураамж 
11%
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Орон нутгийн төсөвлөлтийн процесс

Орон нутгийн төсөв боловсруулж, хэлэлцүүлэн батлах үйл явц ерөнхийдөө улсын 
төсвийнхтэй ижилхэн юм. Тухайн шатлалын засаг захиргааны нэгжийн Засаг дарга 
боловсруулсан төсвийн төслөө ИТХ-д хуульд заасан хугацаанд өргөн мэдүүлж, тэрхүү өргөн 
мэдүүлсэн төслийг мөн хуулийн хугацаанд батлах явдал юм. Ялгаатай тал нь гэвэл орон 
нутгийн засаг захиргааны байгууллагаас нийт төсвийн хэмжээг анхаарал татахуйц хэмжээнд 
хүртэл өөрчлөх боломж Засгийн газрын төсөвтэй харьцуулахад хязгаарлагдмал байдаг. Энэ 
нь хуулиар тогтоож өгсөн орлогын хатуу хуваарилалт болон зарцуулалтын чиг үүрэгтэй нь 
холбоотой юм. Энэ ч үүднээс аваад үзэхэд, орон нутгийн засаг захиргаад өмнөх жилүүдийн 
туршлага, төсвийн олон жилийн дундаж гүйцэтгэлдээ тулгуурлаад ирэх төсвийн жилд хэдий 
хэмжээний төсөв батлахаа урьдчилаад тооцоолчихсон байдаг. 

Төсөвлөлтийн процесс эрх зүйн хувьд төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан төсвийн 
календарийн хугацаанд хийгддэг. Орон нутгийн төсвийн төслийг хэлэлцэн батлах үйл явц улсын 
төсвийнхтэй харьцуулахад богино мэт боловч дээр дурдсанчлан орон нутгийн суурь төсвийн 
хэмжээг СЯ өмнөх жилийн ОН төсвийн гүйцэтгэл болон  бусад шаардлагатай таамаглал зэргийг 
ашиглаад урьдчилан тооцоод хүргүүлсэн байдаг учраас орон нутагт өөрсдөө бий болгох нэмэлт 
орон зайг тодорхойлох ажил л үлддэг. 

Монгол улсын нэгдсэн төсвийн дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл УИХ-аар батлагдсаны 
дараа буюу жил бүрийн 6 дугаар сард дараа жилийн төсвийн зарлагын хязгаарыг Засгийн 
газраас тогтоож төсөв боловсруулах удирдамжийн хамт улсын болон орон нутгийн ТЕЗ нарт 
7 дугаар сарын 5-ны дотор СЯ-аас хүргүүлдэг. Орон нутагт очсон төсвийн хязгаар нь тухайн 
орон нутгийн суурь орлогын доод хэмжээ болон суурь зарлагын дээд хэмжээний тооцоолол, 
түүнчлэн санхүүгийн дэмжлэг, орлогын шилжүүлэг болон ТЗШ-ийн дүнг багтаасан байдаг. 

Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан төсвийн төсөл бэлтгэх цагалбарын дагуу орон 
нутгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэс (СТСХ)-үүд нь СЯ-аас хүлээн авсан төсвийн хязгаар 
болон удирдамж дээр үндэслэж жилийн төсвийн төслөө боловсруулах ба жил бүрийн 8 
дугаар сарын 15-ны дотор СЯ-нд биечлэн ирж суурь орлого, суурь зарлагын хэмжээгээ дахин 
хянуулж баталгаажуулдаг.Энэхүү хянан баталгаажуулсан тооцоолол дээр үндэслэж ОН-т олгох 
санхүүгийн дэмжлэг болон ОН-ын төсвөөс улсын төсөвт татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг тухайн 
жилийн улсын төсөвт тусгаж УИХ баталдаг. Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулж, тухайн 
шатны ИТХ-д өргөн мэдүүлэх харилцааг Сангийн сайдын 2012 оны 244 тоот тушаалаар баталсан 
“Орон нутгийн төсвийн төсөл боловсруулах журам” -аар зохицуулж байна.

Жил бүрийн 11 дүгээр сарын 15-ны дотор улсын төсөв УИХ-аар батлагдсаны дараа СЯ нь улсын 
төсөв болон орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлгийн хэмжээг аймаг, нийслэлд хүргүүлдэг. 
Үүний нэгэн адил аймаг, нийслэлийн төсөв батлагдсаны дараа аймаг, нийслэл нь сум, дүүрэгтээ 
суурь төсвийн задаргааг нь хүргүүлдэг.

Төсвийн тухай хуулиар төсөв батлах эрх бүхий байгууллага төсвийг батлахдаа шатлал бүрээр, 
түүнд харьяалагдах төсвийн ерөнхийлөн захирагч, тэдгээрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр 
дүн, хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, тусгай сан, орлого,санхүүжүүлэх эх үүсвэр бүрээр 
нь батална. ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалт ба орон нутгийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжих 
хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг тусад нь хавсралтаар баталдаг. Сангийн сайдын 2012 оны 244 
дүгээр тушаалаар баталсан журмын хавсралт маягтыг ашиглана . 

Төсвийн төслийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцэх явцад нэмж тусгах хөрөнгө 
оруулалтын төсөл, арга хэмжээг тухайн шатны төсвийг өргөн мэдүүлсэн этгээдээс төсвийн 
тухай хуулийн 29-р зүйлд заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэх талаар санал, дүгнэлтийг 
авсны үндсэн дээр тусгана гэж хуульчлагдсан байна. Өөрөөр хэлбэл, ИТХ-аар төсвийг хэлэлцэж 
байхад хөрөнгө оруулалтын төсөл шинээр нэмэгдэхэд тухайн төслийн зураг төсөв, техник эдийн 
засгийн үндэслэл нь хийгдсэн, зохих зөвшөөрлүүд нь олгогдсон эсэхийг нягтална. Мөн тухайн 
хөрөнгө оруулалт нь ашиглалтад орсноор урсгал зардал, орон тоог нэмэгдэх эсэх талаар 

Улсын төсөв батлагдсаны дараа ТЗШ-ийн шилжүүлгийг аймгууд өөрсдийн төсөвт нэмж батална. 
Өөрөөр хэлбэл ТЗШ-ийг аймаг, нийслэл, сум, дүүргүүд өөрт урьдчилан тооцож ногдуулсныг 
автоматаар өөрийн төсөв дээр нэмж ИТХ-аар батлуулдаг гэсэн үг юм. Дүгнэж хэлбэл, ТЗШ-
ийг улсын болон орон нутгийн төсвийн аль алин дээр баталж харин гүйцэтгэлийн тайланг орон 
нутаг дээр гаргадаг ба нэгдсэн төсвийн тэнцэлд улсын төсөв талаас нь хасах цэвэрлэгээ хийж 
тохируулдаг3.

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан (ОНХНС) нь төвлөрлийг сааруулах бодлогын хүрээнд 
хийгдсэн орлогын шилжүүлгийн нэг хэлбэр бөгөөд энэхүү санд хуримтлагдсан эх үүсвэрийг 
аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС)-д тусгайлсан томьёоны 
дагуу тооцож хуваарилдаг.

Зураг 3. Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх эх үүсвэр (хувиар) 2020 онд

Хүснэгт 1 ОН-ын нэгдсэн төсвийн бүрэлдэхүүн 2020 оны байдлаар (тэрбум төг) 

Эх сурвалж: Сангийн Яам

АМНАТ-н 5% 
37%

АМАТЗ-ийн 50% 
5%

Дотоодын НӨАТ-н 5% 
20%

ОУ төсөл хөтөлбөрөөс 
олгосон тэтгэлэг ба 
урамшуулал
4%

Мега 
төслүүдийн 
АМНАТ 
зөрүүний 10%
26%

АМХТЗ 100%
4%

Газрын тосны нөөц  
ашигласны төлбөрийн 50% 
4%

Аймаг Нийт төсөв
Үүнэээх үүсвэрээр

Суурь 
зарлагаСуурь 

орлого
Санхүүгийн 

дэмжлэг ТЗШ ОНХС

Баянхонгор 87.7 9.3 19.5 51.4 7.5 28.9

Завхан 79.8 8.1 19.5 47.1 5.1 27.6

Говь-Алтай 70.0 7.0 19.5 39.3 8.2 22.6

Өмнөговь 137.7 138.5 (52.1) 36.2 15.1 50.9

Улаанбаатар 1,096.1 894.1 (319.4) 494.1 27.3 338.1

3 Дүн шинжилгээнд авагдсан орон нутгийн төсвийн орлого, зарлагын дата нь ТЗШ-ийн дүнг хамруулсан эсэхээс 
хамааран зөрүүтэй харагдахыг анхаарна уу.
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Орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх зарлагын чиг үүргийн давхардал болон тодорхойгүй 
байдал нь орон нутгийн төсвийн хуваарилалтыг оновчгүй болгох, чиг үүрэг эзэнгүйдэх, 
хариуцлага алдагдах зэрэг сөрөг үр дагаварт хүргэдэг. Орон нутгийн төсвийн зарлагын чиг 
үүргийг Төсвийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлд нарийвчлан тогтоосон байдаг. Түүнчлэн Монгол 
Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуул (ЗЗНДНТУТХ)-д 
орон нутгийн засаг захиргааны нэгж бүрийн ерөнхий чиг үүргийг, мөн салбарын хуулиудад 
орон нутгийн засаг захиргааны нэгж болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад үүрэг өгсөн 
заалтууд байдаг. ЗЗНДНТУТХ-д 2020 оны сүүлчээр орон нутгийн төсвийн орлого болон зарлагын 
чиг үүрэгт томоохон өөрчлөлт орсон. 
Хүснэгт 2-т дурдсан орон нутгийн төсвийн суурь зарлагад багтдаггүй боловч орон нутгийн 
төсвийн зарлагын бусад чиг үүргүүд нь дэд бүтэц хөдөө аж ахуй, газар тариалан, мал аж ахуй 
хүн амын ажил эрхлэлт гэх мэт чиг үүргүүд байдаг9. 
Эндээс дүгнэж үзэхэд орон нутгийн суурь орлого ба суурь зарлагын хэмжээг СЯ хянадаг 
зорилго нь энэхүү орлого ба зарлагын зөрүүгээр татаас буюу санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг 
тодорхойлох явдал юм. Өөрөөр хэлбэл зардлын ачааллын хувьд өндөр байдаг нийгмийн 
салбарын зардлууд болон захиргааны удирдлагын зардлыг суурь зарлагын бүрэлдэхүүнд 
оруулж орон нутгийн төсвийн эх үүсвэрийн дутагдалтай байдлыг төсвийн татаасаар дамжуулан 
хөнгөлж байдаг гэсэн үг юм. 
СЯ өөрийн хянасан орон нутгийн суурь төсвийн тооцоололд үндэслэн суурь орлогоороо суурь 
зарлагаа нөхөж чадахгүй байгаа аймгуудад олгох санхүүгийн дэмжлэг болон суурь орлого нь 
суурь зарлагаасаа давж байгаа аймгуудаас улсын төсөвт татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг 
тухайн жилийн төсөвт тусгаж УИХ-аар батлуулдаг. Түүнчлэн СЯ төсөв төлөвлөх батлуулах 
процесст нэгдсэн төсвийн тэнцлийг орон нутгийн суурь төсвийг хянасан дүнгээр авдаг ба 
харин төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан гаргах үед  нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийг орон нутгийн 
ИТХ баталсан төлөвлөгөө болон түүний гүйцэтгэлээр нь авдаг. Үүний шалтгаан нь дээр дурдсан 
суурь зарлагад багтаагүй орон нутгийн бусад чиг үүргүүдийг ИТХ өөрийн төсөв дээрээ нэмж 
баталдагтай холбоотой.

дүгнэлт хийгдсэн байх шаардлагатай бөгөөд хэрэв нэмэгдүүлэхээр бол тэрхүү зардлыг цаашид 
ямар эх үүсвэрээс шийдвэрлэх талаар тооцоо, тайлбарыг авч үздэг. 

Доод шатны төсвийн эрх баригч нь суурь зардалдаа зөвшөөрөгдсөн хүрээнд зохицуулалт эрхтэй 
ба төсвийн ерөнхийлөн захирагчаараа дамжуулан ИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулж хэрэгжүүлнэ.

Орон нутаг дахь ЕБС, цэцэрлэг, сумын эрүүл мэндийн төв зэрэг ТЗШ-ийн санхүүжилтээр 
санхүүждэг төсвийн байгууллагын хувьд цалин хөлстэй холбоотой зардал болон нэг удаагийн 
тэтгэмж урамшуулал зэрэг зардлыг өөрчлөх боломжгүй ба гэрээнд тусгагдсан чиглэл зарчмыг 
удирдлага болгоно. Мөн Төсвийн хуулиар олгогдсон төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төвлөрүүлэн 
захирагч, шууд захирагчийн эрхээ хэрэгжүүлэх боломжтой.

Орон нутгийн төсвийн суурь орлогын нэр төрлийг Төсвийн тухай хуулийн 23 дугаар 
зүйлд нарийвчлан заадаг бөгөөд ба аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт Хүснэгт 2т зааснаар 
ялгаатай тогтоосон байдаг. Харин улсын төсөвт:

• ААНОАТ

• НӨАТ, ОАТ

• Гаалийн албан татвар 

• Авто бензин, дизелийн түлшний албан татвар; 

• АМНАТ, ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр, 
агаарын бохирдлын төлбөр, визний улсын тэмдэгтийн хураамж, ус бохирдуулсны төлбөр, 
газрын тосны нөөц ашигласны төлбөрийн 70 хувь, газрын тосны хайгуулын болон 
ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн 70 хувь зэрэг татварын орлого багтдаг. 

• Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн Ирээдүйн өв сангийн 
тухай хуулийн 7.1.1-д зааснаас бусад6 төрийн өмчид ногдох хувьцааны ногдол ашиг, төрийн 
өмчийн эд хөрөнгийг ашигласны төлбөр болон борлуулсны орлого, хууль тогтоомжийн 
дагуу улсын төсөвт төвлөрүүлэх бусад орлого зэрэг татварын бус орлогыг улсын төсөвт 
төвлөрүүлдэг.

Орон нутгийн суурь орлогод Хүснэгт 2-т заасан татварын болон татварын бус орлого хамаардаг 
бол аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн төсвийн суурь зарлагын бүрэлдэхүүнд дараах зарлагын чиг 
үүргүүд багтдаг7.

Хүснэгт 2 Төсвийн тухай хуульд заасан ОН-ын төсвийн зарлагын чиг үүрэг 

Зарлагын чиг 
үүрэг

Хамаарах субъект

Аймаг Нийслэл Сум Дүүрэг

Орон нутгийн 
удирдлагын зардал8

ЗДТГ, ИТХ, СХАА, 
ОНӨГ ЗДТГ, ИТХ, ОНӨГ ЗДТГ, ИТХ ЗДТГ, ИТХ

Нийгмийн халамж, 
асрамж Халамжийн үйлчилгээ болон ОН өмчийн асрамжийн төвүүд

Байгаль орчныг 
хамгаалах, нөхөн 

сэргээх
БОАЖГ Ойн анги -

ТЗШ-ийн 
байгууллагын 

ашиглалтын зардал

Сургууль, цэцэрлэг, хүүхдийн ордон, 
кадастрын алба - -

Соёлын үйлчилгээ Театр, чуулга, музей, номын сан,  
соёлын төв - -

Нийтийн  
биеийн тамир

БТСХ, Усан бассейн, спортын ордон,  
спорт заал - -

6 Ашигт малтмалын ордын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд 
болон төрийн өмчийн үйлдвэрийн газрын төрийн өмчид ногдох хувьцааны ногдол ашиг
7 Орон нутгийн төсвийн суурь зарлагад Төсвийн тухай хуулийн 58.1.1, 58.2.1, 58.3.1, 58.4.1-д заасан чиг үүрэгтэй 
холбогдох урсгал болон хөрөнгийн зарлага болон мөн хуулийн 58.1.4, 58.1.14, 58.1.18, 58.1.19, 58.1.20, 58.2.4, 58.2.13, 
58.2.17, 58.2.18, 58.2.19, 58.3.2, 58.3.5, 58.4.2, 58.4.6-д заасан чиг үүрэгтэй холбогдох урсгал зарлагын нийлбэрийг авч 
үздэг.

8 Удирдлагын чиг үүрэгт урсгал болон хөрөнгийн зардлыг хамруулдаг бол суурь зарлагад хамаарах бусад 5 чиг үүрэгт 
зөвхөн урсгал зардлыг хамруулдаг. 
9 Эдгээр чиг үүргүүд нь Төсвийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйл доторх “орон нутгийн төсвийн суурь зарлага”-ын чиг 
үүргээс бусад чиг үүргүүд болно. 
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мөн хэмжээгээр бууруулж нийт зарлагын хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй байх зарчмыг 2018 
оноос нэвтрүүлснээр төсвийн сахилга батыг хангахад чухал алхам болсон.

• Орон нутгийн төсөвт шилжүүлсэн төлбөр хураамж Орон нутгийн төсвийн бие даасан 
байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор а/ Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн 
төлбөрөөр улсын төсөвт төвлөрөх орлогын 50 хувийг тухайн аймгийн орон нутгийн 
хөгжлийн санд; б/ Газрын тосны тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн орлогын 30 хувийг 
тухайн орон нутгийн төсөвт; в/ Олборлосон түүхий нүүрсэнд ногдуулах агаарын 
бохирдлын төлбөрийн 50 хувийг олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа тухайн орон 
нутгийн төсөвт, газрын төлбөрийн 60 хувийг аймаг, нийслэлд үлдээж харин 40 хувийг 
сум дүүрэгт тус тус нэмж хуваарилдаг болсон.

• Орон нутгийн засаг захиргаа, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл 
ажиллагааны зардал. 2014-2017 онуудад эдийн засгийн хүндрэлээс шалтгаалан 
төсвийн хэмнэлт хийх зорилгоор зарим тэвчиж болох зардал (бичиг хэрэг, тээвэр 
шатахуун, томилолт, урсгал засвар г.м)-ыг 10-30 хувиар жил дараалан бууруулах арга 
хэмжээг авсан нь сум, орон нутгийн төрийн байгууллагууд хуульд заасан чиг үүргийн 
хүрээнд иргэдэд төрийн үйлчилгээг хэвийн хүргэхэд хүндрэл үүсгэж байсан. Засгийн 
газар “Орон нутгийн төсвийн суурь зарлага тооцох аргачлал” 2019 онд баталсан бөгөөд 
уг аргачлалаар орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг 19.0 тэрбум 
төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн байна.

• Орон нутаг дахь сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн барилга байгууламжийн ашиглалтын 
зардал Сургууль, цэцэрлэг, сумын эмнэлгийн барилга байгууламж нь тухайн аймаг, 
нийслэл, орон нутгийн өмч байдаг боловч улсын хэмжээний нийт цэцэрлэг, сургууль, сум, 
тосгоны эмнэлгийн ашиглалтын зардлыг төвлөрсөн байдлаар улс хариуцаж байсан. Энэ 
нь орон нутгийн засаг захиргааны зүгээс өөрийн өмч хөрөнгөө зөв зохистой, үр ашигтай 
удирдах, ашиглах, хамгаалах боломж, бүтээлч санаачилгыг төрүүлэхгүй байх, дээрээс 
хуваарилсан төсвийг хэмнэх хүсэлгүй байсан зэрэг нь үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт, 
урсгал болон их засварын зардлыг сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдүүлж байсан. Иймээс 
орон нутгийн өмчийн ашиглалт, хамгаалалт, үр ашгийг сайжруулах зорилгоор 2019 
оноос эхлэн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ерөнхий боловсролын сургууль, 
хүүхдийн цэцэрлэг, эмнэлэг, хүүхдийн байгууллага, газар зохион байгуулалтын албаны 
байр ашиглалтын зардал /халаалт, гэрэл цахилгаан, цэвэр бохир ус, түрээс, урсгал засвар 
үйлчилгээг/-ыг орон нутагт хариуцуулан шаардагдах зардлыг тухайн орон нутгийн суурь 
зардалд шилжүүлсэн.

• Чиг үүрэг шилжүүлэх Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга соёлын болон нийтийн биеийн 
тамирын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлж, санхүүжилтээ тусгай зориулалтын 
шилжүүлгээр авдаг байсныг өөрчилж 2019 оноос эхлэн орон нутгийн музей, соёлын төв, 
номын сан, театр, биеийн тамир, спортын байгууллагын үйл ажиллагааны урсгал зардал 
(тогтмол болон хувьсах)-ыг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлж, шаардагдах хөрөнгийг 
орон нутгийн суурь зарлагад нэмж тусгадаг болсон.

• Төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлага ба цалин хөлсний төлөвлөлт Төрийн 
албаны зөвлөлийн Хүний нөөцийн удирдлага мэдээллийн системд бүртгэлтэй төрийн 
албан хаагчийн мэдээлэлд суурилсан Төрийн албаны цалин хөлсний нэгдсэн системийг 
2021 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс улсын хэмжээнд нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. 
Салбаруудын орон тоонд хяналт тавьж, давхардсан болон илүүдэл орон тоог илрүүлэх 
замаар орон тоог дахин хуваарилах, бууруулах зэргээр цалин хөлсний төлөвлөлтийг 
оновчтой болгож зардлын өсөлтийг тогтворжуулах ач холбогдолтой юм. Ялангуяа, орон 
тоо, цалин хөлсний зардал нь нийт зардлын талаас илүүг эзэлдэг ерөнхий боловсролын 
сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгийн хувьсах зардлын бүтцийг шинэчлэхэд ихээхэн тустай 
байх болно.

Улсын төсөв батлагдсаны дараах сар орчмын хугацаанд орон нутгийн төсөв боловсруулж 
батлуулах үйл явц нь үндсэндээ орон нутгийн өөрийн нөөц боломж ямар байгааг харуулдаг ба 
энэ нь СЯ-аас суурь төсвийг хянаж нэгдсэн төсвийн төлөвлөгөөнд оруулсан хэмжээ болон ИХТ 
баталсан орон нутгийн бодит төсвийн хэмжээний зөрүүнээс харагддаг.  

Хүснэгт 1-т СЯ-аас хянасан аймаг, нийслэлийн төсвийг харуулсан бол харин Хүснэгт 3-т аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн ИТХ-аас баталсан төсвийг нэгтгэн харьцуулж харуулав. 

Орон нутгийн төсвийн харилцаанд орсон өөрчлөлтүүд

УИХ, Засгийн газраас төвлөрлийг сааруулах бодлогын хүрээнд орон нутгийн төсвийн бие 
даасан байдлыг сайжруулах чиглэлээр багагүй хүчин чармайлт гаргаж байна. Төсвийн тухай 
хууль 2012 онд шинэчлэгдэн батлагдсанаар улс, орон нутгийн төсөв хоорондын харилцаа, 
төсвийн хуваарилалт сайжрах хандлагатай болж байна. 

Гэсэн хэдий ч нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллагын хэрэгжүүлэх чиг үүрэг 
давхардсан, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх санхүүгийн нөөц дутагдалтай, улсын төсвөөс олгох 
санхүүгийн дэмжлэг, ТЗШ-ээс ихээхэн хамааралтай, төвөөс алслагдсан сум, багийн түвшинд 
иргэдэд хүргэх төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж хангалтгүй, анхан шатанд үйлчилгээ 
үзүүлэх үүрэг бүхий засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хүний нөөц, түүний чадавх 
бэхжээгүй байна. Сүүлийн гурван жилийн хугацаанд орон нутгийн төсвийн чиглэлээр Засгийн 
газраас хэрэгжүүлж байгаа томоохон арга хэмжээнээс дурдвал: 

• Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 2019 оны нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэн УИХ-
аас 2020 оны сүүлчээр шинэчилсэн найруулгаар баталсан Монгол Улсын Засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль (ЗЗНДНТУТХ) нь 
төвлөрлийг сааруулах, орон нутгийн төсвийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэхэд томоохон 
түлхэц болохоор байна. Шинэчлэгдсэн хуульд орсон нэг том өөрчлөлт нь засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгжийн эдийн засаг, санхүүгийн тогтолцооны асуудал бөгөөд орлого, 
зарлагын эрх мэдлийг нэлээд өргөжүүлж өгсөн байна. Тухайн орон нутагт бүртгэлтэй 
аж ахуйн нэгжийн төлөх ААНОАТ-ын 40 хувийг аймаг, нийслэлийн төсөвт хуваарилах, 
газрын төлбөр болон малын тоо толгойн албан татвар тухайн суманд нь үлдээх, аймаг, 
нийсэл, сум, дүүргийн төсвөөр хэрэгжүүлэх зарлагын чиг үүргийг засаг захиргааны 
нэгж бүрээр нарийвчлан тогтоох, үүнтэй холбогдуулан Төсвийн тухай хуулийн 58 дугаар 
зүйлийг бүхэлд нь өөрчилж10 чиг үүргийг зөвхөн ЗЗНДНТУТХ-иар зохицуулахаар болсон 
байна.

• Төсөв хэлэлцэн батлах тогтолцоо. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага нь Засаг даргын 
өргөн мэдүүлсэн төсвийн төслийг хэлэлцэн батлахдаа тодорхой төсөл хөтөлбөр, арга 
хэмжээний зарлагыг нэмэгдүүлэх бол бусад төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний зардлыг

Хүснэгт 3 ОН-ын нэгдсэн төсвийн харьцуулалт (тэрбум төг)

Аймаг, нийслэл СЯ хянасан ИТХ баталсан* Зөрүү

Баянхонгор 87.7 112.4 24.7

Завхан 79.8 101.8 22.0

Говь-Алтай 70.0 85.4 15.4

Өмнөговь 137.7 274.2 136.5

Улаанбаатар 1,096.1 2,064.2 968.1

Эх сурвалж: Сангийн Яам 
* Сум, дүүргийн зардлыг оруулсан дүнгээр

10 Төсвийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйл нь чиг үүргийг бус харин орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх чиг үүргийг 
санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг заахаар болсон. Энэ нь ОН-ын татварын болон татварын бус орлого, орлогын шилжүүлэг 
буюу ОНХС, мөн улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг болно.
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• Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ Анхан шатны эрүүл мэндийн 
байгууллага болох өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс иргэдэд үзүүлэх өдрийн 
эмчилгээ, гэрээр үзүүлэх тусламж үйлчилгээ болон анхан шатанд хийгдэх оношилгоо, 
шинжилгээний зардлыг 2018 оноос эхлэн Эрүүл мэндийн даатгал (ЭМД)-ын сангаас 
санхүүжүүлж эхэлсэн. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тарифыг сумын эрүүл мэндийн 
төвийн түвшинд буюу 30.0 мянган төгрөгт хүргэж нэмэгдүүлсэн. Ингэснээр Улаанбаатар 
хот болон аймгийн төвийн сум, тосгон зэрэг хүн амын нягтрал өндөр суурин газарт 
анхан шатлалын тусламж үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй хүргэх боломжтой болж 
даатгуулагч эрүүл мэндийн даатгалын үр шимийг суманд хүртэх боломжтой болсон. 
Түүнчлэн энэхүү нэмэгдүүлсэн тарифаар эх, хүүхдэд олгох олон найрлага бүхий хүнсний 
бичил тэжээлийн нэмэлтийг 2019 оны төсвийн жилээс эхлэн санхүүжүүлж байна. 

• Нийгмийн халамж Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт үйлчилгээнд 
жилд зарцуулж байгаа нийт хөрөнгийн 42 хувийг 2012-2018 онуудад орон нутгийн 
төсвөөс санхүүжүүлж байв. Халамжийн сангийн зардал нь орон нутгийн нийт зардалд 
хамгийн өндөр дүнг эзэлж байсан бөгөөд улсын төсвөөс суурь зардалд нь зориулж шууд 
хуваарилдаг байв. Гэвч орон нутгийн засаг захиргаа тэтгэвэр, тэтгэмжийн зардлыг 
өөр бусад зориулалт, арга хэмжээнд шилжүүлэн санхүүжүүлж, төсвийн сахилга батыг 
алдагдуулах тохиолдлууд цөөнгүй гарч байсан тул энэхүү санхүүжилтийг 2018 оноос 
улсын төсөвт буцаан төвлөрүүлсэн байна. 

• Хүүхэд хамгаалал Төрөөс хүүхэд хамгааллын чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд 
онцгой анхаарч 2018 оноос эхлэн зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг 8.8 дахин нэмэгдүүлсэн. 
Үүнээс орон нутгийн хүүхдийн байгууллагад жилд дунджаар 90 орчим сая төгрөгийн 
санхүүжилт хуваарилагдаж байна.

Төрөөс хүүхдийн чиглэлээр зарцуулж байгаа төсөв

Монгол улсын төсвөөс боловсрол, эрүүл мэндийн салбарыг оролцуулахгүйгээр хүүхдэд зориулж 
ДНБ-ний 3.2 хувьтай тэнцэх хөрөнгийг зарцуулж байна. Эдгээрээс томоохон хөтөлбөрүүдэд 
хүүхдийн мөнгө, цалинтай ээж, хүүхэд хамгаалал ба хөгжил, хүүхдийн дархлаажуулалт зэрэг 
хөтөлбөрүүд орж байгаа бөгөөд зарцуулах төсөв нь хүн амын өсөлт, нийгмийн хэрэгцээ 
шаардлага болон КОВИД-19 цар тахлын эрсдэлийг бууруулах зорилгоор нэмэгдүүлж байна. 
Зарцуулах хөрөнгийн хэмжээ нь сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байгаа зарим хөтөлбөрийг 
дурдвал: 

Хүүхэд хамгаалал ба хөгжил

Хүүхэд хамгааллын төсөв нь Төсвийн тухай хуулийн 61 дүгээр зүйлийн 61.1.6-д заасны 
дагуу хүүхдийн асуудлаар хэрэгжүүлэх Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн 
хэрэгжүүлэх буюу тусгай зориулалтын шилжүүлэг(ТЗШ)-ийн санхүүжилт хэлбэрээр 
төлөвлөгдөн зарцуулагдаж байна. Хүүхдийн асуудал хариуцсан яам хүүхэд хамгааллын чиг 
үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах тухайн жилийн хөрөнгийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга 
нарт гэрээний үндсэн дээр шилжүүлдэг бөгөөд энэ хөрөнгө орон нутгийн төсөвт батлагдаж 
Засаг даргын дэргэдэх хүүхдийн асуудал хариуцсан агентлаг захиран зарцуулж байна. 

Одоогоос гурван жилийн өмнө буюу 2017 онд хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн тохиолдлууд 
нийгмийн шүүмжлэлтэй асуудлын нэг болж хууль тогтоогчдын зүгээс анхаарал тавьж эхэлсэн. 
Улсын Их Хурал дахь эмэгтэйчүүдийн бүлгээс гэр бүл, хүүхдийн хүчирхийллийг бууруулахад 
зориулж 2018 оны төсвийн төсвийн төслийг парламент дээр хэлэлцэх үеэр анх гаргаж тавьснаар 
улс төрийн хүрээнд дэмжлэг авч энэ чиглэлээр зарцуулж байсан хөрөнгө 2017 онд 900.1 сая 
төгрөг байсан бол 2018 онд 6.4 тэрбум төгрөг, 2019 онд 7.6 тэрбум төгрөг, 2020 онд 8.0 тэрбум 
төгрөгт хүрч даруй 8.8 дахин нэмэгдээд байна.

Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөр

Монгол Улс 2005 оноос “Хүүхдийн мөнгө” хөтөлбөрийг (ХМХ) хэрэгжүүлж байна. Энэхүү 
хөтөлбөрийн хүрээнд сар бүр 3.0-20.0 мянган төгрөгийг бүх хүүхдэд, түүнчлэн төсөв санхүүгийн 
хязгаарлагдмал байдлаас шалтгаалан зорилтод бүлгийн өрхийн хүүхдэд буюу нийт хүүхдийн 40-
80 хувьд олгож ирсэн. 2020 оны эхний байдлаар бүх хүүхдэд сар бүр 20.0 мянган төгрөг олгож 
байсан бөгөөд улсын төсвөөс жилд дунджаар 288 орчим тэрбум төгрөг төлөвлөж зарцуулдаг.  

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлын үед 18 хүртэлх насны бүх хүүхдэд (1.2 сая 
хүүхэд) сар бүр олгодог 20.0 мянган төгрөгийг 2020 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 10 дугаар 
сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд 100.0 мянган төгрөгт хүргэж нэмэгдүүлсэн ба 2020 оны 
төсвийн тодотголоор энэхүү нэмэгдүүлсэн арга хэмжээг он дуустал хэрэгжүүлэхээр болсон 
ба энэ арга хэмжээнд 864.0 тэрбум төгрөгийг нэмж нийтдээ 1 их наяд 152 тэрбум төгрөг 
зарцуулахаар болсон. 

Хүнсний талон 

Хүнсний хангамж зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэнд нийгмийн халамжийн сангаас 
хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах эрхийн бичиг олгодог бөгөөд энэ хөтөлбөрт нийт 239.2 
мянган хүн хамрагдаж байгаагийн 117.2 мянга нь хүүхдүүд байна.  

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлын үед хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах 
эрхийн бичгийн үнийн дүнг 2020 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 1-нийг 
хүртэл нэг хүүхдэд 16,000 төгрөг, насанд хүрсэн нэг гишүүнд 32,000 төгрөг буюу тус бүр 2 
дахин нэмэгдүүлсэн ба энэ арга хэмжээнд нийт 15.5 тэрбум төгрөг нэмж зарцуулахаар байна. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тэтгэмж

Нийгмийн халамжийн сангаас байнгын асаргаа шаардлагатай 16 хүртэлх насны хүүхдэд сар 
бүр 188.0 мянган төгрөгийн амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж олгодог ба үүнд нийт 10.6 
мянган хүүхэд хамрагдаж байна. Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлын үед энэхүү 
тэтгэмжийн хэмжээг 100 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлж 2020 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 
10 дугаар сарын 1 хүртэл хугацаанд олгоход 6.3 тэрбум төгрөг нэмж зарцуулна.

Сургууль, цэцэрлэгийн хоолны тариф

Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчийн үдийн цайг 600 төгрөг, цэцэрлэгийн 
хүүхдийн нэг өдрийн хоолыг 1,650 төгрөг, дотуур байрны хоолыг 2,315 төгрөгөөр тооцдог 
байсан. Эдийн засаг, төсвийн боломжоос шалтгаалан 2012 оноос хойш шинэчлээгүй дээрх 
тарифыг 2020 оноос 50 хувиар тус тус өсгөхөд 57.1 тэрбум төгрөг нэмж зарцуулж байна. Энэхүү 
арга хэмжээнд давхардсан тоогоор нийт 660 орчим мянган хүүхэд хамрагдаж байна.

Хүснэгт 4. Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээнд нэмж хуваарилсан төсөв 2017-2020 (сая. төг)

№ Байгууллага 2016 2017 2018 2019 2020 Percentage

1 Агентлаг ба харьяа 306.0 645.8 3,491.1 2,600.0 3,500.0 43.8

2 21 аймаг дахь хэлтэс 42.0 172.3 1,769.8 1834.2 2,084.9 26.1

3 Улаанбаатар хот 8.0 82.0 639.1 2,739.1 1,915.1 23.9

4 ХНХЯ - - 500.0 500.0 500.0 6.0

Total 356.0 900.1 6,400.0 7,673.3 8,000.0 100

Эх сурвалж: ХНХЯ, 2021 он
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Цалинтай ээж хөтөлбөр

Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай хуульд заасны дагуу Цалинтай 
ээж хөтөлбөрийг Засгийн газраас 2018 онд хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөрт: 

• жирэмсэн эхэд жирэмсний таван сартайгаас эхлэн хүүхэд төрүүлэх хүртэлх хугацаанд эхэд 
сар бүр 50,000 төгрөг, 

• 3 хүртэлх насны хүүхдээ асарч байгаа эхэд сар бүр 50, 000 төгрөг, 

• гурав болон түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт улирал бүр 240,000 төгрөг, 

• дөрөв хүртэлх насны ихэр хүүхэдтэй эх, эцэгт хүүхдийн тоогоор нэг удаа 1,000,000-3,000,000 
төгрөг олгож байна.

Хөтөлбөрт жилд дунджаар 150 гаруй мянган хүн хамрагдаж 120 тэрбум төгрөг улсын төсвөөс 
зарцуулж байна.

“Гурван ээлжгүй сургууль, Хүүхэд бүр цэцэрлэгт,” хөтөлбөр

Боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлж 3 ээлжтэй сургуулийг 2 ээлжид шилжүүлэх, хүүхэд 
бүрийг цэцэрлэгт хамруулах зорилтыг Засгийн газар 2020 онд тавьсан. Улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтаар 193.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт бүхий 124 сургууль шинээр ашиглалтад 
оруулж сургуулийн хүчин чадлыг 55.8 мянган суудлаар, 180.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт 
бүхий 176 цэцэрлэг шинээр барьж цэцэрлэгийн хүчин чадлыг 26.5 мянган ороор, 34.2 тэрбум 
төгрөгийн санхүүжилт бүхий 43 дотуур байр шинээр барьж дотуур байрны хүчин чадлыг 4.5 
мянган ороор тус тус нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай зардлыг 2020 оны төсөвт баталсан. Мөн их 
засвар болон шинээр ашиглалтад орох сургууль, цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмжийг хангахад 
шаардлагатай 39.0 тэрбум төгрөг, 2020 онд шинээр ашиглалтад орох цэцэрлэг, ерөнхий 
боловсролын сургуульд шаардлагатай орон тоо болох 1,838 багш, ажиллагчдын 7.0 тэрбум 
төгрөгийн цалин хөлсний зардлыг төсөвт тусгаж баталжээ.

Томуугийн эсрэг дархлаажуулалт 

Улирлын томуу болон пневмоккийн эсрэг вакциныг 2017 оноос хойш засгийн газар болон олон 
улсын байгууллагын санхүүжилтээр хийж байна. Засгийн газрын санхүүжилтээр томуугийн 
вакцинд 2017-2019 онд 1.7 тэрбум төгрөг зарцуулсан бол 2020 онд 960.0 сая төгрөг зарцуулахаар 
төсөвлөсөн байна. Мөн Даян дэлхийн эрүүл мэнд олон улсын байгууллагын шугамаар 2017 онд 
175.0 мянган тун, 2018 онд 80.0 мянган тун томуугийн вакциныг нийлүүлжээ. 

Улсын төсвөөс 2017-2019 онуудад нийт 410 мянган тун пневмоккийн эсрэг вакциныг давхардсан 
тоогоор 265.0 мянган хүүхдэд хийсэн ба үүнд зориулж нийт 4.3 тэрбум төгрөг зарцуулаад 
байна. Энэ хүрээнд шинээр төрсөн хүүхдэд нэг нас хүртэл нь хийх 3 тунт вакциныг 2016 
оноос Улаанбаатар хотын сонгогдсон 2 дүүрэгт, 2019 оны 4 дүгээр улирлаас эхлэн заавал хийх 
дархлаажуулалтын үндэсний товлолд оруулан улсын хэмжээнд хэрэгжүүлж эхлээд байна. Нийт 
давхардсан тоогоор 2019 оны эцэс гэхэд 140.4 мянган хүүхэд хамрагдсан бөгөөд хамралтын 
хувь 93.3 хувьтай байсан .

Тулгамдсан асуудлууд

Хэдийгээр Монгол улс эх хүүхдэд чиглэсэн зорилтод хөтөлбөрүүдэд зарцуулах төсвийг жил 
бүр нэмэгдүүлж байгаа хэдий ч хүүхэд хамгаалал, боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал 
зэрэг салбарт шийдэл хүлээсэн асуудал байсаар байна. 

Хүүхэд хамгаалал

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр улсын төсвөөс нэмэлт санхүүжилт 
хийснээр 2018 оноос хүүхэд хамгааллын байгууллагуудын үйл ажиллагаа тодорхой хүрээнд 
сайжирсан боловч нэг хүнд ногдох төсвийн хуваарилалт тэгш бус байгаа нь хүүхэд хамгааллын

үйлчилгээг хүүхэд бүр тэгш хүртээмжтэй хүртэх боломжгүй байна. 2019 онд аймгуудад дунджаар 
87 сая төгрөг хуваарилагдсаны 12 сая орчим төгрөгийг хүүхэд хамгааллын арга хэмжээнд 
зарцуулжээ. Орон нутгийн төсвийн хуваарилалт нь эрсдэлт хүчин зүйлийн тоон мэдээлэлд 
үндэслэгдээгүй байгаа нь өөрөө эрсдэлийг бий болгож байна. Тухайн нутаг дэвсгэрийн хүн ам, 
хүүхдийн тоог харгалзалгүй төсвийн хуваарилалт хийсэн байна. Энэ төсөв нь хүүхэд хамгааллын 
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, сургалт, нөлөөлөл, хүүхэд хөгжүүлэх, хүүхдийн эрх 
зөрчигдөхөд анхаарах гэх мэт хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ, үйл ажиллагаа бүрийн өртгийн 
тооцоололд үндэслэгдээгүй тул төсвийн уялдаа холбоо, ач холбогдол сайн харагдахгүй байна. 

Боловсрол

Сүүлийн жилүүдэд төрөлт нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор 2-5 насны хүүхдийн тоо 
жил бүр өсөж байна. Цэцэрлэгийн хүртээмжийг энэ өсөлттэй дүйцэх хэмжээнд хүргэхийн тулд 
нийслэлд багадаа 100 цэцэрлэг байгуулах шаардлагатай байна.

 Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн нэг үндсэн багшид 38 хүүхэд ногдож байгаа бөгөөд стандарт норм 
дүрмээр энэ тоо 25 байх ёстой байдаг. Монгол улсад 889 нь төрийн өмчийнх 546 нь хувийн 
цэцэрлэгт нийт 260.0 мянган хүүхэд хамрагдаж байгаа нь хамрагдвал зохих цэцэрлэгийн насны 
хүүхдийн 77 хувь нь болж байна. 

Суурь боловсролын хамран сургалтын хувь өндөр байгаа хэдий ч боловсролын хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх хэрэгцээ шаардлага байсаар байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын хувьд хөдөөд 
малчдын хүүхэд болон эмзэг бүлгийнхэн цэцэрлэгийн гадна байна. Тэдэнд чиглэсэн хувилбарт 
шинэлэг хэлбэрүүдийг нэвтрүүлэх шаардлагатай байна.

Боловсролын чанарыг бүх түвшинд сайжруулахад чиглэсэн санхүүжилтийн бодлого хэрэгжүүлэх 
нь гол сорилт болж байна. Сургалтын үр дүн доогуур байгаа нь боловсролын салбарт тулгарч 
байгаа гол бэрхшээл болж байна. Сургалтын чанар хот хөдөөгийн суралцагч хооронд зөрүүтэй, 
сумын сургуулийн сурагч үе тэнгийнхнээсээ хоцорч байна. 

Боловсролын салбарын нийт зардлын 55 хувь нь ЕБС-д, 31 хувь нь СӨБ-д ногдож байна. 
Боловсролын салбарын зардлын 85 хувийг урсгал зардал эзэлж байна. Урсгал зардлын 
суралцагчийн тоо болон дундаж нормативаар тооцсон хувьсах зардлаар тооцон олгодог. 
Хувьсах зардлын дийлэнх нь багш ажиллагчдын цалин хөлс, сургууль цэцэрлэгийн барилгын 
ашиглалтын зардал болон бусад урсгал үйл ажиллагаанд зарцуулагддаг. Харин маш бага хувийг 
сургалтын хэрэглэгдэхүүнд зарцуулж байгаа нь доогуур үзүүлэлт бөгөөд үүнийг эцэг эхийн 
хандив болон орон нутгийн эх үүсвэрээс нөхөж байна. 

Эрүүл мэнд

Хүн амыг санхүүгийн хүндрэлд оруулахгүйгээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд тэгш, 
хүртээмжтэй хамруулах нь бага дунд орлоготой ихэнх улс орнуудын хувьд гол сорилт болж 
байна. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, ялангуяа анхан 
шатлалын тусламж үйлчилгээг эх хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээнд түлхүү чиглүүлэх шаардлагатай байна. 

Аминдэм, эрдсийн дутал нь нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудал болж байна. Монгол 
улсын хүн амын бүх бүлэг, ялангуяа нялх, бага насны хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дунд 
бичил тэжээлийн дутагдал түгээмэл тархалттай байна. 2020 оноос анхан шатлалын эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээний санхүүжилтийн багцад олон найрлагат бичил тэжээлийн 
холимгийг /ОНБТХ/ зорилтод бүлэгт үнэ төлбөргүй олгоход зориулж 1.1 тэрбум төгрөгийг 
сумын болон өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хуваарилж эхэлсэн нь дунд хугацаанд үр дүнгээ 
өгнө гэсэн хүлээлттэй байна . Цаашид хуваарилсан хөрөнгийн хэмжээг богино болон дунд 
хугацаанд тогтвортой хадгалах, нэмэгдүүлэх зэргээр эх хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулах, 
5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах зорилтыг хангахад чухал ач холбогдолтой юм.   
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Орон нутгийн төсвийн орлого ба зарлага

Нийслэл хот ба дүүрэг

Улаанбаатар хотын хүн ам 2000 онд 800 мянга байсан бол 2010 онд 1.2 сая, 2019 оны байдлаар 1.5 
саяд хүрсэн нь улсын нийт хүн амын 47 хувийг эзлэх болсон байна. Эдийн засгийн үйл ажиллагаа 
Улаанбаатар хотод хэт их төвлөрснөөс болж цаашид энэ байдал үргэлжилсээр байх төлөвтэй 
байна. Нийслэл хотын хүн ам эрчимтэй өсөж, тэгш бус байдал нэмэгдсээр байгаатай холбогдон 
хотын өмнө тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд хотоос үзүүлэх  үйлчилгээний  хүрээг  
өргөтгөх, ялангуяа  дэд   бүтцийн   үйлчилгээг   сайжруулах   хэрэгцээ   шаардлагатай тулгарч байна. 

Улаанбаатар хотын суурь орлого 2020 оны эцэст 837.0 тэрбум төгрөгт хүрэхээр байгаа нь нийт 
орон нутгийн суурь орлогын 66хувьтай тэнцэж байгаа бол харин суурь зарлага нь улсын хэмжээнд 
орон нутгийн нийт суурь зарлагын 40 хувьтай тэнцэж байна. 

Хүснэгт 5. Улаанбаатар хотын төсвийн үндсэн үзүүлэлт (тэрбум төг)

Улаанбаатар хотын 2020 оны суурь орлого 2017 оныхтой харьцуулбал 41 хувиар өсөхөөр байгаа 
бол харин суурь зарлага 19 хувиар өсөхөөр тооцжээ. УБ хотын төсвийн тэнцэл нь ашигтай11 гардаг 
6өгөөд тэрхүү ашгийн 70 хувьтай12 тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг өөрт нь үлдээж үлдсэнийг улсын 
төсөвт төвлөрүүлдэг ба 2020 оноос өмнө энэхүү төвлөрүүлэх хэмжээ нь он тус бүрд харгалзан 40-
60 хувь байхаар тооцсон байна. 

Харин УБ хотын (бусад аймгууд мөн адил) ИТХ-ын баталсан жилийн төсвийн орлого, зарлагын 
хэмжээ нь Хүснэгт 6-д харуулсан УИХ-аар батлагдсан дүнгээс нэмэгддэг. Тухайлбал, нийслэлийн 
суурь орлогын УИХ-аар батлагдсан дүнг нийслэлийн ИТХ 2017 онд 108.5 тэрбум төгрөгөөр, 2018 
онд 167.5 тэрбум төгрөгөөр, 2019 онд 305.7 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлэн баталж байжээ.13 

Бүлэг II. Орон нутгийн төсвийн шинжилгээ

Үзүүлэлт 2017 2018 2019 2020
Өөрчлөлт 
2017/2020 

(%)

Суурь орлого 595.9 660.9 725.9 838.5 41

Суурь зарлага 277.8 323.1 272.9 331.4 19

Тэнцэл 318.1 337.8 452.9 507.1 59

ОН төсөвт үлдэх 166.6 129.2 163.8 231.9 39

Улсын төсөвт төвлөрүүлэх 151.4 208.5 289.1 275.1 82

Санхүүгийн дэмжлэг - - - -

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 329.7 364.1 398.3 477.1 45

Эх сурвалж: Сангийн яам, УИХ-аар батлагдсан дүнгээр

Нийгмийн халамж

Нийгмийн халамжийн хуульд зааснаар өнөөдөр Монгол улсад 9 төрлийн нийгмийн халамжийн 
хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа бөгөөд эдгээрийг дотор нь халамж хүртэгчдийн байдлаар нь 73 
төрлийн үйлчилгээнд ангилж байна. Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөрийг оролцуулаад хүүхдэд 
чиглэсэн хэд хэдэн төрлийн үйлчилгээ байдаг бөгөөд үүнд халамжийн тэтгэвэр, байнгын 
асаргаа шаардлагатай 16 хүртэлх насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн тэтгэмж, цалинтай 
ээж хөтөлбөр, ихэр хүүхдийн тэтгэмж, өрх толгойлсон эцэг/эхэд олгох тэтгэмж багтдаг. 

Хэдийгээр нийгмийн халамжийн системээр дамжуулж зорилтод бүлэгт өргөн хэмжээний 
дэмжлэг хүртээхийг зорьж байгаа боловч халамж, хөнгөлөлтийг хэт олон төрөлд хувааж, 
давхардуулан олгож байгаа нь нэг талаас хэрэгцээ шаардлага хэрэгтэй хүмүүстээ хүрэхгүй, 
нөгөө талаасаа халамж шаардлагагүй хүмүүс олноор хамрагдаж байна. Ялангуяа, хүүхдэд 
чиглэсэн халамжийн хөтөлбөрүүдийг тэдний хэрэгцээ шаардлагад нь нийцүүлэн багцалж 
хүртээмжийг нь нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. 

Агаарын бохирдол

Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр 2008-2019 оныг хүртэлх 10 жилийн хугацаанд улсын 
төсвөөс 170 тэрбум төгрөг, гадаадын зээл, тусламжаар 104,7 сая доллар зарцуулжээ. Агаар 
орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хөтөлбөрийг Засгийн газар 2017 онд батлан хэрэгжүүлж 
эхэлснээс хойш суурин газрын ялангуяа нийслэлийн агаарын бохирдлын хэмжээ 2020 оны 
өвлөөс мэдэгдэхүйц буурч байна. Гэсэн хэдий ихэнх аймгийн төвүүдэд агаарын бохирдол 
өндөр хэвээр байна. Агаарын бохирдолтой орчинд амьдрах нь нэн ялангуяа хүүхэд, жирэмсэн 
эхийн эрүүл мэндэд ноцтой асуудал үүсгэж байна. Агаарын бохирдолтой холбоотой өвчлөл нь 
хүүхдийн эрүүл мэндэд нөлөөлөөд зогсохгүй амьжиргаанд нөлөөлж байна. 

Агаар орчны бохирдлыг бууруулах хөтөлбөрийг аймгийн төв суурийн газрын утааг бууруулахад 
чиглүүлэх, үүнд орон нутгийн төсвөөс тодорхой хувь нэмэр оруулах шаардлагатай байна. 
Түүнчлэн дан агаарын бохирдлыг үүсэгч хүчин зүйлсийг бууруулахад хөрөнгө оруулах бус 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах, вакцинжуулалтад хүүхдийг бүрэн хамруулахад 
төсвийн зарцуулалтыг үр ашигтай хуваарилах шаардлагатай байна. 

Онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгаалал

Засгийн газраас онцгой нөхцөл байдлын үеийн хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тусламж дэмжлэг 
үзүүлэх журмыг 2019 онд батлан хэрэгжүүлж байна. Онцгой нөхцөл байдлын үед хүүхдийн амь 
нас, аюулгүй байдлыг хангах, хүүхдийн бүх төрлийн дарамт, хүчирхийлэл, үл хайхрах явдал, 
мөлжлөгөөс хамгаалуулах эрхийг хангахын тулд цаг алдалгүй тусламж, дэмжлэг үзүүлэх 
үйл ажиллагааг төрийн болон орон нутгийн байгууллагууд гамшгаас хамгаалах улсын албад, 
дотоодын болон олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулахаар 
журамд заасан байна.   Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн арга хэмжээний зардлыг орон нутгийн 
төсвөөс, улсын төвлөрсөн арга хэмжээний зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ. Улсын 
төсвөөс жилд дунджаар 110 гаруй тэрбум төгрөг, харин орон нутгийн төсөвт 5 орчим тэрбум 
төгрөгийг онцгой байдлын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд төлөвлөн зарцуулж байна.

11 Улсын хэмжээнд УБ хотоос гадна Өмнөговь, Дорноговь, Дорнод, Орхон, Дархан гэсэн 5 аймаг 0.2-52.0 тэрбум 
хүртэлх төгрөгийн ашигтай байдаг
12 Төсвийн тухай хуулийн 56.2.2-т доод шатны төсвийн үндсэн тэнцлийн ашиг нь суурь зарлагаас их тохиолдолд суурь 
зарлагатай тэнцэх хэсгийн 60 хувийг 2017 оны төсвийн жилд, 40 хувийг 2018 оны төсвийн жилд, 60 хувийг 2019 оны 
төсвийн жилд, 70 хувийг 2020 оны төсвийн жилээс эхлэн тухайн шатны төсөвт үлдээж, үлдэх хэсгийг дээд шатны 
төсөвт төвлөрүүлнэ.
13 Үүнд улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлэг болох санхүүгийн дэмжлэг, орлогын шилжүүлэг буюу 
ОНХС, түүнчлэн ТЗШ ороогүй болно. 
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Хүснэгт 8. Нийслэл ба дүүргийн төсвөөр хэрэгжүүлэх зарлагын чиг үүрэг

Нийт төсвийн 67 хувийг урсгал зардал эзэлж байгаа бол 33 хувийг хөрөнгийн зардал эзэлж байна. 
Хүснэгт 8-аас харахад нийслэлийн төсвийн 30 орчим хувь нь засаг захиргааны үйл ажиллагааг 
санхүүжүүлэхэд, 70 хувь нь татаас шилжүүлэг буюу дүүргүүдэд олгох санхүүгийн дэмжлэг, тусгай 
зориулалтын шилжүүлгээс бүрдэж байна.  

Нийслэлийн урсгал төсвөөр Төсвийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан (Хүснэгт 
8) нийслэлийн төсвөөр хэрэгжүүлэх чиг үүргүүдийг санхүүжүүлдэг бөгөөд Хавсралтад хэсгийн 
Хүснэгт 25-т Улаанбаатар хотын шууд төсвийн зарцуулалтыг хөтөлбөрүүдээр ангилснаар харуулав. 

2019 оны гүйцэтгэлээр нийслэлийн шууд төсвийн дийлэнх нь буюу 59хувь нь орон нутгийн гүйцэтгэх 
засаглалын удирдлагын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд, 16.4 хувь нь нийтийн тээврийн зохицуулалтад, 
8.1 хувь нь хот тохижуулахад зарцуулагдаж байгаа бол 0.7 хувь нь хүүхэд хамгааллын арга хэмжээнд 
зарцуулагдсан байна. 

Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр хэрэгжүүлэх хөтөлбөрт 2019 зарцуулсан 3.7 тэрбум төгрөгийн 1.4 
тэрбум төгрөг нь Монголын хүүхдийн ордны үйл ажиллагааны зардал, 1.2 тэрбум төгрөг нь УБ 

Нийслэлийн төсвийн зарлагын чиг үүрэг Дүүргийн төсвийн зарлагын чиг үүрэг

• нийслэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх;
• хот төлөвлөлт, барилгажуулалт, шинээр дэд 

бүтэц бий болгох;
• нийслэлийн өмчийн барилга байгууламжийн 

их засвар, шинээр өмч бий болгох, хөрөнгө 
оруулалт хийх;

• нийгмийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ 
үзүүлэх, зохион байгуулах;

• хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ядуурлыг 
бууруулах хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;

• жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх;
• бэлчээрийн менежмент хийх;
• усан хангамж, бохир ус цэвэрлэх байгууламж 

бий болгох, усны аж ахуйн хөнгөлөлт, 
үйлчилгээ үзүүлэх

• орон сууц, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ 
үзүүлэх;

• үерийн хамгаалалтыг зохион байгуулах;
• нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх;
• мал амьтны халдварт, шимэгчлэх өвчинтэй 

тэмцэх, хортон шавжийн устгал, хяналтыг 
хэрэгжүүлэх, мал эмнэлгийн үйлчилгээ 
үзүүлэх;

• соёлын үйлчилгээ
• нийтийн биеийн тамир

• дүүргийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх;
• дүүргийн Засаг даргын шийдвэрээр олгодог 

нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээг 
үзүүлэх, зохион байгуулах;

• дүүргийн нутаг дэвсгэр дэх нийтийн эзэмшлийн 
аж ахуйн үйлчилгээ, нийтийн ариун цэвэр, 
гудамж талбайн гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээ, хог 
зайлуулах;

• эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх, мал, 
амьтны халдварт, шимэгчлэх өвчинтэй тэмцэх, 
хортон шавжийн устгал, хяналт, гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн хор хохирлыг 
арилгах, мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх;

• дүүргийн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчныг 
хамгаалах;

• дүүргийн доторх нийтийн эзэмшлийн 
гэрэлтүүлгийн урсгал засвар, арчилгааг хийх, 
зохион байгуулах;

• дүүргийн тохижилт, мод, ургамал 
цэцэрлэгжүүлэлт, явган зам, амралт болон 
хүүхдийн тоглоомын талбайг тохижуулах, 
арчлах;

• хуульд заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх.

Хүснэгт 6. Нийслэлийн нэгдсэн төсвийн орлогын төлөвлөгөө ба гүйцэтгэл (тэрбум төг)

Нийслэлийн ИТХ баталсан төлөвлөгөө 2017 төл 2018 төл 2019 төл
Өөрчлөлт
2017–2019 

(%)

A. Нийт орлого 1,045.5 1,204.6 1,381.3 32

Төсвийн орлогын гүйцэтгэл 2017 гүйц 2018 гүйц 2019 гүйц Өөрчлөлт
2017/2019

Б. Нийт орлого (1+2) 1,070.2 1,251.6 1,380.7 29

1. Татварын орлого 643.3 790.8 857.3 33

Орлогын албан татвар 451.6 594.9 645.6 43

Хөрөнгийн албан татвар 78.4 87.9 93.4 19

Бусад татвар хураамж 119.3 107.2 118.3 -1

2. Татварын бус орлого 420.9 470.1 523.4 24

Нийтлэг татварын бус орлого 90.4 99.4 104.8 16

Төсөв хоорондын шилжүүлэг14 330.4 370.7 418.6 27

B. Зөрүү (Б-A) 24.7 47.0 -0.6 -

Нийслэл нь дүүргүүдээ оролцуулаад 2019 онд нийт 935.4 тэрбум төгрөгийг өөрөө бүрдүүлсэн 
бөгөөд15 үүний 91.6 хувийг татварын орлогоор бүрдүүлсэн байна. Нийт орлогод харьцуулснаар 
ХХОАТ 71.3хувь, хөрөнгийн татвар 10хувь, газрын төлбөр 7хувь , тэмдэгтийн хураамж 3.2хувь, 
торгуулийн орлого 6.3 хувийг тус тус эзэлж байна.

Нийслэлийн төсвийн орлогын сүүлийн 3 жилийн орлогын өсөлтийг дагаад төсвийн урсгал болон 
хөрөнгийн зарлага дагаад өссөн. Нийслэлийн өөрийн орлогын эх үүсвэрээр санхүүжүүлсэн урсгал 
зарлагын гүйцэтгэл 2017 онд 469,6 тэрбум төгрөг байсан бол 2019 онд 616,4 тэрбум төгрөг, 
хөрөнгийн зарлага нь 251.4 тэрбум төгрөг байсан бол 298,5 тэрбум төгрөг болж тус тус өсжээ.

Зардлын эдийн засгийн зүйл 2017 2018 2019 Нийт дүнд 
эзлэх хувь

Урсгал зардал 450.8 555.7 611.8 67.0

Цалих хөлс 24.4 25.9 24.8 2.7

НДШ 2.6 3.1 3.6 0.4

Байр ашиглалтын зардал 6.4 7.3 7.6 0.8

Хангамж материал 19.6 15.4 23.8 2.6

Нормативт зардал 1.8 0.6 0.5 0.1

Засвар үйлчилгээний зардал 3.7 3.8 5.2 0.6

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 41.6 57.7 75.2 8.3

Албан томилолтын зардал 1.3 1.6 1.5 0.2

Бараа үйлчилгээний бусад 8.2 11.6 25.1 2.8

Татаас 55.1 59.4 109.1 12.0

Урсгал шилжүүлэг 286.1 369.3 335.4 36.8

Хөрөнгийн зардал 176.3 288.5 298.5 32.8

Нийт зардал 672.1 844.2 910.3 100.0

14 Төсөв хоорондын шилжүүлэгт санхүүгийн дэмжлэг, орлогын шилжүүлэг буюу ОНХС, түүнчлэн ТЗШ хамаарна
15 Энд санхүүгийн дэмжлэг болон ТЗШ-ийг тооцоогүй болно *Нийслэлийн дүүргүүдийн зардлыг оролцуулаагүй дүн

Цалин түүнтэй адилтгах орлогын албан татвараас орох орлого өсөн нэмэгдэж байгаа Улаанбаатар 
хотын төсвийн орлогод гол байр суурь эзэлж байгаа бөгөөд энэ төрлийн татварын орлого 
нийслэлийн нийт төсвийн орлогын 46 хувийг бүрдүүлж байгаа бол хөрөнгийн албан татвар 7 орчим 
хувь, улсын төсвөөс олгодог татаас, орлогын шилжүүлэг болон тусгай зориулалтын шилжүүлэг 30 
гаруй хувийг, бусад нийтлэг татварын болон татварын бус орлого 16 гаруй хувийг эзэлж байна.



24 25

Аймгуудын өөрийн орлогын төлөвлөгөө ба гүйцэтгэл мөн харьцангуй хэлбэлзэл багатай байсан 
боловч Өмнөговь аймгийн хувьд орлого 2017, 2018 онуудад 10 хувиар төлөвлөснөөс давж 
байжээ(аймгуудын төсвийн өөрийн орлогын задаргааг Хавсралтын Хүснэгт 28-31-ыг харна уу) 
Өмнөговь аймаг нь улсын төсөвт жилд дунджаар 58-66 тэрбум төгрөг төвлөрүүлдэг ба бусад 
гурван аймаг нь улсын төсвөөс жилд дунджаар 11-14 тэрбум төгрөгийн татаас буюу санхүүгийн 
дэмжлэг авч байна.

Говь-Алтай аймаг

Нийт орлого 51.2 52.1 102 56.2 57.4 102 59.7 59.8 100.2
Tатварын 5.9 6.6 112 6.4 6.7 105 6.7 7.6 113
Татварын бус 0.5 0.5 100 0.5 1.1 220 1.0 1.2 120
Өөрийн орлого 0.2 0.3 150 0.3 0.5 167 1.5 1.5 100
Татаас 9.1 9.1 100 11.2 11.2 100 11.7 11.7 100
ТЗШ 33.3 33.3 100 34.4 34.4 100 6.3 5.6 89
ОНХС 2.2 2.2 100 3.4 3.4 100 6.3 5.6 89

Нийт зарлага 55.3 54.0 90 58.3 55.4 95 64.7 62.1 96

Завхан аймаг

Нийт орлого 59.6 60.4 101 64.6 66.1 102 64.5 67.6 105
Tатварын 6.6 8.4 127 6.9 8.4 122 7.3 9.3 127
Татварын бус 0.2 - 0 0.4 - 0 0.4 0.6 127
Өөрийн орлого 2.8 2.1 75 1.7 2.1 124 0.2 1.7 850
Татаас 10.6 10.6 100 13.1 13.1 100 14.5 14.5 100
ТЗШ 37.6 37.6 100 39.0 39.0 100 36.7 36.4 99
ОНХС 1.7 1.7 100 3.5 3.5 100 5.3 5.2 98

Нийт зарлага 63.3 61.3 97 67.2 65.8 98 68.6 66.7 97

Өмнөговь аймаг

Нийт орлого 132.6 147.7 111 179.4 197.6 110 167.8 169.3 101
Tатварын 71.6 87.4 122 96.8 91.7 95 90.3 105.1 116
Татварын бус 24.4 26.5 109 36.2 70.0 193 31.8 28.1 88
Өөрийн орлого 5.0 2.3 46 12.6 2.0 16 11.0 2.4 22
Татаас - - - - - - - - -
ТЗШ 28.9 28.9 100 30.4 30.4 100 28.3 27.8 98
ОНХС 3.2 3.2 100 3.4 3.4 100 6.4 5.8 91

Нийт зарлага 145.7 116.4 80 222.6 167.0 75 225.0 194.2 86

Хүснэгт 9. БЗД-ийн төсвийн нэгдсэн төсвийн үзүүлэлт ИТХ баталсан (тэрбум төг) 

Хүснэгт 10. ОН-ийн нэгдсэн төсвийн төлөвлөгөө ба гүйцэтгэл (тэрбум төг)

Үзүүлэлт 2019 2020
Орлого 

зарлагад 
эзлэх хувь 

Нийт орлого 123.7 166.1 100

Татвар хураамж 31.5 53.4 32

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 89.7 110.5 67

Орлогын шилжүүлэг 2.5 2.2 1

Нийт зардал 123.5 166.1 100

Засаг захиргааны зардал 29.8 48.3 29

Орон нутгийн хөгжлийн сан 2.5 2.2 1

Ерөнхий боловсролын сургуулиуд 50.9 56.6 34

Хүүхдийн цэцэрлэгүүд 32.5 42.6 26

Эмнэлгүүд 6.2 10.3 6

Нийслэлд төвлөрүүлэх 1.6 6.1 4

Бусад 4.0 - -

Дүүргийн төсвийн зардлын чиг үүрэг нь нийслэлийн шууд төсвийн зарлагын чиг үүрэгтэй ихээхэн 
төсөөтэй байгааг Хавсралт дахь Хүснэгт 24-т харуулсан Баянзүрх дүүргийн засаг захиргааны 
хөтөлбөрийн зардлын задаргаанаас харж болно. 

Эндээс дүгнэж үзэхэд нийслэл болон дүүргийн зардал нь бүхэлдээ засаг захиргааны чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зардлаас бүрдэж байгаа бөгөөд хүүхдэд чиглэсэн төсөв нь ТЗШ-
ийн зардлыг оролцуулахгүйгээр маш бага хэмжээтэй буюу хүүхдийн асуудал хариуцсан төрийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны зардлаас бүрдэж байна.

Аймаг ба сум

Сонгож авсан дөрвөн аймаг болох Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан, Өмнөговь аймгуудын төсөв 
ба эдгээр аймгийн сумдын төсөв нь нийслэл Улаанбаатар хот болон түүний дүүргүүдийн төсвөөс 
зарчим, бүтэц, агуулга болон хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хувьд онцын ялгаа байхгүй юм. Гагцхүү 
хүн амын тоо, уул уурхай эрхэлдэг байдал, эдийн засгийн нөхцөл байдлаасаа шалтгаалан зөвхөн 
бүрдүүлэх орлогын хэмжээгээр ялгаатай ба тэрхүү орлогодоо таарсан захиргааны зардлыг 
санхүүжүүлж байна.

Төсвийн орлого ба зардлын төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн зөрүү харьцангуй бага бөгөөд улсын төсвөөс 
олгодог санхүүгийн дэмжлэг, орлогын шилжүүлэг болон ТЗШ төлөвлөсний дагуу хугацаандаа 
бүрэн санхүүжиж байгаа нь нөлөөлж байна.

Үзүүлэлт
2017 2018 2019

Төл Гүйц % Төл Гүйц % Төл Гүйц %

Баянхонгор аймаг

Нийт орлого 66.6 66.6 100 71.9 70.8 98 76.3 77.1 101
Tатварын 7.2 7.7 107 7.8 8.5 109 8.9 10.8 121
Татварын бус 1.4 1.4 100 1.9 1.4 74 1.0 1.2 120
Өөрийн орлого 5.0 4.5 90 4.1 2.8 68 2.7 1.9 70
Татаас 12.5 12.2 98 14.4 14.4 100 15.8 15.8 100
ТЗШ 37.4 38.6 103 39.9 39.9 100 41.2 41.0 99.5
ОНХС 2.2 2.2 100 3.8 3.8 100 6.4 6.3 98

Нийт зарлага 63.3 67.3 97 73.9 69.5 94 79.8 76.5 96

хотын Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын үйл ажиллагааны зардалд, 
0.7 тэрбум төгрөг нь УБ хотын Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн үйл ажиллагааны зардалд, 0.3 
тэрбум төгрөгийн нийслэлийн ЗДТГ-т бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил, бараа үйлчилгээний зардалд16 
зарцуулсан байна.

Хотын бусад дүүргүүдийн адил Баянзүрх дүүргийн төсөв нь нийслэлийн төсвөөс тийм ч ялгаатай 
биш. ХАОАТ нь татварын орлогын ихэнх хувийг эзэлж, дараа нь тусгай зөвшөөрөл ба төлбөрийн 
орлого орж байна. Үүнээс харахад, нийслэл, дүүргийн урсгал орлогын бүтэц нь ойролцоо бөгөөд 
зарлагын чиг үүрэг нь ч ихээхэн төсөөтэй байдаг.

16 Энэ зардлын ангилалд хуулийн этгээд, иргэнээр гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ хамаардаг.
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Аймгуудын зарлагын чиг үүргийн бүтэц ерөнхийдөө нийслэлийнхтэй адилхан байдаг гэдгийг өмнө 
нь дурдсан бөгөөд жишээ болгож сонгосон дөрвөн аймгийн 2019 оны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийг 
Хүснэгт 13-т харуулав.

Эндээс орон нутгийн төсөвт олгох ТЗШ-ийн санхүүжилтээр хэрэгждэг ерөнхий боловсрол, 
сургуулийн өмнөх боловсрол, анхан шатлалын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, газрын харилцаа 
кадастр зэрэг чиг үүрэгтэй холбоотой хөтөлбөрүүд төсвийн дийлэнх хувийг эзэлж байгаа нь 
харагдаж байна. Үүний дараа орон нутгийн засаг захиргааны зардлууд орж байна. 

Хүүхдэд чиглэсэн төсвийг сургууль, цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг оролцуулаад тооцвол нийт тухайн 
орон нутгийн төсөвт Баянхонгор аймагт 56 хувь , Говь-Алтай аймагт 50 хувь, Завхан аймагт 51 
хувь, харин Өмнөговь аймагт 14 хувь байна. 

Үүнээс ТЗШ-ийн санхүүжилтийг хасаж тооцвол хүүхдийн хөгжил хамгааллын зардлын орон нутгийн 
нийт төсөвт эзлэх хувь Баянхонгор аймагт 0.7 хувь , Говь-Алтай аймагт 1.1 хувь, Завхан аймагт 0.4 
хувь, Өмнөговь аймагт 0.4 хувь байна. 

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу орон нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг зарим салбаруудад ТЗШ 
олгож байна. 2019 оноос эхлэн нийтийн биеийн тамир болон соёлын үйлчилгээг орон нутгийн суурь 
зардалд шилжүүлсэн. Нийт шилжүүлгийн 87 хувийг боловсролын үйлчилгээнд, 11 хувийг эрүүл 
мэндийн үйлчилгээнд, 1 хувийг газрын харилцаа, кадастрын үйлчилгээнд, 0.7 хувийг хүүхдийн 
хөгжил, хамгааллын үйлчилгээнд тус тус хуваарилж байна.

Боловсрол

ТЗШ-ийн төлөвлөлт гүйцэтгэл нь улсын хэмжээнд аль ч сум, дүүрэгт жигд ба санхүүжилттэй байдаг 
бөгөөд эдгээр нь бүхэлдээ сургууль, цэцэрлэг үндсэн үйл үйл ажиллагааны зардалд зориулагддаг 
бөгөөд бусад төсвийн байгууллагын нэгэн адилаар ихэнх зардал нь цалин хөлс, тэтгэмж, 
урамшуулалд зарцуулагдаж байна.

Жишээ болгож Баянхонгор аймгийн хэмжээнд нийт сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын 
хөтөлбөрийн 2019 оны ТЗШ-ийн нийт санхүүжилтийг Хүснэгт 13-д жишээ болгож зардлын эдийн 
засгийн зүйлээр задлан харуулав. 

Татаас 0.5 0.5 23.0 0.02 20.2 0.03 0.4 0.5
Урсгал шилжүүлэг 12.7 2.5 7.3 1.1 10.1 1.3 73.0 59.4

Хөрөнгийн зардал 5.1 6.6 4.5 8.5 6.4 5.7 48.4 77.6
Нийт зардал 69.5 76.5 55.4 62.1 65.8 66.7 167.0 194.2

Төсвийн зарлагын эдийн засгийн зүйлсээр ангилсан гүйцэтгэлээс харахад орон нутгийн нэгдсэн 
төсвийн нийт зарцуулалтын 81 хувь нь урсгал зардал, 18 хувь нь хөрөнгийн зардлаас бүрдэж байна. 
Цалин хөлсний зардал хамгийн өндөр буюу нийт зардлын 41 хувийг эзэлж байгаа нь орон нутгийн 
төсвийн орлогыг бүрдүүлдэг ХХОАТ-тай холбоотой юм. 

Үүний дараа урсгал шилжүүлэг буюу гол төлөв орон нутгийн төсвийн суурь зарлагын чиг үүрэгт 
хамаардаг нийгмийн халамжийн үйлчилгээтэй холбоотой байдаг. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын 
зардал тухайн орон нутгийн эдийн засгийн байдалтай шууд хамааралтай бөгөөд Өмнөговь аймаг 
бусад аймгуудаас арав гаруй дахин өндөр байна. Өмнөговь аймгийн урсгал шилжүүлэгч ч нэгэн 
адил бусад аймгуудаас дунджаар арав гаруй дахин өндөр юм. 

Хүснэгт 12. ОН-ийн 2019 оны нэгдсэн төсвийн зарлагын гүйцэтгэл (сая төг)

Төсвийн зарлага-Хөтөлбөрийн 
ангиллаар Баянхонгор Говь-Алтай Завхан Өмнөговь

Авто зам 884.0 - 227.1 2,999.6
Авто тээврийн хяналт, нийтийн тээвэр - - 13.8 -
Ахмад настны хөгжил хамгаалал 197.1 - 115.9 62.1
Аялал жуулчлал 81.8 - - -
Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх 671.4 - - -
Биеийн тамир спорт 631.0 548.4 - 462.4
Газар тариалан хөгжүүлэх - 21.5 -
Газрын зураглал, кадастр 493.2 427.1 527.8 415.0
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх - 300.3 - 197.1
Ерөнхий боловсрол 26,646.4 21,897.6 23919.2 18,016.9
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих 1,460.8 628.7 - -
Мал аж ахуйг хөгжүүлэх 517.5 1.2 277.0 -

Малчид, ХХЭ, албан бус секторын 
ажиллагчид - - 1,474.9 -

Мэргэжлийн хяналт - 118.6 163.5 122.0

Насан туршийн болон албан бус 
боловсрол 242.8 131.3 97.7 92.2

Нийгмийн халамж 200.4 86.0 291.3 35.5
Нийгмийн эрүүл мэнд - 267.9 1,119.3 519.1

Ойжуулалт 70.8 108.4 122.7 322.2

Орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны 
байгууллагын үйл ажиллагаа 2,001.6 1,612.0 1,942.6 2,012.8

Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын 
удирдлага 12,374.0 11,230.3 9,414.2 137,410.3

Орон нутгийн зорилтот хөрөнгө оруулалт - 6,623.4 5,394.4 -

Орон нутгийн төсөвт олгох орлогын 
шилжүүлэг - - 13,813.8

Санхүүгийн зах зээлийн зохицуулалт - - 20.3 -
Соёл урлаг 3,258.2 3,121.7 2,999.7 2,329.6
Сургуулийн өмнөх боловсрол 11,594.3 8,012.0 9,790.8 8,752.0
Суурин газрын усан хангамж - - - 152.1
Төрийн өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх 167.5 141.4 153.7 184.9
Хот байгуулалт, тохижилт 691.1 - 621.2 2,090.7
Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал 509.3 660.4 283.6 324.9
Хүрээлэн буй орчны бодлого, удирдлага - 465.8 821.4 288.7
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 7,185.7 5,297.4 6,734.2 3,643.6

Хүснэгт 11. ОН-ийн 2018, 2019 оны нэгдсэн төсвийн зарлагын гүйцэтгэл (тэрбум төг)

Зардлын эдийн засгийн зүйл
Баянхонгор Говь-Алтай Завхан Өмнөговь
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Урсгал зардал 64.4 69.9 49.9 52.6 58.0 59.4 118.6 115.7
Цалин 29.6 37.5 26.7 33.4 29.8 36.2 22.8 27.8
НДШ 3.6 4.7 3.2 4.1 3.6 4.5 2.8 3.5
Байр ашиглалт 6.7 7.6 5.2 5.5 5.8 6.3 4.7 5.0
Хангамж 1.4 1.8 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 2.1
Нормативт зардал 2.8 3.1 1.9 2.0 2.7 3.0 2.2 2.3
Эд хогшил, урсгал зардал 0.6 2.6 1.6 1.8 0.5 0.4 0.7 1.4
Томилолт 0.3 0.6 0.3 0.4 0.2 0.5 0.2 0.3
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил 1.9 3.8 1.5 2.5 1.2 2.8 2.4 4.1
Бараа үйлчилгээний бусад 3.9 4.8 0.6 1.4 2.1 2.5 7.4 9.3
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Хүснэгт 14. Эрүүл мэндийн 2019 оны ТЗШ-ийн гүйцэтгэл (сая төг)

Сургууль болон хүүхдийн цэцэрлэгийн хувьд зардлын бүтэц нь маш ойролцоо харагдаж байгаа ба 
нийт зардлын 60 гаруй хувийг багш, ажиллагчдын цалин хөлс, НДШ-ийн зардал, 10 гаруй хувийг 
сургууль, цэцэрлэгийн байр ашиглалтын зардал эзэлж байгаа бол сургуульд 1.2 хувь, цэцэрлэгт 
4.3 хувийг хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага буюу сургалт, хүмүүжлийн үйл ажиллагаа явуулахад 
шаардлагатай зардал эзэлж байна.

Боловсролын ТЗШ-ийн зардал нь нэг хүүхдэд ногдох хувьсах зардлын нормативт үндэслэсэн 
байдаг бөгөөд тэрхүү нормативт авагдсан суурь нь цалин, НДШ болон бусад хувьсах зардал гэсэн 
гурван бүлгээс бүрддэг тул сургууль цэцэрлэгийн төсөвт цалин хөлсний зардал талаас илүү хувийг 
эзлэх нь тодорхой юм. 

Эндээс дүгнэж үзэхэд хүүхдэд чиглэсэн ТЗШ-ийн төсвийн бүтэц нь боловсролын байгууллагын 
үндсэн үйл ажиллагаа, тэр дундаа багш ажиллагчдын цалин хөлс, нийгмийн баталгааны зардалд 
голлон суурилсан учраас суралцагчийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн зардал тун хомс гэдэг нь харагдаж 
байна. Иймээс боловсролын салбарын хувьсах зардлын нормативын бүтцийг бүхэлд нь шинэчилж 
үүнээс цалин хөлсийг тусад нь гаргаж харин багш, суралцагчийн хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн 
зардалд суурилах шаардлагатай болжээ.  

Эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн ТЗШ-ийн хувьд боловсролын төсвийн нэгэн адил үндсэн үйл ажиллагааны зардлыг 
санхүүжүүлэхэд ихэнх зарцуулдаг нь Хүснэгт 14-д арга хэмжээний ангиллаар тодорхой харагдаж 
байна. 

Сумдын эрүүл мэндийн төвүүдийн үндсэн үйл ажиллагаа буюу эмч ажиллагчдын цалин хөлс, эм, 
хоол болон бусад урсгал зардал нь нийт зардлын 90 гаруй хувийг эзэлж байна. Гэвч эрүүл мэндийн 
ТЗШ дээр сүүлийн 2 жилд гарсан дэвшилттэй тал нь ЭМД-ын сангаас тухайн орон нутгийн нэг 
иргэнээр тооцож нэмэлт санхүүжилт өгдөг болсон явдал юм. Энэхүү санхүүжилтээр нийгмийн 
эрүүл мэндийн чиглэлийн арга хэмжээ, өдрийн эмчилгээ, гэрийн эмчилгээ зэргийг үзүүлдэг бөгөөд 
тарифыг 2019 онд Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайд нар хамтран баталсан байна. 

Нэг иргэнээр тооцсон тарифт үйлчилгээнд жирэмсэн эх болон нярай хүүхдэд олгох олон найрлагат 
бичил тэжээлийн нэмэлт бүтээгдэхүүн багтдаг бөгөөд өмнө нь үүнийг НҮБХС-ийн сонгосон 
зорилтод аймгуудад нийлүүлдэг байсныг 2019 оноос эхлэн улсын хэмжээнд бүх аймаг, дүүргүүдийн 
өрхийн эрүүл мэндийн төв (ӨЭМТ) болон сумдын эрүүл мэндийн төв (СЭМТ)-өөр олгож байна.

Арга хэмжээ
Баянхонгор Говь-Алтай Завхан Өмнөговь
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Нэг иргэнээр тооцсон - 327.3 247.3 267.8 347.6 985.4 445.7 519.7
Эмнэлгийн тогтмол - 513.8 - 318.4 - 317.2 - 291.6
ЭМ тусламж үйлч. - 1,048.8 55.8 4,915.3 - 820.6 - 536.4
Үндсэн үйл ажиллагаа 4,959.0 4,448.0 4,088.2 53.0 4.934.0 4,610.7 2,725.9 2,606.1
Тэтгэмж урамшуулал 7.0 - 1.0 10.6 - - 4.6 8.3
Бусад 419.0 - - - - - 49.0
Нийт төсөв 5,385.1 6,814.2 4,392.4 5,565.2 5,281.6 6,734.2 3,225.6 4,162.7

Хүснэгт 13. Баянхонгор аймгийн 2019 оны боловсролын ТЗШ-ийн гүйцэтгэл (сая төг)

Ерөнхий боловсрол
Дүн Хувь

26,618.92 100.0
Үндсэн цалин 12,769.27 48.0
Нэмэгдэл 2,229.14 8.4
Урамшуулал 1,656.87 6.2
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 2,183.45 8.2
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 3,664.38 13.8
Бичиг хэрэг 65.75 0.2
Тээвэр, шатахуун 78.00 0.3
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 58.25 0.2
Ном, хэвлэл 89.03 0.3
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 6.26 0.0
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 86.72 0.3
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 30.89 0.1
Хоол, хүнс 820.96 3.1
Багаж, техник, хэрэгсэл 97.26 0.4
Тавилга 493.48 1.9
Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл 10.00 0.0
Урсгал засвар 697.93 2.6
Томилолт, зочны зардал 57.08 0.2
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 37.13 0.1
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 254.35 1.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 322.16 1.2
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 910.56 3.4

Сургуулийн өмнөх боловсрол 11,470.92 100.0
Үндсэн цалин 5,575.25 48.6
Нэмэгдэл 560.07 4.9
Урамшуулал 477.99 4.2
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 856.79 7.5
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 1,242.10 10.8
Бичиг хэрэг 7.76 0.1
Тээвэр, шатахуун 30.56 0.3
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 49.63 0.4
Ном, хэвлэл 3.21 0.0
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 8.29 0.1
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 113.51 1.0
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 2.15 0.0
Хоол, хүнс 1,531.48 13.4
Багаж, техник, хэрэгсэл 25.29 0.2
Тавилга 149.97 1.3
Урсгал засвар 300.44 2.6
Томилолт, зочны зардал 11.68 0.1
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 26.33 0.2
 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 3.00 0.0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 487.93 4.3
УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 7.49 0.1

Нийт боловсролын ТЗШ-ийн дүн 38,089.84 -
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Аймаг, нийслэлд хуваарилсан нийт хөрөнгийн 10 хүрэхгүй хувийг хүүхэд хамгааллын арга 
хэмжээнд зарцуулсан нь үндсэн зорилгыг хангахад хүрэлцэхгүй байна. Хоёр жилийн зарцуулалтын 
судалгаанаас үзэхэд нийт төсвийн 31% нь хүүхдийн хөгжлийн чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээнд, 7 хувь нь залуучуудын хөгжлийн чиглэлээр, 8 хувь нь гэр бүлийн хөгжлийн чиглэлээр, 9 
хувь нь хүүхэд хамгааллын чиглэлээр, 11 хувь нь мэргэжилтнүүдийн чадавх бэхжүүлэх чиглэлээр, 
33 хувь нь бусад буюу захиргааны чиглэлээр зарцуулсан байна. 

Нийслэлийн хувьд нийт авсан төсвийн 32 хувийг хүүхдийн хөгжлийн чиглэлээр, 2хувийг 
залуучуудын хөгжлийн чиглэлээр, 4хувийг гэр бүлийн хөгжлийн чиглэлээр, 4%хувийг хүүхэд 
хамгааллын чиглэлээр, 10 хувийг мэргэжилтнүүдийн чадавх бэхжүүлэх чиглэлээр, 47 хувийг бусад 
буюу мэдээлэл сурталчилгаа, захиргааны чиглэлээр зарцуулсан байна. (Сонгогдсон аймгуудын 
зарцуулалтын судалгааг Хавсралтын Хүснэгт 28-31-ээс харна уу)

Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын зориулалтаар хуваарилсан хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтыг 
тодорхой болгох шаардлагатай байна. Төсвийн хөтөлбөр, арга хэмжээний ангиллыг хүүхэд 
хамгааллын үйл ажиллагаанд нийцүүлэн нарийвчлан тогтоож холбогдох төсвийг төлөвлөдөг байх 
нь зарцуулалтын үр ашиг, ил тод байдлыг сайжруулахад тустай. Үүний тулд хүүхдийн асуудал 
хариуцсан байгууллагын үзүүлэх хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үйлчилгээний тодорхойлолтыг 
бий болгож нэгдсэн байдлаар мөрдүүлэх нь чухал. Ийнхүү тодорхойлсон үйлчилгээ нэг бүрээр 
төсвийн төлөвлөлтийн систем дэх хүүхэд хамгааллын арга хэмжээний ангиллыг шинэчилж төсвийг 
зориулалтын дагуу хуваарилж, тайлагнах боломжтой. 

Бас нэг чухал зүйл бол хүүхэд хамгааллын төсөв хуваарилах аргачлал батлан мөрдүүлж 
үүнд эрсдэлт хүчин зүйлсийн статистик, хүн амын тоо, хүүхдийн тоог харгалздаг байвал 
зохимжтой. Хүн ам, хүүхдийн тоонд үндэслэсэн суурь төсөв болон үзүүлэх үйлчилгээний тоо 
хэмжээ, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтэд суурилсан нэмэлт багцын санхүүжилтийг аргыг 
нэвтрүүлж болох юм. 

Хүснэгт 18. Хүүхэд хөгжил, хамгааллын төсвийн зарцуулалтын ангилал (хувиар)

Зарцуулалтын ангилал Аймгууд УБ хот

Хүүхэд хөгжил 31 32
Залуучуудын хөгжил 7 2
Гэр бүлийн хөгжил 8 4
Хүүхэд хамгаалал 9 4
Үйлчилгээ үзүүлэгчдийг чадавхжуулах 11 10
Бусад үйл ажиллагаа 33 47

Хүснэгт 19. Хүүхдийн хөгжил хамгааллын нэмэлт төсвийн зориулалт (хувиар)

Харьяа нэгж

Purpose

Хүүхдийн 
хөгжил

Залуучуудын 
хөгжил

Гэр бүлийн 
хөгжил

Хүүхэд 
хамгаалал

Чадавх 
бэхжүүлэх Бусад

Өмнөговь 47 4 15 9 4 20
Баянхонгор 24 4 15 14 17 26
Завхан 16 64 6 2 6 6
Говь алтай 26 12 11 7 7 38
Нийслэл 32 2 4 4 10 47
БЗД 16 12 14 16 12 30

Хүснэгт 15. ОНБТНБ-д зарцуулсан 2019 онд хөрөнгө  (мянган төг)

Хүснэгт 16. Хүүхдийн хөгжил хамгааллын 2019 оны ТЗШ-ийн гүйцэтгэл (сая төг)

Хүснэгт 17. Хүүхдийн хөгжил хамгааллын нэмэлт төсвийн хуваарилалт (сая төгрөг) 

  6-23 сартай хүүхдийн бичил тэжээл Жирэмсэн ба хөхүүл эхийн бичил тэжээл 

ӨЭМТ СТЭМТ НИЙТ ӨЭМТ СТЭМТ НИЙТ

Баянхонгор 6,787.5 13,511.5 20,299.0 6,582.6 7,569.9 14,152.5 
Говь-Алтай 3,130.4 10,305.9 13,436.3 1,909.2 9,622.5 11,531.8 
Завхан 2,424.0 1,534.5 3,958.5 5,328.0 706.5 6,034.5 
Өмнөговь 4,785.7 7,918.0 12,703.7 3,001.0 4,797.0 7,798.1 
Баянзүрх 12,948.0 4,013.5 16,961.5 13,240.1 2,925.8 16,165.8 

Цаашид энэхүү санхүүжилтийг тасралтгүй үргэлжлүүлж норм, тарифыг нь нэмэгдүүлэх нь эх, 
нялхсын өвчлөл, эндэгдлийг бууруулах, улмаар хоёрдогч болон гуравдагч шатлалын эмнэлгийн 
ачааллыг багасгах чухал ач холбогдолтой байх болно. 

Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал

Хүүхэд хөгжил хамгааллын төсвийн хувьд мөн адил дийлэнх хувийг аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн үйл ажиллагааны зардал, мөн аймаг дахь хүүхдийн ордон, чуулгын 
зардлыг санхүүжүүлж байна. 

Одоогоос гурван жилийн өмнө буюу 2017 хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн асуудлыг УИХ онцгойлон 
анхаарч улсын хэмжээнд жилд 900 сая орчим төгрөг зарцуулдаг байсан төсвийг 2018 оноос эхлэн 
үе шаттайгаар нэмэгдүүлж 2020 оны байдлаар жилд 8.0 тэрбум төгрөгт хүргээд байна. Энэхүү 
нэмэлт төсвийн санхүүжилтийн 44 хувийг агентлаг ба түүний харьяа байгууллагуудад, 26.1 хувийг 
аймгийн ГБХЗХ-ийн хэлтсүүдэд, 24 хувийг нийслэлийн ГБХЗХГ ба дүүргийн хэлтсүүдэд, 6 хувийг 
ХНХЯ-д хуваарилжээ.

Энэхүү нэмэлт төсвийн хуваарилалт нь 2016 оны үетэй харьцуулбал 22 дахин нэмэгдсэн үзүүлэлт 
бөгөөд нэг аймагт хүн амын тооноос шалтгаалаад харилцан адилгүй хуваарилагдсан байна. 

Арга хэмжээ
Баянхонгор Говь-Алтай Завхан Өмнөговь

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Үндсэн үйл ажиллагаа - - 514.8 310.5 190.5 150.8 149.8 224.4
Туслах үйл ажиллагаа - - - - - 106.8 68.2
Гэрээгээр гүйцэтгэх - - 52.4 68.3 - - - -
ТЗШ тогтмол зардал - - 279.8 - 62.0 - 32.3
НБ Хөтөлбөрүүд - - - 70.7 - -
Сургалт семинар - - 7.0 - - - -
Нийт төсөв - - 567.7 660.4 190.5 574.8 256.7 324.1

Байгууллага 2016 2017 2018 2019 2020

Улсын хэмжээний нийт дүн 356.1 900.2 6,400.0 7,673.3 8,000.0

Өмнөговь аймгийн ГБХЗХГ 2.0 5.1 92.2 68.2 125.3 
Баянхонгор аймгийн ГБХЗХГ 2.0 7.2 228.6 361.8 450.0 
Завхан аймгийн ГБХЗХГ 2.0 13.8 77.3 69.3 43.7 
Говь-Алтай аймгийн ГБХЗХГ 2.0 16.3 70.1 62.1 42.1 
Нийслэлийн ГБХЗХГ /9 дүүргийн ГБХЗХХ/ 8.0 82.1 720.1 2,739.1 1,915.1 
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Хүснэгт 22.  Галуут сумын ОНХС-аар 2020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ  (мянган төг)

Галуут сумын дээрх жишээ бол нийтлэг байдлыг илэрхийлж чадах бусад сум, дүүргийн ОНХС-
ийн зарцуулалтын талаар иргэдээс гарч байгаа санал нь дэд бүтэц, хөдөө аж ахуй, усан хангамж, 
бэлчээр, байгаль орчин, мэдээлэл холбоо, барилга, нийтийн ахуй үйлчилгээ, удирдлагын дэмжлэг 
үзүүлэх, түүнчлэн боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулахад чиглэгдэж байна. 

Эдгээрээс хүүхдэд чиглэсэн арга хэмжээ нь голдуу тоглоомын талбай шинээр барих, засварлахад 
ихэвчлэн чиглэгдэж түүнчлэн сургуулийн биеийн тамирын хэрэгсэл, сургуулийн дотуур байрны 
нөхцөл сайжруулах, цэцэрлэгт тоглоом наадгай худалдан авах зэрэг саналууд батлагддаг байна. 

ОНХС-ийн төлөвлөлтийг сайжруулах шаардлага нь иргэдээс нийгмийн хувьд үр өгөөжтэй санал 
гаргах сэдлийг бий болгох явдал юм. Үүний тулд ОНХС-ийн санал авч эхлэх процесс эхлэхээс 
өмнө иргэдийг үр ашигтай хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг хэрхэн таньж мэдүүлэх талаар 
далайцтай сургалт сурталчилгааны цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь үр дүнтэй юм. 

Тухайн сум дүүргийн ОНХС-д хуваарилсан хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга 
хэмжээ болон хөтөлбөрүүдийг иргэдийн саналд үндэслэн шийдвэрлэдэг бөгөөд энэхүү процессыг 
Сангийн сайдын баталсан “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам”-аар18 
зохицуулж байна. 

Ерөнхийдөө иргэдийн гаргасан саналыг сумын баг (дүүргийн хороо)-ийн Иргэдийн нийтийн хурал 
(ИНХ) хэлэлцэн шигших бөгөөд дараагийн шатанд тэрхүү саналыг сум, дүүргийн ЗДТГ дахин 
эрэмбэлж эцэст нь сум, дүүргийн ИТХ-аар баталгаажуулдаг. 

Баянхонгор аймгийн Галуут сумын жишээн дээр авч үзэхэд сумын 2020 оны ОНХС-д 164.0 сая 
төгрөг хуваарилагдсан бөгөөд анх иргэдээс нийт 30 санал гарсныг багийн ИНХ дээр хэлэлцэн 17 
болгож бууруулсан байна. Үүний дараа сумын ЗДТГ уг саналыг дахин эрэмбэлж 12 төсөл болгосныг 
сумын ИТХ дэмжиж нийт зарцуулах хөрөнгийг 144.5 сая төгрөгөөр баталсан байна.

Төслийн нэр Төсөвт 
өртөг 

Гэрээний 
дүн Байршил

1 ӨХҮГ, Өргөөтэйн рашааны эхийг хамгаалах 8,000 8,000 1-р баг

2 Наадмын зардал 5,000 15,000 Галуут 6 баг

3 Сумын төвд 400м авто зам явган хүний зам 
гэрэлтүүлгийн хамт тавих 200,000 0 Галуут 6 баг

4 Нутгийн шилмэл ашиг шимтэй малыг шалгаруулах 10,000 0 Галуут 1,2,3,4, 5 баг

5 Бор хайрхны нуруунд юнител сүлжээ тавих 30,000 119,200 Галуут 1 баг

6 Багийн төвийн байрыг хашаатай болгох 15,000 87,000 Галуут1,2,3,4, 5 баг

7 Сумын наадмын талбайн засвар 10,000 26,730 Галуут 6 баг

8 Баянхошуу, Баяннуур багт мал эмнэлгийн 
үйлчилгээний хашаа засварлах 5,000 0 Галуут1,2,3,4, 5 баг

9 Баянхошуу багт хүүхдийн тоглоомын талбайг 
засварлах 8,814 0 Галуут 6 баг

10 Сургуулийн гадна биеийн тамирын талбайг 
стандарт хэрэгсэлтэй болгох 5,000 15,000 Галуут 6 баг

11 Хадлангийн талбай хашаажуулах 800 2,400 Үнэгтийн баг

12 Хуц ухна хээлтүүлэгч малын хашаа барих 3,000 0 Сүмбэр багт

ОНХНС-с ОНХС-д олгох 
орлогын шилжүүлэг

УТ-с ОНХС-д олгох орлогын 
шилжүүлэг

ОУ-н байгууллагаас 
сумдын ОНХС-д 

олгох урамшуулал, 
дэмжлэг

Нийт
Дотоо-

дын 
НӨАТ 
(5%)

ГТНАТ 
(30%)

АМНАТ 
(5%)

АМХТЗ 
(100%)

АМАТЗ 
(50%)

АМНАТ 
- Мега 
төсөл

Урам-
шуулал Дэмжлэг

БХ 1,412.8 233.9 2,530.6 747.2 743.4 0.0 462.6 295.3 6,425.8

ГА 1,205.4 199.6 2,159.1 449.8 930.7 2,239.1 146.4 239.6 7,569.7

За 1,213.9 201.0 2,174.3 126.2 252.1 0.0 289.4 251.3 4,508.3

ӨГ 1,199.3 198.6 2,148.1 1,954.1 1,993.5 6,116.2 334.3 244.3 14,188.5

УБ 7,832.9 1,296.8 14,029.8 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 23,201.5

Хүснэгт 20. Орон нутгийн хөгжлийн сан бүрдүүлэх эх үүсвэр  (сая төг)

Хүснэгт 21. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуваарилалт  (тэрбум төг)

Төсөв санхүүгийн хүндрэлтэй байдлыг харгалзан 2017 оноос эхлэн  ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд 
үнэлгээ хийсний үндсэн дээр сайн ажиллаж байгаа сумдад олон улсын байгууллагын төслийн 
санхүүжилтийн эх үүсвэрээр урамшуулал ба дэмжлэг олгох механизмыг нэвтрүүлсэн. Урамшуулал 
авах болзлыг 2017 онд 165 сум, 2018 онд 154 сум, 2019 онд 221 сум хангасан байна. Харин ОНХС-
ийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, сумдын орон нутгийн хөгжилд нийтэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
тус төслөөс 2018 оноос эхлэн 330 суманд ОНХС-ийн дэмжлэг үзүүлсэн. ОНХС-ийн үнэлгээгээр 
Өмнөговь аймаг хамгийн олон сум өндөр оноо авч урамшуулал авах болзол хангасан бол Завхан 
аймаг хамгийн цөөн сум урамшуулал хангах болзол хангасан сумдын жагсаалтад багтсан байна. 
Энэхүү үнэлгээ нь нийслэл Улаанбаатар хот,түүний дүүргүүдийг хамрахгүй байхаар зохицуулагдсан. 
Урамшууллын эх үүсвэр нь төсөл хэрэгжиж дуусахад зогсох бөгөөд одоогоор Засгийн газраас 
энэхүү механизмыг цаашид тогтвортой үргэлжлүүлэх эсэх нь тодорхойгүй. 

Засгийн газрын 2017 оны 230 дугаар тогтоолоор батлагдсан ОНХНС болон ОНХС -аас олгох орлогын 
шилжүүлгийг тооцох аргачлалын дагуу тус сангийн хөрөнгийг аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт жил 
бүр хуваарилж байна.

Аймаг, нийслэл, дүүрэг 2017 2018 2019 2020

Баянхонгор 2.2 3.8 6.4 6.4

Говь-Алтай 2.2 3.4 6.3 7.6

Завхан 1.7 3.5 5.2 4.5

Өмнөговь 3.2 3.4 5.8 14.1

Улаанбаатар 11.8 16.2 26.5 23.2

Баянзүрх дүүрэг 2.2 2.2 2.5 2.2

Орон нутгийн хөгжлийн сан 

ОНХС нь нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хөрөнгө 
оруулалтын санхүүжилтийг шийдвэрлэх арга хэрэгсэл юм.ОНХС-ийн зорилго нь орон нутгийн 
хөгжлийг дэмжих, бүс нутгийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, иргэд тогтвор суурьшилтай 
амьдрах орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгддэг орон нутгийн төсвийн чухал хэсэг юм. 

18 https://www.legalinfo.mn/annex/details/8716?lawid=13685
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Хүүхдэд чиглэсэн бодлого ба төсвийн уялдаа холбоо 

Орон нутгийн хөгжлийн бодлого нь тухайн орон нутгийн эрх бүхий байгууллагаас баталсан бүс 
нутгийн хөгжлийн урт хугацааны бодлогын баримт бичиг, Засаг даргын бүрэн эрхийн хугацаанд 
хэрэгжүүлэх мөрийн хөтөлбөр(хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 4 жилийн төлөвлөгөөний хамт), аймаг, 
нийслэлийг хөгжүүлэх жил бүрийн үндсэн чиглэлд тусгалаа олсон байдаг. Тэрчлэн орон нутгийн 
бодлогын баримт бичигт тусгагдсан асуудлууд үндэсний хэмжээний бодлогын баримт бичигт 
тусгагдсан байх нь түгээмэл. 

Улс ба орон нутгийн төсвийн бүтэц, агуулга ерөнхийдөө ижил байдгийн нэгэн адилаар орон 
нутгийн хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийн бүтэц агуулга нь үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх 
хөгжлийн урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл, Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр болон мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөтэй нэлээд төстэй байдлаар хийгдсэн байдаг.

Жишээ нь, Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онуудын мөрийн хөтөлбөрт нийт 5 зорилтын 
хүрээнд 153 арга хэмжээг тодорхойлсноос үр дүн нь хүүхдийн сайн сайхан байдлыг хангахад шууд 
нөлөөлөх 24 арга хэмжээг тусгажээ. Эдгээрээс 15 нь боловсрол, 2 нь эрүүл мэнд, спорт, 5 нь орчны 
бохирдол, усан хангамжийг сайжруулахтай тус тус холбоотой байжээ. (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
Хавсралт 1-ээс харах)

Аймаг, нийслэлийн хөгжлийн бодлогын баримт бичигт хүүхдийн чиглэлээрх арга хэмжээ нь нийт 
төлөвлөсөн арга хэмжээний 5-10 орчим хувийг эзэлж байгаа бөгөөд гол төлөв Засгийн газрын 
үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн чиглэлд тусгагдсан улсын хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа арга 
хэмжээ(хүүхэд харах үйлчилгээ), улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэхээр төсөвт батлагдсан хөрөнгө 
оруулалтын төслүүд(сургууль, цэцэрлэг шинээр барих, засварлах, усан хангамж, эрчим хүч, агаарын 
бохирдлыг бууруулах г.м) зонхилж байна. 

Аль ч аймаг, сум болон дүүргийн ИТХ-ын баталдаг жилийн төсвийн агуулга нь УИХ-аар баталдаг 
улсын төсвийн багасган хувилбар мэт харагддаг. Орон нутгийн төсвийн ихэнх хэсэг нь төрийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны урсгал зардал сум, дүүргүүдэд олгох орлогын шилжүүлэг, ТЗШ 
болон санхүүгийн дэмжлэгээс бүрддэг бөгөөд энэ нь нийт батлагддаг төсвийн дүнгийн 90 гаруй 
хувийг эзэлдэг. Эдгээр нь хөтөлбөрөөр ангилагддаггүй учраас батлагдсан төсвөөс нь хүүхэдтэй 
холбоотой зардал (сургууль, цэцэрлэг, хүүхдийн байгууллагыг оролцуулахгүйгээр)-ыг илрүүлэхэд 
хүндрэлтэй юм.  

ОНХС-г оролцуулаад орон нутгийн өөрийн эх үүсвэрээр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төслийн 
жагсаалт нь тухайн төсвийн жилд орон нутгийн төсвөөр юуг санхүүжүүлэх гэж байна вэ гэдгийг 
харуулж чадах боловч энэ нь нийт төсвийн дөнгөж 10 орчим хувь байдаг бөгөөд эдгээрийн дийлэнх 
нь сумдын багийн төвүүд байгуулах, орон нутгийн өмчийн барилга байгууламжийн их засвар, орон 
нутгийн шинжтэй замын засвар г.м ажлууд эзэлж байна. Жишээ нь, Баянхонгор аймаг өөрийн 
хөрөнгөөр 2018 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь 5.2 тэрбум 
төгрөг байсан бөгөөд энэ нь аймгийн нийт төсвийн 7.6 хувийг аймаг өөрөө бүрдүүлэх татварын 
болон татварын бус орлогын 54.7 хувийг эзэлж байсан. Үүнээс:

• хүүхдэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ (хүчирхийллийн эсрэг байрны тохижилт 15.0 
сая, 

• Эрдэнэцогт суманд сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барихад 148.0 сая,

• гэр хорооллын усан санд ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж 56.0 сая, 

• Шинэжинст сумын төв рүү цэвэр ус хоолой татах 50.0 сая, 

• гэр хорооллын бүсэд эко жорлон барих 70.0 сая ) 0.4 тэрбум төгрөг болсон нь нийт хөрөнгө 
оруулалтын зардлын 7.6 хувийг эзэлж байна.

Эндээс дүгнэхэд орон нутгийн ИТХ-аар баталсан жилийн төсөвт хөгжлийн бодлогын баримт бичигт 
тусгагдсан зорилт хэрхэн тусгалаа олж байгаа нь үндсэндээ тодорхойгүй байна. Энэ нь:

1. Улсын болон орон нутгийн төсвийн тооцоолол болон батлагдсан төсвийн сар улирлын хуваарьт 
хөтөлбөр, арга хэмжээний ангиллыг ашигладаг боловч төсөв батлах эрх бүхий субъект УИХ 
болон ИТХ жилийн төсвийг хөтөлбөрийн ангиллаар баталдаггүй ; 

2. Орон нутгийн татварын болон татварын бус орлогоор буюу орон нутгийн өөрийн бүрдүүлдэг 
төсвийн хэмжээ нь орон нутгийн нийт төсөвтэй харьцуулахад дөнгөж 10 хүрэхгүй хувь байдаг 
нь орон нутаг хөгжлийн бодлогоо хэрэгжүүлэхэд ихээхэн хязгаарлагдмал байдагтай холбоотой 
байна. 
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Шинээр батлагдсан ЗЗНДНТУТХ-ийн дагуу 2022 оноос эхлэн орон нутгийн төсөвт төвлөрөх 
зарим татвар, хураамжийн орлого нь сум, дүүргийн төсвийн цар хүрээг бодитойгоор 
нэмэгдүүлэх болно. Шинэ хуулийн хүрээнд:

• аймаг, нийслэлийн төсвийн татварын орлогод ААНОАТ-ийн 40 хувь; 
• Малын тоо толгойн албан татварыг сум, дүүргийн төсөвт төвлөрүүлэх, 
• Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 7.1-д заасан орлогод ногдох татварыг сум, 

дүүргийн төсөвт төвлөрүүлэх; 
• үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварыг сум, дүүргийн төсөвт төвлөрүүлэх 
• газрын төлбөрийг 100хувь сум, дүүргийн төсөвт төвлөрүүлнэ. 

Урьдчилсан тооцооллоор аймаг, нийслэлийн нийт орлого 2021 оны батлагдсан төсвийн түвшнээс 
ААНОТ-аар 170.2 тэрбум төгрөгөөр буюу 17 хувиар, сум, дүүргийн нийт орлого хөрөнгийн албан 
татвараар 197.8 тэрбум төгрөгөөр буюу 40.4 хувиар тус тус нэмэгдэхээр байна. 

Гэвч дээрх өөрчлөлт нь ААНОАТ-аар нэг жилд нийслэлийн татварын орлогыг 156.1 тэрбумаар, 
аймгийн татварын орлогыг 14.1 тэрбумаар тус тус нэмэгдүүлж байгаа боловч газрын төлбөр, үл 
хөдлөх хөрөнгийн татвар болон ХХОАТ-ыг сум, дүүрэгт 100 хувь шилжүүлж байгаатай холбогдуулан 
аймгийн нийт төсөв 256.3 тэрбумаар, нийслэлийн төсөв 549.8 тэрбум төгрөгөөр буурч байна.

Дүгнэж хэлэхэд, сум, дүүргийн төсвийн татварын орлого их хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа боловч 
аймаг болон нийслэлийн өөрийн төсвийн орлого ихээхэн буурахаар дүр зураг харагдаж байна. 
Энэ нь нэг талаас төвлөрлийг сааруулах онолоор чиг үүргийг иргэдэд хамгийн ойр хүргэж чадах 
анхан шатны түвшинд орлого шилжиж байгаа нь сайн хэрэг бөгөөд тэрхүү нэмэлт орлогыг дагаад 
сум, дүүргийн хөгжлийн бодлого, хүн амын ундны усны асуудал, өмчийн ашиглалт хамгаалалт, хог 
хаягдал гэх мэт тодорхой чиг үүргүүдийг шилжүүлэхээр мөн хуульчилсан байна.  

Орон нутгийн төсвийн хэмжээг нэмэгдүүлэх боломж хомс үед байгаа төсвөө үр ашигтай 
зарцуулах боломжийг эрэлхийлэх нь үр дүнтэй юм. Энд ТЗШ-ийн үр ашгийг сайжруулах талаар 
илүү анхаарах шаардлагатай бөгөөд ялангуяа эрүүл мэнд, боловсрол, хүүхэд хамгааллын төсвийг 
тооцож хуваарилах аргачлалыг өөрчлөх замаар хүүхдэд чиглэсэн төсвийг нэмэгдүүлэх боломжтой 
байна.

Боловсрол: Ерөнхий боловсрол болон сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай зориулалтын 
шилжүүлгийг тооцоход ашигладаг нэг хүүхдэд ногдох хувьсах зардлын нормативын бүрэлдэхүүнээс 
багш, ажиллагчдын цалин хөлс, НДШ-тэй холбоотой хэсгийг хасаж эдгээр зардлыг СЯ-аас 2021 
онд улсын хэмжээнд нэвтрүүлсэн ТАЗ-ийн Хүний нөөцийн удирдлагын системд суурилсан Төрийн 

Бүлэг III. Хүүхдэд чиглэсэн төсвийг нэмэгдүүлэх боломжууд

Хүснэгт 23. ЗЗНДНТУТХ-ийн дагуу ОН-ийн төсөвт орох өөрчлөлт (тэрбум төг)

аймаг сум нийслэл дүүрэг

1.Орлогын албан татвар -242.2 256.3 -393.7 549.8
1.1. Хувь хүний орлогын албан татвар -256.3 256.3 -549.8 549.8
1.2. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан 
татвар 14.1 0.0 156.1 0.0

2.Хөрөнгийн албан татвар -52.8 123.3 -73.8 74.2
2.1. Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар -52.8 52.8 -73.8 73.8
2.2.Малын тоо толгойн албан татвар 0.0 70.5 0.0 0.4

3.Газрын төлбөр -34.2 34.2 -63.2 63.2

Нийт өөрчлөлт -329.2 +413.8 -530.7 +687.2

албаны цалингийн нэгдсэн системээр дамжуулан төлөвлөж олгодог болох. Харин нэг хүүхдэд 
ногдох хувьсан зардлын нормативыг багш, суралцагчийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хичээл сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн, орчин нөхцөлийг сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагаанд суурилсан байдлаар 
шинэчлэх. Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд багш, ажиллагчдын цалин хөлс, урамшууллын тогтолцоог 
орон тооны нормативтай нь хамт эргэн авч үзэх шаардлагатай юм. Багшийн орон тоог боловсролын 
стандарт хөтөлбөр, анги дүүргэлтийн бодлоготой, багшийн цалин хөлсийг сургалтын чанар, 
гүйцэтгэлтэй уялдуулдаг болсноор одоо зарцуулж байгаа боловсролын цалин хөлсний зардлаас 15 
хүртэл хувийн хэмнэлт гарах боломжтой юм. 

Эрүүл мэнд: Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор анхан шатлалын эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээний нэг иргэнээр тооцсон тарифыг гурван жил тутамд нэг удаа нягтлах замаар 
зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжтой юм. Хэрэв норм, тарифыг шинэчлэхгүйгээр 
удах тохиолдолд инфляц, валютын ханшны нөлөөллөөр бараа, ажил, үйлчилгээний үнэ тариф 
өөрчлөгдөж улмаар иргэдэд үзүүлж байгаа нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарт 
сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй. Нэмэлт хөрөнгийн эх үүсвэрийг өсөн нэмэгдэж байгаа хүн амын хүчин 
зүйлсийн нөлөөгөөр нэмэгдэх ЭМД-ын шимтгэлийн орлогын өсөлт болон ЭМД-ын шимтгэлийн 
хувь хэмжээг нэмэгдүүлснээс бий болсон орлогоор хангах боломжтой. 

Хүүхэд хамгаалал: Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр сүүлийн гурван жилд улсын төсвөөс нэмж 
зарцуулж байгаа хөрөнгийн хуваарилалт хийх аргачлалыг өөрчлөх замаар сум, дүүргийн хэмжээнд 
хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдэд хүргэх үйлчилгээний төсвийг одоо байгаа хэмжээнээс даруй 
гурав дахин нэмэгдүүлэх боломж байна. Үүний тулд хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний хэрэгцээ 
шаардлагад нийцсэн зардал хуваарилалтын шинэ аргачлал, үйлчилгээ хүргэх стандарт, үйлчилгээний 
тодорхойлолт, зарцуулалтын журам зэргийг шинээр боловсруулж мөрдүүлэх боломжтой юм. 

Төсөвт байгууллагуудын үйл ажиллагааны зардал: Одоогийн төсвийг нь нягтлан үзэж төсвийг 
дахин хуваарилах замаар нэмэлт арга хэмжээний төсвийг илрүүлэн дайчлах боломжтой юм. 
Үүний тулд орон нутгийн засаг захиргааны эсхүл ТЗШ-ийн аль нэг салбарын байгууллага эсхүл 
хөтөлбөрийг сонгон авч үйл ажиллагааны зардлыг холбогдох норм нормативын дагуу эхнээс нь 
тооцох замаар батлагдсан төсөв нь хир зэрэг оновчтой хуваарилагдсаныг нягтлах боломжтой. 
Ингэхдээ тухайн төсөвт байгууллагыг анх үүсгэн байгуулж байгаа мэтээр бүх үйл ажиллагаа 
болон түүнд шаардагдах өртгийн тооцооллыг шинээр хийнэ гэсэн үг юм. Гэвч үүнийг бүх төсвийн 
байгууллага дээр хийх нь цаг хугацаа, хүн хүчний хувьд нүсэр болох тул сонгосон хөтөлбөр эсхүл 
салбарт цөөн байгууллагыг хамруулан хийж болох юм. 

Бодлого ба төсвийн уялдаа холбоог сайжруулснаар хүүхдийн сайн сайхан байдлыг хангахад 
чиглэсэн хөтөлбөрүүдэд шаардагдах санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх боломжтой. Одоогийн 
нөхцөл байдал нь бодлого ба төсвийг үр дүнтэй уялдуулах боломжийг засаглалын аль ч түвшинд 
олгож чадахгүй бөгөөд зохих өөрчлөлт шинэчлэл хийхгүйгээр энэ асуудал шийдэгдэхгүй хэвээр 
байсаар байх болно. Асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Сангийн яамны түвшинд салбарын яамд 
болон орон нутгийн асуудал хариуцсан Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрыг оролцуулаад төсвийн 
төлөвлөлтийн чиглэлээр хийх шинэчлэлийн чиглэлийг тодорхойлж хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 
Үүний тулд:

• Нэгдүгээрт, Үр дүн, нотолгоонд суурилсан төсөвлөлтийн зарчмыг сонгосон салбарын яамд 
тэдгээрийн харьяа агентлаг болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагад үе шаттай 
нэвтрүүлэх стратеги боловсруулж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Эхний ээлжид байгаа нөөц боломждоо 
тулгуурлан сонгосон салбарын хөтөлбөрүүд, тэдгээрт хамаарах арга хэмжээ бүрийг нарийвчлан 
тогтоож холбогдох өртгийн тооцоололтой холбож болох юм. Боловсрол, эрүүл мэнд, хүүхэд 
хамгааллын хөтөлбөр болон орон нутгийн засаг захиргааны чиг үүргүүдийг төсөвлөлтийн шинэ 
арга хэлбэрийг туршин нэвтрүүлэхэд ашиглаж болох юм.
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• Хоёрдугаарт, одоо байгаа төсвийн ангиллыг төрийн үйлчилгээний онцлог, зардлын үр 
ашигтай байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор нарийвчлан тогтоох шаардлагатай. Үүнд:
• зардлын эдийн засгийн зүйлийн ангиллыг задлах, ялангуяа бараа үйлчилгээний бусад 

зардал, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөрийн бүлгийг зориулалт-арга 
хэмжээний ангиллын зарим зүйлстэй нэгтгэж нэг талд нь шийдвэрлэх шаардлагатай.

• зориулалт-арга хэмжээний ангиллыг цэвэр арга хэмжээний шинж чанараар нь шинэчлэн 
зохион байгуулж үүнд салбар бүрийн онцлогийг тодорхой тусгах. Жишээлбэл энд, 
хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний нэр төрлийг дэлгэрэнгүй байдлаар задлан харуулах 
боломжтой.

• төсвийн ангиллуудын тодорхойлолтыг боловсруулж улсын болон орон нутгийн төсвийн 
байгууллагад нэг мөр мөрдүүлэх.

• Гуравдугаарт, Төсөв батлах эрх бүхий субъектүүд жилийн төсвийг эдийн засгийн зардлын 
зүйлээр бус хөтөлбөр арга хэмжээгээр баталдаг болох. Үүний тулд Төсвийн тухай хуульд 
холбогдох өөрчлөлтийг оруулах шаардлагатай. Гэхдээ энэ нь хэд хэдэн хүчин зүйлээс болж 
эсэргүүцэлтэй тулгарах магадлал өндөр. Тодруулбал:
• төсвийн ангиллууд иж бүрэн логик уялдаатай болж өөрчлөгдөж чадаагүй, 
• мөн эдгээр ангиллыг агуулсан төсвийн төлөвлөлтийн мэдээлэл систем бүрэн автоматжиж 

чадаагүй, 
• хэрэгжүүлэгч талууд өөрчлөлт шинэчлэлийг хүлээн авахад бэлэн биш бол хөтөлбөрөөр 

төсөв батлах нь ач холбогдолгүй юм.
Тиймээс хуульд өөрчлөлт оруулах асуудлыг хөндөхөөс өмнө шаардлагатай бэлтгэл хангасны үндсэн 
дээр зарим сонгосон аймгуудын жилийн төсөв боловсруулж батлах процессыг одоо байгаагаас эрс 
өөр байдлаар туршиж болох юм. Хэрэв туршилт нь төлөвлөлтийн процесст амжилттай болбол 
үргэлжлүүлээд үр дүнг хэмжих, алдаа ололтыг дүгнэх, асуудлыг төсвийн аргаар шийдэх зэргээр 
үйл явцыг шат дараатай үргэлжлүүлэх нь зүйтэй юм.   

Дүгнэлт

Өнгөрсөн гурван жилд орон нутгийн нийт урсгал орлого өссөн байна. Цалин түүнтэй адилтгах 
татварын орлогын хэмжээ өссөнтэй холбоотойгоор орон нутгийн санхүүгийн байдал сүүлийн 
хэдэн жилд сайжирсан байна. Энэ нь хүн амын өсөлттэй холбоотой бөгөөд нэг хүнд ногдох 
татварын орлого нэмэгдсэн(ялангуяа цалин түүнтэй адилтгах орлогын татвар, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчдийн татвар ба үл хөдлөх хөрөнгийн татвар) мөн түүнчлэн хөрөнгийн орлогын өөрийн эх 
үүсвэр сайжирсантай холбоотой. Түүнчлэн сүүлийн гурван жилд дараалан хэрэгжүүлсэн төрийн 
албан хаагчийн цалинг жил бүр инфляцтай уялдуулж нэмэгдүүлсэн, мөн хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээ (ХХДХ)-г 420,0 төгрөгт хүргэсэн нь орон нутгийн төсвийн суурь орлогыг нэмэгдүүлэхэд 
голлон нөлөөлжээ.

Орон нутгийн ИТХ-ын баталсан төсвийн орлого, зарлага нь УИХ-аар баталсан төсвийн 
үзүүлэлтээс ихээхэн зөрүүтэй байгаа нь төсвийн нэгдмэл, иж бүрэн байдлыг сулруулж байна. 
Ихэнх тохиолдолд аймаг, нийслэлийн ИТХ нь Сангийн яамнаас тооцож УИХ-аар баталсан суурь 
орлого, суурь зарлагын үзүүлэлтийг жил бүр нэмэгдүүлэн баталж байна. Энэ нь нөгөө талаас орон 
нутагт төсвийн эх үүсвэрийн тодорхой нөөц жил бүр гарч байгааг харуулж байгаа бөгөөд энэхүү 
нөөцийг төсвийн процесст бодитой тодорхойлж холбогдох хөтөлбөр, арга хэмжээ, чиг үүргийг 
санхүүжүүлэх, эсхүл тодорхой чиг үүргийг шилжүүлэх замаар шийдвэрлэх боломжтой юм. 

Тусгай зориулалтын шилжүүлгийг оролцуулаад орон нутгийн төсвийн санхүүжилт нь орон 
нутгийн засаг захиргаа, сургууль, цэцэрлэг, эрүүл мэндийн төв зэрэг төрийн байгууллагын 
үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэхэд зориулагдаж байна. Зарлага санхүүжилт нь засаг 
захиргааны байгууллагын цалин хөлс, байр ашиглалтын зардалд л хүрэлцэж байна. Орон нутгийн 
хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хүүхдийн хөгжлийг хангахад шаардагдах санхүүгийн эх үүсвэр 
хомс байна. Дээрээс доош чиглэсэн төсвийн хатуу хуваарилалт нь орон нутгийн хөгжлийн хэрэгцээ 
шаардлагыг хангаж чадахгүй байна. 

Төвлөрлийг сааруулах бодлого болон төсөв хоорондын шилжүүлгийн бодлогод орсон 
өөрчлөлтөөр орон нутагт хийгдэх хөрөнгө оруулалт сүүлийн гурван жилд нэмэгдсэн байна. 
Төвлөрлийг сааруулах, бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих, орон нутагт ажлын байр нэмэгдүүлэх 
зорилгоор 2018 оноос эхлэн анх удаа аймгуудад Улсын төсвөөс хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг 
хуваарилсан бөгөөд 2018 онд нийт 59 тэрбум төгрөгийг аймгуудад хуваарилж бол 2019 онд 189 
тэрбум төгрөг, 2020 онд 284 тэрбум төгрөг нэмж хуваарилсан байна. Энэ нь Төсвийн тухай хуулийн 
56.2.2-т 22 заасны дагуу үндсэн тэнцлийн ашгийн 70 хувийг орон нутагт үлдээдэг болсонтой 
холбоотой юм.

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан (ОНХНС)-аас хуваарилах хөрөнгийн хэмжээ 2017 оноос 
хойш 3.5 дахин нэмэгдсэн байна. ОНХНС-д улсын төсвөөс хуваарилсан 22 Орон нутгийн төсвийн 
үндсэн тэнцлийн ашиг нь суурь зарлагаас их тохиолдолд суурь зарлагатай тэнцэх хэсгийн 70 
хувийг 2020 оны төсвийн жилээс эхлэн тухайн шатны төсөвт үлдээж, үлдэх хэсгийг улсын төсөвт 
төвлөрүүлнэ. 36 хөрөнгө 2017 онд 53 тэрбум төгрөгт буюу хамгийн доод түвшиндээ хүрч байсан 
бол 2018 онд 88.6 тэрбум төгрөг, 2019 онд 143.8 тэрбум төгрөг, 2020 онд 172.3 тэрбум төгрөгт 
хүрч нэмэгдсэн ба харин 2021 онд 220.7 тэрбум төгрөгт хүрэхээр байна. Гэвч ОНХНС-д орлого 
хуримтлуулан тооцож байгаа болон ОНХС-д хөрөнгө хуваарилж байгаа аргачлал нь тооцооллын 
түвэгтэй байдлыг үүсгэхийн зэрэгцээ орон нутагт өсөн нэмэгдэж байгаа хүн амын хэрэгцээ 
шаардлагыг бүрэн хангаж чадахгүй байна. 

Дүгнэлт, зөвлөмж
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ОНХС-ийн төлөвлөлт, иргэдийн идэвх оролцоо, мэдээллийн ил тод байдал сүүлийн 2 жилийн 
хугацаанд илт сайжирсан нь хөрөнгийн зарцуулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлж 
байна.

Гэсэн хэдий ч ихэнх төслүүд нийгмийн үр ашигтай байдал талаасаа учир дутагдалтай, захиргааны 
үйл ажиллагааг дэмжих, баяр наадам зохион байгуулах, хүүхдийн тоглоомын талбай тохижуулахаас 
хэтрэхгүй байна. Иргэдэд хүүхдэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын ач холбогдлыг сурталчлан таниулах 
арга хэмжээг санаачлан хэрэгжүүлэх нь чухал байна.

Хүүхэд хамгааллыг сайжруулах зорилгоор улсын төсвөөс нэмж хуваарилсан хөрөнгө нь 
хүүхдийн асуудал хариуцсан байгууллагын үйл ажиллагаа, ажиллах нөхцөл боломжийг 
мэдэгдэхүйц сайжруулсан байна. Гэвч нэмэлт төсвийг хуваарилж, зарцуулсан байдал нь хүүхэд 
хамгааллын зорилгыг бүрэн хангахад учир дутагдалтай болсон байна. Нэг аймагт 2019 онд дунджаар 
60 орчим сая төгрөгийн нэмэлт төсөв хуваарилсны 10 орчим хувийг хүүхэд хамгааллын арга 
хэмжээнд зарцуулсан байна. Төсвийн хуваарилалтыг орон нутгийн хүүхэд хамгааллын хэрэгцээ 
шаардлагад бүрэн нийцүүлж чадаагүй байна. Харгалзвал зохих үзүүлэлт болох тухайн орон нутгийн 
эдийн засгийн хөгжил, хүн амын тоо, хүүхдийн тоо, газар зүйн байршил, гэмт хэргийн үзүүлэлт, 
тухайн орон нутгийн онцлог гэх мэт суурь хүчин зүйлсийг төдийлөн харгалзаж үзэхгүй байгаа нь 
төсвийг үр ашиггүй зарцуулах шалтгаан болж байна.

Эрүүл мэндийн анхан шатлалын тусламж үйлчилгээний санхүүжилтийн механизмд хийсэн 
шинэчлэлт хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулахад эергээр нөлөөлөх хүлээлттэй байна. Нэмэлт 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ЭМД-ын сангаас дайчилж шаардлагатай тусламж үйлчилгээний цар 
хүрээг нэмэгдүүлсэн нь эх хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулахад чухал ач холбогдолтой болсон 
байна.

Орон нутгийн хөгжлийн бодлого болон төсөвлөлтийн уялдаа холбоо хангалтгүй байна. Энэ 
дараах шалтгаантай байна:

1. Орон нутгийн өөрөө бүрдүүлэх татварын болон татварын бус орлого нь орон нутгийн 
хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хангалттай нөөц болж чадахгүй байна. Хязгаарлагдмал 
нөөцийн дийлэнх нь орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны урсгал 
зардалд зориулагдаж байна. Үлдэх багахан хэсгээр хэрэгжүүлж байгаа хөрөнгө оруулалтын 
төсөв нь хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд хүрэлцэхгүй байна.

2. Орон нутгийн төсөв хэлэлцэн батлах үйл явцад хөгжлийн бодлогыг хэрхэн авч үздэг нь 
тодорхой бус бөгөөд төсөв баталж байгаа хэлбэр нь бодлого ба төсвийн уялдаа холбоог 
илэрхийлж чадахгүй байна.

Энэ нь орон нутгийн засаг захиргаанаас шууд хамааралгүй бөгөөд үндэсний хэмжээнд мөрдөж 
байгаа төсөв санхүүгийн удирдлагын тогтолцооны асуудал юм..
ЗЗНДНТУТХ-ийг шинэчлэн баталж 2022 оноос эхлэн мөрдөхөөр болсон нь орон нутгийн 
төвлөрлийг сааруулж, эдийн засгийн баталгааг хангахад томоохон алхам болсон байна. 
Хууль хэрэгжиж эхэлснээр:

1. Сум, дүүргийн төсвийн орлого мэдэгдэхүйц хэмжээнд хүртэл нэмэгдэж тодорхой зардлын 
чиг үүргийг бие даан хэрэгжүүлэх боломж бий болж байна. 

2. Орон нутгийн төсвийн зарлагын чиг үүргийг Төсвийн тухай хуулиар бус харин шинэчилсэн 
хуулиар тогтоохоор болж байна.

Зөвлөмж 

1. Хөгжлийн бодлого ба төсөвлөлтийн уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор үр дүн, нотолгоонд 
суурилсан төсөвлөлтийн иж бүрэн стратеги боловсруулж нийгмийн салбарын зарим яамд 
болон сонгосон аймаг, дүүргийн засаг захиргааны түвшинд үе шаттайгаар туршин нэвтрүүлэх; 

2. Төсвийн зардлын эдийн засгийн зүйлийн болон хөтөлбөр арга хэмжээний ангиллыг бодлого 
ба төсөвлөлтийн уялдааг хангахад нийцсэн байдлаар шинэчилж, тодорхойлолтыг нарийвчлах;

3. Боловсролын салбарын тусгай зориулалтын шилжүүлгийн бүтцийг өөрчилж нэг хүүхдэд ногдох 
хувьсах зардлын нормативыг багш суралцагчийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хичээл сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн, үйл ажиллагаанд суурилсан байдлаар шинэчлэх. Багш, ажиллагчдын цалин 
хөлсийг хүний нөөц, цалин хөлсний нэгдсэн системээр бүртгэж хувьсах зардлын нормативын 
бүрэлдэхүүнээс гаргах;

4. ОНХНС-д орлогын шилжүүлэг тооцож хуримтлуулах, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн ОНХС-д 
хөрөнгө хуваарилж байгаа одоогийн аргачлалыг боловсронгуй болгож эх үүсвэрийг олон 
жижиглэхгүй байж тогтвортой цөөн эх үүсвэртэй холбох, хуваарилалтыг хүн амын тоонд 
илүүтэй харгалзан суурилсан байдлаар хялбар, ойлгомжтой болгож өөрчлөх;

5. Шилэн дансны мэдээллийн бүтэц, агуулгыг шинэчилж, төсвийн хөтөлбөр, арга хэмжээ-
зориулалт, эх үүсвэр, эдийн засгийн зардлын зүйлээр нарийвчлан задлан харуулдаг байх. Шилэн 
дансны тухай хуульд холбогдох өөрчлөлт оруулж мэдээллийн дэд бүтэц, үүрэг хариуцлагын 
талаар тодорхой тусгах;

6. Орон нутгийн төсвийн байгууллага, ялангуяа засаг захиргаа, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, 
хүүхдийн байгууллагад хуваарилагдсан төсөв, орон тооны мэдээллийг харьцуулан харах 
боломжтой хялбар шийдлийг бий болгох;

7. Хүүхэд хамгааллын төсвийг эрсдэлт хүчин зүйлсийн статистик, хүн амын тоо, хүүхдийн тоог 
харгалздаг байхаар тооцох; 

8. Хүн ам, хүүхдийн тоонд үндэслэсэн суурь төсөв болон үзүүлэх үйлчилгээний тоо хэмжээ, 
гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтэд суурилсан нэмэлт багцын санхүүжилтийг аргыг нэвтрүүлэх; 

9. Хүүхдийн асуудал хариуцсан байгууллагын үзүүлэх хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үйлчилгээний 
тодорхойлолтыг бий болгож нэгдсэн байдлаар мөрдүүлэх. Тодорхойлсон үйлчилгээ нэг бүрээр 
төсвийн төлөвлөлтийн систем дэх хүүхэд хамгааллын арга хэмжээний ангиллыг шинэчилж 
төсвийг зориулалтын дагуу хуваарилж, зарцуулах;

10. Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлж, төрийн байгууллага 
үйлчилгээний стандарт, гүйцэтгэлийн үр дүнг хянах тогтолцоонд шилжих замаар төсвийн 
зарцуулалтын үр ашиг, үр дүнг нэмэгдүүлэх; 

11. ОНХС нь хүүхэд чиглэсэн төсвийг нэмэгдүүлэх боломжит эх үүсвэр байх боломжтой. Иргэд 
энэхүү сангийн хөрөнгийг юунд зарцуулахыг шийддэг учраас тэдэнд чиглэсэн сургалт, 
сурталчилгааны стратеги боловсруулж хэрэгжүүлэх нь чухал юм.
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Хавсралт

Хүснэгт 24. Нийслэлийн төсвийн өөрийн орлогын гүйцэтгэл (сая төг)

Үзүүлэлт 2017 2018 2019 

Нийт орлого ба тусламж 735,301.7 876,756.6 935,416.3

1.Татварын орлого 649,278.6 790,087.2 857,306.0

1.1.Орлогын албан татвар 451,564.4 594,927.8 645,611.3

1.1.1.Хувь хүний орлогын албан татвар 476,979.6 618,538.2 666,528.9

1.1.1.1.Цалин, хөдөлмөрийн хөлс 384,148.4 448,503.6 478,548.0

1.1.1.2.Үйл ажиллагааны орлого 17,137.4 28,455.2 31,722.7

1.1.1.3.Хөрөнгийн орлого 30,277.9 76,867.1 89,554.2

1.1.1.4.Хөрөнгө борлуулсны орлого 6,530.3 14,869.8 2,505.2

1.1.1.7.Шууд бус орлого 38,885.5 49,842.5 64,198.8

1.1.2.ХХОАТ-ын буцаан олголт -25,415.2 -23,610.4 -20,917.6

1.2.Хөрөнгийн албан татвар 78,392.2 87,921.7 93,431.5

1.2.1.Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 53,418.0 61,150.7 65,187.1

1.2.2.Бууны татвар 373.2 402.0 352.4

1.2.3.Автотээврийн хэрэгсэлийн албан татвар 24,601.0 26,369.0 27,892.0

1.3.Бусад татвар (Төлбөр, хураамж) 119,322.0 107,237.7 118,263.2

1.3.1.Бусад нийтлэг төлбөр, хураамж 72,855.7 55,396.1 43,091.7

1.3.1.1.Улсын тэмдэгтийн хураамж 59,064.9 41,223.7 29,492.7

1.3.1.6.Түгээмэл тархацтай АМ ашигласны төлбөр 141.4 107.1 260.7

1.3.1.7.Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 13,649.4 14,065.3 13,338.3

1.3.2.Газрын төлбөр 38,213.9 42,071.6 64,446.2

1.3.2.1.Газрын төлбөр 34,448.3 41,071.0 62,946.2

1.3.2.2.Дуудлага худалдаа 3,765.6 1,000.7 1,500.0

1.3.3.Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр 3,375.8 3,340.3 3,380.0

1.3.3.1.Ойн нөөц ашигласны төлбөр 33.0 30.6 59.2

1.3.3.3.Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 3,342.8 3,309.6 3,320.8

1.3.4.Бусад татвар 4,876.7 6,429.7 7,345.3

1.3.4.2.Нийслэл хотын албан татвар 4,876.7 6,429.7 7,345.3

2.Татварын бус орлого 86,023.0 86,669.4 78,110.3

2.1.Нийтлэг татварын бус орлого 80,984.5 86,669.4 78,110.3

2.1.1.Хувьцааны ногдол ашиг 1,103.7 964.2 943.3

2.1.3.Торгуулийн орлого 33,679.9 42,977.5 59,129.7

2.1.4.Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 21,837.3 25,395.4 -

2.1.6.Түрээсийн орлого 1,757.8 1,868.9 2,075.4

2.1.10.Бусад орлого 22,605.7 15,463.3 15,961.9

2.2.Хөрөнгийн орлого 5,038.5 - -

2.2.2.Өмч хувьчлалын орлого 5,038.5 - -
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 Хүснэгт 25. Нийслэлийн шууд төсвийн урсгал зарлагын гүйцэтгэл (сая төг)

Хөтөлбөрүүд 2017 2018 2019

Авлигатай тэмцэх 53.4 60.0 14.4
Авто тээврийн хяналт, зох/ үйлчилгээ, нийтийн тээвэр 3,651.8 63,335.9 89,574.8
Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр - - 4,899.3
Агаарын бохирдлыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлт 637.1 1,378.3 -
Ангилагдаагүй бусад 151,542.8 - -
Ахмад настны хөгжил хамгаалал 85.9 18,224.2 18,311.3
Аялал жуулчлал 218.2 238.4 291.6
Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх - 1,648.0 -
Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн бодлого уд. 188.9 232.4 242.9
Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөр 1,356.0 2,430.7 -
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх - 5,240.0 6,761.5
Дулаан, Цахилгаан эрчим хүч - 1,000.7 1,077.7
Дээд боловсрол - 5,089.7 3,686.6
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих 532.5 4,050.5 531.2
Залуучууд болон оюутнууд 156.6 347.6 359.6
Зам тээврийн бодлого удирдлага - 1,616.4 1,618.3
Мал аж ахуйг хөгжүүлэх 297.2 301.0 297.0
Мэргэжлийн боловсрол - 711.5 523.1
Нийгмийн халамж 97,633.5 108,894.9 5,633.9
Нийгмийн эрүүл мэнд 71.9 300.0 500.0
Нэн ховор, ховордсон амьтан, ургамлын хамгаалалт 281.0 295.7 273.7
Орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын ү/а 10,274.5 3,938.6 5,992.3
Орон нутгийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага 164,621.5 234,474.9 323,168.9
Орон сууцжуулах 5,601.1 10,521.3 350.0
Санхүүгийн зах зээлийн зохицуулалт 300.0 3,000.0 2,975.9
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлага - 358.9 383.6
Соёл урлаг - 2,804.7 2,663.5
Соёл урлаг, спорт, аялал жуулчлалын бодлого, удирдлага - 3,000.0 2,103.3
Төр, засгийн аж ахуйн үйлчилгээ - 835.6 1,013.4
Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлт 638.9 787.8 850.1
Төрийн аудитын үйлчилгээ 316.6 - -
Төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, давтан сургах - - 59.2
Төрийн өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх - 1,511.8 1,476.4
Улсын бүртгэл, мэдээлэл - - 738.7
Харилцаа холбооны зохицуулалт - 1,279.6 1,539.5
Хот байгуулалт, тохижилт - 40,406.7 44,378.6
Хот суурины ерөнхий төлөвлөлт - 1,413.1 1,550.3
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжил, хамгаалал - 6,732.0 6,440.4
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 459.4 14,709.9 64.1
Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, удирдлага 272.3 272.8 288.2
Хөдөө аж ахуй, газар тариалан, аж үйлдвэрийн бодлого уд. 583.5 1,197.0 1,251.9
Хөнгөн үйлдвэрийг хөгжүүлэх - 905.5 856.5
Худалдан авах ажиллагаа - 496.4 557.5
Хөтөлбөр, төслийн удирдлага зохицуулалт 2,134.6 - -
Хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх - - 59.0
Хүрээлэн буй орчны бодлого, удирдлага - 3,674.8 5,558.6
Хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтол - - 101.3
Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал 1,100.3 2,101.7 3,793.6
Цагдаа - 1,359.6 1,379.4
Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлт - - 300.0
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ 41.4 - -

НИЙТ 443,060.4 551,178.5 544,490.8

Хүснэгт 26. Орон нутгийн төсвийн орлогын бүрэлдэхүүн 

Аймаг, нийслэлийн татварын орлого Сум, дүүргийн татварын орлого

• Нийслэл хотын албан татвар
• Газрын төлбөрийн 60 хувь
• Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар
• АТБӨЯХ-ийн албан татвар
• Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан 

усны төлбөр
• Цалин хөлсөнд ногдуулсан ХХОАТ
• Өв залгамжлал, бэлэглэлийн албан татвар
• Визний хураамжаас бусад УТХ
• Газрын тосны хайгуулын болон ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрлийн төлбөрийн 20 хувь

• Цалин хөлснөөс бусад орлогод ногдуулсан ХХОАТ21 
• Галт зэвсгийн албан татвар
• Визний хураамжаас бусад УТХ
• Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, 

барих зөвшөөрлийн хураамж
• Ашигт малтмалаас бусад байгалийн баялаг 

ашиглахад олгох эрхийн зөвшөөрлийн хураамж
• Байгалийн ургамал ашигласны төлбөр
• Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны 

төлбөр
• Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны 

төлбөр
• Хүн амын унд, ахуйн хэрэгцээний зориулалтаар ус, 

рашаан ашигласны төлбөр
• Нохойны албан татвар
• Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж
• Газрын тосны хайгуулын болон ашиглалтын тусгай 

зөвшөөрлийн төлбөрийн 10%
• Газрын төлбөрийн 40%22

Аймаг, нийслэлийн татварын бус орлого Сум, дүүргийн татварын бус орлого

• Орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн 
өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн орон 
нутгийн өмчид ногдох хувьцааны ногдол ашиг

• Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг ашигласны 
төлбөр болон борлуулсны орлого, хүү, 
торгуулийн орлого;

• Хууль тогтоомжийн дагуу аймаг, нийслэлийн 
төсөвт төвлөрүүлэх бусад орлого

• Орон нутгийн өмчит болон орон нутгийн 
өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн орон 
нутгийн өмчид ногдох хувьцааны ногдол ашиг

• Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг ашигласны 
төлбөр болон борлуулсны орлого, хүү, 
торгуулийн орлого

• Хууль тогтоомжийн дагуу сум, дүүргийн төсөвт 
орох бусад орлого

Хүснэгт 27. Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн урсгал зарлагын гүйцэтгэл (сая төг)

Хөтөлбөр 2017 гүйц 2018 гүйц 2019 гүйц

Ахмад настны хөгжил хамгаалал 136.4 160.0 138.4
Биеийн тамир спорт 51.9 160.0 26.6
Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх - 60.0 60.0
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх - 50.0 208.6
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих 138.6 144.2 321.9
ОН өөрөө удирдах ёсны байгууллагын ү/а 1,953.1 2214.4 2,379.6
ОН-ийн гүйцэтгэх засаглалын удирдлага 7,312.4 7842.8 9,269.9
Татвар хураалт, орлого бүрдүүлэлт 567.4 599.8 144.8
Төрийн аудитын үйлчилгээ 82.2 - -
Санхүүгийн хяналт, дотоод аудит - 95.2 111.0

21 2020 оноос эхлэн хуваарилдаг болсон
22 2020 оноос эхлэн сум, дүүргийн төсөвт газрын төлбөрийн 40 хувь нь хуваарилагддаг болсон
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Хүснэгт 28. Өмнөговь аймгийн төсвийн орлогын гүйцэтгэл (сая төг)

Үзүүлэлт 2017 гүйц 2018 гүйц 2019 гүйц

Нийт орлого ба тусламж 116,268.9  168,974.3 133,118.9

1.Татварын орлого 87,389.9 91,778.3 105,080.1
1.1.Орлогын албан татвар 35,509.8 42,186.2 48,903.0

1.1.1.Хувь хүний орлогын албан татвар 36,408.2 43,153.2 49,819.9
1.1.1.1.Цалин, хөдөлмөрийн хөлс 34,422.7 39,624.2 46,846.2
1.1.1.2.Үйл ажиллагааны орлого 1,322.4 3,022.5 1,789.7
1.1.1.4.Хөрөнгө борлуулсны орлого 209.2 312.2 247.3
1.1.1.7.Шууд бус орлого 453.9 194.4 936.7

1.1.2.ХХОАТ-ын буцаан олголт -898.3 -967.0 -916.9
1.2.Хөрөнгийн албан татвар 27,886.5 26,558.0 28,522.8

1.2.1.Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 25,032.2 23,044.3 24,284.9
1.2.2.Бууны татвар 35.6 41.1 33.8
1.2.3.Автотээврийн хэрэгсэлийн албан татвар 2,818.7 3,472.6 4,204.1

1.3.Бусад татвар (Төлбөр, хураамж) 23,993.6 23,034.1 27,654.3
1.3.1.Бусад нийтлэг төлбөр, хураамж 2,189.1 2,608.3 2,916.8

1.3.1.1.Улсын тэмдэгтийн хураамж 261.6 362.0 611.4
1.3.1.6.Түгээмэл тархацтай АМ ашигласны 1,271.6 1,947.9 2,001.2
1.3.1.7.Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 284.7 298.3 304.2
1.3.1.9.Бусад татвар 371.2 - -

1.3.2.Газрын төлбөр 3,681.8 4,250.5 6,037.0
1.3.2.1.Газрын төлбөр 3,681.8 3,824.9 5,709.3
1.3.2.2.Дуудлага худалдаа - 425.6 327.7

1.3.3.Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр 18,122.7 16,175.3 18,619.4
1.3.3.1.Ойн нөөц ашигласны төлбөр 0.3 0.3 -
1.3.3.2.Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр - 20.8 164.5
1.3.3.3.Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 18,122.3 16,154.3 18,454.9

1.3.4.Бусад татвар - - 81.1
1.3.4.1.Бусад татвар - - 81.1

2.Татварын бус орлого 28,879.0 77,196.0 28,038.8
2.1.Нийтлэг татварын бус орлого 28,879.0 77,196.0 28,038.8

2.1.1.Хувьцааны ногдол ашиг 23,422.4 64,732.7 23,001.6
2.1.2.Хүүгийн орлого - 5,127.4 568.5
2.1.3.Торгуулийн орлого 3,080.4 4,332.7 3,599.6
2.1.4.Төсөв байгууллагын өөрийн орлого 2,322.2 2,042.8 -
2.1.6.Түрээсийн орлого 44.2 28.5 65.3
2.1.10.Бусад орлого 9.8 931.9 803.8

Хүснэгт 29. Говь-Алтай аймгийн төсвийн орлогын гүйцэтгэл (сая төг)

Үзүүлэлт 2017 гүйц 2018 гүйц 2019 гүйц

Нийт орлого ба тусламж 7,558.9 8,465.3 8,787.0

1.Татварын орлого 6,667.3 6,749.4 7,628.0
1.1.Орлогын албан татвар 5,183.2 5,305.4 5,947.3

1.1.1.Хувь хүний орлогын албан татвар 5,704.0 5,804.2 6,397.2
1.1.1.1.Цалин, хөдөлмөрийн хөлс 4,911.5 4,529.1 4,894.5
1.1.1.2.Үйл ажиллагааны орлого 267.5 274.0 162.1
1.1.1.3.Хөрөнгийн орлого 297.0 833.3 977.6
1.1.1.4.Хөрөнгө борлуулсны орлого 74.8 72.5 37.4
1.1.1.7.Шууд бус орлого 153.2 95.3 325.6

1.1.2.ХХОАТ-ын буцаан олголт -520.8 -498.8 -450.0
1.2.Хөрөнгийн албан татвар 607.8 584.5 586.5

1.2.1.Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 288.7 253.1 229.3
1.2.2.Бууны татвар 36.2 42.5 36.4
1.2.3.Автотээврийн хэрэгсэлийн албан татвар 282.8 288.9 320.9

1.3.Бусад татвар (Төлбөр, хураамж) 876.4 859.5 1,094.2
1.3.1.Бусад нийтлэг төлбөр, хураамж 320.9 324.3 394.2

1.3.1.1.Улсын тэмдэгтийн хураамж 158.1 153.8 155.6
1.3.1.6.Түгээмэл тархацтай АМ ашигласны төлбөр 14.9 15.3 24.0
1.3.1.7.Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 147.8 155.2 150.5
1.3.1.8.АМ-аас бусад байгалийн баялаг ашиглах ТЗ - - 4.5
1.3.1.9.Бусад татвар - - 59.5

1.3.2.Газрын төлбөр 189.5 192.9 366.8
1.3.2.1.Газрын төлбөр 189.5 192.9 366.8

1.3.3.Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр 365.9 342.3 318.8
1.3.3.1.Ойн нөөц ашигласны төлбөр 4.4 3.4 0.3
1.3.3.2.Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр 253.1 242.1 206.4
1.3.3.3.Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 107.6 96.7 112.1
1.3.3.4.Байгалийн ургамалын нөөц ашигласны төлбөр 0.7 - -

1.3.4.Бусад татвар - - 14.4
1.3.4.1.Бусад татвар - - 14.4

2.Татварын бус орлого 891.6 1,715.9 1,159.0
2.1.Нийтлэг татварын бус орлого 844.9 1,669.9 1,159.0

2.1.3.Торгуулийн орлого 437.7 686.5 1,015.2
2.1.4.Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 364.4 575.9 -
2.1.6.Түрээсийн орлого 20.7 36.8 31.4
2.1.10.Бусад орлого 22.2 370.7 112.4

2.2.Хөрөнгийн орлого 46.6 46.0 -
2.2.2.Өмч хувьчлалын орлого 46.6 46.0 -

Хог хаягдал 7,749.8 - -
Хот байгуулалт, тохижилт - 8623.3 8,738.4
Худалдан авах ажиллагаа 116.9 114.3 207.8
Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал 12.9 80.0 249.2

НИЙТ 18,121.5 20,144.1 21,856.1

*ТЗШ-ийн санхүүжилтийг оруулаагүй дүн
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Хүснэгт 30. Баянхонгор аймгийн төсвийн орлогын гүйцэтгэл (сая төг)

Үзүүлэлт 2017 гүйц 2018 гүйц 2019 гүйц

Нийт орлого ба тусламж 13,304.1 12,745.5 12,051.2

1.Татварын орлого 7,700.7 8,535.0 10,879.8
1.1.Орлогын албан татвар 5,254.4 5,990.9 7,063.7

1.1.1.Хувь хүний орлогын албан татвар 6,025.8 6,647.5 7,611.6
1.1.1.1.Цалин, хөдөлмөрийн хөлс 5,268.7 5,101.7 5,467.2
1.1.1.2.Үйл ажиллагааны орлого 577.1 482.1 779.5
1.1.1.3.Хөрөнгийн орлого 168.4 1,063.0 1,144.6
1.1.1.4.Хөрөнгө борлуулсны орлого 11.6 0.7 220.4

1.1.2.ХХОАТ-ын буцаан олголт -771.4 -656.6 -548.0
1.2.Хөрөнгийн албан татвар 699.9 780.3 840.8

1.2.1.Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 247.6 283.7 282.8
1.2.2.Бууны татвар 52.7 55.2 50.4
1.2.3.Автотээврийн хэрэгсэлийн албан татвар 399.7 441.4 507.6

1.3.Бусад татвар (Төлбөр, хураамж) 1,746.4 1,763.8 2,975.3
1.3.1.Бусад нийтлэг төлбөр, хураамж 542.1 574.8 828.7

1.3.1.1.Улсын тэмдэгтийн хураамж 231.7 247.9 305.1
1.3.1.2.АМ-ын хайгуулын болон ашиглалтын ТЗ - - 0.1
1.3.1.6.Түгээмэл тархацтай АМ ашигласны 8.5 12.0 25.4
1.3.1.7.Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 302.0 314.8 481.8
1.3.1.9.Бусад татвар - - 16.3

1.3.2.Газрын төлбөр 158.0 440.2 1,184.9
1.3.2.1.Газрын төлбөр 149.8 118.6 1,130.8
1.3.2.2.Дуудлага худалдаа 8.2 321.6 54.1

1.3.3.Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр 1,039.6 733.1 849.7
1.3.3.2.Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр 600.7 468.5 515.6
1.3.3.3.Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 438.9 264.6 334.1

1.3.4.Бусад татвар 6.7 15.7 112.0
1.3.4.1.Бусад татвар 6.7 15.7 112.0

2.Татварын бус орлого 5,603.4 4,210.5 1,171.3
2.1.Нийтлэг татварын бус орлого 5,603.4 3,810.4 1,171.3

2.1.2.Хүүгийн орлого 195.2 - -
2.1.3.Торгуулийн орлого 948.2 985.1 1,171.3
2.1.4.Төсөв байгууллагын өөрийн орлого 4,460.0 2,825.3 -

2.2.Хөрөнгийн орлого - 400.1 -
2.2.1.Төрийн болон ОН өмч борлуулсны орлого - 400.1 -

Хүснэгт 31. Завхан аймгийн төсвийн орлогын гүйцэтгэл (сая төг)

Үзүүлэлт 2017 гүйц 2018 гүйц 2019 гүйц

Нийт орлого ба тусламж 9,801.8 9,666.9 9,889.8

1.Татварын орлого 7,671.7 7,586.0 9,302.8
1.1.Орлогын албан татвар 5,591.8 5,517.1 6,185.9

1.1.1.Хувь хүний орлогын албан татвар 6,509.4 6,449.1 6,714.2
1.1.1.1.Цалин, хөдөлмөрийн хөлс 5,423.7 5,244.4 5,790.9
1.1.1.2.Үйл ажиллагааны орлого 564.9 398.1 235.1
1.1.1.3.Хөрөнгийн орлого 315.4 172.4 341.7
1.1.1.4.Хөрөнгө борлуулсны орлого 28.8 50.4 21.4
1.1.1.7.Шууд бус орлого 176.6 583.6 324.9

1.1.2.ХХОАТ-ын буцаан олголт -917.7 -932.0 -849.9
1.1.3. Хувиараа эрхлэгчийн орлогын албан татвар - - 321.6

1.2.Хөрөнгийн албан татвар 872.1 651.2 700.4
1.2.1.Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 540.7 307.2 326.0
1.2.2.Бууны татвар 52.1 55.9 52.3
1.2.3.Автотээврийн хэрэгсэлийн албан татвар 279.3 288.1 322.1

1.3.Бусад татвар (Төлбөр, хураамж) 1,207.8 1,417.7 2,416.6
1.3.1.Бусад нийтлэг төлбөр, хураамж 301.4 396.8 350.0

1.3.1.1.Улсын тэмдэгтийн хураамж 160.9 225.8 217.6
1.3.1.6.Түгээмэл тархацтай АМ ашигласны төлбөр 9.5 43.4 29.1
1.3.1.7.Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж 131.1 127.6 103.3

1.3.2.Газрын төлбөр 191.4 354.1 407.3
1.3.2.1.Газрын төлбөр 191.4 354.1 407.3

1.3.3.Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр 715.0 666.8 1,019.3
1.3.3.1.Ойн нөөц ашигласны төлбөр 235.7 240.3 294.4
1.3.3.2.Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр 49.0 137.8 435.5
1.3.3.3.Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр 349.8 281.3 280.1
1.3.3.4.Байгалийн ургамалын нөөц ашигласны төлбөр 80.6 7.4 9.4

1.3.4.Бусад татвар - - 639.9
1.3.4.1.Бусад татвар - - 639.9

2.Татварын бус орлого 2,130.1 2,080.9 587.0
2.1.Нийтлэг татварын бус орлого 2,130.1 2,080.9 587.0

2.1.2.Хүүгийн орлого - - 552.9
2.1.3.Торгуулийн орлого - - 27.8
2.1.4.Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ 2,130.1 2,080.9 -
2.1.10.Бусад орлого - - 6.2
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Хүснэгт 32. Баянхонгор аймгийн хөгжлийн бодлогод хүүхдийн чиглэлээр тусгагдсан арга 
хэмжээ (2016-2020)

Бодлогын 
зорилт Хэрэгжүүлэх гол арга хэмжээ

1 Боловсрол 

Хүүхэд харах үйлчилгээг дэмжиж, шинээр цэцэрлэг барих, шаардлагатай 
цэцэрлэгүүдийн байрыг өргөтгөх, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага, хувийн хэвшлийн 
сургууль цэцэрлэг байгуулах асуудлыг бодлогоор дэмжих замаар сургуулийн өмнөх 
насны хүүхдүүдийг цэцэрлэгт 100 хувь хамруулна.

Хүүхдийг цэцэрлэгээс эхлэн авьяас чадварыг нээхэд нь туслах зорилгоор хүүхдийн 
ухаан сэтгэхүйг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн “Үндэсний онцлогтой тоглоом”-ын үйлдвэр 
байгуулж, аймгийн бүх цэцэрлэгийг хангана.

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулиудын багш нарын мэргэжил, 
авьяас, ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх зорилгоор жил бүр шалгаруулалт 
явуулж, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх тогтвор суурьшилтай ажиллуулах “Сайн багш” 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж, 100-аас доошгүй багшийг гадаадад давтан сургаж, жилд 10 сая 
хүртэл төгрөгийн эх үүсвэр бүхий санг бий болгож урамшуулна

Аймгийн төвийн 5 дугаар сургуулийг ашиглалтад оруулж, 6 дугаар сургуулийг барьж, 
бусад шаардлагатай сургуулиудын хичээлийн байруудыг өргөтгөх, шинээр барих замаар 
сургуулиудын ээлжийн коэффициентыг бууруулж, 1 ангид суралцах хүүхдийн тоог 30-
аас ихгүй болгоно

Шаардлагатай сургуулиудад сурагчдын дотуур байр шинээр барих, засварлах, өргөтгөх 
ажлыг зохион байгуулна.

Хүүхэд бүрийг уламжлалт өв соёлд сургах, хөдөлмөр эрхлэх дадал хэвшил, өв тэгш 
хүмүүжил, төлөвшилтэй болгох зорилгоор “Хүүхдийн амьдрах ухааны төв-зуслан”-г 
сургуулиудыг түшиглэн байгуулж, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагатай гэрээ байгуулах 
замаар ажиллуулна.

“Авьяас” хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хүүхдийн техник сэтгэлгээ, оюун ухааныг 
хөгжүүлэх “Өсвөрийн зохион бүтээгч” клубийг сургууль бүрд байгуулж, “Робокон-
Баянхонгор” тэмцээнийг жил бүр зохион байгуулна.

“Сурагч бүр сурах бичигтэйгээ” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 

Боловсролын хамран сургалтыг нэмэгдүүлж, хүн амын боловсролын түвшинг ахиулах, 
орон нутгийн онцлогт тулгуурлан хүүхдийн авьяас чадварыг багаас нь хөгжүүлж 
хүсэл сонирхлынхоо дагуу боловсрол олоход нь Политехникийн коллежийн дэргэдэх 
амьдралын чиг баримжаа олгох төвийн үйл ажиллагааг чиглүүлж хүүхдийг амьдрал, 
хөдөлмөрт бэлтгэх, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ЕБС-ийн ахлах сургуулиудын хэв 
шинжийг оновчтой тогтоож хэрэгжүүлнэ.

Биеийн тамир спортын төрөлжсөн дунд сургуулийг байгуулна.

Өөрийн онцгой авьяас ур чадвараа хүүхэд залуучуудад өвлөн уламжлуулдаг “Багш-
Шавь-Багш” уламжлалыг сэргээж, шавь сургалт зохион байгуулж тодорхой үр дүнд 
хүрсэн иргэнийг урамшуулдаг тогтолцоог бий болгоно.

Монгол бичиг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, “Хос бичигтэн аймаг” болох 
хөдөлгөөн өрнүүлнэ.

Англи хэл, Орос хэл, Хятад хэлний гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангиудыг ЕБС-иудад 
нээж, мэргэжилтэн, багш нарыг урьж ажиллуулна.

Сургууль бүрийн байгалийн ухааны төрөлжсөн кабинетуудыг шаардлагатай сургалтын 
тоног төхөөрөмжүүдээр ханган, бага ангийн хүүхдүүдэд байгалийн юмс, үзэгдлүүдийг 
бодитоор тайлбарлан таниулах лабораториуд байгуулж, багш нарыг энэ чиглэлээр 
сургаж дадлагажуулна

Өвгөнжаргалантын хүүхдийн зусланг өндөр хүчдэлийн шугамд холбож, тохижуулна

2 Эрүүл мэнд Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг зөөврийн рентген болон томографын аппаратаар хангаж, 
хүүхдийн эмнэлгийн барилгыг шинээр барьж ашиглалтад оруулна.

3 Спорт ЕБС-удыг түшиглэн гүйлтийн зам, хөл бөмбөгийн талбай бүхий биеийн тамир, спортын 
иж бүрэн талбайг сумдын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр байгуулна.

4 Нийгмийн 
хамгаалал

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд сурах, хөгжих үйлчилгээг үзүүлдэг, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраар хангасан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад 
дэмжлэг үзүүлнэ.

Өрх толгойлсон эцэг, эхэд чиглэсэн нийгмийн хамгааллын бодлогыг боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ.

5 Дэд бүтцийн 
хөгжил

Аймгийн төвд Дулааны станц барьж агаарын бохирдол, утааны асуудлыг багасгахын 
зэрэгцээ хэрэглээний халуун усны төвлөрсөн системтэй болж, хуучирсан инженерийн 
шугамыг шинэчлэх, өргөтөх, инженерийн шугам тавигдсан 3; 6; 7; 9 дүгээр багуудын айл 
өрхүүдийг холбоно.

Баянхонгор сумын цэвэрлэх байгууламжид хэт ягаан туяаны цэвэршүүлэгч суурилуулна.

Стандартын шаардлага хангасан байнгын ашиглалттай усан сангуудыг төвлөрсөн шугамд 
холбож холбогдох мэргэжлийн байгууллагад нь харьяалуулна

Аймаг, сумын төвүүдийн 380/04кВ-ын шугамын өргөтгөлийг хэрэгцээ, шаардлагын дагуу 
нэмэгдүүлж, гудамж талбайн гэрэлтүүлгийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах, аймгийн 
төвд 35/10кВ-ын дэд станц шинээр байгуулан албан байгууллага, айл өрхүүдийг шөнийн 
тарифын тоолуурт шилжүүлж цахилгаан халаагуур хэрэглэх боломжийг бүрдүүлнэ.

Баянхонгор сумд нийтийн тээврийн үйлчилгээний зориулалттай “Эко автобус” явуулж, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмадууд, хүүхдүүдэд хөнгөлөлттэй тарифаар үйлчилнэ.

Хүснэгт 33. ААНОАТ-ын орон нутагт хуваарилагдах тооцоолол (сая төг)

Аймаг нийслэл Нийт ААНОАТ ОН-т үлдэх 40%
1 Архангай  473.0 189.2 
2 Баян-Өлгий 771.2    308.5 
3 Баянхонгор  994.2 397.7 
4 Булган   421.7 168.7 
5 Говь-Алтай       302.6  121.0 
6 Говьсүмбэр      258.9     103.6 
7 Дархан-Уул    4,006.2    1,602.5 
8 Дорноговь  1,456.8   582.7 
9 Дорнод   1,715.8    686.3 
10 Дундговь     519.1   207.7 
11 Завхан  252.6   101.1 
12 Орхон   4,051.9  1,620.8 
13 Өвөрхангай  1,491.9    596.7 
14 Өмнөговь   9,207.2 3,682.9 
15 Сүхбаатар   383.5  153.4 
16 Сэлэнгэ  1,484.1   593.7 
17 Төв     4,441.4  1,776.6 
18 Увс 826.5   330.6 
19 Ховд  557.0   222.8 
20 Хөвсгөл  1,094.1   437.7 
21 Хэнтий   603.8  241.5 
Аймгуудын нийт дүн 35,313.5  14,125.4 
Улаанбаатар хот   390,150.9  156,060.4 
Орон нутгийн нийт дүн 425,464.4  170,185.8 
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