МОНГОЛ УЛСЫН 2013 ОНЫ МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ
ГҮЙЦЭТГЭЛ, 2014 ОНЫ ХАНДЛАГА
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
Монгол Улсын эдийн засаг 2012 онд өмнөх 2011 оноос 12.4 хувиар өсч, оны үнээр
илэрхийлсэн ДНБ-ий хэмжээ 14 их наяд төгрөгт хүрэхээр байна. Экспортын орлого 2012
онд буурсан хэдий ч хөрөнгө оруулалт болон хэрэглээ эрчимтэй өссөн нь эдийн засгийн
өсөлтөнд гол түлхэц болов. Тухайлбал, өрхийн хэрэглээ дундажаар 19.6 хувиар, үндсэн
хөрөнгийн хуримтлал 28.2 хувиар тус тус өссөн байна.
График 1. Оны үнээр илэрхийлсэн ДНБ-ий хэмжээ, эдийн засгийн бодит өсөлт,
хувиар
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Эдийн засгийн өсөлтийг салбаруудаар авч үзвэл 2012 онд мал аж ахуйн салбар
болон үйлчилгээний салбар харьцангуй өндөр өсөлттэй гарахаар байна. Цаг агаар 20112012 онд тааламжтай байж, жилд 12-13 сая төл хүлээн авч, мал сүргийн тоо 2012 оны
эцэст 40.9 саяд хүрснээр мал аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл өмнөх 2011 оноос 20 гаруй
хувиар өсөв. Уул уурхайн томоохон төслүүдийн бүтээн байгуулалт үргэлжлэхийн
зэрэгцээ улсын төсөв болон хувийн хөрөнгө оруулалтын олон эх үүсвэрээр 2012 онд дэд
бүтэц, бүтээн байгуулалтын ажлууд эрчимжснээр барилгын салбар 26 хувиар өсч байна.
Мөн хэрэглээ нэмэгдэж, бүтээн байгуулалтын ажлууд өрнөснөөр үйлчилгээний
салбарууд өмнөх оноос 13.4 хувиар өсөхөөр байна. Тухайлбал, урлаг, соёлын үйлчилгээ
үзүүлдэг салбар 30.5 хувиар, зочид буудал зоогийн газрын үйлчилгээ 45 хувиар,
санхүүгийн үйлчилгээ 25 хувиар, мэдээлэл харилцаа холбооны салбар 20 хувиар тус тус
өсч байна.
Монгол Улсын эдийн засаг 2013 оны 1 дүгээр улиралд 7.1 хувиар өсөж байсан бол
Оюутолгойн зэс, алтны ордын баяжуулах үйлдвэр 2013 оны 6 дугаар сард ашиглалтанд
орж, зэсийн баяжмалаа 7 дугаар сараас экспортолж эхэлсэн, Чингис бонд, Хөгжлийн
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банкны хөрөнгөөр авто зам болон дэд бүтцийн барилга, байгууламжуудыг барьж, Засгийн
газар болон Монголбанкны хамтарсан "Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр"-ийн хүрээнд
барилгын салбарт санхүүжилт олгож, бодит салбарын хөгжлийг дэмжсэнээр эдийн
засгийн өсөлтийн хурдац 2 дугаар улиралд эрчимжиж, 14.3 хувь болсон нь эхний хагас
жилд эдийн засаг 11.3 хувиар өсөхөд нөлөөлсөн байна.
Хүснэгт 1. ДНБ-ий бодит өсөлт эхний хагас жил ,хувиар
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2013 оны хоёрдугаар хагаст Чингис бонд, Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр бүтээн
байгуулалтын ажлуудыг эрчимжүүлж, Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг
үргэлжлүүлснээр барилга, угсралтын ажил 2013 онд 2.6 дахин нэмэгдэж, эдийн засгийн
өсөлтийг дэмжихээр байна.
Мөн Оюутолгойн баяжуулах үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж,
Тавантолгойн Баруун болон Зүүн цанхийн олборлолтыг нэмэгдүүлснээр экспорт өсч,
2013 оны эцэст уул уурхай салбар 20.0 гаруй хувиар өсөх төлөвтэй байна.
Хөдөө аж ахуй
Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл 2013 оны эхний хагас жилд 20.6 хувиар өсөхөд 14.9 сая
төл бойжуулсан нөгөө талаар 2010-2012 онд хүлээн авсан 10-13.5 сая төл мал нас дэвшиж,
сүргийн эргэлтэд өөрчлөлтөд орсон нь голлон нөлөөлөв. Энэ намар ургацын урьдчилсан
балансаар 423 мянган тонн үр тариа, 211 мянган тонн төмс, 105.5 мянган тонн хүнсний
ногоо хураан авахаар тооцож байгаа бөгөөд цаг агаар харьцангуй тааламжтай, зүй бус
хорогдол багатай байж, тариалсан ургацаа алдагдал багатай хураан авбал хөдөө аж ахуйн
салбар 16.0 хувиар өсөх төлөвтэй байна.
Аж үйлдвэр
Аж үйлдвэрийн салбарын бодит өсөлт энэ оны эхний 5 сард 2.0 хувь байсан бол
Оюутолгойн баяжуулах үйлдвэр ашиглалтанд орж, экспорт гаргаж эхэлснээр дээрх өсөлт
эхний 7 сард 8.6 хувь, 8 дугаар сард 8.8 хувь болж нэмэгдлээ. Нүүрс, жонш, төмрийн
хүдрийн олборлолт буурсан ч зэсийн баяжмал, газрын тос, алтны олборлолт нэмэгдсэнээр
уул уурхайн салбар нийт дүнгээрээ эхний 8 сард 12.8 хувиар өссөн байна. Энэ оны
сүүлийн хагаст Оюутолгойн үйлдвэрлэл болон экспорт жигдэрч, төслийн хүчин чадалдаа
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хүрснээр 2013 онд нийт дүнгээр 295 мянган тонн зэсийн баяжмал үйлдвэрлэхээр
тооцоотой байна. Мөн Эрдэнэс Тавантолгойн компани олборлолтоо нэмэгдүүлж, 5-7 сая
тонн нүүрс олборлохоор төлөвлөж байна. Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарын
үйлдвэрлэл 2013 оны эхний 8 сарын байдлаар 2.7 хувиар өссөн бөгөөд оны сүүлийн хагаст
Хөтөлийн цементийн үйлдвэрийн өргөтгөлийн ажил дуусч, нэхмэлийн салбар, үүнд
дотроо самнасан ноолуур, оёдлын салбарын үйлдвэрлэл нэмэгдсэнээр боловсруулах аж
үйлдвэрийн салбар 3 орчим хувиар өсөх төлөвтэй байна.
Салхитын салхин цахилгаан станц ашиглалтад орж Төвийн эрчим хүчний системд
холбогдсон, Дулааны цахилгаан станцуудад өргөтгөл, шинэчлэл хийж байгаатай
холбоотойгоор цахилгаан, дулаан хангамжийн салбарын үйлдвэрлэл 2013 оны эцэст 4
орчим хувиар өсөхөөр байна.
Барилга
“Чингис” бонд, Хөгжлийн банкны хөрөнгө, Монголбанкнаас барилгын
компаниудад дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон санхүүжилтийн үр дүнд
барилга угсралтын ажил энэ оны эхний хагас жилд өмнөх оны мөн үеэс 2.5 дахин
нэмэгдэж, 360.0 тэрбум төгрөгийн ажил хийж гүйцэтгэгдээд байна. Эхний хагас жилийн
байдлаар дэд бүтэц, инженерийн барилга, байгууламжийн ажил өмнөх оноос 4.3 дахин
нэмэгдэж, 122.0 тэрбум төгрөгт хүрээд байна. Сүүлийн хагаст Төмөр зам, авто зам, орон
сууцны барилга, угсралтын ажил илүү хурдтай хийгдснээр барилгын салбарын үйлдвэрлэл
2013 онд өмнөх оноос 2.7 дахин нэмэгдэх төлөвтэй байна.
Үйлчилгээний салбар
Эдийн засгийн дотоод хэрэглээ эхний хагас жилд 20 гаруй хувиар, бодитоор 16.5
хувиар нэмэгдсэнээр үйлчилгээний салбарын эрэлт өсч, нэрлэсэн дүнгээр 20 орчим
хувиар, бодитоор 8.4 хувиар өсөөд байна. Үүнд, эхний хагас жилийн байдлаар дотоод
худалдаа нэрлэсэн дүнгээр 17 хувиар, нийтийн хоолны газрын орлого 32 хувиар, Зочид
буудлын нийт орлогын хэмжээ 40 хувиар тус тус өссөн нь нөлөөлж байна. Үйлчилгээний
салбар 2013 онд нэрлэсэн үнээр 20 хувиар, бодитоор 10 орчим хувиар өсөхөөр байна.
Экспорт болон хөрөнгө оруулалтыг 2014-2016 онд харилцан уялдаатайгаар
дэмжиж, нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн харьцангуй өндөр өсөлтийг тогтвортой хадгалахад
онцгой анхаарч байна. Экспортыг нэмэгдүүлэхийн тулд уул уурхайн томоохон ордуудын
дэд бүтцийг төр болон хувийн хэвшлийн түншлэлээр ойрын хугацаанд барьж байгуулах,
хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн таатай хууль эрх зүйн орчин, тогтолцоог бий болгохыг
зорьж байна. Боомтын төмөр зам барьж, улмаар нүүрсний тээврийн зардлыг бууруулах
замаар өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, экспортыг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна.
Ингэснээр “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ий 2014 оны олборлолтын төлөвлөгөөт хэмжээг
хүчин чадлынх нь дагуу 13 сая тонн-д хүргэх боломжтой гэж үзэж байна. Мөн
Оюутолгойн орд 2014 онд бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж, 692 мянган тонн зэсийн
баяжмал үйлдвэрлэснээр уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэл бодитоор 40 орчим хувиар
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өсөхөөр байна. Оюутолгой, Тавантолгой болон нүүрс, төмрийн хүдрийн олборлолт,
экспортыг нэмэгдүүлэхээс гадна алтны олборлолтыг татварын болон санхүүгийн
бодлогоор дэмжиж, олборлолтыг нэмэгдүүлэх, алтны улсын нөөцийг өсгөхөд чиглэсэн
хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэхийг зорьж байна. Хөрөнгө оруулалт, барилга, угсралтын
ажлыг нэмэгдүүлэхийн тулд "Шинэ төмөр зам", "Бүх аймгийн төвийг Улаанбаатар хоттой
хатуу хучилттай авто замаар холбох", "Тавдугаар цахилгаан станц", "Гудамж" төсөл зэрэг
бүтээн байгуулалтын ажлыг 2014 онд үргэлжлүүлж эрчимтэй өрнүүлнэ. Мөн газрын
тосны үйлдвэрийн барилгын ажлыг 2014 онд эхлүүлнэ. Орон сууцны хорооллуудын
инженерийн дэд бүтцийг шинэчлэх, шинээр байгуулж, орон сууцны нийлүүлэлтийг
нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарч байна. ЭЗХЯамтай тохирсон тооцоогоор 2014 онд ДНБ
14.8 хувиар өсч, нэрлэсэн дүнгээр 20.4 их наяд төгрөгт хүрэх төлөвтэй байгаа бол энэ
хэмжээ 2015-2016 онд 15-16 орчим хувиар өсөх төлөвтэй байна.
Инфляци
Инфляцийн түвшин 2012 онд 14.2 хувиар өссөн бүтцийг судалж үзэхэд, 5.7 нэгж
буюу 40 орчим хувийг хүнсний бараа, ундаа, усны бүлэг, 2.1 нэгж буюу 14.8 хувийг
согтууруулах ундаа, тамхины бүлэг, 2.7 нэгж буюу 20 орчим хувийг гутал хувцас, орон
сууц, ус, цахилгаан, түлш, үлдсэн 3.7 нэгж буюу 26 хувийг бусад бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний үнийн өсөлт эзэлж байна. Хүнсний бүлгийн инфляцид махны үнийн өсөлт
голлон нөлөөлсөн бол архи, тамхинд ногдох онцгой албан татварын хувийг өсгөснөөр
согтууруулах ундаа, тамхины бүлгийн бараа бүтээгдэхүүний үнэ 2012 онд 50 орчим
хувиар өсчээ. Гэхдээ махны нөөц бүрдүүлэх дэд хөтөлбөрийн хүрээнд авсан арга
хэмжээний дүнд 2013 оны сүүлийн хагасаас эхлэн махны үнийн өсөлт харьцангуй
тогтворжиж эхлэх хүлээлттэй байна.
Хүснэгт 2. Инфляцийн бүтцийн задаргаа, хувиар

Бүлэг
1 Хүнсний бараа, ундаа, ус
2 Согтууруулах ундаа, тамхи
3 Хувцас, бөс бараа, гутал
4 Орон сууц, ус, цахилгаан, түлш
5 Гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн бараа
6 Эм, тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ
7 Тээвэр
8 Холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээ
9 Амралт чөлөөт цаг, соёлын бараа, үйлчилгээ
10 Боловсролын үйлчилгээ
11 Зочид буудал, зоогийн газар, дотуур байр
12 Бусад бараа, үйлчилгээ
Инфляци
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3.4
5.7
0.1
2.1
1.7
1.5
1.9
1.2
0.4
0.4
0.1
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1.4
0.7
0.01
-0.05
0.24
0.2
0.5
1
0.12
0.9
0.34
0.3
10.2
14.2

Эх сурвалж: ҮСХ, ЭЗХЯ

4

Сүүлийн жилүүдийн инфляцийн түвшинг авч үзэхэд нийлүүлэлтийн болон зардлын
гаралтай инфляци давамгайлж байна. Засгийн газраас инфляцийн түвшнийг бууруулах,
тогтворжуулах бодлого баримталж, 2012 оны сүүлээр Монголбанк, Засгийн газар хамтран
“Гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах дунд хугацааны хөтөлбөр"-ийг
хэрэгжүүлж эхлээд байна. Үнэ тогтворжуулах дунд хугацааны хөтөлбөрийн хүрээнд
“Шатахууны жижиглэнгийн худалдааны үнийг тогтворжуулах”, “Өргөн хэрэглээний
импортын бараа, бүтээгдэхүүний өртгийг бууруулах”, “Хүнсний гол нэрийн бараа
бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулах”, “Барилгын салбарыг дэмжих, улмаар орон сууцны
үнийг тогтворжуулах” гэсэн 4 дэд хөтөлбөр хэрэгжиж байна.
Эдгээр хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүнд нийлүүлэлтийн шинж чанартай
инфляци буюу түлш, шатахуун, мах, гурил зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийн үйлдвэрлэл,
нийлүүлэлтийг дэмжих замаар үнийн өсөлтийг сааруулж нэг оронтой тоонд хязгаарлахад
голлон анхаарч байна. Мөн 2013 оны 5 сараас эхлэн олборлосон газрын тосны тодорхой
хэсгийг БНХАУ-д боловсруулан, дотоодын зах зээлд борлуулж байгаа нь түлш,
шатахууны үнэ харьцангуй тогтвортой байхад эерэг нөлөөлж байна.
Хэрэглээний үнийн индексээр илэрхийлсэн инфляцийн түвшин 2012 оны эцэст 14.2
хувь байсан бол 2013 оны 8 дугаар сарын байдлаар оны эхнээс 6.7 хувь, өмнөх оны мөн
үеэс 9.4 хувьтай байна.
Импортын гол түнш орон болох БНХАУ-ын Ардын банктай Монголбанк үндэсний
мөнгөн тэмдэгт солилцох своп хэлцлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, юанийн ханшийн хэт
хэлбэлзлийг багасгах, "Барилгын салбарыг дэмжих, улмаар орон сууцны үнийг
тогтворжуулах" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2013 онд хэрэгцээт барилгын гол нэр төрлийн
бүтээгдэхүүний дийлэнхийг оны эхэнд импортоор худалдан авч тодорхой нөөц
бүрдүүлсэнээр сүүлийн саруудын валютын ханшны хэт өсөлтийн инфляцид үзүүлэх
дарамтыг багасгаж байна. Мөн Замын-Үүдийн авто замаар тээвэрлэх боломжийг 2 дахин
өсгөсөн, төмөр замын ачаа тээврийн хурдыг нэмэгдүүлж, нэг хоногт багтаан ачааг ЗамынҮүдээс Улаанбаатарт хүргэх хатуу график (зурмаг)-т үйлчилгээг нэвтрүүлснээр импортын
бүтээгдэхүүний тээврийн зардал буурч, дотоодын зах зээл дээрх үнэ харьцангуй
тогтвортой байхад эерэг нөлөө үзүүлж байна.
Засгийн газар, Монголбанкнаас хэрэгжүүлж буй “Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр” нь
3 жилийн хугацаанд хэрэгжих бөгөөд 2014 оны болон дунд хугацаанд улсын төсвийн
зарлагыг хэт тэлэхгүйгээр, орлогыг бодитой тэнцвэржүүлэн тооцож хэрэгжүүлсэн
нөхцөлд үнийн өсөлтийг он оноор шатлан бууруулж эдийн засгийн бодит салбарын өсөлт
тогтворжин, төсвийн орлогын бааз суурь нэмэгдэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэр болно.
Цаашид импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих, үүнд газрын тос
боловсруулах үйлдвэр, цементийн үйлдвэр, гангийн үйлдвэрүүдийг байгуулах, хэрэгцээт
хүнсний ногоог өөрийн оронд бүрэн тариалах, төмс, хүнсний ногооны зоорь, агуулахыг
олноор байгуулах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлтийн оновчтой тогтолцоог
бүрдүүлж, боловсруулсан сүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх зорилт тавьж байна. Эдгээр
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бодлогын үр дүнд дунд хугацаанд буюу 2014-2016 онд инфляцийн түвшинг 6 орчим
хувьтай байлгах боломжтой гэж үзэж байна.
Гадаад худалдаа ба төлбөрийн тэнцэл
Гадаад худалдаа
Гадаад худалдааны бараа эргэлт 2013 оны эхний 8 сарын байдлаар 7.6 хувиар
буурсны дотор импортын хэмжээ 10 орчим хувиар буурсан нь гадаад худалдааны
тэнцлийн алдагдлыг өмнөх оны мөн үеэс 235.0 сая ам.доллараар багасгахад нөлөөлсөн
байна. Гэвч төлбөрийн балансын урсгал тэнцлийн алдагдал 1.6 тэрбум ам.доллар болсон
нь харьцангуй өндөр үзүүлэлт юм.
График 2. Гадаад худалдаа, сая ам.доллараар
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Экспортын хэмжээ энэ оны эхний 8 сарын байдлаар өмнөх оныхоос 6 хувиар
буурч, 2.7 тэрбум ам.доллар болжээ. Экспортын бууралтад нүүрсний экспорт биет
хэмжээгээр 21 хувиар багасч, 9.6 сая тонн-д хүрсэн, нөгөө талаар нүүрсний үнэ гадаад зах
зээлд 30 орчим хувиар унасан нь голлон нөлөөлөв. Харин боловсруулаагүй буюу хагас
боловсруулсан алтны экспорт өмнөх оны мөн үеэс 3.5 тонн алтаар нэмэгдсэн, газрын
тосны экспорт 2.6 сая баррельд хүрч, өмнөх оноос 90.0 сая ам.доллараар, төмрийн
хүдрийн экспорт 86.0 сая ам.доллараар тус тус нэмэгдсэн нь нүүрсний салбарын
экспортын бууралтаас орох валютын орлогын тасалдлын зарим хэсгийг нөхсөн байна.
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Хүснэгт 3. Эхний 8 сарын экспортын бүтээгдэхүүн биет хэмжээ үнийн дүн
2012
биет хэмжээ

Боловсруулаагүй буюу хагас
боловсруулсан алт, тонн

Зөрүү

2013
сая
ам.доллар

биет
хэмжээ

сая
ам.доллар

биет
хэмжээ

сая
ам.доллар

1.4

60.8

2.4

92.5

1.0

31.7

Зэсийн баяжмал, мян тонн

381.5

557.6

395.5

562.8

14.0

5.2

Төмрийн хүдэр, мян тонн

4308.9

356.4

4326.6

442.2

17.7

85.6

77.4

73.0

86.0

80.4

8.6

7.4

Газрын тос, мян баррель

2146.4

206.8

3052.3

297.7

905.9

90.9

Нүүрс, мян тонн

12266.3

1260.8

9594.9

693.1

-2671.4

-567.7

Цайрын хүдэр, баяжмал, мян тонн

Бусад

356.1

491.9

135.7

Нийт экспорт

2871.6

2,249.1

-622.5

Импортын хэмжээ 2013 оны эхний 8 сарын байдлаар 8.6 хувиар буурч, 4.2 тэрбум
ам.доллар болов. Импортын бууралтад машин, тоног төхөөрөмж, түлш, шатахуун,
төмөрлөгийн бүтээгдэхүүний импорт буурсан нь голлон нөлөөлжээ.
Хүснэгт 4. Эхний 8 сарын импорт, сая ам.доллараар
Зөрүү

2011

2012

2013

2,098.40

2,117.80

1,775.40

726.60

942.70

853.30

342.40
-89.50

411.60

408.30

368.70

-39.60

200.60

240.50

258.00

17.50

Хими, химийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн

155.40

192.10

199.10

7.10

Хуванцар, каучук, түүгээр хийсэн эдлэл

142.60

161.90

155.20

-6.70

ХАА-н гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн

94.70

115.20

104.60

-10.60

Бусад

356.80

468.90

542.50

Нийт

4,186.60

4,647.40

4,256.90

73.70
390.50

Тоног төхөөрөмж, машин механизм,
цахилгаан бараа
Түлш, шатахуун
Үндсэн төмөрлөг, түүгээр хийсэн
бүтээгдэхүүн
Хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн

Оюутолгойн ордын зэсийн баяжмал экспортод гарч, нүүрсний экспортын хэмжээ
оны сүүлийн хагаст нэмэгдсэнээр экспортын орлого 2013 онд өмнөх оноос 7 орчим хувиар
өсөх төлөвтэй байна. Харин нүүрс болон төмрийн хүдрийн олборлолт өнгөрсөн оны
түвшингээс бууралттай, түлш, шатахууны импорт 9-10 хувиар буурахаар байна. Мөн
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Оюутолгойн баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж 2010-2012 онд импортоор орж, нийт
импортыг огцом өсгөж байсан бол 2013 онд импортын тоног төхөөрөмж бууралттай
байхаар байна. Үүнээс хамаарч 2013 онд импорт 6 орчим хувиар буурах бөгөөд, гадаад
худалдааны алдагдлын хэмжээ 2012 оноос 30 орчим хувиар буурч, 1.6 тэрбум ам.доллар
болох төлөвтэй байна.
График 3 .Гадаад худалдааны төсөөлөл, сая ам.доллараар
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Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт

Гадаад худалдааны бараа эргэлт уул уурхайн салбарт хэрэгжиж байгаа томоохон
төслүүдийн үр дүнд 2014 онд 30 орчим хувиар өсч, 14 тэрбум ам.долларт хүрэхээр байна.
Оюутолгойн зэс, алтын ордоос 2014 онд нийтдээ 723.1 мянган тонн зэсийн баяжмал
экспортлохоор төлөвлөж байна. Мөн 2014 онд 31.4 сая тонн нүүрс, 7.8 сая тонн төмрийн
хүдэр, 5.8 сая баррель газрын тос экспортлохоор байна. Ингэснээр нийт экспортын хэмжээ
2014 онд 7.2 тэрбум ам.долларт хүрэхээр байна.
2014 онд уул уурхайн олборлолт нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор түлш,
шатахууны хэрэглээ нэмэгдэхээр байгаа бол барилга, орон сууц, дэд бүтцийн бүтээн
байгуулалтын ажлыг дагаад барилгын материалын импорт өсч, нийт импортын хэмжээ
2014 онд 6.7 тэрбум ам.долларт хүрч, гадаад худалдааны алдагдал 500 орчим сая
ам.доллар болохоор байна.
Засгийн газраас экспортыг бүхий л талаар дэмжиж ажиллаж байгаа бөгөөд үүний
үр дүнд дунд хугацаанд буюу 2015-2016 онд гадаад худалдааны тэнцлийн ашиг жилд 1-2
тэрбум ам.долларт хүрэх боломжтой гэж үзэж байна.
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Төлбөрийн тэнцэл
График 4. Урсгал дансны тэнцэл
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Орлого, цэвэр

Төлбөрийн тэнцэл 2012 онд 1,371.7 сая ам долларын ашигтай гарлаа. Энэ үед
урсгал тэнцэл 3,362.3 сая ам долларын алдагдалтай, хөрөнгө ба санхүүгийн тэнцэл 4,929.5
сая ам.долларын ашигтай гарсан байна.
Урсгал тэнцэлд худалдааны тэнцэл болон үйлчилгээний тэнцэл хамгийн ихээр
нөлөөлдөг бөгөөд өнгөрсөн оны хувьд манай улсын экпортын гол нэрийн бүтээгдэхүүн
болох нүүрсний экспортын хэмжээ бага зэрэг буурсан нь худалдааны тэнцлийн алдагдал
нэмэгдэхэд хүчтэй нөлөөлсөн байна. Мөн уул уурхайн олборлолттой холбоотойгоор
тоног төхөөрөмжийн импортын хэмжээ өнгөрсөн жилд нэмэгдсэн байна.
Санхүүгийн данс 2012 онд 4,801.6 сая ам долларын ашигтай байв. Үүнд 2012 онд
олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр Засгийн газар 1.5 тэрбум ам.долларын бонд,
Хөгжлийн банк 580.0 сая ам.долларын бонд, Худалдаа хөгжлийн банк 300.0 сая
ам.долларын бонд гаргасан нь нөлөөлжээ. 2013 оны эхний 7 сарын урьдчилсан
гүйцэтгэлээр төлбөрийн тэнцэл 1,097.8 сая ам долларын алдагдалтай гарлаа. Үүнд урсгал
данс 2,063.6 сая ам.долларын алдагдалтай, хөрөнгө ба санхүүгийн данс 1,181.5 сая
ам.долларын ашигтай гарсан нь нөлөөлсөн байна. 2013 онд Оюу толгой төслийн эхний
шатны хөрөнгө оруулалт дуусч байгаатай холбоотойгоор төлбөрийн тэнцэл дэх гадаадын
шууд хөрөнгө оруулалт өмнөх оны мөн үеэс 2 дахин буурсан байна. Мөн энэ жил манай
улсын нийт экспортын голлох бүтээгдэхүүн болох нүүрсний экспорт буурсан нь
төлбөрийн тэнцэлд ийнхүү сөргөөр нөлөөлжээ.
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График 5. Санхүү ба хөрөнгийн дансны тэнцэл
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Хөрөнгө ба Санхүүгийн дансны тэнцэл

Засгийн газраас гадаадын хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах, экспортыг
дэмжих чиглэлд анхаарал хандуулж байна. Тухайлбал, Засгийн газар гадаадын хөрөнгө
оруулалтын орчныг сайжруулах чиглэлээр “Хөрөнгө оруулалтын тухай” хууль, “Хөрөнгө
оруулалтын сангийн тухай” хуулийг УИХ-аар батлуулаад байна. Энэ онд экспорт
өнгөрсөн оныхоос 7 хувиар өсөх урьдчилсан тооцоо гарч байна.
Дунд хугацаанд экспортлох, импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг
үргэлжлүүлэн дэмжиж, томоохон бүтээн байгуулалт, үйлдвэржилтийн төсөл,
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлснээр манай улсад орох гадаад валютын дотогшлох урсгал
нэмэгдэх төлөвтэй байна.
Ийнхүү дунд хугацаанд дээрх таатай нөхцөл байдлын улмаас манай улсад орох
валютын урсгал нэмэгдэж, төлбөрийн тэнцэл ашигтай гарах боломжтой гэж үзэж байна.
Валютын ханш
Гадаад валютын төгрөгтэй харьцах ханш 2012 оны сүүлийн хагаст огцом чангарах
хандлагатай байсан боловч Чингис бондын хөрөнгө орж ирснээр гадаад валютын нөөц
нэмэгдэж, валютын солилцооны ханшийн хэт өндөр савалгаа үүсэхээс сэргийлж чадлаа.
Харин 2013 оны дунд үеэс эхлэн долларын дотогшлох урсгал багасч төлбөрийн тэнцлийн
алдагдал нэмэгдсэнээс гадна ам. долларын гадаад зах зээл дэх ханш өссөн, түүнчлэн манай
улсын дотоодод валютын ханшинд нөлөөлөх сөрөг мэдээлэл гарч, иргэд төгрөгийн
хадгаламжаа долларт хөрвүүлэхийг сонирхох болсон, арилжааны банкуудын чөлөөт
валют худалдах, худалдан авах ханшийн зөрүү бусад орны нийтлэг жишгээс харьцангуй
өндөр байгаа зэрэг хүчин зүйлийн улмаас валютын ханш чангарсан нөлөөлөл гарчээ.
Иймд Засгийн газраас хөрөнгө оруулалтын таатай нөхцөлийг бүрдүүлж, экспортыг
дэмжих арга хэмжээг авч ажилласнаар ирэх оны төсвийн жилээс эхлэн манай улсад орж
ирэх гадаад валютын урсгал нэмэгдэж, төлбөрийн тэнцэл ашигтай гарч, валютын ханш
тогтворжих нөхцөл бүрдэнэ гэж төсөөлж байна.
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Дунд хугацаанд Засгийн газраас авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа арга
хэмжээний хүрээнд гадаад худалдаа, төлбөрийн тэнцэл ашигтай гарах төлөвтэй байгаа тул
энэ үед төгрөгийн ханш тогтвортой байх магадлалтай байна.
Ажилгүйдлийн түвшин
Монгол Улсын эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам 2012онд 1.15 саяд хүрч, ажиллах
хүчний оролцооны түвшин 63.5 хувьтай байна. Хөдөлмөрийн хэлтсүүдэд бүртгэлтэй
ажилгүй иргэдийн тоо 2012 оны эцэст 35.8 мянга болж, өмнөх 2011 оноос 1.6 дахин
буурсан байна.
Хөдөлмөрийн хэлтсүүдэд бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 60-аас дээш хувийг 16-34
насны
залуучууд
эзэлж
байгаа
нь
хөдөлмөрийн
насны
иргэдийн
ур чадвар хөдөлмөрийн зах зээл дээрх эрэлтийг төдийлөн хангаж чадахгүй байгаатай
холбоотой гэж үзэх үндэстэй байна.
Хүснэгт 5. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндсэн үзүүлэлтүүд
Үзүүлэлт

Хэмжих
нэгж

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Гүйцэтгэл
1.Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам
1.1.Албан хөдөлмөр эрхэлдэг
ажиллагчид
1.2.Бүртгэлтэй иргэд

мян.хүн

1043

1054

1071.5

1137.9

1147.1

1124.7

1151.1

мян.хүн

1010

1024.1

1041.7

1006.3

1033.7

1037.7

1056.4

32.9

29.9

29.8

38.1

38.3

57.2

35.8

1.3.Ажилгүй иргэд
2.Ажиллах хүчний оролцооны
түвшин
3.Ажил эрхлэлтийн түвшин

мян.хүн

131.6

113.4

87

94.7

хувь

64.4

64.2

63.5

66.8

61.6

62.5

63.5

хувь

62.4

62.4

61.7

88.4

90.1

92.3

91.8

3.2

2.8

2.8

3.3

3.3

5.1

3.1

11.6

9.9

7.7

8.2

4.Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн хувь
5.Ажилгүйдлийн түвшин

хувь

Эх сурвалж: ҮСХ

Монгол Улсын Засгийн газраас 2013 онд улсын хэмжээнд 50 мянган шинэ ажлын
байрыг бий болгохоор төлөвлөн ажиллаж байна. Ажилтай, орлоготой Монгол хүн
хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зорилтот бүлэгт хүртээмжтэй
болгох зорилгоор 2013 оноос эхлэн Эзэнтэй Монгол, 40-өөс дээш болон ахмад насны
иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрүүдийг шинээр боловсруулж, хувиараа
хөдөлмөр эрхлэгч болон нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих, малчдын
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах, ажил
олгогчийг дэмжих, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих, хөдөлмөрт бэлтгэх
хөтөлбөрүүдийг тус тус хэрэгжүүлж байна.
Дээрх арга хэмжээний үр дүнд 2013 онд Монгол Улсын эдийн засгийн идэвхтэй
хүн ам 1.17 саяд, ажиллах хүчний оролцооны түвшин 63.8 хувьд, ажилгүйдлийн түвшинг
7.7 хувьд тус тус хүрэх төлөвтэй байна.
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Ажиллагчдын тоо 2013-2016 онд жилд дунджаар 2.0 хувиар өсч, бүртгэлтэй
ажилгүйчүүдийн тоо 34.0-35.0 мянга орчим байх бөгөөд 2016 онд ажиллах хүчний
оролцооны түвшин 64.7 хувьд, ажил эрхлэлтийн түвшин 93.7 хувьд тус тус хүрэхээр
байна1.
Дунд хугацаанд Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Ажилтай,
орлоготой Монгол хүн” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 150.0 мянган ажлын байрыг бий болгон,
Монгол Улсын иргэн бүр ажилтай, өрх бүр орлоготой болох үндсэн зорилтыг
хэрэгжүүлэхэд бодлого, үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэ бодлого,
хөтөлбөр боловсруулах, хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл,
ахуй, хөдөлмөрийн хөлс, цалингийн шинэчлэл хийх, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт,
нийлүүлэлтэд нийцсэн мэргэжлийн боловсролын сургалтыг дэмжин хөгжүүлэх, жижиг,
дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг зээл болон зээлийн баталгааны сангуудаар дамжуулан
дорвитой дэмжих зэрэг бодлогуудыг хэрэгжүүлнэ.
Хөдөлмөрийн багтаамж ихтэй салбаруудыг бодлогоор дэмжих талаар Засгийн
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх үүднээс
үйлдвэрлэлийн салбарт хөдөлмөр эрхлэлтийн өсөлтийг бий болгох төсөл, хөтөлбөрийг
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих болон Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн
оролцоотой хэрэгжүүлнэ. Дээрх арга хэмжээний үр дүнд ажилгүйдлийн түвшин 2016 онд
6.3 хувь хүртэл буурах төлөвтэй байна.

МОНГОЛ УЛСЫН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
Эхний 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн талаар.
Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2013 оны 8 дугаар сарын гүйцэтгэлээр нэгдсэн
төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлогын бүрдүүлэлт 96.4 хувийн, нийт зарлага 76.5 хувийн
гүйцэтгэлтэй, төсвийн нийт тэнцэл 131.2 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарлаа.
Монгол Улсын төсвийн 2012 оны хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг Төсвийн
тухай хуулийн 43.1.2-т заасны дагуу энэ оны 3 дугаар сарын 31-нийг хүртэл нийт 190.9
тэрбум төгрөгийг зарцуулан 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд нэмж тусгасан юм.
Нэгдсэн төсвийн орлогын бүрдүүлэлт:
Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлого 2013 оны 8 дугаар
сарын гүйцэтгэлээр 3,450.2 тэрбум төгрөгт хүрч, орлогын төлөвлөгөө 3.6 хувиар буюу
128.5 тэрбум төгрөгөөр дутуу биелж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 11.3 хувиар буюу 349.6
тэрбум төгрөгөөр илүү байна.
Төсвийн орлогын тасалдалд үндсэн хоёр шалтгаан нөлөөлсөн байна. Үүнд:
1

Хөдөлмөр эрхлэлтийн 2013-2016 оны тооцоо, төсөөллийг ҮСХ-ноос эрхлэн гаргадаг Ажиллах хүчний
түүвэр судалгаа болон хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлтүүдийг үндэслэн тооцлоо
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 Эхний 8 сарын байдлаар нийт импорт 4,256.9 сая ам.долларт хүрч өмнөх
оны мөн үеийнхээс 8.6 хувиар буурав.
 Гол нэр төрлийн эрдэс баялгийн үнэ болон биет хэмжээ өмнөх оны мөн
үеийнхээс доогуур байгаа нь аж ахуйн нэгжийн ашигт ажиллагаанд нөлөөлж,
орлогын албан татвар болон ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн орлого
төлөвлөсөн хэмжээнд төвлөрөх боломжгүй болов.
Хүснэгт 6. Нэгдсэн төсвийн орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг орлогын төрлөөр авч үзвэл

ТӨСВИЙН ОРЛОГО

НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН
ТОГТВОРЖУУЛАЛТЫН САН
НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖ
УРСГАЛ ОРЛОГО
ТАТВАРЫН ОРЛОГО
Орлогын албан татвар
ААН-ийн орлогын албан татвар
Хувь хүний орлогын албан татвар
Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн татвар
Нийгмийн даатгалын шимтгэл, хураамж
Өмчийн татвар
Дотоодын бараа, үйлчилгээний татвар
Гадаад худалдааны орлого
Бусад татвар
ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО
ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО
ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО

НЭГДСЭН ТӨСӨВ
ӨО-ны жилийн 2013 ОНЫ 8 САР
ХУВЬ
ЗӨРҮҮ
мөн үеийн Төлөв. Төлөв. Гүйцэт. (4 : 3) (4 : 2) (4 - 3)
1
2
3
4
5
6
7
( Тэрбум төгрөг )
3,126.1 7,256.2 3,676.9 3,484.5
94.8
48.0 -192.4
25.5
169.8
98.2
34.3
34.9
20.2
-63.9
3,100.6 7,086.5 3,578.7 3,450.2
96.4
48.7 -128.5
3,089.5 7,085.7 3,576.7 3,449.5
96.4
48.7 -127.2
2,780.2 6,304.8 3,213.6 3,030.6
94.3
48.1 -183.0
544.5 1,261.5
752.8
672.0
89.3
53.3
-80.7
342.3
863.8
482.0
401.8
83.4
46.5
-80.2
202.2
397.7
270.8
270.3
99.8
68.0
-0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
418.7
730.2
424.1
528.4 124.6
72.4 104.3
12.4
23.8
18.4
21.6 117.5
90.9
3.2
1,035.5 2,572.7 1,249.3 1,183.7
94.7
46.0
-65.6
223.8
575.3
231.6
231.6 100.0
40.3
0.0
545.3 1,141.4
537.4
393.3
73.2
34.5 -144.1
309.3
780.9
363.1
418.9
0.0
0.0
55.8
10.0
0.8
2.0
0.7
0.0
0.0
-1.3
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлого татварын орлогоор
87.8 хувь, татварын бус орлогоор 12.1 хувь тус тус бүрдсэн биелэлттэй байна. Эхний 8
сарын байдлаар Тогтворжуулалтын санд 34.3 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлээд байна.
Хүснэгт 7. Нэгдсэн төсвийн орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг төсвийн бүрэлдэхүүнээр
Улсын төсөв
ТӨСВИЙН ОРЛОГО

ТӨЛ

ГҮЙ

НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН
ТОГТВОРЖУУЛАЛТЫН САН
НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖ
УРСГАЛ ОРЛОГО
ТАТВАРЫН ОРЛОГО
Орлогын албан татвар
ААН-ийн орлогын албан татвар
Хувь хүний орлогын албан татвар
Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн а/татвар
Нийгмийн даатгалын шимтгэл, хураамж
Өмчийн татвар
Дотоодын бараа, үйлчилгээний татвар
Гадаад худалдааны орлого
Бусад татвар
ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО
ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО
ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО

2,634.1
98.2
2,535.9
2,446.2
2,125.8
482.0
482.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,226.7
231.6
185.5
320.4
0.0
89.7

2,412.1
34.3
2,377.8
2,311.0
1,932.5
401.8
401.8
0.0
0.0
0.0
0.0
1,160.3
231.6
138.8
378.5
0.0
66.8

Орон нутгийн
төсөв

ХХС

ТӨЛ
ГҮЙ
ТӨЛ
(Тэрбум.төгрөг)
1,206.7 1,149.3 252.4
0.0
0.0
0.0
1,206.7 1,149.3 252.4
453.9 437.1 252.4
411.3 396.8 252.4
270.8 270.3
0.0
0.0
0.0
0.0
270.8 270.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
18.4
21.6
0.0
22.7
23.4
0.0
0.0
0.0
0.0
99.4
81.5 252.4
42.7
40.3
0.0
2.0
0.7
0.0
750.8 711.5
0.0

НДС

ГҮЙ

ТӨЛ

ГҮЙ

173.0
0.0
173.0
173.0
172.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
172.9
0.1
0.0
0.0

765.0
0.0
765.0
521.6
521.6
0.0
0.0
0.0
0.0
521.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
243.4

834.5
0.0
834.5
618.7
618.7
0.0
0.0
0.0
0.0
618.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
215.7
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Улсын төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн орлого 2,377.8 тэрбум төгрөгт хүрч 6.2
хувиар буюу 158.1 тэрбум төгрөгөөр дутуу төвлөрсөн байна. Дотоодын
бараа, үйлчилгээний нэмэгдсэн өртгийн албан татварын орлого 72.4 тэрбум,
аж ахуй нэгж байгууллагын орлогын албан татварын орлого 80.2 тэрбум,
ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн орлого 25.1 тэрбум, төсөвт
байгууллагуудын орлого 26.5 тэрбум, орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт
төвлөрүүлэх орлого 17.5 тэрбум төгрөгөөр тус тус төлөвлөгөөнөөс дутуу
төвлөрсөн байна. НӨАТ-ын буцаан олголтоор 56.2 тэрбум төгрөг олголоо.
 Орон нутгийн төсвийн орлого 1,149.3 тэрбум төгрөгт хүрч, 4.8 хувиар буюу
57.4 тэрбум төгрөгөөр төлөвлөснөөс бага байна. Орон нутгийн төсвийн
орлогын
бүрдүүлэлтийг
зарим
аймгуудаар
дэлгэрүүлбэл,
Нийслэлийн улсын тэмдэгтийн хураамжийн орлого 1.4 тэрбум, газрын
төлбөрийн орлого 2.2 тэрбум, ус, рашаан ашигласны төлбөрийн орлого 5.5
тэрбум, орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлого 6.6 тэрбум, хөрөнгө
худалдсаны орлого 1.0 тэрбум төгрөгөөр тус тус дутсан нь нийслэлийн нийт
орлого төлөвлөгөөнөөс 5.9 тэрбум төгрөгөөр дутахад нөлөөлсөн байна.
Орхон аймгийн цалин хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогын албан татварын
орлого 1.6 тэрбум, газрын төлбөрийн орлого 4.9 тэрбум, орон нутгийн
хөгжлийн сангийн орлого 1.5 тэрбум төгрөгөөр тус тус буурсан нь тус
аймгийн орлого 2.1 тэрбум төгрөгөөр дутахад нөлөөлсөн байна. Өмнөговь
аймгийн ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн орлого 5.6 тэрбум,
хувьцааны ногдол ашиг 12.1 тэрбум, орон нутгийн хөгжлийн сангийн
шилжүүлгийн орлого 1.9 тэрбум төгрөгөөр тус тус дутсан нь тус аймгийн
орлого 13.0 тэрбум төгрөгөөр дутуу биелэхэд нөлөөлсөн байна.
 Хүний хөгжлийн санд 173.0 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрсөн нь
төлөвлөгөөнөөс 31.4 хувиар буюу 79.3 тэрбум төгрөгөөр бага байна. Энэ нь
ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр орлого 58.6 тэрбум, өсөн
нэмэгдэх нөөц ашигласны төлбөрийн орлого 20.9 төгрөгөөр дутуу
биелсэнтэй холбоотой байна.
 Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 834.5 тэрбум төгрөгт хүрч, 9.1 хувиар
буюу 69.5 тэрбум төгрөгөөр төлөвлөгөөнөөс давж төвлөрсөн байна. Тус
санд улсын төсвөөс 215.7 тэрбум төгрөгийн татаасыг олгоод байна.
Нэгдсэн төсвийн зарлага, санхүүжилт:
Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зарлага 2013 оны 8 дугаар сарын байдлаар
4,682.8 тэрбум төгрөгөөр төлөвлөгдсөнөөс 3,581.4 тэрбум төгрөгийн буюу 76.5 хувийн,
улсын төсвийн зарлага 3,649.8 тэрбум төгрөг төлөвлөгдсөнөөс 2,817.1 тэрбум төгрөгийн
буюу 77.2 хувийн гүйцэтгэлтэй гарлаа.


Улсын төсвийн халамжийн сангаас алдар цолтой ахмад дайчдын тэтгэмжид 3.9
тэрбум, алдарт эхийн одонтой эхчүүдэд 30.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг тус тус
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олгосон байна. Хотын нийтийн тээврийн татаас 37.0 тэрбум, эрчим хүч, дулааны
алдагдлын татаас 24.6 тэрбум, улаан буудайн татаас 19.2 тэрбум, засгийн газрын нөөц
хөрөнгийн зардал 9.1 тэрбум, их дээд сургууль коллежийн оюутны тэтгэлэг 63.0
тэрбум, хөрөнгийн зардал 568.7 тэрбум төгрөгийн тус тус гүйцэтгэлтэй байна. Улсын
төсвөөс орон нутгийн төсөвт 107.9 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг, 503.0
тэрбум төгрөгийн тусгай зориулалтын шилжүүлэг, 100.6 тэрбум төгрөгийн орон
нутгийн хөгжлийн сангийн шилжүүлгийг орон нутагт олгоод байна.
Орон нутгийн төсвийн зарлага 968.8 тэрбум төгрөгт хүрч, төсөвлөгдсөн нийт зардал
73.5 хувийн санхүүжилттэй байна. Орон нутгаас улсын төсөвт 8.7 тэрбум төгрөгийг
төвлөрүүлээд байна.
Хүний хөгжил сангийн зарлага 185.1 тэрбум төгрөгт хүрч, төсөвлөгдсөн нийт зардал
100.0 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Тус сангаас хүүхдэд олгож байгаа бэлэн мөнгөний
санхүүжилтээр 149.5 тэрбум, иргэн бүрт олгох 21000 төгрөгийн санхүүжилтээр 27.4
тэрбум төгрөгийг тус тус олгоод байна.
Нийгмийн даатгалын сангийн төлөвлөгдсөн зардал 97.8 хувийн буюу 694.9 тэрбум
төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. Тус сангаас улсын эмнэлгүүдэд 58.1 тэрбум төгрөгийн
татаасыг олгосон байна.

Хүснэгт 8. Нэгдсэн төсвийн зарлагын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл
НЭГДСЭН ТӨСӨВ
ӨО-ны жилийн 2013 ОНЫ 8 САР Х У В Ь
ЗӨРҮҮ
ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА
мөн үеийн Төлөв. Төлөв. Гүйцэт.
(4 : 3)
(4 : 2) (4 - 3)
1
2
3
4
5
6
7
( Тэрбум төгрөг )
НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 3,582.6 7,442.8 4,682.9 3,581.4
76.5
48.1 -1,101.4
УРСГАЛ ЗАРДАЛ
2,761.0 4,904.3 3,306.7 2,816.0
85.2
57.4
-490.7
Бараа, үйлчилгээний зардал
1,197.2 2,479.1 1,730.2 1,440.3
83.2
58.1
-289.9
Цалин хөлс
721.7 1,408.5
943.4
898.0
95.2
63.8
-45.4
Нийгмийн даатгалын шимтгэл
65.7
133.0
89.3
82.2
92.0
61.8
-7.1
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
475.5 1,070.6
786.8
542.2
68.9
50.6
-244.6
Зээлийн үйлчилгээний төлбөр
63.3
397.8
212.7
128.5
60.4
32.3
-84.2
Татаас ба шилжүүлэг
1,500.6 2,027.4 1,363.9 1,247.3
91.5
61.5
-116.6
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
779.9 2,488.9 1,297.9
718.0
55.3
28.9
-579.9
Дотоод эх үүсвэрээр:
757.7 2,119.2 1,171.7
498.7
42.6
23.5
-673.1
Гадаад эх үүсвэрээр
22.3
369.7
126.2
219.4
173.8
59.3
93.2
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
41.6
49.6
78.2
47.3
60.6
95.4
-30.8
УРСГАЛ ТЭНЦЭЛ
328.5 2,181.4
269.9
633.5
234.7
29.0
363.5
НИЙТ ТЭНЦЭЛ
-482.1 -356.3 -1,104.2 -131.2
11.9
36.8
973.0

Эргэж төлөгдөх цэвэр зээл :
Улсын төсвөөс 0.7 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгож, 13.7 тэрбум төгрөгийн үндсэн
төлбөрийг барагдуулсан байна. Улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр эхний сарын
байдлаар Дорноговь аймгийн дулаан хангамжийгг сайжруулах болон нүүрсний нөөцийг
бүрдүүлэхэд зориулж 0.7 тэрбум төгрөгийн зээлийг олгосон байна. Гадаадын зээлээс
дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн эргэн төлөлтөөр 13.2 тэрбум төгрөг улсын төсөвт
төвлөрсөн байна.
Төсвийн тэнцэл:
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Тайлант хугацаанд гадаад зээлийн үндсэн төлбөрт 54.6 тэрбум, дотоод зээлийн
үндсэн төлбөрт 1.7 тэрбум, Засгийн газрын богино хугацаат бондын үндсэн төлбөрт
1,003.7 тэрбум төгрөгийг тус тус төлж, 236.5 тэрбум төгрөгийн гадаад төслийн зээл авч,
1,126.0 тэрбум төгрөгийн богино хугацаат, 400.0 тэрбум төгрөгийн урт хугацаат бондыг
тус тус арилжаалсан байна. Тайлант үед Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн урсгал тэнцэл
633.5 тэрбум төгрөгийн ашигтай, нийт тэнцэл 131.2 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ба
Улсын төсвийн урсгал тэнцэл 110.0 тэрбум төгрөгийн ашигтай, улсын төсвийн нийт
тэнцэл 439.3 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарлаа.
Нэгдсэн төсвийн 2013 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн талаар:
Монгол Улсын 2013 оны нэгдсэн төсвийн орлого 1.5 их наяд төгрөгөөр буурах
төлөвтэй байгаа бөгөөд төсвийн орлого төвлөрүүлэгч байгууллагуудад нөөц бололцоогоо
дайчлан ажиллах, төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг сайжруулах чиглэл өгч ажилласнаар
нэгдсэн төсвийн орлогын бууралтыг 2013 оны эцэст 900.0 гаруй тэрбум төгрөгөөр
бууруулах зорилго тавин ажиллаж байна.
Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн орлого энэ оны эхний 8 сард
3,450.2 тэрбум төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн үеийнхээс 349.7 тэрбум төгрөгөөр өсч,
жилийн төлөвлөгөөний 48.7 хувьд хүрсэн байна. Үүнээс улсын төсвийн тэнцвэржүүлсэн
нийт орлого 2,377.8 тэрбум төгрөгт хүрч, жилийн төлөвлөгөөний 45.5 хувьд хүрээд байна.
Тогтворжуулалтын санд 34.3 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрсөн байна.
Хүснэгт 9. 2013 оны төсвийн орлогын хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, /тэрбум төгрөгөөр/
Үзүүлэлт

2012 гүйц.

2013 төлөв.

2013 ХБГ

Тэнцвэржүүлсэн орлого, тусламжийн дүн

4,881.2

7,088.2

5,596.5

(1,491.7)

-21%

Татварын орлого

4,203.3

6,461.5

4,934.0

(1,527.5)

-24%

871.4

1,261.5

1,020.4

(241.1)

-19%

Хувь хүний орлогын албан татвар

347.0

427.0

418.5

(8.5)

-2%

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар

524.3

863.8

631.2

(232.6)

-27%

674.2

732.0

814.9

82.9

11%

21.9

23.8

23.8

-

0%

622.5

956.2

788.9

(167.3)

-17%

496.6

757.4

602.9

(154.5)

-20%

125.9

198.8

186.0

(12.8)

-6%

1,376.2

2,231.3

1,628.6

(602.7)

-27%

186.5

396.5

259.3

(137.1)

-35%

862.4

1,259.5

971.6

(287.9)

-23%

327.4

575.3

397.7

(177.6)

-31%

637.0

1,256.8

657.4

(599.4)

-48%

442.2

566.4

482.3

(84.1)

-15%

Орлогын албан татвар

Нийгмийн даатгалын орлого
Өмчийн татвар
Дотоодын бараа, үйлчилгээний татвар
Дотоодын барааны НӨАТ
Дотоодын барааны онцгой албан татвар
Гадаад худалдааны орлого
Импортын барааны онцгой албан татвар
Импортын барааны НӨАТ
Гаалийн албан татвар
Бусад татвар, тусгай зориулалтын орлого
Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр

Зөрүү

Хувь
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Үзүүлэлт
Бусад
Татварын бус орлого
Хөрөнгийн ба тусламжийн орлого

2012 гүйц.

2013 төлөв.

2013 ХБГ

Зөрүү

Хувь

194.8

690.5

175.1

(515.3)

-75%

642.7

625.9

661.7

35.9

6%

35.1

0.8

0.8

-

0%

Төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 2013 онд төлөвлөсөн хэмжээнээс 1.5 их наяд
төгрөг буюу 21 хувиар буурах төлөвтэй байна. Орлогын төлөвлөгөө буурахад дараах
хүчин зүйлс голлох нөлөө үзүүлэхээр байна. Үүнд:
1.
Эдийн засгийн өсөлт;
2.
Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт;
3.
Импортын бууралт;
4.
Оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээнд өөрчлөлт оруулах асуудал
шийдэгдээгүй зэрэг болно.
Нэг. Эдийн засгийн өсөлт: Манай улсын эдийн засгийн өсөлт 2011 оны 4 дүгээр
улиралд 20.2 хувьд хүрч өндөр өсөлттэй гарсан бол 2012 оны дундаж өсөлт 12.4 хувь болж
буурсан бөгөөд энэхүү таагүй нөхцөл 2013 оны эхний улирлын байдлаар эдийн засгийн
өсөлт 7.1 хувь гарснаар үргэлжилж байна. Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар эдийн
засаг 11.3 хувь өсч бага зэрэг сэргэх хандлага ажиглагдаж байгаа боловч төлөвлөсөн
хэмжээнд хүрэхээргүй байна.
Түүнчлэн 2013 онд татварын орлогод нөлөөлөл харьцангуй өндөртэй уул уурхайн
салбар эдийн засгийн өсөлтөд гол нөлөө үзүүлэхээр төсөөлж байсан ч татварын орлогод
үзүүлэх нөлөөлөл харьцангуй бага хөдөө аж ахуйн салбар эдийн засгийн өсөлтөд гол
нөлөө үзүүлсэн нь төсвийн орлогын гүйцэтгэл төлөвлөсөн хэмжээнээс буурахад хүргэсэн
байна.
График 6. Оны үнээр илэрхийлсэн ДНБ-ий өсөлт
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График 7. Ам.долларын жилийн дундаж ханш

22%

18%
14%

1250

26%
20%

11%

1200
1150

1%

0%

ДНБ-ий өсөлт (нэрлэсэн)

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1100

Дундаж ханш

Өмнөх 2 жилийн дундаж

Өмнөх 2 жилийн дундаж өсөлт

17

Эдийн засгийн өсөлт 2013 онд өмнөх онууд болон төлөвлөсөн хэмжээтэй
харьцуулахад буурахаар байгаа, мөн эдийн засгийн өсөлтийг голлох хувийг эзэлж буй
салбар нь татварын орлогод нөлөөлөл багатай зэрэг нь орлогын албан татвар, дотоодын
бараа, үйлчилгээний татвар болон бусад дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтөөс
хамаарсан татварын орлогын гүйцэтгэл төсөвлөсөн хэмжээнээс 408.4 тэрбум төгрөгөөр
буурах эрсдэл учруулахаар байна.
Түүнчлэн гадаад болон дотоод эдийн засгийн өсөлт буурч байгаа нь манай улсын
экспорт, импортын хэмжээ тогтворжих цаашлаад буурахад нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй
байна.
Хоёр. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт: Манай улсын нийт экспортын 90
орчим хувь, төсвийн орлогын 20 гаруй хувийг уул уурхайн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл,
экспорт эзэлдэг бөгөөд гадаад зах зээлийн таагүй нөлөөллөөс эдгээр бүтээгдэхүүнээс
төсөв төвлөрөх орлого шууд хамаарч өндөр хэлбэлзэж байдаг.
Евро бүс, Америкийн Нэгдсэн Улсын эдийн засгийн хямралтай байдал болон Бүгд
Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газрын зүгээс дотоодын эдийн засгийн өсөлтийг
царцаах бодлогоос хамаарч тус улсын ДНБ-ий өсөлт сүүлийн жилүүдэд тогтмол багасах
хандлагатай байгаа нь манай улсын экспортын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн болох
нүүрсний эрэлт огцом буурахад нөлөөлж байна.
График 8. Эрдэс бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлт

График 9. Нүүрсний экспортын хэмжээ
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Нүүрсний экспорт

Уул уурхайн бүтээгдэхүүн түүний дотор алт, зэс, нүүрсний үнэ буурсаар байгаа тул
манай улсын уул уурхайн томоохон компаниуд төлөвлөсөн хэмжээнд бүтээгдэхүүнээ
үйлдвэрлэх боломжгүй нөхцөл үүсээд зогсохгүй ашигт ажиллагааны түвшин эрс буурч
байна. Энэхүү нөлөөллийн үр дүнд ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, өсөн
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нэмэгдэх ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр болон бусад татвар, төлбөр,
хураамжаар төсөвт төвлөрөх орлого буурч байна.
Энэ оны эхний 8 сарын байдлаар 9.5 сая тонн нүүрс экспортолсон нь өмнөх оны
мөн үеийнхээс 2.8 сая тонноор бага буюу 22.8 хувиар буурсан байна. Дээрх тоо хэмжээ нь
аж ахуйн нэгжүүдийн уулын ажлын төлөвлөгөө болон 27.9 сая тонн нүүрс экспортлохоор
төсөвт тусгасан хэмжээтэй харьцуулахад маш доогуур байхаар байна. Үлдэж буй 4 сарын
хугацаанд 8.2 сая тонн нүүрс экспортлож жилийн эцсээр нийт 17.7 сая тонн нүүрс
экспортлоно гэж тооцвол 2013 онд батлагдсан төлөвлөгөөнөөс даруй 10.2 сая тонноор
буурахаар байна.
Дээрх экспорттой холбоотой нөхцөл байдлаас хамаарч
тэнцвэржүүлсэн орлого 222.3 тэрбум төгрөгөөр буурахаар байна.

нэгдсэн

төсвийн

Гурав. Импортын бууралт: Нийт импортын хэмжээг эдийн засгийн өсөлттэй
уялдуулан 2013 онд 9.6 тэрбум ам.доллар буюу өнгөрсөн 2012 оны гүйцэтгэлээс 43 хувиар
нэмэгдүүлэн тооцсон боловч энэ оны эхний 8 сарын байдлаар 4.2 тэрбум ам.долларын
бараа бүтээгдэхүүн импортлоод байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 8.6 орчим хувиар буурч
оны эцэст төлөвлөсөн хэмжээнд хүрэхээргүй байна.
Монгол Улсын импортын хэмжээг сүүлийн 10 жилийн хугацаанд судалж үзэхэд
2004-2008 онд үүссэн барилгын салбарын огцом өсөлт болон уул уурхайн төсөл арга
хэмжээ эрчимжсэн зэрэг нь түүнийг дагасан хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын
зориулалттай нэг удаагийн шинжтэй импортын өсөлт 2010, 2011 онд хамгийн дээд
түвшинд хүрэхэд гол хүчин зүйл нь болсон байна. Үүний дотор Оюутолгой төсөлтэй
холбоотой бүтээн байгуулалтын ажлаас импортын хэмжээ огцом өссөн байна.
График 10. Импортын хэмжээ
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Нийт импортын хэмжээ сүүлийн 5 жилийн хугацаанд жилд дунджаар 40 орчим
хувиар өсч байсан бол 2012 онд 9.7 хувьд хүрч өмнөх оны эрчимтэй өсөлт саарсан байна.
Түүнчлэн энэ оны эхний 8 сарын байдлаар импортын хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 11.0
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хувиар буурч байгаа нь манай улсын хөрөнгө оруулалтын багтаамж өнөөгийн түвшинд
хангагдсан бөгөөд уул уурхайн бүтээгдэхүүний үнийн бууралттай холбоотой дахин
хөрөнгө оруулалт, бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх идэвхи ажиглагдахгүй
байгаагаар илэрч байна.
Цаашид дээрх хүчин зүйлийн улмаас импортын хэмжээ төлөвлөсөн хэмжээнд
хүрэхгүй бөгөөд төлөвлөсөн импортын өсөлтийг хангахуйц томоохон арга хэмжээ энэ онд
хэрэгжихгүй тул 2013 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр импортоос хамаарах нэмэгдсэн
өртгийн албан татвар, гаалийн албан татвар, онцгой албан татвараар нийт 638.8 тэрбум
төгрөгийн орлого буурахаар тооцлоо.
Дөрөв. Оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээнд өөрчлөлт оруулах асуудал
шийдэгдээгүй: Оюу толгой төслийн Хөрөнгө хөрөнгө оруулалтын гэрээнд өөрчлөлт
оруулах асуудал өнөөг хүртэл шийдэгдээгүйн улмаас 2013 оны нэгдсэн төсөвт
төвлөрүүлэхээр тооцсон 445.7 тэрбум төгрөг, үүнээс улсын төсөвт 290.9 тэрбум төгрөг,
Хүний хөгжлийн санд 154.8 тэрбум төгрөгийн орлого тус тус буурахаар байна.
Ийнхүү гадаад, дотоодын эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамааран 2013 оны
хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого батлагдсан
төлөвлөгөөнөөс 1,491.7 тэрбум төгрөгөөр буурах төлөвтэй байгаа тул дотоод нөөц
бололцоогоо дайчлах замаар төсвийн орлогын бууралтыг нөхөх дараах арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлж байна. Үүнд:
1. Орлого төвлөрүүлэгч байгууллагуудад хуулиар хүлээсэн орлого төвлөрүүлэх
үүргээ бүрэн биелүүлэх талаар чиглэл хүргүүлсэн;
2. Татварын өрийг бүрэн барагдуулж ажиллах, шүүхийн шийдвэртэй өрийг
барагдуулахад төрийн байгууллагуудтай хамтран шуурхай ажиллах;
3. Татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлыг зогсоох, зорилтот бүлэгт татварын хяналт
шалгалт оруулах, хариуцлага оногдуулахгүйгээр татварыг сайн дурын үндсэн
дээр төлүүлэх;
4. Гаалийн хяналт болон боомтуудын нэвтрэх чадварыг сайжруулах, ажиллах
цагийг уртасгах;
5. Далд эдийн засгийг бууруулах, үйл ажиллагаа явуулдаггүй аж ахуйн нэгж, хувь
хүний орлогын талаарх хөндлөнгийн мэдээлэл цуглуулж, мэдээлэлд дүн
шинжилгээ хийн татвар төлөгчид урьдчилан сануулах замаар сайн дураараа
татвар төлөх хүсэл эрмэлзлийг төрүүлэх;
6. Татвар төлөгчидтэй уулзалт зохион байгуулах, татвар, гаалийн албаны
үйлчилгээг ойртуулж, татвар төлөгчдийн боловсролыг дээшлүүлэх;
7. Гааль, татвар болон бүртгэлийн байгууллага хоорондын ажлын уялдаа холбоог
сайжруулж, харилцан мэдээлэл солилцох ажиллагааг өргөжүүлэх;
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8. Татвар, гаалийн байцаагчдын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж, мэргэжлийн ур
чадвараа сайжруулан, татвар төлөгчдөд татвараа шударга төлөх ухамсрыг бий
болгох.
Дээрх арга хэмжээг авсны үндсэн дээр төсвийн орлогын бууралтыг 545.8 тэрбум
төгрөгөөр нөхөж, 900 гаруй тэрбум төгрөг хүртэл бууруулахаар зорьж байна.
Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцэржүүлсэн орлогын бууралттай уялдуулан
төсвийн зарлага, санхүүжилтийг зохицуулах зайлшгүй шаардлага тулгарч байна.
Энэ хүрээнд төсвийн бүх шатны байгууллагуудын 2013 оны 9-12 сард зарцуулахаар
төлөвлөсөн тэвчиж болохуйц урсгал зардлыг бууруулах, төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад
батлагдсан төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй зарцуулах, төсвийн сахилга батыг чанд
мөрдөж ажиллах, өр үүсгэхгүй байхыг үүрэг болгохын хамт батлагдсан төсөвтөө багтаан
зардлын зүйл хооронд зохицуулалт хийх эрх олгох замаар бүх төсвийн байгууллагуудын
хэвийн ажиллах нөхцлийг хангах зэрэг төсвийн шуурхай зохицуулалт хийх арга
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлснээр төсвийн урсгал зардлыг төлөвлөсөн хэмжээнээс 200.0
гаруй тэрбум төгрөгөөр бууруулахаар тооцож байна.
Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг 2013 онд багтаан хэрэгжүүлэхэд
шаардагдах хугацаа, ажлын стандарт баримтлан чанартай гүйцэтгэх боломж зэргийг
харгалзан 2013 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар ажил гүйцэтгэх гэрээ
байгуулагдаагүй байгаа хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийг дараа
онд шилжүүлэх, техникийн нөхцөл бүрдээгүй, дэд бүтцийн болон газрын асуудал эцэслэн
шийдвэрлэгдээгүй мөн ажлын явц удааширч төсөвлөгдсөн хөрөнгөө бүрэн ашиглах
боломжгүй болсон барилга байгууламжийн санхүүжилтийг хойшлуулах арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлснээр нийт 500.0 орчим тэрбум төгрөгөөр 2013 оны хөрөнгө оруулалтын
зардлыг бууруулахаар байна.
Төслийн гадаад зээлээр санхүүжигдэх зарим төсөл, арга хэмжээний зориулалт
болон хэрэгжих хугацаа хойшлогдож байгаатай уялдан гадаад зээлийн ашиглалт 162.6
тэрбум төгрөгөөр буурахаар байна.
Дээрх арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлснээр Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн
нийт зарлага 900 гаруй тэрбум төгрөгөөр буурахаар байна.
Монгол Улсын 2013 оны нэгдсэн төсөвт дээр дурдсан холбогдох өөрчлөлтийг
оруулан тооцвол нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлого 6,142.5 тэрбум төгрөг,
нийт зарлага 6,498.8 тэрбум төгрөг, нийт тэнцэл 356.3 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай
байхаар байна.
Засгийн газрын шинээр авах гадаад зээлийн хэмжээ 335.0 тэрбум төгрөг байхаар
байна. Тухайлбал;
-

БНХАУ-ын 500 сая ам.долларын төслийн зориулалт өөрчлөгдсөн тул
санхүүжилт хийх боломжгүй болсон тул -98.6 тэрбум төгрөг;
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-

-

БНСУ-ын үндэсний оношлогоо шинжилгээний төв байгуулах төслийн
гүйцэтгэгч компани сонгогдоогүй тул -8.7 тэрбум төгрөг;
АХБ-ны зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 3 төсөл соёрхон батлагдаагүй бөгөөд
одоо хэрэгжиж буй “бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл”-ийн
барилгын ажил хойшлогдсонтой холбогдуулан төлөвлөсөн зардлыг зарцуулах
боломжгүй болсон тул -60.2 тэрбум төгрөг;
Валютын ханшны өсөлтөөс үүдсэн нэмэгдэл төлбөр 5.0 тэрбум төгрөгийн
өөрчлөлт дээрх дүнд тусгагдаад байна.

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТАЛААР ЗАСГИЙН
ГАЗРААС 2014 ОНД БАРИМТЛАХ БОДЛОГО, ТЭДГЭЭРИЙГ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМУУД
Монгол Улсын 2014 оны төсвийн төслийг боловсруулсан үндэслэл
Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2014 оны
төсвийн тухай, Хүний хөгжил сангийн 2014 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийг
Төсвийн тогтвортой байдлын тухай, Төсвийн тухай хуулийн холбогдох зүйл, заалт, тусгай
шаардлагууд, зарчмуудыг удирдлага болгон боловсрууллаа.

Монгол Улсын 2014 оны төсвийн төлөвлөлтөд баримталсан бодлого
Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2015-2016
оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулиар Монгол Улсын 2014 оны нэгдсэн төсвийн
тэнцвэржүүлсэн орлогыг 7,270.0 тэрбум төгрөг (ДНБ-ий 35.0 хувь), нийт зарлагыг 7,686.3
тэрбум төгрөг (ДНБ-ий 37.0 хувь) тус тус байхаар тооцож төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл
416.3 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай буюу ДНБ-ий 2.0 хувь байхаар баталсан.
Гэвч энэ оны төсвийн орлогын хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, ирэх оны макро эдийн
засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн төсөөлөл, гадаад болон дотоод эдийн засгийн нөхцөл
байдал, экспортод гарах эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүний үнэ, тоо хэмжээ зэрэг үзүүлэлтэд
үндэслэн Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Төсвийн тухай хуульд заасан тусгай
шаардлагуудын дагуу ирэх 2014 оны төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн орлогыг тооцоход
төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 6,865.0 тэрбум төгрөг болж, төсвийн хүрээний мэдэгдлээс
405.0 тэрбум төгрөгөөр, нийт зарлага 7,275.1 тэрбум төгрөг болж төсвийн хүрээний
мэдэгдлээс 411.3 тэрбум төгрөгөөр тус тус буурч нийт алдагдал 410.1 тэрбум төгрөг болж
ДНБ-ий 2.0 хувьдаа багтахаар байна.
Монгол Улсын төсвийн 2013 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, ирэх оны гадаад болон
дотоод эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан 2014 оны төсвийн орлогыг бодитой
төлөвлөх, урсгал зардлын өсөлтийг хязгаарлах, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн үр
ашгийг нэмэгдүүлэх зарчмыг баримтлан ирэх оны төсвийн төслийг боловсрууллаа.
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Төсвийн орлогод баримталсан зарчим
Ирэх 2014 онд төсвийн тэнцвэрт харьцааг хадгалах хэмжээнд орлогын боломжит эх
үүсвэрийг бүрэн дайчлах, орлогыг бодитой төлөвлөх, төсвийн орлогын тогтвортой бааз
суурийг өргөжүүлэх, татвар хураалтыг эрчимжүүлэх, төсвөөс санхүүжүүлэх хөтөлбөр арга
хэмжээг жигд хэрэгжүүлэх эх үүсвэрийг бүрдүүлэх зарчмыг баримтлалаа.
Мөн бизнесийн тогтвортой орчныг бүрдүүлэх татварын хувь, хэмжээг нэмэгдүүлэх
замаар төсвийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлдэг байсан өмнөх жилүүдийн жишгийг
өөрчилж татварын тогтвортой орчныг бүрдүүлэх, эдийн засаг дахь татварын ачааллыг
нэмэгдүүлэхгүй байхад анхаарал хандуулав.
Төсвийн орлогын төслийг боловсруулахдаа 2013 оны төсвийн орлогын хүлээгдэж
буй гүйцэтгэл, ирэх оны макро эдийн засгийн төлөв байдал, төсөөлөл, дэлхийн зах зээл
дээрх манай улсын экспортын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үнийн төсөөлөл, эрдэс
баялгийн бүтээгдэхүүний хэмжээг тухайн төслүүдийн ТЭЗҮ, төлөвлөгөөнд, үнийн
төсөөллийг олон улсад нэр хүнд бүхий мэргэжлийн санхүүгийн судалгааны байгууллагаас
нийтэд мэдээлсэн үнийн төсөөлөлд тулгуурлан тооцлоо.
Экспортын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн зэс, нүүрснээс төвлөрөх орлого нэгдсэн
төсвийн орлогын 3 хувиас давсан тул Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн дагуу
эдгээр бүтээгдэхүүний үнийг тэнцвэржүүлэн тооцож, зах зээлийн үнэ, тэнцвэржүүлсэн
үнийн зөрүүгээс бий болсон орлогыг Тогтворжуулалтын санд төвлөрүүлэхээр тооцлоо.
Гадаад зах зээл дээрх нөхцөл байдлаас шалтгаалан ашигт малтмалын
бүтээгдэхүүний үнэ, үйлдвэрлэлийн хэмжээ тогтворгүй, төлөвлөсөн хэмжээнд хүрэхгүй
байх, мөн хөрөнгө оруулалт, импортын хэмжээ буурах, төсвийн жилийн дундуур орлого
бууруулах шийдвэр гаргах нь төсвийн орлогын бүрдүүлэлтэд сөрөг нөлөө үзүүлэх өндөр
эрсдэлтэй байгааг онцгой анхаарч байна.
Төсвийн зарлагад баримтласан зарчим
Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн урсгал зардлын 2014 оны төсвийн төслийг
боловсруулахдаа Төсвийн тогтвортой байдлыг хангах, төсвийн зарлагын үр ашгийг
нэмэгдүүлэх зорилгоор дараах зарчмыг баримталлаа. Үүнд:
1. Төсвийн урсгал зардлын өсөлтийг хязгаарлаж 2014 оны төсвийн төслийг 2013
оны түвшинд төлөвлөх;
2. Тэвчиж болох урсгал зардлыг хэмнэх, үр ашиггүй зардлыг төсөвт тусгахгүй
байх замаар төсвийн зардлыг тэлэлтийг хязгаарлах;
3. Төсвийн байгууллагуудын урсгал зардал, орон тоог нэмэгдүүлэхгүй байх, орон
тоо, урсгал зардлыг нэмэгдүүлэх үр дагавар бүхий аливаа шийдвэрийг
хэрэгжүүлэхдээ ажлын ачааллыг нягтруулах, бүтэц чиг үүргийг оновчтой
тогтоох замаар 2013 оны төсвийн түвшинд багтаах;
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4. Төрийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг бууруулахгүй байхаар төсвийн урсгал
зардлыг төлөвлөх;
5. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч бүр шинээр хэрэгжүүлэх аливаа хөтөлбөр, арга
хэмжээний урсгал зардалд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг өөрийн эрхлэх
асуудлын хүрээнд хэрэгжиж буй хөтөлбөр, арга хэмжээний гүйцэтгэлтэй
уялдуулан, үр дүн, ач холбогдлыг харгалзан оновчтой эрэмбэлэх замаар
төсвийн суурь зарлагын хязгаарт багтаан төсвийн хөрөнгийн дахин хуваарилалт
хийх;
6. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн зорилтын дагуу цалин, тэтгэвэр,
тэтгэмжийн хэмжээг инфляцийн түвшин, хөдөлмөрийн бүтээмж, салбарын
онцлогтой уялдуулан нэмэгдүүлэх тогтолцоог 2014 оноос эхлэн үе шаттай
хэрэгжүүлэх;
7. Засгийн газрын бус эрх мэдлийн байгууллагуудын төсвийн хараат бус байдлыг
хангах зорилгоор Ерөнхийлөгч, Шүүх эрх мэдлийн байгууллагууд, УИХ болон
түүнд ажлаа тайлагнадаг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид, Прокурор зэрэг
байгууллагуудын төсвийг төсвийн орлогын боломжтой уялдуулан тусгах;
8. Төсвийг төлөвлөх, бүрдүүлэх, хуваарилах, хэрэгжилтийг тайлагнах үйл
ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх,
хяналтыг сайжруулах.

Төсвийн тусгай шаардлага, Төсвийн хүрээний мэдэгдэлтэй нийцэж буй талаар
болон Нэгдсэн төсвийн үр дүнгийн үзүүлэлтүүд
Төсвийн тусгай шаардлагуудыг хэрхэн хангаж буй байдал.
“Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль”-ийн 6 дугаар зүйлд заасан 4 тусгай
шаардлагыг дараах байдлаар хангахаар 2014 оны төсвийн төслийг боловсрууллаа.Үүнд:
1. “Нэгдсэн төсвийн орлогыг тэнцвэржүүлсэн журмаар тооцсон байх”.
Олон улсын валютын сангаас гаргасан түүхий эдийн үнийн статистикт тусгасан
тухайн төсвийн жилийн (2013 оны) өмнөх дараалсан 12 жилийн дундаж үнэ буюу
2001-2012 оны дундаж үнэ болон Засгийн газраас тодорхойлсон санхүүгийн
мэдээллийн байгууллагаас 2013 оны 3 дугаар сард анх зарласан өдрийн тухайн
төсвийн жилийн болон түүний дараахь гурван жилийн дундаж буюу 2013-2016 оны
дундаж үнийн төсөөллийг дундажлан 2014 оны төсөвт тонн тутмын зэсийн
тэнцвэржүүлсэн үнийг 6,242.0 ам.доллар, боловсруулсан нүүрсний үнийг 115.9
ам.доллар байхаар тусгав.
2. “Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл нь тухайн оны төсвийн
жилийн ДНБ-ий 2.0 хувиас хэтрээгүй алдагдалтай, эсхүл ашигтай байх”.
Монгол Улсын Нэгдсэн төсвийн 2014 оны төсвийн төслийг боловсруулахдаа
нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн орлого 6,865.0 тэрбум төгрөг, нэгдсэн
төсвийн нийт зарлага 7,275.1 тэрбум төгрөг болж нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн

24

орлогоор тооцсон нийт тэнцэл 410.1 тэрбум төгрөгийн буюу ДНБ-ий 2.0 хувьтай
тэнцэх алдагдалтай байхаар тооцов.
3. “Тухайн жилийн нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хувь нь
тухайн жилийн эрдэс баялгийн бус ДНБ-ий өсөлтийн хувь тухайн жилийн
өмнөх 12 жилийн эрдэс баялгийн бус ДНБ-ий өсөлтийн дунджийн аль ихээс
хэтрэхгүй байх”. Монгол Улсын 2014 оны эрдэс баялгийн бус дотоодын нийт
бүтээгдэхүүний өсөлт 18.7 хувьтай, 2002-2013 оны эрдэс баялгийн бус дотоодын
нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн дундаж 22.7 хувьтай тус тус гарсан байна. Иймд
2014 оны төсвийн төсөлд нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээг 7,275.1
тэрбум төгрөгөөр тооцож, нийт зарлагын бууралт өмнөх оноос 2.3 хувь болох
бөгөөд энэ нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6.1.3-д заасан тусгай
шаардлагыг хангаж байна.
4. Улсын өрийн өнөөгийн үнэ цэнээр илэрхийлсэн үлдэгдэл нь тухайн
жилийн оны үнээр тооцсон ДНБ-ий 40.0 хувиас хэтрэхгүй байх. Төсвийн
тогтвортой байдлын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3-т заасны дагуу
өнөөгийн үнэ цэнээр илэрхийлэгдсэн улсын өрийн үлдэгдэл нь 2014 онд ДНБ-ий
47.1 хувьтай тэнцэх тооцоо гарч байна.
Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх томоохон төсөл, хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх, хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг бүрдүүлэх боломжийг Засгийн
газарт олгох зорилгоор Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн
19.3-т улсын өрийн хязгаарыг тодорхой шатлалтайгаар тогтоон 2011 оноос томоохон
бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлүүлэхээр төлөвлөсөн боловч хойшлогдож, бодит
хэрэгжилт 2013 оноос эхэлсэн билээ.
Иймд улсын өрийн хязгаарын шатлалыг 2 жилээр хойшлуулж “2013 оны төсвийн
жилд 50 хувиас, 2014 оны төсвийн жилээс эхлэн 40 хувиас тус тус хэтрүүлэхгүй байна”
гэснийг “2013 болон 2014 оны төсвийн жилд 60 хувиас, 2015 оны төсвийн жилд 50 хувиас,
2016 оны төсвийн жилээс эхлэн 40 хувиас тус тус хэтрэхгүй байна” гэж өөрчлөхөөр
хуулийн төслийг боловсруулан төсвийн төсөлтэй хамт УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр санал
боловсрууллаа.
Төсвийн хүрээний мэдэгдэлд хэрхэн нийцэж буй байдал.
“Төсвийн тогтвортой байдлын тухай” хуулийн 9.1.1-т заасны дагуу Улсын Их
Хурлын 2013 оны 5 дугаар сарын 24-ны өдрийн хуралдаанаар батлагдсан “Монгол Улсын
нэгдсэн төсвийн 2014 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2015-2016 оны төсвийн төсөөллийн
тухай” хуульд заасан хязгаарлалтын нөхцлүүд нь ирэх оны төсвийн үндсэн
үзүүлэлтүүдийн хязгаар болж байна. Энэ хуулиар Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2014
оны төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ 7,270.0 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 35.0
хувь, нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ 7,686.3 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий
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37.0 хувь, нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 416.3 тэрбум төгрөг буюу ДНБ-ий 2.0
хувьтай тэнцэхээр тус тус баталсан билээ.
Гэвч энэ оны төсвийн орлогын хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, ирэх оны макро эдийн
засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн төсөөлөл, гадаад болон дотоод эдийн засгийн нөхцөл
байдал, экспортод гаргах эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүний үнэ, тоо хэмжээ зэрэг үзүүлэлтэд
үндэслэн ирэх оны төсвийн орлогыг тооцоход нийт тэнцвэржүүлсэн орлого 6,865.0
тэрбум төгрөг болж, төсвийн хүрээний мэдэгдлээс 405.0 тэрбум төгрөгөөр буурахаар
байгаа нь “Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2014 оны Төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 20152016 оны Төсвийн төсөөллийн тухай” хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах зайлшгүй
шаардлагыг бий болгож байна.
Монгол Улсын 2014 оны нэгдсэн төсвийн үр дүнгийн үзүүлэлтүүд дор дурьдсан
байдалтай байна.
Монгол улсын 2014 оны нэгдсэн төсвийн үр дүнгийн нэгдсэн үзүүлэлт
Хүснэгт 10. Монгол улсын 2014 оны Нэгдсэн төсвийн үр дүнгийн үзүүлэлт, тэрбум төгрөг, хувиар

Үндсэн үзүүлэлт
Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт
орлого
Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд
хязгаар
Төсөвийн ашиг (+), алдагдал (-)

Дүн

ДНБ-нд эзлэх
хувь

6,865.0

33.5

7,275.1

35.5

-410.1

-2.0

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО
Монгол Улсын 2014 оны төсвийн орлого
Монгол Улсын 2014 оны төсвийн орлого, баримтлах бодлого, зарчим
Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, холбогдох бусад
хууль, тогтоомж болон макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн төсөөлөлд
тулгуурлан нэгдсэн төсвийн орлогыг тэнцвэржүүлсэн журмаар тооцож Монгол Улсын
2014 оны төсвийн төслийг боловсрууллаа.
Эрдэс баялгийн үнийн хэлбэлзлээс үүдэн төсөвт учирч болзошгүй эрсдэлийг
бууруулах зорилгоор гол нэр төрлийн эрдэс баялгийн тэнцвэржүүлсэн ба зах зээлийн
үнийн зөрүүгээс үүсэх орлогыг Тогтворжуулалтын санд төвлөрүүлэхээр тооцлоо.
Татварын 2 дахь шатны шинэчлэлийн хүрээнд эдийн засгийн өсөлт, хөрөнгө
оруулалт, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн, энгийн, ойлгомжтой татварын
тогтвортой орчинг төлөвшүүлэх зорилго бүхий татварын багц хуулийн төслийг
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боловсруулж байна. Гэвч 2014 оны төсвийн орлогыг төлөвлөхдөө өнөөгийн мөрдөгдөж
буй татварын хууль тогтоомжийн дагуу татварын хувь, хэмжээг өсгөхгүй, эдийн засаг
дахь татварын ачааллыг нэмэгдүүлэхгүй байх бодлогыг баримталсан болно.
Төсвийн орлогыг илүү оновчтой төлөвлөх үүднээс уул уурхайн салбарт үйл
ажиллагаа явуулж буй томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын
тооцооллыг аж ахуйн нэгж тус бүрээр нарийвчлан авч үзлээ.
Нэгдсэн төсвийн нийт орлого
Нэгдсэн төсвийн нийт орлого 2014 онд 6,894.8 тэрбум төгрөг, үүнээс
тогтворжуулалтын сангийн орлого 29.8 тэрбум төгрөг, тэнцвэржүүлсэн орлого 6,865.0
тэрбум төгрөг байхаар тооцлоо.
2014 онд зэс, нүүрсний үйлдвэрлэлээс нэгдсэн төсөвт төвлөрөх орлого 206.8 тэрбум
төгрөг буюу нийт орлогын 3 хувиас давахаар байгаа тул Төсвийн тогтвортой байдлын
тухай хуулийн дагуу эдгээр бүтээгдэхүүнээс төвлөрүүлэх орлогыг тэнцвэржүүлсэн
журмаар тооцлоо.
Тэнцвэржүүлсэн үнэ
Төсвийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.3.“а”-д заасны дагуу 2014 оны
төсөвт зэсийн тэнцвэржүүлсэн үнийг тонн тутамд 6,242.0 ам.доллар, нүүрсний
тэнцвэржүүлсэн үнийг чанараас хамааруулан тонн тутамд 81.6 ам.доллар, 115.9 ам.доллар
байхаар тус тус таамагласан.
Тэнцвэржүүлсэн үнийг таамагласан аргачлалыг задлан харуулбал:
1. Олон улсын валютын сангаас зарласан сүүлийн 12 жилийн дундаж үнэ:
График 11. Зэс, нүүрсний 2001-2012 оны дундаж үнэ, ам.доллар/тн
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Сүүлийн 12 жилийн зэсийн дундаж үнэ
5,147.7 ам.доллар, нүүрсний дундаж үнэ 72.5
ам.доллар байна.
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2. Олон улсын санхүүгийн мэдээллийн байгууллагаас 2013 оны 3 дугаар сард анх
зарласан үнэ:
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Хүснэгт 11. 2013 оны 3 дугаар сард зарласан үнэ, ам.доллар/тн
Он
2013
2014
2015
2016
Дундаж

Зэс
7,825.0
7,250.0
7,170.0
7,100.0
7,336.2

Нүүрс
96.2
101.7
109.6
114.0
105.3

3. Олон улсын валютын сангаас зарласан сүүлийн 12 жилийн дундаж үнэ болон
Олон улсын санхүүгийн мэдээллийн байгууллагаас 2013 оны 3 дугаар сард анх
зарласан үнийг дундажлан тэнцвэржүүлсэн үнийг тооцов.
Хүснэгт 12. 2014 оны тэнцвэржүүлсэн үнэ, ам.доллар/тн
Бүтээгдэхүүний төрөл
Зэс
Боловсруулсан нүүрс
Коксжих нүүрс (ккал 5500-с дээш)

Тэнцвэржүүлсэн үнэ
6,242.0
115.9
81.6

Тогтворжуулалтын сангийн орлого
Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1, Засгийн
газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 91 дүгээр зүйлийн 91.2.1 дэх заалтын дагуу төсвийн
тэнцвэржүүлсэн орлогоос давсан төсвийн орлогыг тогтворжуулалтын санд төвлөрүүлэхээр
тусгасны дагуу 2014 онд тогтворжуулалтын санд нийт 29.8 тэрбум төгрөг төвлөрөхөөр
тооцлоо.
Хүснэгт 13. Тогтворжуулалтын сангийн орлого, тэрбум төгрөг
Бүтээгдэхүүний нэр төрөл
Үзүүлэлт

Боловсруулаагүй
нүүрс

Баяжуулсан
нүүрс

Цэвэр зэс

Нийт
дүн

Биет хэмжээ, сая тн
Тэнцвэржүүлсэн үнэ, $/тн
Зах зээлийн үнэ, $/тн
Аж ахуйн нэгжийн орлогын
албан татварын орлого
Ашиг малтмалын нөөц
ашигласны төлбөрийн орлого
Өсөн нэмэгдэх нөөц ашигласны
төлбөрийн орлого
Тогтворжуулалтын санд
төвлөрөх орлогын дүн

22.3
81.6
83.4

5.6
115.9
119.8

0.3
6,242.0
6,836.7

-

0

0

0

0

2.7

1.5

12.4

16.7

1.7

0.3

11.2

13.1

4.4

1.8

23.6

29.8

Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого
Энэ оны төсвийн орлогын гүйцэтгэлийн түвшин, өнөөгийн хүчин төгөлдөр
мөрдөгдөж буй хууль, эрх зүйн орчны хүрээнд Засгийн газраас эдийн засаг, нийгмийг
28

хөгжүүлэх чиглэлээр баримталж буй бодлого, хөтөлбөр, арга хэмжээ, эдийн засгийн
өсөлт, гадаад, дотоод орчны нөлөөлөл зэргийг бодолцон, 2014 оны нэгдсэн төсвийн
тэнцвэржүүлсэн орлогыг 6,865.0 тэрбум төгрөг байхаар тооцлоо.
Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогыг өмнөх жилүүдийн гүйцэтгэлтэй
харьцуулан хүснэгтээр үзүүлбэл дараах байдалтай байна.
Хүснэгт 14. Монгол Улсын 2014 оны нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого, тэрбум төгрөг
2012
Гүйцэтгэл

Орлого
Тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн дүн
1
Татварын орлого
1.1. Орлогын албан татвар
1.2. Нийгмийн даатгалын орлого
1.3. Өмчийн татвар
1.4. Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар
1.5. Онцгой албан татварын орлого
1.6. Тусгай зориулалтын орлого
1.7. Гадаад үйл ажиллагааны орлого
1.8. Бусад татвар(төлбөр, хураамж)
2
Татварын бус орлого
Хөрөнгийн орлого
Тусламжийн орлого

2013
Төлөвлөгөө

4,881.2
4,203.3
871.4
674.2
21.9
1,296.5
312.4
34.0
327.4
665.6
642.7
10.4
24.7

7,088.2
6,461.5
1,261.5
732.0
23.7
1,940.2
595.2
37.3
575.3
1,296.3
625.8
0.8
0.0

2014
Төсөл
6,865.0
6,227.1
1,283.6
1,085.9
33.3
1,702.4
597.7
46.0
426.2
1,051.9
637.4
0.5
0.0

2014 оны төсвийн төсөлд нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн орлогын 90.7 хувь
буюу 6,227.1 тэрбум төгрөг нь татварын орлого, үлдэх 9.3 хувь буюу 637.9 тэрбум төгрөг
нь татварын бус болон хөрөнгийн орлогоос бүрдэхээр байна.
Төсвийн орлогын гол бүрдүүлэгч Татварын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий
газраас төсөвт төвлөрүүлсэн орлогыг харуулбал дараах байдалтай байна.
Хүснэгт 15. Татварын ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газрын орлого
Үзүүлэлт

2013 төл

2014 Төсөл

4,975.8

7,257.9

6,894.8

2,335.4
1,444.3

3,163.6
2,331.7

3,334.1
1,919.9

2008

2009

2010

2011

2012

Нийт орлого
үүнээс:

2,170.5

1,972.6

3,078.3

4,468.2

Татварын ерөнхий газар
Гаалийн ерөнхий газар

1,166.0
588.6

938.8
514.9

1,545.6
877. 6

2,159.5
1,421. 0

2014 онд Татварын ерөнхий газраас улсын төсөв, хүний хөгжил сангийн төсөв,
орон нутгийн төсөвт нийт 3,334.1 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр байгаа нь
нэгдсэн төсвийн нийт орлогын 48.4 хувийг эзэлж байгаа бол Гаалийн ерөнхий газраас
улсын төсөвт төвлөрүүлэх 1,919.9 тэрбум төгрөг нь нэгдсэн төсвийн орлогын 27.8 хувийг
эзэлж байна. Татварын болон Гаалийн ерөнхий газар нь 2014 онд нэгдсэн төсвийн нийт
орлогын 76.2 хувийг буюу 5,254.0 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээр байна.
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Эдийн засаг дахь татварын ачаалал
Монгол Улсын 2014 оны нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлого 6,865.0
тэрбум төгрөг, үүнээс татварын орлого 6,227.1 тэрбум төгрөгт хүрч, татварын ачаалал 30.4
хувьтай тэнцүү байх төлөвтэй байна.
График 12. Эдийн засаг дахь татварын ачаалал, хувиар
тэрбум төгрөг
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Татварын ачааллын хэмжээ сүүлийн 10 жилийн дунджаар 28.0 хувь байсан бөгөөд
2009 оны санхүү, эдийн засгийн хямралтай холбоотойгоор татварын орлого огцом буурч,
татварын ачааллын хэмжээ буурсан байна. Улмаар эдийн засгийн болон уул уурхайн
салбарын огцом өсөлтөөс шалтгаалан татварын ачааллын хэмжээ сүүлийн жилүүдэд өсч
2014 онд 30.4 хувьд хүрэхээр байна.
Уул уурхайн орлого
Уул уурхайн салбараас 2014 онд төвлөрөх орлогын төлөвлөгөөг эрдэс
бүтээгдэхүүний үнэ болон үйлдвэрлэлийн хэмжээнд үндэслэн тооцлоо. Эрдэс
бүтээгдэхүүний үнийг олон улсын томоохон банк, санхүүгийн байгууллагын үнийн
төсөөлөлд үндэслэсэн бөгөөд бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээг аж ахуйн нэгжийн
үйлдвэрлэх төлөвлөгөө болон Уул уурхайн яам, Татварын ерөнхий газраас ирүүлсэн
судалгаа, өмнөх онуудын экспортын хэмжээний мэдээлэлд тулгуурлан тооцлоо. Уул
уурхайн салбарын орлогын төсөөллийг гол нэр төрлийн ашигт малтмал тус бүрээр
хүснэгтлэн үзүүлбэл дараах байдалтай байна.
Хүснэгт 16. Уул уурхайн салбараас төвлөрөх орлогын дүн. тэрбум төгрөг
2012 оны гүйцэтгэл

Бүтээгдэхүүний
төрөл

Үнэ /$/

Алт /тн/

1,677.0

Нүүрсний
экспорт /сая тн/

57 - 148

Хэмжээ

2013 оны ХБГ

2014 төлөвлөгөө

Татвар

Үнэ /$/

Хэмжээ

Татвар

Үнэ

Хэмжээ

Татвар

6.5

60.2

1,370.4

12.4

112.9

1,270.0

31.6

180.2

20.4

279.7

55.1-73.9

17.8

237.0

64.5 - 119.8

31.4

589.5
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Зэсийн баяжмал
/мян.тн/
Цайрын
баяжмал
/мян.тн/
Төмрийн хүдэр
/сая.тн/
Жонш /мян.тн/

7,872.3

574.4

389.8

7,336.3

792.2

449.8

6,837.0

1,225.1

391.3

1,946.7

140.9

29.9

1,924.7

111.7

44.0

1,987.0

88.0

31.3

6.4

45.8

118.1

5.5

69.8

101.5 - 110.5

7.8

146.2

136.6

4.0

210 - 316

315.1

18.8

102.3
208.5 - 325.4

265.7

2.9 268.9-361.8

Бусад
НИЙТ

38.8

41.8

43.5

847.1

959.3

1,424.0

Уул уурхайн салбараас 2014 онд төсөвт нийт 1,424.0 тэрбум төгрөгийн орлого
төвлөрөх төлөвтэй байгаа бөгөөд үүний 41.0 хувийг буюу 589.5 тэрбум төгрөгийг нүүрс,
27.0 хувийг буюу 391.3 тэрбум төгрөгийг зэсийн үйлдвэрлэл дангаараа эзэлж байна.
График 13. Уул уурхайн экспорт, мянган ам.доллар
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“Оюу толгой” ХХК 2014 онд 723.0 мянган тонн зэсийн баяжмал, 24.9 тонн алт, 60.2
тонн мөнгө олборлож, тус компаниас нэгдсэн төсөвт нийт 161.5 тэрбум төгрөгийн ашигт
малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн орлогыг төвлөрүүлэхээр байна.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь 2014 онд 502.0 мянган тонн зэсийн баяжмал, 3,274.5
тонн молибдены баяжмал олборлож, тус компаниас нэгдсэн төсөвт нийт 185.7 тэрбум
төгрөгийн ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн орлогыг төвлөрүүлэхээр байна.
Уул уурхайн салбараас төвлөрөх төсвийн орлогод учирч болзошгүй голлох эрсдэл
нь дэлхийн эдийн засаг дахь урьдчилан таамаглах боломжгүй гэнэтийн нөхцөл байдал,
эрдэс бүтээгдэхүүний гол хэрэглэгч БНХАУ-ын эдийн засгийн байдал болоод байна. Олон
улсын валютын сангаас 2013 оны 7 дугаар сард нийтэлсэн “Дэлхийн эдийн засгийн төлөв
байдал”-ын тайланд ирэх 2014 онд дэлхийн эдийн засаг 3.8 хувиар буюу энэ 2013 оноос
0.7 пунктээр өсөх таамаглал дэвшүүлжээ. Түүнчлэн өнгөрсөн 2 жилийн турш уналттай
байсан Евро бүсийн эдийн засаг 2014 онд 0.9 хувиар өсөх өөдрөг таамаглал гарсан байна.
Харин манай урд хөршийн эдийн засгийн өсөлтийг ирэх 2014 онд 7.7 хувь буюу энэ оны
хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээс 0.1 пунктээр буурахаар төсөөлжээ.
Уул уурхайн орлогын нэгдсэн төсвийн нийт орлогод эзлэх хувийн жинг графикаар
үзүүлбэл дараах байдалтай байна.
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График 14. Уул уурхайн орлогын нийт орлогод эзлэх хувь (2008-2014)
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2014 оны төсвийн төлөвлөгөөгөөр ашигт малтмалын гол нэрийн бүтээгдэхүүнээс
төвлөрүүлэх татварын орлогын төлөвлөгөөг харуулбал дараах байдалтай байна.
Хүснэгт 17. Уул уурхайн орлого татварын төрлөөр. тэрбум төгрөгөөр
2014 оны төлөвлөгөө /тэрбум төгрөгөөр/
№

1
2

3
4
5
6
7

Бүтээгдэхүүний нэр
төрөл

Биет
хэмжээ

Алт /тн/
Нүүрс /сая тн/
Үүнээс:
Экспортын нүүрс
Дотоодын нүүрс
Зэсийн баяжмал
/мян.тонн/
Цайрын баяжмал
/мян.тонн/
Төмрийн хүдэр
/сая.тонн/
Жонш, жоншны
баяжмал /мян.тонн/
Бусад
НИЙТ ДҮН

Орлогын
татвар

АМНАТ

ӨСНАТ

Ногдол
ашиг

Бусад
татвар

31.6
39.1

71.0
222.2

89.3
188.9

15.0
86.5

31.4

221.2

184.8

7.8

1.0

1,225.1

7.3

4.6
60.9

0.3
47.0

180.2
612.7

86.5

50.0

47.0

589.5

4.0

0

10.9

30.0

130.0

117.1

88.0

24.0

6.0

7.8

17.2

315.1

15.0

Гаалийн
хураамж

Нийт

16.0

98.0

1.2

391.3

0.0

1.1

0.1

31.3

58.4

57.6

5.1

7.8

146.2

10.0

5.8

2.0

0.7

0.3

18.8

10.0
384.4

11.3
485.6

0.1
278.4

20.0
190.4

5.9
62.9

43.5
1,424.0

22.3

Татварын орлого, төрөл тус бүрээр
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар
Монгол Улсын төсөвт 2014 онд төвлөрөх аж ахуйн нэгжийн орлогын албан
татварын төлөвлөгөөг боловсруулахдаа макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд, 2013
оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэл болон хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, аж ахуйн нэгжийн
орлогын албан татварын ногдол, төлөлтийн сүүлийн 3 жилийн судалгаа, аж ахуйн нэгж,
байгууллагуудын сүүлийн 3 жилийн эдийн засгийн үзүүлэлтийн судалгаа, эдийн засгийн
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өсөлт зэргийг харгалзан үзэж улсын төсөвт 782.0 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр
тооцлоо.
Хувь хүний орлогын албан татвар
Хувь хүний орлогын албан татвар нь орон нутгийн төсвийн орлогын дийлэнх
хувийг бүрдүүлж буй голлох эх үүсвэр бүхий орлого бөгөөд 2014 онд шинээр нэмэгдэх
ажлын байр, цалин хөлсний өсөлтийг тодорхой түвшинд тооцсоны үндсэн дээр 526.0
тэрбум төгрөгийн татварын орлогыг төвлөрүүлэхээр тооцлоо.
Цалин, хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогын албан татварын 2012
оны жилийн эцсийн тайлангийн нэгтгэлээс харахад нийт 1,044.5 мянган татвар төлөгч
хувь хүний орлогын албан татварт хамрагдсан байна. Нийт цалин болон түүнтэй адилтгах
орлого 3,807.5 тэрбум төгрөг байгаагаас ажил олгогчтой хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан
үндсэн ажилтнаар ажиллаж буй татвар төлөгч 911.0 мянга ба цалин, түүнтэй адилтгах
орлого 3,700.8 тэрбум төгрөг, үндсэн ажлын газраас бусад гэрээт ажиллагсад 133.9 мянга
буюу хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлого нь 205.7 тэрбум төгрөг байна.
Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэлд нийт 888.9 мянган татвар төлөгч 292.5 тэрбум
төгрөг төлсөн байна.
Цалин, хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар ногдуулах
орлого 3,515.1 тэрбум төгрөг, ногдуулсан татвар 351.5 тэрбум төгрөг байна. Тэтгэмж
болон түүнтэй адилтгах орлогод ногдох татвар 1.8 тэрбум төгрөг, бэлгэд ногдох татвар 0.3
тэрбум төгрөг, төлөөлөн удирдах зөвлөл, бусад зөвлөлийн гишүүдийн цалин, түүнтэй
адилтгах орлогод ногдох татвар 1.0 тэрбум төгрөг, шагнал урамшууллын орлогод ногдох
татвар 0.4 тэрбум төгрөг бөгөөд татварын ногдуулалт 3.5 тэрбум төгрөг байна. Үүнээс
сарын 7.0 мянга буюу жилийн 84.0 мянган төгрөгийн татварын хөнгөлөлт эдэлсэн 875.9
мянган хүн буюу 37.8 тэрбум төгрөг байна. Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн
дагуу хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдэлсний дараа төлбөл зохих албан татвар 315.1 тэрбум төгрөг
байна.
Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн эрх зүйн орчин боловсронгуй болж,
улмаар хувь хүмүүс буцаан олголтоо бэлэн мөнгөөр авдаг болсон нь татвар төлөгчдийн
тоо нэмэгдэх, татварын бааз суурь өргөжихөд чухал нөлөө үзүүлсэн бөгөөд хуулийн дагуу
хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд хамрагдах иргэдийн тоо ч үүнийг даган жилээс жилд өсөх
хандлагатай байна.
Засгийн газраас иргэдийг орон сууцжуулах, хөнгөлөлттэй зээлийн бодлого энэ онд
эрчимтэй хэрэгжүүлж байгаа нь татварын буцаан олголт авах иргэдийн тоог нэмэгдүүлсэн
тул Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголтоор 2014 онд 24.4 тэрбум
төгрөгийг иргэдэд олгохоор төсвийн төсөлд тусгалаа.
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн орлого
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Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогоор 2014 онд 869.5 тэрбум төгрөг, эрүүл
мэндийн даатгалын шимтгэлийн орлогоор 216.4 тэрбум төгрөг, нийт 1,085.9 тэрбум
төгрөгийн орлого Нэгдсэн төсөвт төвлөрөхөөр тооцлоо.
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвараар 2010 онд 13.7 тэрбум төгрөг, 2011 онд
17.0 тэрбум төгрөг, 2012 онд 22.0 тэрбум төгрөг тус тус орон нутгийн төсөвт төвлөрч
байжээ. Сүүлийн жилүүдэд бизнесийн үйл ажиллагаа өргөжиж, улмаар иргэд аж ахуйн
нэгжийн эзэмшиж буй үл хөдлөх эд хөрөнгө нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор үл хөдлөх
эд хөрөнгийн албан татварын орлого нэмэгдэж байна. Орон нутгийн төсөвт 2014 онд 33.1
тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр тооцлоо.
График 15. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын орлогын гүйцэтгэл. тэрбум төгрөгөөр
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Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар
Дотоодын бараа, үйлчилгээний нэмэгдсэн өртгийн албан татвар: Дотоодын нийт
бүтээгдэхүүний өсөлт, хэрэглээний үнийн өсөлт, макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлттэй
уялдуулан дотоодын бараа, үйлчилгээний нэмэгдсэн өртгийн албан татварын орлогыг
тооцоход улсын төсөвт 2014 онд 796.2 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрөхөөр байна.
Импортын барааны нэмэгдсэн өртгийн албан татварын орлогыг импортын тоо
хэмжээ, сүүлийн жилүүдийн өсөлттэй уялдуулан тооцоход 2013 оны хүлээгдэж буй
гүйцэтгэлээр 971.5 тэрбум төгрөг, 2014 онд 1,003.0 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрөхөөр
байна.
Нийт импортын хэмжээг эдийн засгийн өсөлттэй уялдуулан 2013 онд 9.6 тэрбум
ам.доллар буюу 2012 оны гүйцэтгэлээс 43.0 хувиар нэмэгдүүлэн тооцсон боловч энэ оны
эхний 8 сарын байдлаар 4.2 тэрбум ам.долларын бараа бүтээгдэхүүн импортлоод байгаа нь
өмнөх оны мөн үеэс 8.6 орчим хувиар буурч оны эцэст төлөвлөсөн хэмжээнд хүрэхээргүй
байна.
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Ирэх 2014 онд нийт импортыг сүүлийн 10 жилийн импортын дундаж өсөлт, уул
уурхайн бүтээн байгуулалт, барилгын материалын импортын өсөлт, татварын хөнгөлөлт,
чөлөөлөлтийн бууралт зэрэг бодлогын арга хэмжээтэй уялдуулан 7.4 тэрбум ам.доллар
байхаар төсөөллөө.
График 16. Нийт импортын хэмжээ, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын харьцаа
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Хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн хэмжээ 2007 оноос хойш харьцангуй буурсантай
холбогдуулан татвартай импорт сүүлийн жилүүдэд өссөн үзүүлэлттэй байна. Сүүлийн 5
жилийн байдлаар татвартай импортын хэмжээ нийт импортын дунджаар 86.0 хувийг эзэлж
байгаа бөгөөд энэ үзүүлэлт нь жил бүр нэмэгдэхээр байгаа тул 2013 оны хүлээгдэж буй
гүйцэтгэлээр 89.0 хувьд хүрэхээр таамаглаж байна.
Хүснэгт 18. Нийт импортын хэмжээ, татвартай импортын харьцаа
Он

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Нийт импорт
/тэрбум төг/

881.2

1177.0

1386.0

1,673.3

2,172.5

3,208.3

2,942.7

4,475.1

8,585.0

9,150.8

9,298.6

10,218.0

Татвартай
импорт /тэрбум
төг/

594.5

798.9

1,004.5

1,297.1

1,842.0

2,700.9

2,314.2

3,957.2

7,755.4

8,080.8

8,275.8

9,196.2

Татвартай
импорт /хувиар/

67.5%

67.9%

72.5%

77.5%

84.8%

84.2%

78.6%

88.4%

90.3%

88.3%

89.0%

90.0%

Онцгой албан татвар
Дотоодын онцгой албан татварын орлого 2013 онд 198.8 тэрбум төгрөгийн
төлөвлөгөөтэй бөгөөд хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 185.9 тэрбум төгрөг төвлөрч, 12.9
тэрбум төгрөгөөр буюу 6.4 хувиар буурах төлөвтэй байна. 2013 оны хүлээгдэж буй
гүйцэтгэлээр архи, дарс, спиртийн онцгой албан татварын ногдуулалт 130.1 тэрбум төгрөг,
пиво 21.8 тэрбум төгрөг, тамхи 34.0 тэрбум төгрөг, нийт 185.9 тэрбум төгрөг болохоор
байна.
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Архи, спиртийн онцгой албан татварын орлогоор 2014 онд 136.6 тэрбум төгрөг,
пивоны онцгой татварын орлогоор 24.0 тэрбум төгрөг, тамхины онцгой татварын
орлогоор 41.5 тэрбум төгрөг нийт 202.1 тэрбум төгрөгийн орлогыг тус тус төвлөрүүлэхээр
тооцлоо. Үүний дийлэнх хувийг үндэсний томоохон үйлдвэрлэгч болох “АПУ” ХК,
“Спирт бал бурам” ХК, “Жем интернешнл” ХХК-иуд, үлдэх хэсгийг орон нутгийн болон
бусад архины үйлдвэрээс төвлөрүүлэхээр байна.
График 17. Дотоодын архи, дарсны үйлдвэрлэлийн хэмжээ, онцгой албан татварын харьцаа
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График 18. Дотоодын пивоны үйлдвэрлэлийн хэмжээ, онцгой албан татварын харьцаа
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График 19. Дотоодын тамхины үйлдвэрлэлийн хэмжээ, онцгой албан татварын харьцаа
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2014 онд улсын төсөвт импортын архи, тамхины онцгой албан татварын орлогоор
134.0. тэрбум төгрөг, импортын пивоны онцгой албан татварын орлогоор 11.7 тэрбум
төгрөг тус тус төвлөрүүлэхээр тооцлоо. Суудлын автомашины онцгой албан татварын
хувьд 2014 онд 164.3 тэрбум төгрөг улсын төсөвт төвлөрүүлэхээр байна.
Сүүлийн жилүүдэд онцгой албан татвартай барааны хэрэглээ харьцангуй өсч
байгаа бөгөөд дараах хүснэгтээр 2003 оноос хойш импортолсон архи, тамхи, пиво болон
суудлын автомашины тоо хэмжээг харуулж байна.
Хүснэгт 19. Онцгой албан татвартай барааны импортын хэмжээ
Үндсэн үзүүлэлт
/хэмжих нэгж/

Архи, виски
/мянган литр/

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

2014*

11.9

8.5

9.3

16.2

27.9

68.7

92.4

124.5

267.5

293.5

495.1

569.3

Дарс /сая литр/

1.3

1.7

1.03

1.08

1.51

1.66

1.06

1.84

2.6

2.64

2.54

3.05

Янжуур тамхи
/сая блок/

3.4

3.8

2.7

3.8

5.4

7.8

7.4

5.7

8.6

9.8

9.6

11.1

Дүнсэн тамхи
/мянган тонн/

0.8

1.2

1.3

1.2

1.4

1.6

1.3

1.3

1.4

1.1

0.9

1.1

14.4

14.58

6.29

11.09

13.62

18.32

10.93

18.79

22.66

27.27

36.55

42.22

9,869

12,677

13,957

21,221

20,012

37,127

11,459

24,633

50,663

29,942

33,184

38,882

Бензин 90 хүртэл
/мянган тонн/

157

176.9

165.1

154.2

157.3

169.1

119.8

123.6

127.7

133.8

101.4

111.6

Бензин 90-ээс
дээш /мянган
тонн/

80.6

79.6

80.1

89.4

108.2

145.1

149.8

149

204.2

255.2

272.7

313.6

Дизель түлш
/мянган тонн/

201.6

248.6

255.6

279.4

319.5

389.5

379.4

495.5

647.8

724.8

721.8

830

Пиво /сая литр/

Суудлын
автомашин
/ширхэг/

Хүснэгт 20. Суудлын автомашины импортын хэмжээ, ширхэг
Он
Суудлын
автомашины
импортын
хэмжээ

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

14,257

21,669

21,028

37,569

11,721

26,493

57,143

46,409

51,053

2014

60,753
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Энэ оны эхний 8 сард 19.5 мянган ширхэг суудлын автомашин импортлож улсын
төсөвт 76.8 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрсөн байна. 2014 онд 38.8 мянган ширхэг
суудлын автомашин импортлон 164.3 тэрбум төгрөгийн онцгой албан татварын орлогыг
улсын төсөвт төвлөрүүлэхээр тооцов.
Ирэх 2014 онд 1,255.3 мянган тонн автобензин, дизелийн түлш импортлохоор
тооцов. Өнгөрсөн онд автобензин, дизелийн түлшний гаалийн болон онцгой албан
татварыг “0” хувь, хэмжээгээр тогтоосон байсныг өөрчилж Засгийн газрын 2013 оны 7
дугаар сарын 6-ны өдрийн 236 дугаар тогтоолын дагуу гаалийн болон онцгой албан татвар
ногдуулах болсонтой холбоотойгоор татварын орлого өсч байна.
2014 онд автобензин, дизелийн түлшний онцгой албан татварын орлогоор 85.6
тэрбум төгрөг төсөвт төвлөрүүлэхээр тооцлоо.
График 20. Автобензин, дизелийн түлшний импортын хэмжээ. мянган тонноор
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0
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90 хүртэл октантай

119.8

123.6

127.7

133.8

101.4

2014
төсөл
111.6
313.6

90 дээш октантай

149.8

149.0

204.2

255.2

272.7

Дизелийн түлш

379.4

495.5

647.8

724.7

721.8

Нийт импорт

649.0

768.1

979.7

1,113.7 1,095.9

830.0
1,255.2

Тусгай зориулалтын орлого
Автобензин, дизелийн түлшний албан татвар: Газрын тосны бүтээгдэхүүний
хэрэглээ сүүлийн жилүүдэд өсөх хандлагатай байгаа бөгөөд уул уурхайн томоохон
төслүүдийн бүтээн байгуулалт, барилгын салбарын өсөлт, автомашины хэрэглээний өсөлт
зэргээс шалтгаалан 2014 онд 1,255.3 мянган тонн автобензин, дизелийн түлш импортлон
автобензин дизелийн түлшний албан татварын орлогоор 12.1 тэрбум төгрөгийг улсын
төсөвт төвлөрүүлэхээр тусгалаа.
Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар
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Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын орлогоор 2014 онд
орон нутгийн төсөвт 33.9 тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэхээр тусгалаа.
Гаалийн албан татвар
Гаалийн албан татварын орлогын 2014 оны төлөвлөгөөний төслийг тооцохдоо
макро, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт болон гаалийн татварын орлогын өмнөх онуудын
гүйцэтгэл, 2013 оны эхний 8 сарын гүйцэтгэл, нийт импортын өсөлтийг үндэслэн тооцов.
Улсын төсөвт 2014 онд импортын барааны гаалийн албан татварын орлогоор 426.0
тэрбум төгрөг төвлөрөхөөр байгаа нь 2013 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээс 28.3 тэрбум
төгрөгөөр өсөхөөр байна. Гаалийн албан татварын сүүлийн 10 жилээр төсөвт
төвлөрүүлсэн орлогын динамик өсөлтийг хүснэгтээс харвал дараах байдалтай байна.
График 21. Нийт импортын хэмжээ, гаалийн албан татварын харьцаа
тэрбум төг
450

426.0
397.7

400
4.4%

350
300

4.3%

4.1%

3.8% 3.9%

3.8%

3.5% 3.5%

250

337.2 327.1
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Импортод эзлэх гаалийн албан татварын хувь
Гаалийн албан татвар

Бусад татвар
Гаалийн байгууллагын улсын төсөвт төвлөрүүлдэг хураамжийн орлогын 87 хувь нь
уул уурхайн эрдэс бүтээгдэхүүний экспортоос, үлдсэн хувь нь бусад бараа
бүтээгдэхүүнээс бүрдэж байна. Экспортлохоор төлөвлөж буй эрдэс бүтээгдэхүүний биет
хэмжээ, бусад барааны хураамжийн өсөлтөд үндэслэн тооцоход 2014 онд тэмдэгтийн
хураамжийн орлого 62.9 тэрбум төгрөгт хүрэхээр байна.
Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр
Энэ оны 9 дүгээр сарын байдлаар нийт 19.4 сая га талбай бүхий 3369 ширхэг ашигт
малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөөс 0.9 сая га талбай бүхий
1,277 нь ашиглалтынх, 18.5 сая га бүхий 2,092 нь хайгуулынх байна. Үүнээс 8.4 сая га
талбай бүхий 932 (үүнээс 3 нь цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуулын тусгай
зөвшөөрөл хамаарна) хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаар байна.
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Иймд дээрх нөхцөл байдлыг харгалзан хүчинтэй байгаа тусгай зөвшөөрлийн
хүрээнд 2014 онд 27.8 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээр тооцлоо.
Хүснэгт 21. Тусгай зөвшөөрлийн орлогын 2014 оны төлөвлөгөө

Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн
хэмжээ жилд ( ам.доллар/га )
15
5
1.5
1
0.1
Нийт

Талбайн хэмжээ
(сая га)

2014 оны төлөвлөгөө (тэрбум. төг)

0.2
1.2
3.2
6.3
0.1
11.0

4.1
8.3
6.6
8.7
0.1
27.8

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
Ирэх 2014 оны төсөвт төвлөрүүлэх ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн
орлогыг олон улсын томоохон банк, санхүүгийн байгууллагын үнийн төсөөлөл, эрдэс
бүтээгдэхүүн олборлогч томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн 2014 оны олборлолтын
төлөвлөгөө, Уул уурхайн яам, Татварын ерөнхий газраас ирүүлсэн судалгаа, өмнөх
онуудын экспортын хэмжээний мэдээлэл зэрэгт үндэслэн тооцлоо.
График 22. Зэсийн зах зээлийн үнэ 2000-2014. ам.доллар/тонн
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2014 оны үнийн төсөөллийг зэс, боловсруулсан нүүрсний хувьд ОУВС болон зах
зээлийн үнийн төсөөлөл гаргадаг олон улсын томоохон байгууллагуудаас гаргасан үнийн
төсөөллийн мэдээллийг ашиглан тооцлоо.
Хүснэгт 22. Томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн 2014 оны үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө
Үзүүлэлт
Зэсийн баяжмалын хэмжээ
Баяжмал дахь зэсийн агуулга
Баяжмал дахь алтны агуулга
Баяжмал дахь мөнгөний агуулга

Хэмжих нэгж
тн
хувь
тн тутамд гр
тн тутамд гр

“Оюу толгой”
ХХК
723,076.9
26%
34.4
60.2

тн

Молибдений баяжмалын хэмжээ
Баяжмал дахь молибдений агуулга

хувь

Үйлдвэрлэлийн хэмжээ (цэвэр жингээр)
Зэс
Алт
Мөнгө
Молибден

тн
тн
тн
тн

“Эрдэнэт
үйлдвэр” ХХК
502,040.0
22.5%
30.0
3,274.5
47%

188,000.0
24.9
43.6

112,959.0
15.1
1,664.0

Олон улсын банк, санхүүгийн байгууллагаас зарласан 2013 оны үнийн төсөөлөлд
үндэслэн алтны үнийг 1,269.6 ам.доллар/унци байхаар тооцов.
Хүснэгт 23: Олон улсын санхүүгийн байгууллагаас зарласан 2014 оны алтны үнийн төсөөлөл
Санхүүгийн байгууллагын нэр
Commerzbank AG
UniCredit Markets & Investment Banking
Westpac Banking Corp
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Itau Unibanco Holding SA
Danske Bank A/S
Prestige Economics LLC
Toronto-Dominion Bank/Toronto
DZ Bank AG
Business Monitor International Ltd
Capital Economics Ltd
Itau Unibanco Holding SA
CIMB Group Holdings Bhd
Westpac Banking Corp
Дундаж үнэ

Шинжээчийн
нэр
E. Weinberg
J. Hitzfeld
J. Smirk
N. Rudschuck
I. Goldfajn
C. Tuxen
J. Schenker
B. Melek
G. Vogel
D. Snowdon
R. Strachan
I. Goldfajn
D. Hynes
J. Smirk

Огноо

Төсөөлөл

09/18/13
09/17/13
09/13/13
09/12/13
09/11/13
09/04/13
08/27/13
08/26/13
08/22/13
08/21/13
08/16/13
08/09/13
08/09/13
08/08/13

1475
1438
1135
1295
1166
1188
1488
1206
1175
1250
1410
1166
1220
1162
1,269.6

Ирэх 2014 онд нийт 7.3 сая орчим ам.долларын эрдэс бүтээгдэхүүн экспортлож
нийт ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрөөр 502.2 тэрбум төгрөг, өсөн нэмэгдэх
нөөц ашигласны төлбөрөөр 291.5 тэрбум төгрөг нийт 793.7 тэрбум төгрөгийн орлогыг
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төвлөрүүлэхээр тооцсон. Үүнээс 29.8 тэрбум төгрөгийг Тогтворжуулалтын санд
төвлөрөхөөр байна.
Агаарын бохирдлын төлбөр
Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасны дагуу түүхий
нүүрс олборлогч, органик уусгагч үйлдвэрлэгч болон импортлогч, автотээврийн болон
өөрөө явагч хэрэгсэл эзэмшигч, агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрүүд болон
агаарт бохирдол гаргах эх үүсвэр хэрэглэж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь
агаарын бохирдлын төлбөр төлж байна.
Энэхүү хууль хэрэгжсэнээр 2011 онд нийт 19.6 тэрбум төгрөг, 2012 онд 23.7 тэрбум
төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлж байжээ. Манай улс 2014 онд 31.4 сая тонн түүхий
нүүрс экспортлоно гэж тооцон нүүрснээс 31.4 тэрбум төгрөг, 3 сая тонн органик
уусгагчийг импортолно гэж тооцон 60.0 сая төгрөг, нүүрсхүчлийн хий ялгаруулах
хэмжээгээр харилцан адилгүй хувь хэмжээгээр татвар төлөх автотээвэр, өөрөө явагч
хэрэгслийн албан татварт 1.6 тэрбум төгрөг, томоохон суурин эх үүсвэрээс агаарт гаргах
хаягдлын бохирдуулах бодисын төлбөрөөр 0.4 тэрбум төгрөг нийт 33.5 тэрбум төгрөгийг
2014 оны төсвийн төсөлд агаарын бохирдлын төлбөрөөр төвлөрүүлнэ гэж тооцлоо.
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн дагуу 2014 онд 63.8 тэрбум
төгрөгийн орлого орон нутгийн төсөвт төвлөрөхөөр тооцов. Үүний 61.2 тэрбум төгрөг нь
ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос, 2.4 тэрбум төгрөг нь ойн нөөц
ашигласны төлбөрийн орлогоос, 0.02 тэрбум төгрөг нь байгалийн ургамал ашигласны
төлбөрийн орлогоос, 0.2 тэрбум төгрөг нь ан амьтны нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос
тус тус төвлөрөхөөр тооцлоо.
Монгол Улсын Засгийн газраас идлэг шонхор агнах зөвшөөрлийг 5 жилийн
хугацаагаар хориглох шийдвэр гарсантай уялдуулан 2014 оны ан амьтны нөөц ашигласны
төлбөрийн орлогыг бууруулж тооцлоо.
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээг сум, дүүргийн иргэдийн
Төлөөлөгчдийн хурал тогтоодог бөгөөд 2013 онд 4.9 тэрбум төгрөгийн орлого
төвлөрүүлэх байсан бол 2014 онд хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн орлогоор 10.1
тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр тооцлоо.
Газрын төлбөрийн орлого
Газрын төлбөрөөс 2014 онд нийт 45.2 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрөхөөс газрын
төлбөрийн орлогоор 41.7 тэрбум төгрөг, газрын дуудлага худалдаа болон төсөл сонгон
шалгаруулалтаар худалдах газрын төлбөрийн орлогоос 3.5 тэрбум төгрөг төвлөрнө гэж
тооцлоо.
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Газрын төлбөрийн орлогыг сүүлийн 10 жилээр харуулбал тогтмол өссөн
үзүүлэлттэй байна.
График 24. Газрын төлбөрийн 2003-2014 оны үзүүлэлт, тэрбум төгрөг
тэрбум
төгрөг
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29.6

33.1
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20.0
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Нийт газрын төлбөрийн орлогын 17.4 тэрбум төгрөг буюу 38.5 хувийг аймгаас,
үлдэх 27.8 тэрбум төгрөг буюу 61.5 хувийг нийслэл Улаанбаатар хотоос төвлөрүүлэхээр
тооцлоо. Энэ оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр нийслэлийн төсөвт төвлөрөх газрын
дуудлага худалдаа, төсөл сонгон шалгаруулалтын орлого 13.0 тэрбум төгрөг төвлөрөхөөр
байгаа бөгөөд 2014 оны төсвийн төсөлд гэрээгээр газар эзэмшиж ашиглаж буй иргэдийн
газрын төлбөрийн орлогыг бүрэн хураан барагдуулж, газрын төлбөрийн урьд оны дутуу
төлөлтийг нөхөн барагдуулах замаар 24.8 тэрбум төгрөгийг газрын төлбөрийн орлогоор,
газрын дуудлага худалдаа төсөл сонгон шалгаруулалтын орлогыг өмнөх жилүүдийн
дундаж түвшинд 3.0 тэрбум төгрөгөөр тооцож төлөвлөснөөр, нийтдээ 21.3 тэрбум
төгрөгийн газрын төлбөрийн орлогыг нийслэлийн төсөвт төвлөрөхөөр тусгалаа.
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн геологи-хайгуулын ажлын нөхөн төлбөр
Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөрийн орлогыг 2013
оны эхний 8 сарын гүйцэтгэлээр батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 0.1 тэрбум
төгрөгөөр давсан байна.
График 25. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр. тэрбум төгрөг
тэрбум
төгрөг
6.0

5.5
5.0
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4.0

2.0
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Төлөв

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 60 дугаар зүйлд заасны дагуу улсын төсвийн
хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөрийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь
олборлолт явуулж эхэлснээс хойш 5 жилийн хугацаанд гэрээний үндсэн дээр нөхөн
төлөхөөр зохицуулсан ба төлбөр төлөх хугацааг гэрээнд тусгасан байдаг. Улсын төсвийн
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хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөрийн 24 ширхэг гэрээнд үндэслэн 2014 онд
1.5 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийн орлогыг төвлөрүүлэх боломжтой гэж тооцлоо.
Татварын бус орлого
Газрын тосны орлого
2014 онд газрын тосны орлогоор 211.2 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээр таамаглаж
байна. Газрын тосны олборлолт, экспортын хэмжээ 2013 онд 4.8 сая баррельд хүрнэ гэж
тооцсон байсныг 2014 онд 1.1 сая баррелиар нэмэгдүүлж 5.9 сая баррелиас доошгүй
байхаар, 1 баррель газрын тосны үнийг дунджаар 99.0 ам.доллар байхаар тооцон төсвийн
төсөлд тусгалаа.

Хүснэгт 24. Түүхий нефтийн үнийн цаашдын хандлага, ам.доллар
Банк санхүүгийн байгууллагын
нэр

2013/ IV

BNP Paribas SA
Prestige Economics LLC
Capital Economics Ltd
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
Norddeutsche Landesbank
Girozentrale
Standard Chartered Bank
UniCredit Markets & Investment
Banking
Citigroup Inc
Bank of America Merrill Lynch
UBS Securities LLC
Bayerische Landesbank
Дундаж

2014/ I

2014/ II

2014/ III

2014/ IV

113
109
95
100

113
110
90
97.5

108
112
90
95

106
112
90
92.5

112
114
90
90

107
108

107
105

104
102

103
107

102
108

100
100
102
105
90

105
100
101
100
90

100
95
103
98
95

100
100
107
105
95

105
95
109
97
100

102.6

101.6

100.1

100.6

102

Хүснэгт 25. Газрын тосны экспортын хэмжээ болон төсөвт төвлөрүүлсэн орлого
Газрын тос
1 баррель
газрын тос
Экспортын
хэмжээ

2009 он

2010 он

2011 он

2012 он

дундаж үнэ,
ам.доллар

59.6

74.5

99.2

92.0

99.0

99.0

сая.баррель

1.9

2.0

2.5

3.1

4.8

5.9

2013*

2014*

Навигацийн орлогын талаар
Улсын төсөвт 2014 онд навигацийн орлогоор 54.9 тэрбум төгрөгийн орлого
төвлөрүүлэхээр тооцлоо.
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Навигацын орлого нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр өнгөрөх нислэгийн тоо
хэмжээнээс шууд хамаардаг. Олон улсын нислэгийн өнгөрөлт, буулт, хөөрөлтийн тоо нь
дэлхийн эдийн засгийн хямрал, түүнийг дагаад авиа компаниудын төлбөрийн чадвартай
холбогдон 2009 онд буурч байсан бол 2010 оноос сэргэж эхлэн, улмаар 2011-2013 онд
тогтвортой түвшинд хүрсэн байна. Нийт навигацийн орлогын 90 гаруй хувийг бүрдүүлдэг
олон улсын өнгөрөлтийн нислэгийн тоо энэ оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр өмнөх оны
гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 2173 нислэгээр илүү байгаа нь агаарын тээврээр зорчигчдын
тоо, ачаа тээвэрлэлтийн тоо нэмэгдэж байгааг харуулж байна.
Хүснэгт 26. Навигацийн 2003-2014 оны нислэгийн өнгөрөлт, орлогын дүн
Д/д

Он

Өнгөрөлтийн
тоо

Нэг нислэгт ногдох
орлого/$/

Навигацийн
орлого/ сая $/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2003 он
2004 он
2005 он
2006 он
2007 он
2008 он
2009 он
2010 он
2011 он
2012 он
2013 он
2014 он

30,482
41,256
47,141
54,570
61,244
65,543
60,776
67,933
77,975
82,627
84,800
86,500

750
723.7
705.6
707.6
692.5
694.8
795.5
801.8
814.9
862.1
813.3
830.3

22.8
29.8
33.3
38.6
42.4
45.5
48.3
54.5
63.5
71.2
68.9
73.6

56,270

774.4

43.9

Дундаж

Ирэх 2014 оны өнгөрөлтийн тоо энэ оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээс 1700
нислэгээр илүү бөгөөд нэг нислэгээс олох орлогын хэмжээ нэмэгдсэн ч валютын ханшны
бууралтаас хамаарч навигацийн орлого 2014 онд энэ оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээс 6.3
тэрбум төгрөгөөр буурах хандлагатай байна.
Өмч хувьчлалын орлого
Өмч хувьчлалын төлөвлөгөөний дагуу 2014 онд 26.0 тэрбум төгрөгийн хувьчлалын
орлого төвлөрөхөөр тооцлоо. Үүнээс улсын төсөвт 25.0 тэрбум төгрөг, орон нутгийн
төсөвт 1.0 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрөхөөр байна.
Улсын төсөвт Хөтөлийн Цемент-Шохой ХК-ийг хувьчилснаар 25.0 тэрбум
төгрөгийг төвлөрүүлэхээр тусгалаа.
Хувьцааны ногдол ашиг
Хувьцааны ногдол ашгийн орлогоор 2014 онд 33.2 тэрбум төгрөгийг
төвлөрүүлэхээр тусгалаа. Үүнээс 9.7 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт, 8.5 тэрбум төгрөгийг
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орон нутгийн төсөвт, 15.0 тэрбум төгрөгийг хүний хөгжил сангийн төсөвт тус тус
төвлөрүүлэхээр байна.
Хүснэгт 27. Улсын төсөвт 2014 онд төвлөрүүлэх ногдол ашгийн төлөвлөгөө
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Аж ахуйн нэгжийн нэр
Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ
Төрийн үйлчилгээ ТӨҮГ
Монгол кино нэгтгэл ТӨҮГ
Цагаан шонхор ТӨҮГ
Монгол тамга ТӨҮГ
Геологийн судалгааны төв ТӨҮГ
Геологийн төв лаборатори ТӨҮГ
Аялал жуулчлалын үндэсний төв
ТӨҮГ
Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний
төв ТӨҮГ
Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХК
Хөтөлийн "Цемент-Шохой" ХК
Монголын төмөр зам ХК
Талын зам ХК
Төв АЗЗА ХК
Улаанбаатар АЗЗА ХК
Сэлэнгэ АЗЗА ХК
Дархан АЗЗА ХК
Дорноговь АЗЗА ХК
Харгуй ХК
Багануур АЗЗА ХК
Хархорин АЗЗА ХК
Өвөрхангай АЗЗА ХК
Архангай АЗЗА ХК
Ховд АЗЗА ХК
Завхан АЗЗА ХК
Говь-Алтай АЗЗА ХК
Увс АЗЗА ХК
Булган АЗЗА ХК
Хөвсгөл АЗЗА ХК
Орхон АЗЗА ХК
Эрдэнэсант АЗЗА ХК
Монгол шуудан ХК
Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК
Биокомбинат ТӨҮГ
Оргил рашаан сувилал ХК
Эрчим корпораци

34.47
22.23
10.04
4.50
10.04
12.61
588.62

Ногдол ашгийн
төлөвлөгөө, сая
төг
5.2
3.3
1.5
0.7
1.5
1.9
117.7

54.20

8.1

45.18

6.8

6,805.90
3,695.07
244.14
7.56
17.53
40.50
72.00
73.62
18.90
18.00
22.38
13.61
27.00
13.83
26.25
27.19
3.60
22.81
14.44
6.21
18.05
11.78
270.00
1,915.60
192.01
838.87
136.00

1,361.2
739.0
48.8
1.1
2.6
6.1
10.8
11.0
2.8
2.7
3.4
2.0
4.1
2.1
3.9
4.1
0.5
3.4
2.2
0.9
2.7
1.8
54.0
383.1
38.4
167.8
27.2

Цэвэр ашиг,
сая төг
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37
38
39
40
41
42
43

Улаанбаатар төмөр зам ХНН
Монголын цахилгаан холбоо ХК
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар
Хөгжлийн банк ХХК
Үнэт цаасны төлбөр тооцоо
төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХК
Монгол ус ТӨҮГ
Монголын хөрөнгийн бирж ХК
НИЙТ ДҮН

15,000.00
536.30
4,020.00
2,010.00

5,250.0
107.3
804.0
402.0

415.09

83.0

174.13
51.75

34.8
7.8
9,723.4

Хүний хөгжил санд төвлөрүүлэх хувьцааны ногдол ашгийн орлогоор 15.0 тэрбум
төгрөг Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрээс төвлөрөхөөр байна. Орон нутгийн төсөвт
төвлөрүүлэх 8.5 тэрбум төгрөгөөс 8.3 тэрбум төгрөг нь Өмнөговь аймагт, 0.2 тэрбум
төгрөг нь Улаанбаатар хотод ногдож байна.
Татварын зардал буюу хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн тухай
Татварын байгууллагаас олгож буй татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт
Татварын хуулиар 40 төрлийн хөнгөлөлт, 204 төрлийн чөлөөлөлт, нийт 244
төрлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөтийн зохицуулалт байна. Өмнөх онтой харьцуулахад эдгээр
зүйл заалтуудаас Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай болон Хувь хүний
орлогын албан татварын тухай хуулиас тус бүр нэг заалтад өөрчлөлт орж, Нэмэгдсэн
өртгийн албан татварын тухай болон Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулиас тус
бүр нэг заалт хүчингүй болоод байна. Түүнчлэн шинээр Нэмэгдсэн өртгийн албан
татвараас чөлөөлөх тухай 3 хууль, Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай 2 хууль
нэмсэн байна.
Өөрчлөлт орсон хуулиудын талаар дурьдвал:
Газрын тосны салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн газрын тос
хайх, олборлох, ашиглах үйл ажиллагааны зориулалтаар импортолсон бараа
бүтээгдэхүүнийг 2000 оноос эхлэн 10 гаруй жил татвараас чөлөөлж иржээ. Газрын тосны
салбарт оруулж буй хөрөнгө оруулалтыг богино хугацаанд үр ашигтай хийлгэх, Засгийн
газарт ногдох үр ашгийн хугацааг наашлуулах зорилгоор 2013 оны 1 дүгээр сарын 1-ний
өдрөөс эхлэн нэмэгдсэн өртгийн албан татвар болон гаалийн албан татварын
чөлөөлөлтийн заалтыг хүчингүй болгосон байна.
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай
2013 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуулиар “хадгаламжийн даатгалын сангийн
хураамжийн орлого”-ыг албан татвараас чөлөөлөхөөр шийдвэрлэсэн байна.
Түүнчлэн 2013 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдөр Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас
чөлөөлөх тухай 2 хууль, Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай 3 хууль батлагдсанаас
нийтийн тээврийн үйл ажиллагааг дэмжих тухай тусгасан хууль нь 2014 оны 1 дүгээр
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сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөх бол бусад хуулиуд нь батлагдсан өдрөөсөө эхлэн
мөрдөгдөж эхэлсэн байна. Тэдгээр нь ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт, ойн аж ахуйн арга
хэмжээний ажлыг дэмжих, газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих, барилгын
салбарыг дэмжих, нийтийн тээврийн үйл ажиллагааг дэмжих зориулалттай байна.
Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн техник, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг 2007
оноос гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлж ирсэн бөгөөд тус хууль
2014 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дуусгавар болно.
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль болон Хувь хүний
орлогын албан татварын тухай хуульд Засгийн газрын өрийн бичиг /бонд/-ийн төлбөр,
хүүг албан татвараас чөлөөлөх заалтууд тусгагдсан байдаг. Эдгээр заалтуудын “Засгийн
газрын” гэдгийг “Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын” гэж өөрчилсөн бөгөөд
2014 оны 1 дүгээр сарын 1-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхлэх юм.
Хүснэгт 28. Татварын чөлөөлөлт эдлүүлж буй заалтуудын өөрчлөлт
Хууль
Нэмэгдсэн
өртгийн албан
татварын тухай

Нэмэгдсэн
өртгийн албан
татвараас
чөлөөлөх тухай

Өнөөгийн
байдал

Тайлбар

Хүчингүй
болсон.

2012 оны 10 сарын 25-ны
өдрийн хуулиар хүчингүй
болгож 2013 оны 1 дүгээр
сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
даган мөрдөж байна.

"Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж ажлын байрыг
нэмэгдүүлэх, импортыг орлох, экспортыг дэмжсэн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор импортоор оруулж
байгаа жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт
бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл"-ийг нэмэгдсэн
өртгийн албан татвараас 2012 оны 12 сарын 31-ны өдрийг
хүртэл чөлөөлнө. 2009.07.16.

Дуусгавар
болно.

2012 оны 10 сарын 25-ны
өдрийн хуулиар нэг
жилээр сунгасан бөгөөд
2014 оны 1 сарын 1-ний
өдрөөс хүчингүй болно.

“Ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт, ойн аж ахуйн арга хэмжээний
ажил болон импортоор оруулж байгаа тууш чиглэлийн
нимгэн давхаргатай хавтан /ОSB/, бөөрөнхий мод, гуалин,
модон зүсмэл материал, стандартын дагуу хийгдсэн, угсрахад
бэлэн модон барилгын угсармал хийц”-ийг нэмэгдсэн
өртгийн албан татвараас чөлөөлнө. 2013.06.07.

Шинээр
нэмэгдсэн

2013.06.07-ны өдрөөс
2017.12.31-ний өдрийг
хүртэл мөрдөгдөнө.

“Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг газрын тос, занар болон
нүүрснээс үйлдвэрлэлийн аргаар гарган авах төслийн хүрээнд
импортоор оруулж байгаа технологийн тоног төхөөрөмж,
сэлбэг болон тусгай зориулалтын барилгын материал”-ыг
нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлнө. 2013.06.07.

Шинээр
нэмэгдсэн.

2013.06.07-ны өдрөөс
2018.12.31-ний өдрийг
хүртэл мөрдөгдөнө.

“Үйлдвэрлэснээс хойш нэг хүртэл жилийн насжилттай, шинэ
троллейбус, нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний
стандартын шаардлага хангасан, 24 буюу түүнээс дээш
суудалтай, 45 буюу түүнээс дээш зорчигчийн багтаамжтай,
үйлдвэрлэснээс хойш нэг хүртэл жилийн насжилттай, шинэ
автобусыг импортоор оруулах”-д нэмэгдсэн өртгийн албан
татвараас чөлөөлнө. 2013.06.07.

Шинээр
нэмэгдсэн.

2014.01.01-ний өдрөөс
2016.12.31-ний өдрийг
хүртэл мөрдөгдөнө.

Чөлөөлөх заалтууд
13.1.9. "газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах талаар
засгийн газартай байгуулсан гэрээний дагуу газрын тостой
холбоотой үйл ажиллагаанд зориулан импортолсон техник,
тоног төхөөрөмж, материал, түүхий эд, сэлбэг хэрэгсэл,
автобензин, дизелийн түлш"-ийг албан татвараас чөлөөлнө.
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Өнөөгийн
байдал

Тайлбар

Хүчингүй
болсон.

2012 оны 10 сарын 25-ны
өдрийн хуулиар хүчингүй
болгож 2013 оны 1 дүгээр
сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
даган мөрдөж байна.

"Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж ажлын байрыг
нэмэгдүүлэх, импортыг орлох, экспортыг дэмжсэн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор импортоор оруулж
байгаа жижиг, дунд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн зориулалт
бүхий тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл"-ийг нэмэгдсэн
өртгийн албан татвараас 2012 оны 12 сарын 31-ний өдрийг
хүртэл чөлөөлнө. 2009.07.16.

Дуусгавар
болно.

2012 оны 10 сарын 25-ны
өдрийн хуулиар нэг
жилээр сунгасан бөгөөд
2014 оны 1 сарын 1-ний
өдрөөс хүчингүй болно.

“Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг газрын тос, занар болон
нүүрснээс үйлдвэрлэлийн аргаар гарган авах төслийн хүрээнд
импортоор оруулж байгаа технологийн тоног төхөөрөмж,
сэлбэг болон тусгай зориулалтын барилгын материал”-ыг
гаалийн албан татвараас чөлөөлнө. 2013.06.07.

Шинээр
нэмэгдсэн.

2013.06.07-ны өдрөөс
2018.12.31-ний өдрийг
хүртэл мөрдөгдөнө.

“Импортоор оруулж байгаа /4410.12/ тууш чиглэлийн нимгэн
давхаргатай хавтан /ОSB/, стандартын дагуу хийгдсэн,
угсрахад бэлэн модон барилгын угсармал хийц”-ийг гаалийн
албан татвараас чөлөөлнө. 2013.06.07

Шинээр
нэмэгдсэн.

2013.06.07-ны өдрөөс
2017.12.31-ний өдрийг
хүртэл мөрдөгдөнө.

Хууль

Чөлөөлөх заалтууд

Гаалийн тариф,
гаалийн
татварын тухай

38.1.8. "газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах талаар
засгийн газартай байгуулсан гэрээний дагуу газрын тос хайх,
олборлох, ашиглах үйл ажиллагаанд зориулан импортлосон
техник, тоног төхөөрөмж, материал, түүхий эд, сэлбэг
хэрэгсэл, автобензин, дизелийн түлш"-ийг албан татвараас
чөлөөлнө.

Гаалийн албан
татвараас
чөлөөлөх тухай

Аж ахуйн
нэгжийн
орлогын албан
татварын тухай

Хувь хүний
орлогын албан
татварын тухай

18.1.1. "Засгийн газрын болон Монгол Улсын хөгжлийн
банкны өрийн бичгийн /бонд/ хүү"-г албан татвараас
чөлөөлнө.

Өөрчлөлт
орсон.

“Засгийн газрын” гэдгийг
“Засгийн газар, аймаг,
нийслэлийн Засаг
даргын” гэж өөрчилсөн
бөгөөд 2014 оны 1 дүгээр
сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
мөрдөж эхэлнэ.

18.1.10. "Хадгаламжийн даатгалын сангийн хураамжийн
орлого"-ыг албан татвараас чөлөөлнө.

Шинээр
нэмэгдсэн.

2013.01.10-ны өдөр нэмж
оруулсан.

Өөрчлөлт
орсон.

“Засгийн газрын” гэдгийг
“Засгийн газар, аймаг,
нийслэлийн Засаг
даргын” гэж өөрчилсөн
бөгөөд 2014 оны 1 дүгээр
сарын 1-ний өдрөөс эхлэн
мөрдөж эхэлнэ.

16.1.5. "Засгийн газрын болон Монгол Улсын хөгжлийн
банкны өрийн бичиг /бонд/-ийн төлбөр, хүү, анз"-г албан
татвараас чөлөөлнө.

Татварын ерөнхий хуулийн 3 дугаар зүйлд заасны дагуу татварын хөнгөлөлт,
чөлөөлөлтийг гагцхүү хуулиар ногдуулдаг. Батлагдсан 244 төрлийн хөнгөлөлт,
чөлөөлөлтийн заалтуудыг тусгагдсан хуулийн нэр, төрлөөр нь дор авч үзэв.
Хүснэгт 29. Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлж буй хуулиуд
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№

Хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд хамрагдсан хуулиуд

Чөлөөлөлт
/заалтын
тоо/

Хөнгөлөлт
/заалтын
тоо/

Нийт
хөнгөлөлт,
чөлөөлөлтийн
заалтын тоо

11

7

18

56

0

56

11

7

18

4

0

4

4

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын
тухай
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай
(шинэчилсэн найруулга)
Бууны албан татварын тухай

5

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

32

0

32

6

11

1

12

1

0

1

8

Газрын төлбөрийн тухай
“Мянганы зам” төслийг хэрэгжүүлэхтэй
холбогдуулан түгээмэл тархацтай ашигт малтмал
ашигласны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай

32

2

34

9

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай

4

3

7

10

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай

16

8

24

11

7

0

7

2

5

7

2

5

7

14

Чөлөөт бүсийн тухай
“Цагааннуур” худалдааны чөлөөт бyсийн эрх
зyйн байдлын тухай
"Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсийн эрх
зүйн байдлын тухай
Онцгой албан татварын тухай

7

0

7

15

Татварын ерөнхий хууль

1

0

1

16

Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай

4

1

5

17

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай

3

1

4

204

40

244

1
2
3

7

12
13

НИЙТ

Хууль тогтоомжийн дагуу олгосон нийт татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт 2011 онд
554.7 тэрбум төгрөг буюу нийт татварын орлогын 15.3 хувь, 2012 онд 704.6 тэрбум төгрөг
буюу нийт татварын орлогын 16.8 хувьтай тэнцэж байсан байна. Улмаар 2013 оны эхний
хагас жилийн байдлаар 268.9 тэрбум төгрөг буюу нийт татварын орлогын 10.6 хувьд
хүрээд байна.
Хүснэгт 30. Татварын зардлын хэмжээ, 2013 оны эхний хагас жил /сая төгрөг/
Үзүүлэлт
Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан
татварын тухай хууль
Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын
тухай хууль
Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх
тухай
Хувь хүний орлогын албан татварын
тухай хууль

Чөлөөлөлт

Бүтэц, %

Хөнгөлөлт

Бүтэц, %

1,851.0

0.8

6.3

0.03

158,154.3

64.2

-

-

52,749.8

21.4

-

-

20,673.2

8.4

22,675.2

99.97
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Үзүүлэлт

Чөлөөлөлт

Бүтэц, %

Хөнгөлөлт

Бүтэц, %

12,792.6

5.2

-

-

246,220.8

100.0

22,681.5

100.0

Онцгой албан татварын тухай
Нийт

2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар олгосон нийт хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн
91.6 хувь нь чөлөөлөлт, 8.4 хувь нь хөнгөлөлт байна. Нийт чөлөөлөлтийн 64 орчим хувийг
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, 21 гаруй хувийг гаалийн албан татвар эзэлж байна.
Хамгийн их хөнгөлөлтийн заалттай Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн
дагуу олгосон хөнгөлөлт нь нийт хөнгөлөлтийн дийлэнхийг бүрдүүлсэн байна.
Хүснэгт 31. Татварын зардлын хэмжээ, хууль тус бүрээр /сая төгрөг/
Үзүүлэлт
НИЙТ ТАТВАРЫН ЗАРДЛЫН
ХЭМЖЭЭ
Аж ахуйн нэгжийн орлогын
албан татварын тухай хууль
Хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд эзлэх хувь

Нэмэгдсэн өртгийн
Албан татварын тухай хууль
Хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд эзлэх хувь

Гаалийн албан татвараас
чөлөөлөх тухай
Хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд эзлэх хувь

Хувь хүний орлогын
Албан татварын тухай хууль
Хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд эзлэх хувь

Онцгой албан татварын тухай
Хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд эзлэх хувь

2011 он

2012 он

2013 оны эхний
хагас жил

2013 оны ХБГ

554,688.9

704,558.4

268,902.3

534,610.3

16,231.0

23,475.0

1,857.2

3,714.5

2.9

3.3

0.7

0.7

384,314.7

490,398.7

158,154.3

315,469.8

69.3

69.6

58.8

59.0

94,379.9

113,570.1

52,749.8

105,499.5

17.0

16.1

19.6

19.7

51,281.8

55,633.7

43,348.4

86,696.9

9.2

7.9

16.1

16.2

8,481.6

21,481.0

12,792.6

23,229.7

1.5

3.0

4.8

4.3

Өмнөх 2012 оны байдлаар татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг татварын хуулиар
авч үзвэл, хамгийн өндөр буюу 69.6 хувь нь Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай
хуулийн хүрээнд, 16.1 хувь нь гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийн хүрээнд,
3.3 хувь нь аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн хүрээнд, 7.9 хувь нь
хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн хүрээнд, 3.0 хувь нь онцгой албан
татварын тухай хуулийн хүрээнд тус тус татвараас чөлөөлөгдөж, хөнгөлөгдсөн байна.
Хүснэгт 32. Татварын зардлын хэмжээ, салбараар /сая төгрөг/
Салбарын ангилал

2013 оны
эхний
хагас жил
4,583.7

35,271.2

46,743.6

8,931.4

119,981.2

34,524.8

10,974.4

63,438.0

645.1

233.0

2,994.1

2010 он

2011 он

2012 он

Хөдөө аж ахуй

3,438.4

10,246.7

17,002.5

Уул уурхай олборлолт

15,511.9

48,794.4

Боловсруулах үйлдвэрлэл

5,955.7

11,983.0

Бөөний болон жижиглэн

1,762.3

353.7

Нийт
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Салбарын ангилал

2010 он

2011 он

2012 он

2013 оны
эхний
хагас жил

Нийт

3,557.5

13,748.1

25,785.3

33,081.2

76,172.1

6,511.5

4,961.5

25,806.0

16,641.5

53,920.6

426.3

797.4

3,082.6

2,383.8

6,690.1

69,341.9

234,105.9

236,008.8

113,622.3

653,079.0

2,565.6

3,190.4

2,915.1

4,091.7

12,762.8

28,936.8

40,141.8

61,725.9

16,346.4

147,150.9

30.6

17.2

18.5

9.7

75.9

6,470.6

2,605.5

3,843.7

2,143.2

15,063.0

116,221.3

183,743.2

246,456.5

55,860.0

602,281.0

260,730.4

554,688.9

704,558.4

268,902.3

1,788,880.1

худалдаа
Тээвэр ба агуулахын үйл
ажиллагаа
Санхүүгийн болон даатгалын үйл
ажиллагаа
Захиргааны болон дэмжлэг
үзүүлэх үйл ажиллагаа
Төрийн удирдлага ба батлан
хамгаалах үйл ажиллагаа албан
журмын нийгмийн хамгаалал
Боловсрол
Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн
үйл ажиллагаа
Үйлчилгээний бусад үйл
ажиллагаа
Олон улсын байгууллага, суурин
төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа
Бусад
Нийт

2013 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлээр 2010 оноос хойш нийт 1.8 их наяд
төгрөгийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг хуулийн дагуу олгосон байна.
Гаалийн байгууллагын үзүүлсэн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт
Гадаад худалдааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, улс орны хилээр зарим төрлийн барааг
нэвтрүүлэхийг дэмжих замаар эдийн засгийн хөгжлийг дэмжихэд манай улс тарифын бус
зохицуулалт, тэр дундаа татварын чөлөөлөлтийг түлхүү хэрэглэсээр байна.
Манай улсын эдийн засгийн бодлоготой уялдан нийт импортод эзлэх татварын
чөлөөлөлтийн дүн, бүтэц жил бүр харилцан адилгүй байгааг сүүлийн 10 жилийн татварын
чөлөөлөлтийн талаар нэгтгэсэн хүснэгтээс харж болно.
Хүснэгт 33. Татварын зардлын хэмжээ, салбараар /сая ам.доллар/
Үзүүлэлт

2008

2009

2010

2011

2012

2013
VIII

2013
ХБГ

Нийт импорт

2,751.3

2,046.5

3,300.5

6,783.9

6,732.3

4,189.2

6,598.0

Татвараас
чөлөөлөгдсөн импорт
ЗГ-ын болон бусад
тусламж

435.1
15.8%
59.2
13.6%
22.8
5.20%
114.5

437.1
21.4%
69
15.8%
35.2
8%
80.2

381.9
11.6%
126.8
33.2%
15.2
4%
83.5

655.6
9.7%
145.3
22.2%
8.2
1.20%
214.2

787.2
12%
128.7
16%
7.2
1%
140.1

437.0
10%
60.1
14%
7.5
2%
76.2

753.8
11%
105.5
14%
11.3
2%
125.7

ЗГ-ын зээл
УБТЗ
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Монросцветмет
ГХО уул уурхай
Газрын тосны салбар
Бусад

26.3%

18.3%

21.9%

32.7%

18%

17%

17%

0

3.8

6.4

9.2

5.1

0.7

1.3

0%
20.4
4.7%
120.8
27.8%
22.1
5.1%

0.9%
10.7
2.4%
93.9
21.5%
61
14.0%

1.7%
10.8
2.8%
38
10.0%
72.8
19.1%

1.4%
8.2
1.3%
62.8
9.6%
207.4
31.6%

1%
15.3
2%
87.4
11%
403.3
51%

0%
7.2
2%
285.3
65%

0%
10.8
1%
499.2
66%

График 26. Нийт импортод эзлэх чөлөөлөгдсөн импортын хувь
35%

32.0%
28.0%

30%

23.0%

25%
20%

21.0%
15.0% 16.0%

15%

12.0%

10.0%

12.0%

10.0%

11.0%

2013/VIII

2013*

10%
5%
0%
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Нийт импортод эзлэх татвараас чөлөөлөгдсөн импортын хэмжээ 2013 оны эхний 8
сарын байдлаар өнгөрсөн оноос 17.9 хувиар буурчээ. Үүнд Засгийн газрын болон олон
улсын байгууллагын тусламж, жижиг дунд, үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуй, гурилын
үйлдвэрлэл, усалгаа, ойн аж ахуйн зориулалтаар импортлож буй тоног төхөөрөмж, сэлбэг
хэрэгслийн импортын бууралт гол нөлөөг үзүүлсэн байна. Өнгөрсөн оны мөн үед 110.4
тэрбум төгрөгийн татварын чөлөөлөлт үзүүлсэн бол энэ онд 97.7 тэрбум төгрөг болж
буурлаа.
Манай улс Дэлхийн худалдааны байгууллагын өмнө хүлээсэн үүрэг амлалтын
дагуу импортын тарифын болон тарифын бус зохицуулалтыг хэрэглэж байгаа бөгөөд энэ
нь нэг талаас улсын төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, нөгөө талаас үндэсний үйлдвэрлэлийг
дэмжих, дотоодын бараа, бүтээгдэхүүний зах зээл, аюулгүй байдал, дархлааг хамгаалах,
эдийн засгийг дэмжих чухал ач холбогдолтой механизм тул татварын хөнгөлөлт,
чөлөөлөлтийг хавтгайруулан үзүүлэх нь зохимжгүй байдаг. Татварын хөнгөлөлт,
чөлөөлөлтийг хавтгайруулан хэрэглэх буюу нэмэгдүүлэх нь сөрөг нөлөөллийг бий болгож
байна. Үүнд:





Татвар төлөгчдийн дунд тэгш бус байдал үүсгэх,
Татварын тооцоолол хийх, татварын алба хяналт тавихад хүндрэлтэй байх,
Татвар төлөх нийгмийн сэтгэлгээг төлөвшүүлэхэд саад болох,
Татварын бааз суурь, татварын орлого буурах зэрэг болно.
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Аливаа салбарын үйл ажиллагааг татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн аргаар
дэмжих нь чухал боловч зөвхөн цаг үеийн онцгой шаардлагатай, богино хугацааны
дэмжлэг эсхүл стратегийн өндөр ач холбогдол бүхий цөөн тооны бараа, бүтээгдэхүүнд
хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг үзүүлэх нь илүү үр дүнтэй байдаг.
Төсвийн тухай хууль батлагдсаны дараа УИХ-аар татварын хөнгөлөлт,
чөлөөлөлттэй холбоотой хууль, тогтоомжийг батлан гаргах нь зах зээлийн зарчмыг
алдагдуулах, төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх, зах зээлийн шударга өрсөлдөөнд нөлөөлөх,
улмаар төсвийн орлого буурахад тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж, төсөвт дарамт учруулж
буй тул татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг бууруулах бодлого баримтлах шаардлага
тулгарч байна.
Татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн зардлын 2014-2015 оны төсөөлөл
Өнөөгийн үйлчилж буй татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийн хуулийн заалтууд 20142015 онуудад үргэлжлэн үйлчлэх тохиолдолд татварын нийт зардлын хэмжээ 2014 онд
562.7 тэрбум төгрөг, 2015 онд 619.4 тэрбум төгрөгт хүрэх тооцоо гарч байна.
Хүснэгт 34. Татварын зардлын төсөөлөл /сая төгрөг/
2013 оны
эхний
хагас жил

2013 оны
ХБГ

2014
төсөөлөл

2015
төсөөлөл

268,902.3

534,610.3

562,706.1

619,420.2

1,857.2

3,714.5

4,871.6

5,730.3

0.7

0.7

0.9

0.9

158,154.3

315,469.8

325,773.3

358,644.9

58.8

59.0

57.9

57.9

52,749.8

105,499.5

109,130.7

119,821.4

Хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд эзлэх хувь
4. Хувь хүний орлогын албан татварын
тухай хууль
Хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд эзлэх хувь

19.6

19.7

19.4

19.3

43,348.4

86,696.9

94,498.2

103,948.0

16.1

16.2

16.8

16.8

5. Онцгой албан татварын тухай

12,792.6

23,229.7

28,432.3

31,275.5

4.8

4.3

5.1

5.0

Үзүүлэлт
НИЙТ ТАТВАРЫН ЗАРДЛЫН
ХЭМЖЭЭ
1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан
татварын тухай хууль
Хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд эзлэх хувь
2. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай
хууль
Хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд эзлэх хувь
3. Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд эзлэх хувь

2014 оны хувьд татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтийг татварын төрлөөр авч үзвэл, аж
ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн хүрээнд 4.8 тэрбум төгрөг буюу
нийт татварын зардлын 0.9 хувь, Нэмэгдсэн өргтйн албан татварын тухай хуулийн хүрээнд
325.7 тэрбум төгрөг буюу нийт татварын зардлын 57.9 хувь, Гаалийн албан татвараас
чөлөөлөх тухай хуулийн хүрээнд 109.1 тэрбум төгрөг буюу нийт татварын зардлын 19.4
хувь, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу 94.5 тэрбум төгрөг буюу
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нийт татварын зардлын 16.8 хувь, Онцгой албан татварын тухай хуулийн дагуу 28.4
тэрбум төгрөг буюу нийт татварын зардлын 5.1 хувьтай тэнцэхээр төсөөлж байна.

ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, САНХҮҮЖИЛТ
Монгол Улсын 2014 оны төсвийн зарлага, баримтлах зарчим
Монгол Улсын 2014 оны нэгдсэн төсвийн нийт зарлага 7,275.1 тэрбум төгрөг
байхаар байгаа нь 2014 оны Төсвийн хүрээний мэдэгдэлтэй харьцуулахад 411.3 тэрбум
төгрөгөөр, 2013 оны батлагдсан төсвөөс 169.5 тэрбум төгрөгөөр тус тус буурахаар байна.

Тэрбум төгрөг

График 1. Нэгдсэн төсвийн нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн, 2008-2014 төсөл
10,000.0
62.2%
7,686.37,275.1
7,444.6
8,000.0
6,499.6
41.2%
6,017.8
31.8% 4,997.0
6,000.0
20.4% 23.7%
18.3%
5.35%
8.0%
4,000.0
2,466.82,336.63,080.7
1,747.3
2,000.0
0.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2014
бат. ХБГ ТХМ төс

80%
60%
40%
20%
0%
-20%

Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн
Төсвийн зарлагын өсөлтийн хувь

Монгол Улсын 2014 оны Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын бүтцийг эдийн засгийн
ангиллаар авч үзвэл нийт зарлагын 73.0 хувь буюу 5,327.4 тэрбум төгрөг нь урсгал зардал,
27.0 хувь буюу 1,986.3 тэрбум төгрөг нь хөрөнгийн зардал байна. Нэгдсэн төсвийн
бүрэлдэхүүнээр авч үзвэл Улсын төсвөөс нийт 5,572.5 тэрбум төгрөг, Нийгмийн
даатгалын сангийн төсвөөс 1,289.3 тэрбум төгрөг, Хүний хөгжил сангийн төсвөөс 312.1
тэрбум төгрөг, Орон нутгийн төсвийн нийт 2,094.2 тэрбум төгрөгийг тус тус ирэх онд
зарцуулахаар байна.
График 2. Нэгдсэн төсвийн урсгал зарлага, өсөлтийн хувь, 2008-2014 төсөл
6,000.0

43.4%
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5,000.0
4,000.0

1,000.0

5,356.7
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3,236.4
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2,000.0
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40%
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30%

2,256.7

4.6%

50%
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2010-2012 онд урсгал зарлага жилд дунджаар 22.0-43.4 хувийн өсөлттэй байсныг
2013 оноос эхлэн төсвийн бодит орлоготой уялдуулан төсвийн тогтвортой байдлыг хангаж
урсгал зарлагын бууралт дунджаар 1.0 хувьтай байна.
Хүснэгт 1. Төсвийн урсгал зарлагын бүтэц, 2008-2014*

Урсгал зарлагад эзлэх хувь:
1. Цалин хөлс, НДШимтгэл
2. Бараа, үйлчилгээний
бусад зардал
3. Зээлийн үйлчилгээний
төлбөр
4. Татаас ба шилжүүлэг

4,428.1
29.6%

2013
бат.
4,906.1
28.7%

2014
ТХМ
5,356.7
29.9%

2014
төс
5,327.4
29.5%

21.7%

19.3%

21.9%

20.8%

20.3%

1.9%

1.2%

2.8%

8.1%

8.2%

8.7%

46.4%

52.4%

50.8%

41.3%

41.0%

41.5%

2008

2009

2010

2011

2012

1,761.2
30.9%

1,842.9
34.2%

2,256.7
28.7%

3,236.4
24.8%

29.0%

21.4%

23.0%

1.1%

1.6%

39.0%

42.8%

* Засгийн газраас өргөн барьсан төсөл, тооцоололд үндэслэв

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн урсгал зардлын 2014 оны төсвийн төслийг
боловсруулахдаа Төсвийн тогтвортой байдлыг хангах, төсвийн зарлагын үр ашгийг
нэмэгдүүлэх зорилгоор дараах зарчмыг баримталлаа. Үүнд:
9. Төсвийн урсгал зардлын өсөлтийг хязгаарлаж 2014 оны төсвийн төслийг 2013
оны түвшинд төлөвлөх;
10. Тэвчиж болох урсгал зардлыг хэмнэх, үр ашиггүй зардлыг төсөвт тусгахгүй
байх замаар төсвийн зардлыг тэлэхгүй байх;
11. Төсвийн байгууллагуудын урсгал зардал, орон тоог нэмэгдүүлэхгүй байх, орон
тоо, урсгал зардлыг нэмэгдүүлэх үр дагавар бүхий аливаа шийдвэрийг
хэрэгжүүлэхдээ ажлын ачааллыг нягтруулах, бүтэц чиг үүргийг оновчтой
тогтоох замаар 2013 оны төсвийн түвшинд багтаах;
12. Төрийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг бууруулахгүй байхаар төсвийн урсгал
зардлыг төлөвлөх;
13. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч бүр шинээр хэрэгжүүлэх аливаа хөтөлбөр, арга
хэмжээний урсгал зардалд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг өөрийн эрхлэх
асуудлын хүрээнд хэрэгжиж буй хөтөлбөр, арга хэмжээний гүйцэтгэлтэй
уялдуулан, үр дүн, ач холбогдлыг харгалзан дахин эрэмбэлэх замаар төсвийн
суурь зарлагын хязгаарт багтаан төсвийн хөрөнгийн дахин хуваарилалт хийх;
14. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн дагуу цалин, тэтгэвэр, тэтгэмжийн
хэмжээг инфляцийн түвшин, салбарын онцлог, хөдөлмөрийн бүтээмжтэй
уялдуулан нэмэгдүүлэх тогтолцоог 2014 оноос эхлэн үе шаттай хэрэгжүүлэх;
15. Засгийн газрын бус эрх мэдлийн байгууллагуудын төсвийн хараат бус байдлыг
хангах зорилгоор Ерөнхийлөгч, Шүүх эрх мэдлийн байгууллагууд, УИХ болон
түүнд ажлаа тайлагнадаг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчид, Прокурор зэрэг
байгууллагуудын төсвийг зохих журмын дагуу төсөвт тусгах;
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16. Төсвийг төлөвлөх, бүрдүүлэх, хуваарилах, хэрэгжилтийг тайлагнах үйл
ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх,
хяналтыг сайжруулах.
Ирэх онд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зардлыг төсвийн
төсөлд тусгалаа Үүнд:






Монгол Улсын хувьд нийгмийн даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, ирээдүйд
үүсэх нийгмийн халамжийн зардлыг бууруулах чиглэлээр батлагдсан “Ажилласан
жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн тооцох тухай хууль”-ийн хэрэгжилт
2014 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс бүрэн эхлэхтэй холбогдуулан нийт 72.2 мянган
иргэний нэмэгдэл тэтгэвэрт 31.6 тэрбум төгрөгийн зардлыг тусгалаа.
Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийн шинэчлэлийн хүрээнд иргэнийг
эрүүл мэндээс үүдэлтэй санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалах үүргээ биелүүлдэг,
даатгуулагчид чанартай тусламж үйлчилгээг худалдан авах чадавхи бүхий
тогтолцоо болгон хөгжүүлэн шинэчлэхээр зорьж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын
сангийн чадамжтай уялдуулан 2014 онд даатгуулагчид үзүүлэх тусламж
үйлчилгээний хувьсах зардлын хэмжээг бодит өртөгийн судалгаанд үндэслэн
шинэчлэн тогтоон төсвийн төсөлд тусгалаа. Тарифыг тусламж үйлчилгээний бодит
өртөгт ойртуулан нэмэгдүүлснээр даатгуулагчийн хувиасаа төлөх төлбөрийн
хэмжээ буурах, тусламж үйлчилгээний чанар, хяналт сайжрах, мөн дутагдаж байгаа
зардлын зөрүүг төсвөөс нөхөж байгаа өнөөгийн тогтолцоог өөрчлөх, төсвийн
ачаалал буурах зэрэг ач холбогдолтой юм.
Төрийн байгууллагуудын чиг үүргийг оновчтой тодорхойлж санхүүжүүлэх, чиг
үүргийн давхардлыг арилгах, төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллага,
хувийн хэвшлээр гүйцэтгүүлэх боломжийг бүрдүүлэх замаар төсвийн хөрөнгийн үр
ашгийг дээшлүүлэх, төсвийн зардлыг бууруулах чиглэлээр холбогдох судалгаа,
санал боловсруулах ажил хийгдэж эхлээд байна.

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн урсгал зардлын 2014 оны төсвийн төслийг
боловсруулах, 2014 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн арга хэмжээтэй уялдуулан холбогдох
хууль, тогтоомжийн шийдвэрийн төслийг боловсруулан танилцуулж байна. Үүнд:
1. Засгийн газраас баримталж буй ажлын байр нэмэгдүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээлд
мэргэжилтэй ажилтны эрэлт хэрэгцээг хангах бодлогын хүрээнд Мэргэжлийн
сургалт, үйлдвэрлэлийн төвүүдэд суралцагч оюутнуудад сар бүр олгодог 45.0
мянган төгрөгийн тэтгэлгийн хэмжээг 2014 оноос эхлэн их, дээд сургуулийн
оюутнуудад олгож буй тэтгэлэгтэй дүйцэхүйц хэмжээнд буюу 70.0 мянган төгрөг
болгон өөрчлөхөөр Засгийн газрын тогтоолд өөрчлөлт оруулах.
2. Төсвийн тухай хуулийн 43.4-т Төсвийн захирагч нь хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга
хэмжээнд батлагдсан төсвийг дараагийн төсвийн жилийн 3 дугаар сарын 31-ний
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өдөр хүртэлх хугацаанд зарцуулах эрхтэй байхаар зохицуулагдсан. Хуулийн энэхүү
заалт нь төсөв, санхүүгийн жилийн мөчлөгийг алдагдуулж, тухайн жилийн төсвийн
хөрөнгө оруулалтын зарлагыг дараа жилийн 3 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл
санхүүжүүлэхэд мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр дутагдах, төсвийн гүйцэтгэл, Засгийн
газрын санхүүгийн нэгдсэн тайланг боловсруулахад хугацаа алдах зэрэг сөрөг үр
дагавар бий болгож байгаа тул хуулийн заалтыг хүчингүй болгох.
3. Их, дээд сургуулийн өдрийн ангийн оюутнуудад олгож буй тэтгэлэгийн хэмжээг
ирэх онд 2013 оны түвшинд хэвээр хадгалахаар Дээд боловсролын санхүүжилт,
суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах.
Монгол Улсын төсвийн тухай хуулийн 32.2.7 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах хөтөлбөр,
арга хэмжээний жагсаалт, төсөвт үзүүлэх нөлөөллийг тооцлоо. Үүнд:
1. “Түлш, эрчим хүчний салбарын талаар авах арга хэмжээний тухай” Улсын Их
Хурлын 2010 оны 72 дугаар тогтоол, цахилгаан, эрчим хүчний үнэ тариф
нэмэгдүүлэх тухай Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2013 оны 68 дугаар тогтоол,
шийдвэрийг харгалзан үзэж эрчим хүчний компаниудад төсвөөс олгож буй
татаасыг 2014 онд нийт 4.6 тэрбум төгрөгөөр бууруулахаар тооцож төсөвт тусгалаа.
2. Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй 55 насанд хүрсэн эмэгтэй,
60 насанд хүрсэн эрэгтэй болон хөдөлмөрийн чадвараа 50-аас дээш хувиар алдсан
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийт 74.0 мянган иргэн нийгмийн халамжийн сангаас
сар бүр 103.6 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авдаг. Ажилласан жил, тэтгэврийн
даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулснаар халамжийн сангаас тэтгэвэр авч буй
159 ахмад настан, 7920 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийгмийн даатгалын сангаас
хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр буюу сар бүр 145.2 мянган төгрөгийн тэтгэврээ авах эрх
үүссэн бөгөөд 2014 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс тэтгэвэр авч эхлэхээр тооцож тусгав.
Ингэснээр 2014 оны нийгмийн халамжийн сангийн төсөв 10,043.8 сая төгрөгөөр
буурч, харин нийгмийн даатгалын сангийн зарлага 14,076.8 сая төгрөгөөр өсч
байна.
3. Төрийн байгууллагуудын чиг үүргийг оновчтой тодорхойлж санхүүжүүлэх, чиг
үүргийн давхардлыг арилгах, төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллага,
хувийн хэвшлээр гүйцэтгүүлэх боломжийг бүрдүүлэх замаар төсвийн хөрөнгийн үр
ашгийг дээшлүүлэх, төсвийн зардлыг бууруулах чиглэлээр холбогдох судалгаа,
санал боловсруулах ажил хийгдэж байна. Энэ ажлын хүрээнд Зам тээврийн яамтай
харилцан зөвшилцөж “Автотээврийн үндэсний төв” улсын төсөвт үйлдвэрийн
газрыг 2014 оны төсвийн жилээс эхлэн аж ахуйн тооцоот төрийн өмчит үйлдвэрийн
газар болгон өөрчлөн байгуулах, ингэснээр төсвийн зардлыг 5.8 тэрбум төгрөгөөр
бууруулах саналыг төсвийн төсөлд тусгалаа.
4. Сум хөгжүүлэх санд 2011-2013 онд төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө нийт 72.0 тэрбум
төгрөгт хүрсэн нь улсын хэмжээнд 1 суманд дунджаар 200 гаруй сая төгрөгийн
эргэлтийн сан үүсэх нөхцөл бүрдэж байна. Энэ нь Засгийн газрын 2012-2016 оны
үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан сум хөгжүүлэх сангийн эргэлтийн хөрөнгийн эх
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үүсвэрийг 1 суманд 150.0 сая төгрөгт хүргэх зорилт хангагдах нөхцөл бүрдсэн тул
2014 оны төсвийн жилд уг санд төсвөөс нэмж олгох хөрөнгийн хэмжээг нийт 12.0
тэрбум төгрөгөөр байхаар төсөвлөв.
5. Хөдөө аж ахуйн салбарт олгож буй мах, улаанбуудайн урамшууллын хэмжээг 2013
оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийн хэмжээнээс нэмэгдүүлэн тооцов. Ирэх 2014
оноос эхлэн арьс ширний урамшуулалд улсын төсвөөс 20.0 тэрбум төгрөгийг
олгохоор тусгав.
6. Сонгуулийн ерөнхий хорооны даргын төсвийн багцад 2013 онд хэрэгжихээр
төлөвлөгдсөн Ерөнхийлөгчийн сонгууль зохион байгуулахтай холбоотой нэг
удаагийн шинжтэй урсгал зардлын өөрчлөлтийг тооцож тусгасан.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН
ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй (сая төгрөг)
2014

Дунд хугацаа

Үүнээс
Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Монгол Улсын
Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл
ажиллагаа
Хөтөлбөр 2. Ерөнхийлөгчийн
ажлын алба
Хөтөлбөр 3. Төрийн нийтлэг
судалгаа, шинжилгээ
Хөтөлбөр 4. Агаарын бохирдлыг
бууруулах үйл ажиллагаа

Нийт
урсгал
зардал

Цалин,
НДШ

Бараа
үйлчилгээний
бусад

Татаас
шилжүүлэг

2015

2016

9611.8

1530.8

7849.8

231.2

9611.8

9611.8

6320.6

64.1

6137.7

118.9

6320.6

6320.6

2550.8

1054.8

1402.0

94.0

2550.8

2550.8

506.5

333.4

161.7

11.3

506.5

506.5

233.9

78.5

148.3

7.0

233.9

233.9

Хөтөлбөр 1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагаа
Тодорхойлолт: Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд Монгол
Улсын Ерөнхийлөгчид олгогдсон бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх
Зорилго: Ард түмнийхээ нийтлэг эрх ашгийг ямагт дээдэлж, Монгол Улс, Монгол хүнд
хэрэгтэй санал, санаачилгыг дэмжинэ. Улсын их хурал, Засгийн газар, орон нутгийн
удирдлага, олон нийтийн төлөөлөл, иргэдтэйгээ хамтран ажиллаж “Хуулийн засаглалтай
улс, иргэний оролцоотой шийдэл, бүтээгчдээ дэмжсэн бодлого, байгальд ээлтэй хөгжил,
дэлхийд нэртэй монгол” болох үндсэн чиглэлд хүчин чармайлтаа чиглүүлнэ.
Хөтөлбөр 2. Ерөнхийлөгчийн ажлын алба
Тодорхойлолт: Иргэн төвтэй бодлого, байгальд ээлтэй хөгжил, өрсөлдөх чадвартай
Монгол Улсын төлөө Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагааг дэмжиж,
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үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэхэд нь бүхий л нөөц бололцоогоо дайчлан
ажиллахад оршино.
Зорилго: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг
өндөр үр бүтээлтэй зохион байгуулж, Ерөнхийлөгчийг үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө
хэрэгжүүлэхэд цаг үеэ олсон, алсыг харсан, мэргэшсэн зөвлөгөө үйлчилгээгээр хангаж,
шаардлагатай өөрчлөлт, шинэчлэлийн хөтөч байхад оршино.
Хөтөлбөр 3. Төрийн нийтлэг судалгаа, шинжилгээ
Тодорхойлолт: Монгол Улсын үндэсний хөгжилтэй холбоотой эдийн засаг, нийгэм,
хүрээлэн буй орчны асуудлаар судалгаа шинжилгээг гүйцэтгэж, тулгамдсан асуудлуудыг
шийдэх бодлогын хувилбаруудыг тодорхойлох, үндэсний хөгжилтэй холбоотой урт, дунд,
богино хугацааны нэн чухал асуудлуудаар бодлого, зохицуулалт тэдгээрийн
хэрэгжилтийг шинжлэх Үндэсний хөгжлийн хүрээлэнгийн үйл ажиллагаа нь энэ
хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Судалгаанд тулгуурласан бодлогын хувилбар, стратегиар шийдвэр гаргагчдын
мэдлэгийг баяжуулах замаар улс орны хөгжилд судалгаагаар хувь нэмэр оруулж,
нийгмийн амьдрал, эдийн засгийн хөгжил, хүрээлэн буй орчны тогтвортой байдал,
үндэсний аюулгүй байдалд хөгжлийг авчрахад оршино.
Хөтөлбөр 4. Агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаа
Тодорхойлолт: Агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний хороо нь агаарын чанарт хяналт
тавих, бохирдлыг бууруулах чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон төрийн бус
байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд, төслийн уялдааг зохицуулж, төрөөс баримталж буй
бодлогыг хэрэгжүүлэн ажиллана.
Зорилго: Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй ойрын хугацааны
шилжилтийн үеийн ажлыг бүрэн дуусгаж цаашид дэд бүтцийг сайжруулах, цахилгаан
дулаан хангамжийг нэмэгдүүлэх, гэр хорооллыг барилгажуулах, дагуул хотуудыг
байгуулах зэрэг бүтээн байгуулалтын ажлыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилт тавин
ажиллана.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд
Үзүүлэлт
Эрх зүй, аюулгүй байдал, төр болон улс
төрийн салбарт тулгамдаж байгаа шинэтгэлийн
бодлогыг үргэлжлүүлэх
Иргэдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах эрхийг
хангасан байгальд ээлтэй, ногоон хөгжлийн
бодлогыг хэрэгжүүлэх

Аль
хөтөлбөрт
хамаарах

2013

2014

Цаашдын төсөөлөл
2015

2016

-

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

-

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

-

тухай бүрт дэмжиж ажиллах

-

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

-

төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх

Хөтөлбөр 1

Монгол Улсын аюулгүй, тусгаар, бие даасан
байдлыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл
ажиллагаа, санал санаачилгыг дэмжих
Монгол улсын хөгжлийн нөөц боломж,
хувилбаруудын судалгаа
Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд
урт, дунд хугацаанд чухал нөлөөтэй гол
асуудлуудын судалгаа

Одоо

Хөтөлбөр 3
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Нийслэлийн агаарын бохирдлыг 2011 онтой
харьцуулахад бууруулах хувь

Хөтөлбөр 4

40

45

50

55

Стратегийн ерөнхий тойм, хүрэх үр дүн
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагаа, ерөнхийлөгчийн ажлын
алба:
 Монгол хүний төлөө хийж байгаа ажил, санал санаачилга бүрийг дэмжинэ. Хүний
эрхийг хүнд нь, иргэний эрхийг иргэнд нь бодитой шилжүүлнэ. Улс орондоо
иргэний, хүмүүнлэг, ардчилсан нийгэм байгуулахад ард түмнийхээ сонголтыг
улам баталгаажуулна.
 Бүтээлч, үйлдвэрлэгч, ажил хэрэгч иргэдээ дэмжиж ажиллана. Иргэдээ ажилтай,
амьдралдаа хүрэлцэх орлоготой байх боломжийг бүрдүүлэхэд анхаарна.
Худалдааны эдийн засгаас үйлдвэрлэлийн эдийн засагт шилжих бодлого, үйл
ажиллагааг дэмжинэ.
 Иргэдийн эрүүл, аюулгүй амьдрах эрхийг хангасан байгальд ээлтэй, ногоон
хөгжлийн бодлогыг Монгол Улсын хөгжлийн тэргүүлэх зорилт гэж үзнэ.
 Улс орныхоо нэрийг олон улсад сайнаар гаргахад онцгой анхаарна. Монгол
Улсын аюулгүй, тусгаар, бие даасан байдлыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл
ажиллагаа, санал санаачилгыг бүх талаар дэмжиж ажиллана.
Төрийн нийтлэг судалгаа, шинжилгээ:
 Эдийн засгийн тулгамдсан асуудлуудаар судалгаа шинжилгээг гүйцэтгэх;
 Нийгмийн тулгамдсан асуудлаар судалгаа шинжилгээг гүйцэтгэх;
 Хүрээлэн буй орчин, орон нутгийн хөгжлийн асуудлаар судалгаа шинжилгээг
гүйцэтгэх;
 Улс орны эдийн засгийн зүтгүүр салбарууд тэдгээрийг хөгжүүлэх боломжийг
судалж, тодорхойлох;
 Үндэсний хөгжил, бүс нутгийн хөгжлийн үзэл баримтлал, үүнтэй холбоотой
суурь судалгаа шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэх;
 Монгол улсын Ерөнхийлөгч, Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын үйл ажиллагаа,
шийдвэрт зайлшгүй шаардлагатай бодлогын зөвлөмжийг боловсруулах, цаг
тухайд нь мэдээ мэдээллээр хангах;
 Шаардлагатай үед Монгол улсын Засгийн газар, Улсын Их Хурлын үйл
ажиллагаа, шийдвэрт зайлшгүй бодлогын зөвлөмжийг боловсруулах, цаг тухайд
нь мэдээ мэдээллээр хангах;
 Дээр дурьдсан чиглэлүүдээр холбогдолтой бусад байгууллага, хувь хүмүүс,
олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;
Агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаа:
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Үндэсний хорооноос агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор “Шинэ бүтээн
байгуулалт дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр”-т туссан ажлуудыг хэрэгжүүлэх, дэд
бүтэц, цахилгаан дулааны хангамжийг нэмэгдүүлэх, авто тээврийн хэрэгслээс үүдэлтэй
бохирдлыг багасгах, гэр хорооллыг барилгажуулах, нийслэлийн гэр хорооллын өрхийг
эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүнээр бүрэн хангах ажлыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж
байна.
Цаашид 2011 онтой харьцуулахад агаарын бохирдлын хэмжээг нийслэлд 45 хүртэл
хувиар бууруулахаар зорьж байна.
Хүснэгт 3. Зардлын тооцоолол (сая төгрөг)
2012 оны
Хөтөлбөрийн нэр
гүйц
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Монгол Улсын
Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр 2. Ерөнхийлөгчийн ажлын алба
Хөтөлбөр 3. Төрийн нийтлэг судалгаа,
шинжилгээ
Хөтөлбөр 4. Агаарын бохирдлыг бууруулах
үйл ажиллагаа

2013 он

2014
төсөл

Дунд хугацаа
2015
2016

4,855.4

11,434.4

9,611.8

9,611.8

9,611.8

3,068.6

7,802.6

6,320.6

6,320.6

6,320.6

1,378.3

3,143.7

2,550.8

2,550.8

2,550.8

322.6

351.5

506.5

506.5

506.5

85.8

136.6

233.9

233.9

233.9

Зардлын чиг хандлага
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бодлого, үйл ажиллагаа:
Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2014 оны зардлыг төлөвлөхдөө өмнөх оны
гүйцэтгэл болон 2014 онд хийхээр төлөвлөгдсөн ажлууд, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн
2013-2017 оны бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тулгуурлан төлөвлөсөн.
Ерөнхийлөгчийн ажлын алба:
Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын 2014 оны төсвийг төлөвлөхдөө нийгэм эдийн
засгийн хөгжил, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013-2017 оны бодлого, үйл
ажиллагааны хөтөлбөрт тулгуурлан боловсруулсан.
Төрийн нийтлэг судалгаа, шинжилгээ:
Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын даргын 2013 оны 123 дугаар
захирамжаар Үндэсний хөгжлийн хүрээлэнгийн орон тооны дээд хязгаарыг 28 байхаар
заасны дагуу нэмэлтээр шаардлагатай 2 орон тооны цалингийн сангийн зардлыг тусгаж,
2014 оны урсгал зардлыг нийт 506.5 сая төгрөгөөр төлөвлөлөө.
Агаарын бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагаа:
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах төрийн байгууллагууд,
нийгмийн хариуцлагаа гүнээ ухамсарласан аж ахуйн нэгж, албан байгууллагууд,
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иргэдийн идэвхи санаачилгатай, өргөн цар хүрээтэй хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд
чиглэсэн ажлуудыг хийхээр төлөвлөж 2014 оны төсвийг 233.9 сая төгрөгөөр тооцлоо.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл
2013 он

Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн
бодлого, үйл ажиллагаа
Удирдах ажилтан
Хөтөлбөр 2. Ерөнхийлөгчийн ажлын алба
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Хөтөлбөр 3. Төрийн нийтлэг судалгаа,
шинжилгээ
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Хөтөлбөр 4. Агаарын бохирдлыг бууруулах үйл
ажиллагаа
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан

2014 төсөл

Дунд хугацаа
2015
2016
99.0
99.0

97.0

99.0

1.0
1.0

1.0
1.0

1.0
1.0

1.0
1.0

64.0
14.0
50.0

64.0
14.0
50.0

64.0
14.0
50.0

64.0
14.0
50.0

26.0
1.0
25.0

28.0
1.0
27.0

28.0
1.0
27.0

28.0
1.0
27.0

6.0
1.0
5.0

6.0
1.0
5.0

6.0
1.0
5.0

6.0
1.0
5.0

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй (сая төгрөг)

Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Хууль тогтоох,
хуулийн хэрэгжилтийг хянан
шалгах
Хөтөлбөр 2.УИХ-ын үйл
ажиллагаанд мэргэжил арга
зүй, техник зохион
байгуулалтын туслалцаа
үзүүлэх

Нийт
урсгал
зардал

2014
Үүнээс
Цалин,
НДШ

Дунд хугацаа

Бараа
үйлчилгээний
бусад

Татаас
шилжүүлэг

2015

2016

19,073.5

9,613.7

8,969.4

490.4

20,408.6

22,449.5

13,653.4

6,080.7

7,313.6

259.1

15,108.6

17,049.5

5,420.2

3,533.0

1,655.9

231.3

5,300.0

5,400.0

Зорилго
Ардчилсан нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, зарчмын дагуу хууль тогтоох, батлах,
хэрэгжилтэд хяналт тавих, Улсын Их Хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхэд нь хэрэгцээ
шаардлагад нийцсэн мэргэжил арга зүй, техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх,
Монгол Улсын Их Хурлын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, УИХ-ын гишүүдийн бүрэн
эрхийг хэрэгжүүлэхэд оршино.
63

Хөтөлбөр 1. Хууль тогтоох, хуулийн хэрэгжилтийг хянан шалгах
Тодорхойлолт: Хууль, бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулах, хэлэлцэж батлах, Засгийн
газар болон УИХ-д ажлаа шууд тайлагнадаг бусад байгууллагын тайлан, мэдээлэл, илтгэл
сонсох, асуулга тавих, түүний хариуг чуулганаар хэлэлцүүлэх, хууль, УИХ-ын бусад
шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих, хууль тогтоох үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт
хамаарна.
Зорилго: Ардчилсан нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, зарчмын дагуу хууль тогтоох,
батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, Улсын Их Хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхэд
оршино.
Зорилтууд:
1. Үндсэн хуульд нийцсэн, бусад хууль болон Монгол Улсын олон улсын гэрээний
заалттай уялдсан байх;
2. Тухайн хуулиар зохицуулах нийгмийн харилцаанд хамаарах асуудлыг тухайн
хуульд бүрэн тусгах;
3. Хуулийн зүйл, хэсэг, заалт нь хоорондоо зөрчилгүй байх;
4. Засгийн газрын болон Улсын Их Хуралд ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг
байгууллагад Хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн хэрэгжилтийг хянан
шалгаж байнгын хороо, нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэх;
5. Хууль, УИХ-ын бусад шийдвэр, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын
тогтоол, Үндсэн хуулийн шийдвэр, хуулийн тайлбар болон нийтээр дагаж
мөрдөх эрх зүйн хэм хэмжээг тогтоосон актыг бүрэн эхээр нь хэвлэн нийтлэх
"Төрийн мэдээлэл" эмхтгэлийг 7 хоног тутам гаргах.
Хөтөлбөр 2. УИХ-ын үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүй, техник зохион
байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх
Тодорхойлолт: УИХ болон байнгын, түр, дэд хороо, гишүүдийг бүрэн эрхээ
хэрэгжүүлэхэд нь мэргэжил арга зүй, техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх,
ажиллах нөхцлөөр хангах үйл ажиллагаа энэхүү хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Улсын Их Хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхэд Улсын Их Хурал, байнгын
болон түр хороо, Улсын Их Хурлын гишүүдэд цаг тухайд нь хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн
мэргэжил арга зүй, техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, ажиллах нөхцөлөөр
хангахад оршино.
Зорилтууд:
1. Улсын Их Хуралд хууль тогтоох, хянан шалгах чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь
мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх;
2. Улсын Их Хуралд үйл ажиллагаагаа олон нийтэд ил, тод, нээлттэй болгоход
туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлэх;
3. Улсын Их Хурлыг хэвийн ажиллах нөхцлөөр хангах, техник зохион
байгуулалтын туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлэх;
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4. Улсын Их Хурлын төсөв, хөрөнгө, бичиг хэргийн үйл ажиллагааг эрхлэн хөтлөх
Улсын Их Хурлын хэлэлцэх асуудлыг хүрээнд мэдээлээр хангах, судалгааны
бааз бүрдүүлэх.
Стратегийн ерөнхий тойм
А. Монгол Улсын хууль тогтоох, хянан шалгах үйл ажиллагаа тасралтгүй явагдана.
Б. Улсын Их Хурал дахь нам, эвслийн бүлэг, байнгын хороодын санал болон хууль
санаачлагчаас өргөн мэдүүлсэн хугацааг харгалзан ээлжит болон ээлжит бус чуулганаар
хэлэлцэх асуудлын дарааллыг Монгол Улсын дунд хугацаанд баримтлах стратегийн
тэргүүлэх чиглэлүүдтэй уялдуулан тогтооно.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд
Үзүүлэлт
Улсын
Их Хурлын
чуулганы
хуралдаан
Чуулганаар хэлэлцэхээр төлөвлөсөн
асуудлыг хэлэлцүүлэх хувь
Чуулганаар хэлэлцсэн асуудлыг
шийдвэрлэх хувь
Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
үйл
ажиллгаатай
холбоотой тайлан мэдээлэлийг УИХын чуулганаар хэлэлцэх
Засгийн газрын болон УИХ-д ажлаа
шууд хариуцан тайлагнадаг
байгууллага хууль, УИХ-ын бусад
шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт
тавьж байнгын хороо, чуулганаар
хэлэлцэх
УИХ-ын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх
нөхцөл

Аль
хөтөлбөрт
хамаарах

Төсөл
2012

2013
2014

Цаашдын
төсөөлөл
2015

2016

Хуульд заасан хугацаанд хуралдсан байх

1
1

80

80

85

87

90

1

100

100

100

100

100

1

3-аас
доошгүй
удаа

3-аас
доошгүй
удаа

4-өөс
доошгү
й удаа

5-аас
доошгүй
удаа

3-аас
доошгү
й удаа

1

Байгууллага тус бүрт 1-ээс доошгүй удаа

2

Хуульд заасны дагуу хангагдсан байх

Хүрэх үр дүн:
- Хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэр нь Үндсэн хуульд нийцсэн, бусад хууль
болон Монгол Улсын гадаад улс оронтой байгуулсан олон улсын гэрээний заалттай
уялдсан, хуулийн зүйл, хэсэг, заалт нь хоорондоо зөрчилгүй, асуудлыг бүрэн
тусгасан байна.
- Засгийн газар болон УИХ-д ажлаа тайлагнадаг бусад байгууллага, албан
тушаалтны ажлын үр дүн, хариуцлага сайжирч, УИХ-аас хуулийн хэрэгжилтэнд
тавих хяналт чанаржина.
- Улсын Их Хурал, байнгын болон түр, дэд хороо, Улсын Их Хурлын гишүүдийн
хууль тогтоох, хянан шалгах үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүй, техник зохион
байгуулалтын туслалцааг шуурхай үзүүлж Улсын Их Хурлын хэвийн үйл
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ажиллагааг ханган, Улсын Их Хурлын гишүүдийн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх
нөхцлийг бүрдүүлсэн байна.
Хүснэгт 3. Зардлын тооцоолол (сая төгрөг)
Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Хууль тогтоох, хуулийн
хэрэгжилтийг хянан шалгах
Хөтөлбөр 2.УИХ-ын үйл ажиллагаанд
мэргэжил арга зүй, техник зохион
байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх

2012
оны
гүйц
17,282.3

Дунд хугацаа

2013 он

2014
төсөл

2015

2016

17,625.7

19,073.5

20,408.6

22,449.5

13,134.5

12,777.6

13,653.4

15,108.6

17,049.5

4,147.8

4,848.1

5,420.2

5,300.0

5,400.0

Зардлын чиг хандлага
УИХ-ын даргын 2014 оны урсгал төсвийн багцын хэмжээг УИХ-ын төсвийн
байнгын хороогоор хэлэлцүүлж ирүүлсэн саналын дагуу 19,073.5 сая төгрөгөөр
төлөвлөсөн нь 2013 оны батлагдсан төсвөөс 1447.8 сая төгрөгөөр нэмэгдэхээр байна.
Улсын Их Хурлын 2014 оны төсвийн төсөлд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүний
бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой зардлыг Улсын Их Хурлын 2008
оны 28 дугаар тогтоолоор баталсан нормативт хэмжээгээр тусгасан бөгөөд Улсын Их
Хурлын гишүүдийн орон нутагт ажиллах томилолтын зардлыг тойрогт нэр дэвшигдэж
сонгогдсон нэг гишүүнд ноогдох дундаж зардлаар тооцов.
Улсын Их Хурлын нэг гишүүнд дунджаар 1 зөвлөх, 1 туслах, 2 туслах- бие
төлөөлөгч байхаар холбогдох зардлыг тооцсны зэрэгцээ хууль боловсруулах, сурталчилах,
гадаад томилолтонд зориулан нэг гишүүнд 25.0 сая төгрөг төлөвлөв.
Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Улсын Их Хурал дахь нам, эвслийн бүлгийн ажлын
албаны орон тоог 2013 оны түвшинд байхаар тооцов.
Мөн Хууль, УИХ-ын бусад шийдвэр, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын
тогтоол, Үндсэн хуулийн шийдвэр, хуулийн тайлбар болон нийтээр дагаж мөрдөх эрх
зүйн хэм хэмжээг тогтоосон актыг бүрэн эхээр нь хэвлэн нийтлэх "Төрийн мэдээлэл"
эмхтгэлийг 7 хоног тутам гаргаж, төсвийн байгууллагуудад үнэ төлбөргүйгээр тараахад
шаардагдах 349.1 сая төгрөгийг нэмж тусгалаа.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл
Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Хууль тогтоох,
хэрэгжилтийг хянан шалгах
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан

2013 он

2014 төсөл

643.0

643.0

426.0
79.0
347.0
0.0
0.0

426.0
79.0
347.0
0.0
0.0

Дунд хугацаа
2015
2016
643.0
643.0

хуулийн
426.0
79.0
347.0
14.0
10.0

426.0
79.0
347.0
14.0
10.0
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Хөтөлбөр 2.УИХ-ын үйл ажиллагаанд
мэргэжил арга зүй, техник зохион
байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан

217.0
14.0
179.0
14.0
10.0

217.0
14.0
179.0
14.0
10.0

217.0
91.0
528.0
14.0
10.0

217.0
91.0
528.0
14.0
10.0

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГЫН ТӨСВИЙН
БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй (сая төгрөг)

Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Үндсэн хуулийн
биелэлтэд дээд хяналт тавих,
Үндсэн хуулийг чандлан
сахиулах

Нийт
урсгал
зардал

Цалин,
НДШ

804.8

550.3

804.8

550.3

2014 оны төсөл
Үүнээс:
Бараа,
Татаас
үйлчилгээний
шилжүүлэг
бусад
176.5
78.0
176.5

78.0

Дунд хугацаа
2015

2016

852.2

894.8

852.2

894.8

Зорилго. Үндсэн хуулийн цэцээс Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 1 дэх
хэсэгт заасан чиг үүргийг Үндсэн хуульд захирагдан хараат бусаар, эрх тэгш, шударга, ил
тодоор хэрэгжүүлэх.
Хөтөлбөр 1. Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих, Үндсэн хуулийг чандлан
сахиулах
Тодорхойлолт: Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавих, Үндсэн хуулийг чандлан
сахиулах, түүний заалтыг зөрчсөн тухай дүгнэлт гаргах, маргааныг
магадлан
шийдвэрлэхэд мэргэжил, арга зүй, техник, зохион байгуулалтын туслалцаа, дэмжлэг
үзүүлэх, лавлагаа, мэдээллээр шуурхай хангах.
Зорилго: Монгол Улсын Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавьж, түүний заалтыг
зөрчсөн тухай дүгнэлт гаргаж, маргааныг магадлан шийдвэрлэж Үндсэн хуулийг чандлан
сахиулах баталгаа байх. Үндсэн хууль зөрчсөн тухай маргааныг бүх талаас нь бүрэн
гүйцэд, бодитой хянан үзэж, магадлан шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд өндөр мэргэшлийн,
цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, стратеги зорилтыг хангах.
Стратегийн ерөнхий тойм
 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавьж, түүний заалтыг
зөрчсөн тухай дүгнэлт гаргах, маргааныг магадлан шийдвэрлэх, Үндсэн хуулийг
чандлан сахиулах
 Үндсэн хуулийн цэцийн номын сангийн сан хөмрөгийг нэмэгдүүлэх
 Гишүүд, ажилтнуудыг гадаад, дотоодын сургалтад хамруулж мэргэшүүлэх
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Гадаад орнуудын Үндсэн хуулийн шүүхийн ажлын албаны бүтэц, үйл
ажиллагааны зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны чиглэлээр туршлага судлах,
танилцах, дэвшилтэт зүйлийг нэвтрүүлэх.

Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд
Тоо
Үзүүлэлт

Чанар
2011

Үндсэн хуулийн цэцээс барагдуулсан нийт
өргөдөл, мэдээлэл, гомдол, хүсэлт
Үндсэн хуулийн цэцийн бага суудлын
хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдөл,
мэдээлэл, гомдол
Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан
шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэн дунд, их
суудлын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн өргөдөл,
мэдээлэл,
гомдол,цэцийн
хүсэлтшийдвэрийг олон
Үндсэн
хуулийн

2012

2013

2014
Хуулийн дагуу,
хугацаандаа 85 хувь
шийдвэрлэнэ.
Хуулийн дагуу,
хугацаандаа 85 хувь
шийдвэрлэнэ.

98

80

100

110

14

12

15

20

6

6

8

10

Хуулийн дагуу,
хугацаандаа 85 хувь
шийдвэрлэнэ.

20

Өдөр тутмын болон
нийтийн мэдээллийн
хэрэгсэлээр мэдээлэх,
вэб сайтуудад
байрлуулах

нийтэд мэдээлэх
12

24

16

Хүснэгт 3. Зардлын тооцоолол /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр

496.8

598.4

Дунд хугацаа
2015
2016
төсөөлөл төсөөлөл
804.8
852.2
894.8

496.8

598.4

804.8

2012 оны
гүйц

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд
хяналт тавих, Үндсэн хуулийг чандлан
сахиулах

2013 оны
ХБГ

2014 оны
төсөл

852.2

894.8

Зардлын чиг хандлага. Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2014 оны төсвийн урсгал
зардлыг 804.8 сая төгрөг байхаар төлөвлөлөө.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл
Орон тоо
Хөтөлбөр . Үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт
тавих, Үндсэн хуулийг чандлан сахиулах
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан

2012 оны
гүйц

2013 он

2014 оны
төсөл

29
10
8
11

35
10
14
11

35
10
14
11

Дунд хугацаа
2015
2016
35
10
14
11

35
10
14
11
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УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧИЙН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/

Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр. Хяналтын шатны
шүүн таслах ажлыг эрхлэх,
шүүхийг мэргэжлийн
удирдлагаар хангах

Нийт
урсгал
зардал
2,868.0
2,868.0

2014 оны төсөл
Үүнээс:
Бараа,
Цалин,
үйлчилгээний
НДШ
бусад
1,945.6
511.4
1,945.6

511.4

Дунд хугацаа
Татаас
шилжүүлэг

2015
төсөөлөл

2016
төсөөлөл

411.1

3,039.4

3,343.4

411.1

3,039.4

3,343.4

Хөтөлбөр: Хяналтын шатны шүүн таслах ажлыг эрхлэх, шүүхийг мэргэжлийн удирдлагаар
хангах
Тодорхойлолт: Улсын Их Хурлаар батлагдсан “Шүүх эрх мэдлийн стратеги төлөвлөгөө”,
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжөөр батлагдсан “Шүүх эрх мэдлийн
хүрээнд шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх









хяналтын шатны журмаар эрүү, иргэн, захиргааны хэрэг, маргааныг хянан
шийдвэрлэх;
шүүн таслах ажлын чиглэлээр анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүдийг
мэргэжлийн удирдлагаар хангах, сургалт зохион байгуулах;
хуулийг нэг мөр ойлгон, зөв хэрэглэх талаар албан ёсны болон дэлгэрэнгүй
тайлбар гаргах;
хууль ёс, хүний эрх, эрх чөлөө шударга ёсны баталгаа шүүх эрх мэдлийг
хэрэгжүүлэх нэгдсэн бодлого боловсруулах;
шүүхийн практикийг нэгтгэн судлах, энэ чиглэлээр зөвлөмж, тойм гаргах,
шүүхийн шийдвэрийг олон нийтэд ил тод, нээлттэй болгох зорилгоор
нэгдсэн санг бий болгох;
шүүхийн шүүн таслах болон бусад ажлыг олон нийтэд ил тод, нээлттэй
болгох, түүнийг мэдээлэх;
шүүхийг иргэдэд ойр дөт болгох менежментийг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг
нь чирэгдэлгүй, хөнгөн шуурхай болгох зэрэг ажиллагаа хамаарч байгаа
болно.

Зорилго:
Үндсэн хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу
шүүн таслах ажиллагааг хуулийн дагуу шударга явуулах, хууль, шүүхийн өмнө төр, иргэн,
байгууллагын эрх тэгш байдлыг хангах, тэдгээрийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, хууль ёсны
ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилготой.
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Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд
Аль
Үзүүлэлт
хөтөлбөрт
2011
хамаарах
Хяналтын шатны журмаар
78.8 хувь
хэргийг хуулийн хугацаанд
шийдвэрлэх
Хяналтын
650
шатны шүүн
таслах ажлыг
“Дээд шүүхийн мэдээлэл”
эрхлэх,
сэтгүүл бэлтгэн гаргах тоо
шүүхийг
мэргэжлийн
удирдлагаар
Ирсэн өргөдөл, гомдол
хангах
80,5 хувь
хэргийг хууль тогтоомжид
заасан журам, хугацаанд
хянан шийдвэрлэх

Өмнөх

Одоо

2012

2013

78.9 хувь

2014

79.1 хувь

79.3 хувь

2600

2600

2600

81 хувь

82 хувь

83 хувь

Зардлын тооцоолол /сая төгрөг/
2012
оны
гүйц
1,601.4

Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр. Хяналтын шатны шүүн таслах
ажлыг эрхлэх, шүүхийг мэргэжлийн
удирдлагаар хангах.

2013 он

1,601.4

2014 оны
төсөл

2,165.5

2,868.0

2,165.5

2,868.0

Дунд хугацаа
2015
2016
төсөөлөл
төсөөлөл
3,039.4
3,343.4
3,039.4

3,343.4

Зардлын чиг хандлага. Улсын дээд шүүхийн 2014 оны урсгал зардлыг 2,868.0 сая төгрөг
байхаар төлөвлөлөө. 2014 оны төсвийн төсөлд шүүхийн багц хуулийг хэрэгжүүлэхтэй
холбогдуулан 2013 онд нэмэгдсэн орон тооны зардлыг бүтэн жилээр тооцож тусгалаа.
Шүүгчдийн цалин хөлсний зардлыг 1,682.2 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн төсөвлөж
ирүүлснийг Улсын Их Хурлын 2011 оны “Шүүгчийн болон прокурорын албан тушаалын
цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 54 дүгээр тогтоолын дагуу хянаж тусгалаа.

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая.төгрөгөөр/
2014
Хөтөлбөрийн нэр

Нийт
урсгал
зардал

Цалин,
НДШ

Үүнээс
Бараа
үйлчилгээний
бусад

Дунд хугацаа
Татаас
шилжүүлэг

2014 оны
төсөөлөл

2015 оны
төсөөлөл
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Шүүн таслах буюу шүүхийн
мэргэжлийн үйл ажиллагаа,
“Шүүхийн бие даасан хараат
бус байдал”-ыг хангах

46,433.9

27,519.4

13,574.7

5,339.8

49,404.2

54,344.6

Зорилго. Шүүн таслах үйл ажиллагааг хараат бус, хариуцлага хүлээдэг, шударга,
хүртээмжтэй, бүтээмжтэй хэрэгжүүлэхэд оршино.
Хөтөлбөрийн зорилгууд
Хөтөлбөр: Шүүн таслах буюу шүүхийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа, “Шүүхийн бие
даасан, шүүгчийн хараат бус байдал”-ыг хангах
Тодорхойлолт: Хууль ёс, хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёсны баталгаа болсон шүүх эрх
мэдлийг шударгаар хэрэгжүүлэхэд бүх талын дэмжлэг үзүүлэх
Зорилго: Анхан болон давж заалдах шатны шүүхэд эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн
хөдөлгөөнийг буюу шүүхэд хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авах, шүүх
хуралдаанд бэлтгэх, шүүх хуралдааныг явуулах, хэргийг хянан шийдвэрлэсний дараа
хийгдэх ажилбарыг амжилттай гүйцэтгэх, зохион байгуулах, зохицуулах, уг
ажиллагаанд тавих хяналтыг оновчтой хэрэгжүүлж мэргэжлийн удирдлага, зохион
байгуулалтаар хангахад оршино.
Стратегийн ерөнхий тойм
Шүүхийн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтын эрх зүйн үндсийг боловсронгуй болгож,
шинэчлэлийг гүнзгийрүүлэн, шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангахад
чиглэсэн цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;
1. Шүүгчийн ёс зүйн дүрэм, түүний хэрэгжилтийг хангах механизмыг бий болгох замаар
шүүгчид хариуцлага хүлээлгэх тогтолцоог боловсронгуй болгох;
2. Хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэн төр, иргэн, байгууллага хууль, шүүхийн өмнө бүгд эрх
тэгш байх зарчмыг мөрдлөг болгон ажилллахад үйл ажиллагааг бүрэн чиглүүлэх;
3. Шүүхийн үйлчилгээг хүртээх үйл явцыг олон улсын жишигт хүргэх;
4. Шүүхийн бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, шүүгч, ажилтануудын үйл
ажиллагааны бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, ажиллах нөхцөлийг сайжруулах.

Хүснэгт 2. Зардлын тооцоолол /сая.төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн

2012 оны
гүйц
18,491.4

2013 оны
ХБГ
38,809.0

2014 оны
төсөл
46,433.9

Дунд хугацаа
2015 оны
төсөөлөл
49,404.2

2016 оны
төсөөлөл
54,344.6
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Шүүн таслах буюу шүүхийн
мэргэжлийн үйл ажиллагаа,
“Шүүхийн бие даасан хараат
бус байдал”-ыг хангах

18,491.4

38,809.0

46,433.9

49,404.2

54,344.6

Зардлын чиг хандлага. Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн даргын 2014 оны урсгал зардлыг
46,433.9 сая төгрөгөөр төлөвлөлөө. 2014 оны төсвийн төсөлд шинээр тусгагдсан томоохон
зардлуудыг авч үзвэл:
 УИХ-ын 2013 оны 12 дугаар тогтоолоор шүүгчдийн орон тоог шинэчлэн
тогтоосноор 191 шүүгч, 85 шүүгчийн туслах, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2013
оны 05 дугаар тогтоолоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны орон тоо
126 хүн, Эвлэрүүлэн зуучлах тухай хуулийн дагуу 33 орон тоо нийт 435 орон тоо
нэмэгдүүлж УИХ-аас тогтоосон цалингийн дагуу тооцож цалин НДШ-ийн зардалд
5,512.4 сая төгрөг;
 Орон тоо нэмэгдэж байгаатай холдогдуулан бараа үйлчилгээний бусад зардалд
591.2 сая төгрөг нийт 6,103.6 сая төгрөгийг шинээр нэмж тусгалаа.
Төсвийн төсөлд зардал нэмэгдүүлэх санал ирүүлсэн боловч тусгагдаагүй асуудал:
 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2013 оны 07 дугаар сарын 16 дугаар тогтоолоор
шүүгчдийн цалинг 3.7-4.5 сая төгрөгөөр тогтоосны дагуу цалин хөлс, НДШ-ийг
62.2 тэрбум төгрөг, бараа үйлчилгээний зардлыг 15.4 тэрбум төгрөгөөр, татаас
урсгал шилжүүлгийг 19.0 тэрбум төгрөгөөр нийт 96.7 тэрбум төгрөг нэмэгдүүлэх
санал ирүүлсэн байна.
 Улсын Их Хурлын 2011 оны “Шүүгчийн болон прокурорын албан тушаалын
цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 54 дүгээр тогтоол хүчин төгөлдөр
мөрдөгдөж байгаа тул тогтоолын дагуу цалин хөлс болон цалин хөлстэй холбоотой
бусад зардлыг тооцож төлөвлөсөн.
Хүснэгт 3. Орон тооны мэдээлэл
2012 оны
гүйц
Шүүн таслах буюу шүүхийн
мэргэжлийн үйл ажиллагаа,
“Шүүхийн бие даасан хараат бус
байдал”-ыг хангах
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан

2013 оны
төсөв

2014 оны
төсөл

Дунд хугацаа
2015
2016

1 198

2 043

2478

2478

2478

109
687
405

156
1 209
678

156
1644
678

156
1644
678

156
1644
678

ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ДАРГЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр

2014 оны төсөл

Дунд хугацаа
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Нийт
урсгал
зардал
Хөтөлбөр 1. Хүний эрх, эрх
чөлөөний хэрэгжилтэд хяналт
тавих

902.5

Цалин,
НДШ

Үүнээс:
Бараа,
2015
2016
Татаас
үйлчилгээний
төсөөлөл төсөөлөл
шилжүүлэг
бусад

526.3

338.3

37.9

1037.03

1109.02

Зорилго. Хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих, үйлсийг
манлайлна.
Хөтөлбөр 1. Хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих
Хөтөлбөрийн тодорхойлолт:
- Хараат бус байр суурийг чанд баримталж, хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих,
хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих;
Хөтөлбөрийн зорилго:
- Хүний эрхийн асуудлаар эрх зүйн зохицуулалт, төрийн бодлогыг боловсронгуй
болгоход хувь нэмрээ оруулах;
- Хүний эрхтэй холбоотой хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг
сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах;
- Хүний эрхэд суурилсан, хүнд ээлтэй үндэсний эдийн засгийг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ
оруулах;
- Бүх нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх;
- Хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хараат бус, хариуцлагатай, мэдрэмжтэйгээр, мэргэжлийн
түвшинд гүйцэтгэдэг хүний эрхийн үндэсний байгууллагын шинж чанарыг бэхжүүлэх.
Стратегийн ерөнхий тойм
Үндэсний эдийн засгийн хөгжлийг хүний эрхийн зарчимд нийцүүлэх, хүнд ээлтэй
болгох, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хүндэтгэн сахидаг
хандлагыг төлөвшүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах нь Монгол Улсын Хүний эрхийн
Үндэсний Комиссын тэргүүлэх чиглэл байна.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд
Өмнөх

Үзүүлэлт
Хүний эрхийн асуудлаарх хяналт шалгалт
Хүний эрхийн асуудлаарх судалгаа,
мониторинг
Хууль тогтоомжийн дүн шинжилгээ, санал
гаргах
Хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдсөн
асуудлаарх өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх

Одоо

Цаашдын төсөөлөл

2011

2012

2013

2014

2015

2016

15

14

10

15

18

20

7

5

3

8

10

13

4

4

14

25

25

30

331

311

447

650

700

750
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Иргэдийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээн
эдлүүлэх асуудлаар шүүхэд төлөөлөн
нэхэмжлэл
Зөрчигдсөнгаргах
эрхийг таслан зогсоох сэргээн
эдүүлэх асуудлаар шаардлага хүргүүлэх
Хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөх нөхцөл бий
болсон шалтгаан нөхцлийг арилгуулах
асуудлаар зөвлөмж хүргүүлэх
Хүний эрхийн боловсрол олгох сургалтын
үйл ажиллагаа

8

3
14

18

27

6

48 удаа/ 30 удаа/
149 цаг/ 75 цаг/
2060 хүн 468 хүн

3

5

5

5

15

20

20

25

12

25

26

27

50 удаа/ 50 удаа/ 55удаа/ 60удаа/
193 цаг/ 250 цаг/ 300 цаг/ 350 цаг/
1895 хүн 3000 хүн 3300 хүн 3300 хүн

Хүний эрхийн асуудлаар олон нийтэд
8 төрөл/ 24 төрөл/ 12 төрөл/ 15 төрөл/ 10 төрөл/ 10 төрөл/
зориулсан ном тохимол, эвхэмэл хуудас,
12300
38035
15630
20000
20000
20000
плакат зэргийг гаргах сурталчилгааны үйл
ширхэг ширхэг ширхэг ширхэг ширхэг ширхэг
ажиллагаа
Хүний эрхийн асуудлаар хэвлэл мэдээллийн 40 ХМХ- 42 ХМХ- 53 ХМХ- 53 ХМХ- 55 ХМХхэрэгслийн сурталчилгааны үйл ажиллагаа
ээр 318 ээр 420 ээр 352 ээр 400 ээр 420 58 ХМХээр 450
удаа
удаа
удаа
удаа
удаа
удаа
Хүснэгт 3. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хөтөлбөр /сая төгрөг/
2012
оны
гүйц

Хөтөлбөр
Хөтөлбөрийн нэр: Хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх,
хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих

428.8

2013
оны
төсөв
554.9

Дунд хугацаа
2014
оны
2015
2016
төсөл төсөөлөл төсөөлөл
902.5

1037.03

1105.2

Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл
Төлөвлөснөөр

2013 он
Хөтөлбөрүүд
Батлагдсан

Гүйцэтгэл

Төлөв
2014

Дунд хугацаанд
2016
2015

Хөтөлбөр 1: Хүний эрх,
эрх чөлөөг хүндэтгэх,
хамгаалах, хөхиүлэн
дэмжих

28

28

49

49

Удирдах ажилтан

4

4

4

4

4

Гүйцэтгэх ажилтан

20

20

41

41

41

Үйлчилгээний ажилтан

4

4

4

4

4

49

Хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд
дараах зорилго чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна.
Зорилго 1. Хүний эрхийн асуудлаар шалгалт явуулах, судалгаа хийх;
74

Зорилтууд. Жил бүр 5-10 шалгалт, судалгаа хийж, Комиссын дүгнэлт, бодлого,
шийдвэрийг тодорхойлно.
Хүрэх үр дүн: Хүний эрхийн шалгалт, судалгаа шинжилгээний ажлыг тогтмолжуулснаар
хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох үр дүнтэй арга хэмжээг болж,
иргэдийн хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх хяналтын тогтолцоо сайжирна.
Зорилго 2. Хүний эрхтэй холбоотой аливаа асуудлаар санал, зөвлөмж, шаардлага гаргах;
Зорилтууд: Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлийн тухайн
жилийн дүр зураг, өсөлт, бууралтыг илэрхийлэх чадамж, нийгмийн үнэлэмжийг
нэмэгдүүлнэ.
Хүний эрхтэй холбоотойгоор Комисст ирсэн иргэд, байгууллагын гомдлын дагуу
хяналт шалгалт хийж, Комиссын санал, зөвлөмж, шаардлагыг (дундажаар 15-30)
холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлж, тусгагдсан арга хэмжээг
хэрэгжүүлэхэд хяналт тавина.
Хүрэх үр дүн:
Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлийг иргэд, олон
нийт, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоотой хэлэлцэн танилцуулж, Улсын Их
Хурал болон холбогдох байнгын хороодоос хүний эрх, эрх чөлөөг сайжруулах талаар
тогтоол шийдвэрийг гаргуулж, Засгийн газарт тухайн тогтоол, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд
Комиссоос арга зүйн, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх нөлөөлийн олон талт ажлуудыг зохион
байгуулсан байна.
Гомдлын дагуу хийсэн хяналт шалгалтаар байгууллага, албан тушаалтан хүний эрх,
эрх чөлөөг зөрчсөн байвал тухайн хүний эрх, эрх чөлөөг сэргээж, зөрчлийг арилгуулах,
эсхүл хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж болзошгүй шалтгаан, нөхцлийг арилгуулах арга
хэмжээний санал зөвлөмж, шаардлагыг гаргасан байна.
Зорилго 3: Хүний эрхийн зөрчлийн талаарх гомдол шийдвэрлэхтэй холбоотой
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа;
Зорилтууд:
 Гомдол шийдвэрлэх ажиллагаанд шинэлэг арга барилыг нэвтрүүлэх;
 Гомдол шийдвэрлэх ажиллагааны үр нөлөө, Комиссын гишүүний шаардлага,
зөвлөмжийн хэрэгжилтийг дээшлүүлэх;
 Жилийн дунджаар авч үзэхэд жилд 500-700 гомдол
Хүрэх үр дүн: Иргэдийн өргөдөл гомдлыг цахимаар, шууд утсаар хүлээж авдаг
хялбаршуулсан үйлчилгээний тогтолцоог бүрдүүлж, түргэн шуурхай, үр дүнтэй
шийдвэрлэх арга барил болон эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаагаар мэргэшинэ.
Гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ тайланг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тогтмол
танилцуулж, өргөдөл гомдол гаргахтай холбоотой олон талт сурталчилгааны ажлуудыг
хийснээр иргэдийн мэдлэг ойлголт нэмэгдүүлснээр Комисст хандаж гомдол гаргах
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иргэдийн тоо нэмэгдэх болно. Комисст гомдол шийдвэрлэх ажиллагаа шуурхай, үр дүнтэй
болсон байна.
Зорилго 4: Хүний эрхийн олон улсын гэрээ, конвенцтой холбоотой хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагаа;
Зорилтууд: Олон улсын гэрээ, конвенцийг соёрхон батлах, нэгдэн орох явдлыг дэмжих;
Хүрэх үр дүн: Комиссын бодлого дүн шинжилгээний хүрээнд Монгол Улсын нэгдэн орох
шаардлагатай олон улсын хүний эрхийн гэрээ, конвенцуудын талаар Улсын Их Хурал,
Засгийн газарт танилцуулж, тухайн гэрээ, конвенцийг соёрхон батлах, нэгдэн ороход
нөлөөллийн олон талын үйл ажиллагааг хэрэжүүлнэ.
Үндэсний хууль тогтоомжийг олон улсын гэрээ конвенцид нийцүүлэх, конвенцийг
хэрэгжүүлэх, шүүхийн практикт хэрэглэх явдал нэмэгдэнэ.
Зорилго 5: Хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэгч байгууллагуудад чиглэсэн хүний эрхийн
сургалт;
Зорилтууд: Олон нийтийн хүний эрхийн мэдлэгийг дээшлүүлж, бусдын эрхийг хүндэтгэх
хандлага төлөвшүүлж, эрхээ хамгаалах чадвар эзэмшүүлэх;
Тодорхой зорилтот бүлэгт чиглэсэн хүний эрхийн сургалтын /жилд 40-50 сургалт, 250-300
цаг, 1800-3000 оролцогч/ чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх;
Хүрэх үр дүн: Хүний эрхийн сургалт, сурталчилгааны хүрээнд иргэд олон нийт, иргэний
нийгмийн байгууллагууд болон хүний эрхийн идэвхтнүүдийн хүний эрхийн мэдлэг
ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ төрийн албан хаагч үйл ажиллагаандаа хүний эрхийг
хүндэтгэх, хангах, хамгаалах үүргээ биелүүлэх чадавхийг сайжруулна.
Зорилтот бүлгүүдийн хүний эрхийн сургалтыг оролцооны аргаар явуулах арга барилыг
хэвшүүлж, сургалтын тогтолцоонд цахим сургалтын арга зүйг бий болгоно.
Зорилго 6: Албан боловсролын болон бусад хүний эрхийн сургалтыг үр дүнтэй, чанартай
зохион байгуулах;
Зорилтууд: Албан боловсролын салбар дахь хүний эрхийн сургалтын тогтолцоог
бэхжүүлнэ;
Хүрэх үр дүн: Их дээд, ерөнхий боловсролын дунд сургуулиудад хүний эрхийн боловсрол
олгох хөтөлбөр боловсруулагдан туршсан байна.
Зорилго 7: Олон нийтэд чиглэсэн сурталчилгааг өргөжүүлэх;
Зорилтууд: Олон нийтийн хүний эрхийн мэдлэгийг дээшлүүлж, бусдын эрхийг хүндэтгэх
хандлага төлөвшүүлж, эрхээ хамгаалах чадвар эзэмшүүлэх чиглэлээр олон нийтэд
зориулсан хүний эрхийн гарын авлага, ном товхимол, сурталчилгааны материал болох 1015 төрөл 15000-20000 ширхэг боловсруулан хэвлүүлэн олон нийтэд хүргэх, 50 гаруй
хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллаж хүний эрхийн тодорхой
асуудлуудаар 300-400 удаа ярилцлага, мэдээлэл бэлтгэн гаргана.
Хүрэх үр дүн: Иргэд олон нийтийн эрхээ мэдэх, хамгаалахад зориулсан ном товхимол
гарын авлага болон хэвлэл мэдээлэл цахим сурталчилгааг тэдгээрийн хэрэгцээ шаардлагад
тулгуурлан энгийн ойлгомжтой, хялбаршуулсан хэлбэрээр бэлтгэн гаргасан байна.
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Зорилго 8: Монгол Улсын Хүний эрхийн олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
Зорилтууд: Олон улс, бүс нутгийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн
хөгжүүлж, гадаад нэр хүндээ бататгана.
Хүрэх үр дүн: Олон улс болон бүс нутгийн хүний эрхийн байгууллагууд, улс орнуудын
хүний эрхийн үндэсний байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа өргөжсөн байна.
Зорилго 9: Дотоод хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
Зорилтууд: Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, бизнес, аж ахуйн нэгж
байгууллагатай тогтвортой хамтран ажиллах;
Хүрэх үр дүн: Төр, төрийн бус, хувийн хэвшлийн байгууллагатай хамтын ажиллагаагаа
өргөжүүлж, үйл ажиллагааны цар хүрээ, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хамтран ажиллах
байгууллагуудын тоо нэмэгдсэн байна.

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая.төгрөгөөр/
2014
Хөтөлбөрийн нэр

Прокурорын хяналт

Нийт
урсгал
зардал
18,282.1

Цалин,
НДШ
13,629.7

Үүнээс
Бараа
үйлчилгээний
бусад
4,070.6

Дунд хугацаа
Татаас
шилжүүлэг
581.8

2015

2016

19,293.9

20,258.6

Хөтөлбөрийн зорилго. Монгол Улсын үндсэн хуульд заасан Прокурорын чиг үүргийг
хэрэгжүүлэх Монгол Улсын Прокурорын байгууллагын тогтолцоо, зохион байгуулалт үйл
ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тогтоохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
Тодорхойлолт: Прокурорын байгууллага нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт Эрүүгийн
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэг мөр хангуулах үндсэн чиг үүрэг бүхий үйл
ажиллагаагаа төрийн нэрийн өмнөөс явуулдаг бие даасан хараат бус шүүх эрх мэдлийг
хэрэгжүүлэхэд оролцогч байгууллага юм.
Зорилго:
1. Мөрдөн шалгах ажиллагаанд хяналт тавих.
2. Ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих
3. Удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах
Хүснэгт 2. Зардлын тооцоолол /сая.төгрөгөөр/
2012 оны
Хөтөлбөрийн нэр
гүйц
Нийт дүн
13,192.5

2013 он
16,205.5

2014 оны
төсөл
18,282.1

Дунд хугацаа
2015
2016
19,293.9
20,258.6
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Прокурорын хяналт

13,192.5

16,205.5

18,282.1

19,293.9

20,258.6

Зардлын чиг хандлага
Монгол Улсын ерөнхий прокуроын 2014 оны төсвийн урсгал зардлыг 18,282.1 сая төгрөг
байхаар төлөвлөлөө. Шүүхийн багц хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан 2013 онд
нэмэгдүүлсэн орон тооны зардлыг бүтэн жилээр тооцож, мөн Прокурорын мөрдөх албаны
хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбоотой урсгал зардлыг 142.2 сая төгрөгөөр
нэмэгдүүлж 2014 оны төсөлд тусгалаа.

ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН
ДАРГЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая.төгрөгөөр/

Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1: Үндэсний
аюулгүй байдлыг хангах,
сахих, бодлогын зөвлөгөө
өгөх үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр
2:
Үндэсний
аюулгүй байдлыг хангах
чиглэлээр
судалгаа
шинжилгээний ажил хийх.

1,740.2

1,042.6

2013
Үүнээс
Бараа
үйлчилгээний
бусад
526.1

1,128.8

697.7

274.6

156.5

1,193.2

1,312.5

611.4

344.9

251.5

15.0

659.9

725.9

Нийт
урсгал
зардал

Цалин,
НДШ

Дунд хугацаа
Татаас
шилжүүлэг

2014

2015

171.5

1,853.1

2,038.4

Зорилго. Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах төрийн нэгдмэл бодлого
боловсруулах үйл ажиллагаа болон түүнийг хэрэгжүүлэх явдлыг уялдуулан зохицуулах,
бодлогын зөвлөгөөнөөр хангах, бодлого зохицуулалт нь хэрхэн хангагдаж байгаад хяналт
тавих, зөвлөлийн хэвийн үйл ажиллагааг явуулахад дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөлийн тэргүүн,
гишүүдийг гадаад, дотоод мэдээ, мэдээлэл, аливаа нөлөөлөлд автахгүй төвийг сахисан
оновчтой цаг үеэ олсон зөвлөгөөгөөр хангаж Монгол Улсын үндэсний ашиг сонирхол,
оршин тогтнох тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, эдийн засаг, экологийн тэнцвэртэй
хөгжил, үндэсний эв нэгдлийг бататган хангахад оршино.
Хөтөлбөрийн зорилгууд
Хөтөлбөр 1. Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, сахих, бодлогын зөвлөгөө өгөх үйл
ажиллагаа
Тодорхойлолт: Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын үндсэн 6 заалт болох
Монгол Улсын оршин тогтнохын аюулгvй байдал, эдийн засгийн аюулгvй байдал,
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дотоодын аюулгvй байдал, хүний аюулгvй байдал, мэдээллийн аюулгvй байдал, хүрээлэн
байгаа орчны аюулгvй байдлыг хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, үндэсний аюулгүй
байдлын тэргүүн, гишүүдийн хуулиар хүлээсэн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь Үндэсний
аюулгүй байдлын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжид аюулгүй байдлыг хангах
талаар тусгагдсан зүйл заалтын хүрээнд төрийн нэгдмэл бодлого боловсруулах, бодлогын
зөвлөгөөгөөр хангаж ажиллах, ҮАБЗ-ийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах,
хөтөлбөрт тусгагдсан бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн
удирдлага зохион байгуулалт, бодлого боловсруулалт, бодлогын зөвлөгөөгөөр хангах,
хяналт тавих чиг үүрэгтэй.
Зорилго:
Монгол Улсын үндэсний язгуур ашиг сонирхол, эдийн засгийн, хүрээлэн
байгаа орчны, мэдээллийн, хүний аюулгvй байдлыг хангах, хүний эрх, эрх чөлөөг
бэхжүүлэх төрийн нэгдмэл бодлогыг боловсруулах, аюулгүй байдлыг ханган, хууль
тогтоомж Зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийн хэрэгжилттэй уялдуулан зохицуулах, бодлогын
зөвлөгөөгөөр хангах, хяналт тавих, үндэсний аюулгүй байдлын тэргүүн гишүүдийн
хуулиар хүлээсэн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын үндэсний ашиг сонирхол,
оршин тогтнох тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, эдийн засаг, экологийн тэнцвэртэй
хөгжлийг хангах, бодлого үйл ажиллагаагаар дэмжлэг үзүүлэх, төрийн болон орон
нутгийн төр захиргааны байгууллагуудад Монгол улсын хууль тогтоомж, зөвлөлийн
шийвдэрийг бүрэн хэрэгжүүлэхэд нь бодлогын зөвлөгөөгөөр хангах, бодлого
боловсруулах, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэгтэй байгууллагуудын салбар
хоорондын үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөлт, зохицуулалтыг мэргэжлийн удирдлагаар
хангахад оршино.
Хөтөлбөр 2. Үнэсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний
ажил хийх.
Тодорхойлолт: Үндэсний аюулгүй байдлын бодлого, зарим тулгамдсан асуудлын талаар
байр сууриа ойлголцох зорилгоор эрдэмтэн, судлаач, чөлөөнд гарсан дипломат, цэргийн
зүтгэлтнүүдийн хоёр болон олон талт уулзалтыг хоёрдугаар сувагийн ажиллагаа хэмээн
Зүүн азийн аюулгүй байдлын механизмд нэрлэдэг бөгөөд ийм төрлийн эрдэм
шинжилгээний хуралд нэгдүгээр сувгийн төлөөлөгчид буюу төрийн чухал албан
тушаалтнууд биечлэн оролцож, санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх явдлыг 1.5 дугаар
суваг хэмээн тодорхойлдог. Стратеги судалгааны хүрээлэн нь байгуулагдсанаасаа хойш
энэ чиглэлд идэвхтэй ажиллаж ирсэн бөгөөд одоогоор арван улсын ижил болон ижил
төстэй үүрэг бүхий 15 орчим хүрээлэнтэй жил бүр хоёр талын болон олон талт аюулгүй
байдлын стратегийн яриа хэлэлцээрийг жилд 20 орчмыг зохион байгуулж байна.
Стратегийн яриа хэлэлцээний зорилго хоёр талын хооронд аюулгүй байдлын салбарт
тулгамдаад байгаа асуудлаар тус тусынхаа бодлогыг тайлбарлах, байр сууриа ойлголцоход
орших ба энэ хүрээнд стратеги судалгааны хүрээлэн Монгол Улсын үндэсний аюулгүй
байдлыг хангах бодлого, үйл ажиллагаанд чухал дэмжлэг үзүүлж байна. Хоёр болон олон
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талт хурлын үр дүнг илтгэх хуудас хэлбэрээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд
тайлагнана.
Зорилго: Судлаач, эрдэмтэд үндэсний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, үйл ажиллагааг
дэмжих явдалд оршино.
Хүснэгт 2. Зардлын тооцоолол /сая төг/

Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн

Дунд хугацаа

2014 оны
төсөл

1,251.8

2013
оны
ХБГ
1,594.2

1,740.2

1,853.1

2,038.4

751.5

1,035.8

1,128.8

1,193.2

1,312.5

500.3

558.4

611.4

659.9

725.9

2012 оны
гүйц

2015

2016

Хөтөлбөр 1
Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах,
бодлогын зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа

сахих,

Хөтөлбөр 2:
ҮАБ-ыг хангах чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний
ажлыг хийлгэх

Зардлын чиг хандлага.
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын 2014 оны төсвийн урсгал
зардлыг 1,740.2 сая төгрөг байхаар төлөвлөлөө.
Хүснэгт 3. Орон тооны мэдээлэл

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1: Үндэсний аюулгүй байдлыг
хангах, сахих, бодлогын зөвлөгөө өгөх үйл
ажиллагаа
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Хөтөлбөр 2: Үнэсний аюулгүй байдлыг
хангах чиглэлээр судалгаа шинжилгээний
ажил хийх.
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан

2012 оны 2013 оны 2014 оны
гүйц
төсөв
төсөл
78
85
85

Дунд хугацаа
2015
2016
85
85

43
4
39

50
4
46

50
4
46

50
4
46

50
4
46

35
2
27
6

35
2
27
6

35
2
27
6

35
2
27
6

35
2
27
6

ҮНДЭСНИЙ ЕРӨНХИЙ АУДИТОРЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/
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Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1.Төрийн аудитын
удирдлага, зохион байгуулалтыг
оновчтой болгох, Аудитын Олон
улсын стандартыг нэвтрүүлэх
Хөтөлбөр 2.Санхүүгийн аудитыг
хэрэгжүүлэх
Хөтөлбөр 3.Нийцлийн болон
Гүйцэтгэлийн аудитыг
хэрэгжүүлэх

2014 оны төсөл
Үүнээс:

Нийт
урсгал
зардал

Цалин
НДШ

2790.3

1899.7

436.1

243.7

124.3

1273.3

1273.3

Бараа,
үйлчилгээний
бусад

Дунд хугацаа
2014

2015

454.5

2912.4

3203.7

55.6

60.7

111.2

122.3

887.7

188.7

196.9

1400.6

1540.7

887.7

188.7

196.9

1400.6

1540.7

Татаас
шилжүүлэг

Зорилго
Төрийн эрх барих дээд байгууллагын үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь Улсын Их Хуралд дэмжлэг
үзүүлж, эх орон, ард түмний эрх ашгийн төлөө Засгийн газрын хүлээх хариуцлага, үйл
ажиллагааны үр ашиг, үр нөлөөг дээшлүүлэхэд туслах.
Хөтөлбөр 1. Төрийн аудитын удирдлага, зохион байгуулалтыг шинэчлэх, Аудитын
олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх
Тодорхойлолт: Төрийн аудитын үйл ажиллагааны удирдлага, зохион байгуулалтыг УИХаар хэлэлцэгдэж байгаа Төрийн аудитын тухай хуулийн өөрчлөлт, үзэл баримтлалд
нийцүүлэн шинэ арга барилыг нэвтрүүлэх бөгөөд тухайлбал УИХ-аас баталсан бодлогын
баримт бичгүүд, тавигдаж байгаа шаардлага, иргэд, олон нийтийн эрэлтэд тулгуурласан
бодлого, чиглэл боловсруулж хэрэгжүүлнэ. Мөн энэхүү үндсэн үйл ажиллагаа болон
бусад үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ Олон улсын аудитын стандартыг нэвтрүүлэх үйл
ажиллагааг эрчимтэй хийнэ.
Зорилго: Улс, орон нутгийн төсвийн орлого, зарлагын гүйцэтгэл, төсвийн байгууллага,
төрийн болон орон нутгийн өмчит, тэдгээрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд,
төсвөөс санхүүгийн дэмжлэг авсан төсөл, хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд
Нийцлийн аудит, Санхүүгийн аудит, Гүйцэтгэлийн аудит тус тус хийж дүгнэлт, зөвлөмж
гаргах үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.
Зорилт: Төрийн бүх байгууллагын 2013 оны төсвийн зарцуулалт, үр дүнд санхүүгийн
аудит хийх, төлөвлөгөөнд тусгагдсан байгууллагуудын болон төсөл, хөтөлбөрийн үр дүнд
нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит хийх, Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн
хэрэгжилт, байгууллагуудын зорилго, зорилтод дэмжлэг болохуйц дүгнэлт, зөвлөмж өгөх,
өгөгдсөн зөвлөмжүүд нь бүрэн хэрэгждэг болох.
Мөн аудитын олон улсын стандартыг орчуулан, гарын авлага, материалуудыг
бэлтгэн, төрийн төв, орон нутгийн аудитын байгууллагын нийт ажилтнуудад мэргэжлийн
тасралтгүй сургалтын хөтөлбөрийн дагуу чанартай, оновчтой, үр ашигтай сургалт зохион
81

байгуулагдсан, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн, ажилтнуудын мэргэшил, ур чадварт ахиц
гарсан байх.
Хөтөлбөр 2. Санхүүгийн аудитыг хэрэгжүүлэх
Тодорхойлолт: Санхүүгийн аудитыг /тайлангийн, эрсдлийн/ гүйцэтгэхдээ төрийн болон
төрийн өмчит байгууллагын төсөв, санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааны үр дүн болон
санхүүгийн тайлан гаргалт, мөнгөн гүйлгээг нягтлан бодох бүртгэлийн нийтээр хүлээн
зөвшөөрсөн зарчмууд, нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын ба үндэсний стандартад
нийцүүлж үнэн зөв гаргасан эсэх талаар санал, дүгнэлт гаргаж баталгаажуулах үйл
ажиллагааг хамруулан хийнэ.
Зорилго: Төсвийн хөрөнгө, түүний бүрдүүлэлт, зарцуулалт, бүртгэл, тайлагнал үндэсний
болон олон улсын стандартын дагуу хэрэгжихэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.
Зорилт: Санхүүгийн аудитын газрыг материаллаг бааз, хүний нөөц, техник хэрэгслээр
бэхжүүлж, аудиторуудын ур чадвар, хариуцлага, ёс зүйг сайжруулж, ажлын ачааллыг
нягтруулах замаар аудитын хяналт, түүний чанарыг дээшлүүлэх. Ялангуяа мэдээллийн
технологийн дэвшилд тулгуурлан шинэ техник технологийг нэвтрүүлнэ.

Хөтөлбөр 3. Гүйцэтгэлийн аудитыг хэрэгжүүлэх
Тодорхойлолт:
Гүйцэтгэлийн аудит нь шалгагдаж буй байгууллага чиг үүргээ
хэрэгжүүлэхдээ өөрийн нөөцийг хэрхэн арвич хямгач, үр ашигтай бөгөөд үр нөлөөтэй
ашиглаж байгааг шалгаж дүгнэлт, зөвлөмж гаргах үйл ажиллагаа хамаарна.
Зорилго: Монгол Улсын төрийн байгууллагууд эдийн засаг, нийгмийн бүх салбарын үйл
ажиллагаагаа холбогдох хууль, стандарт, тухайн үеийн шаардлагад нийцүүлэн үр ашигтай
явуулдаг нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.
Зорилт: Гүйцэтгэлийн аудитын газрыг материаллаг бааз, хүний нөөц, техник хэрэгслээр
бэхжүүлж, аудиторуудын ур чадвар, хариуцлага, ёс зүйг сайжруулж, ажлын ачааллыг
нягтруулах замаар тус аудитын агуулга, чанарыг дээшлүүлнэ.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд

Шалгуур үзүүлэлт

Сургалтанд хамрагдах хүний тоо

Сургалт зохион байгуулах хоногийн

Аль
хөтөлбөрт
хамаарах
Төрийн
аудитын
удирдлага,
зохион
байгуулалтыг

Төсөл
2012

2013
2014

-

-

Цаашдын
төсөөлөл
2015
2016

-

340

340

340

-

50

50

50
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тоо
Нэвтрүүлэх стандартын тоо
Санхүүгийн тайланд аудит хийж
баталгаажуулах байгууллагын тоо
Үүнээс: Төсвийн ерөнхийлөн
захирагч Төвлөрүүлэн захирагч
Шууд захирагч
УИХ-ын захиалга
Гүйцэтгэлийн аудит хийх тоо
Үүнээс: Эдийн засгийн бодит
- аудит
Дэд бүтцийн салбарын
салбарын
- Нийгмийн салбарын
Бусад

шинэчлэх,
Санхүүгийн
аудитыг
хэрэгжүүлэх

Гүйцэтгэлийн
аудитыг
хэрэгжүүлэх

4136

4382

2171
4395

4436

4481

30
79
4027

33
88
4261

11
4
4
2
1

12
4
4
4
-

34
19
4336
6
14
5
5
3
1

34
19
4377
6
14
5
5
3
1

34
19
4422
6
15
5
5
4
1

Хүрэх үр дүн:
- Үндэсний аудитын газар 2014 онд Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 34,
төвлөрүүлэн захирагчийн 19, шууд захирагчийн 4336, бүгд 4395 санхүүгийн
тайланд баталгаажуулах аудит хийнэ.
- НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр, Дэлхийн банк зэрэг гадаадын байгууллагын
санхүүгийн тайланд аудит хийнэ.
- Үндэсний аудитын газар 2014 онд 14-20 нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудит
хийнэ.
- Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн
хэрэгжилтийн байдалд аудит хийнэ.
- Монгол Улсын төсвийн 2013 оны хөрөнгө оруулалтын үр дүнгийн байдалд аудит
хийнэ.
- Улсын Их Хурал, түүний байнгын хороодоос ирүүлэх санал хүсэлтэд аудит хийнэ.
- Монгол Улсын 2015 оны төсвийн төсөлд орлого нэмэгдүүлэх, зардал бууруулж үр
ашиг дээшлүүлэх талаар санал дүгнэлт боловсруулж УИХ-д оруулна.
- Монгол Улсын 2015 оны төсвийн төсөл нь Монгол Улсын Төсвийн тогтвортой
байдлын тухай хуулийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж байгаа эсэхэд аудит
хийнэ.
- Байгууллагын дотоод нөөц бололцоог ашиглан аудитын олон улсын стандартыг
орчуулах, гарын авлага, материалуудыг бэлтгэх ажлыг зохион байгуулна.
- Улсын хэмжээнд аудиторуудын чадавхийг бэхжүүлэх сургалт зохион байгуулна.
Хүснэгт 3. Зардлын тооцоолол /сая төгрөг/

Хөтөлбөр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Төрийн аудитын удирдлага,
ИССАЙ-г нэвтрүүлэх
Хөтөлбөр 2. Санхүүгийн аудитыг

Дунд хугацаа

2012 оны
гүйц

2013 он

1300.2

1633.7

2790.3

2912.4

3203.7

260.0
494.1

271.2
647.2

243.7
1273.3

582.5
1106.7

640.7
1217.4

2014
төсөл

2015

2016
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хэрэгжүүлэх
Хөтөлбөр 3. Гүйцэтгэлийн аудитыг
хэрэгжүүлэх

546.1

715.3

1273.3

1223.2

1345.6

Зардлын чиг хандлага
Үндэсний ерөнхий аудиторын төсвийн багцын 2014 оны урсгал төсвийг 2,790.3 сая
төгрөгөөр буюу 2013 оны батлагдсан төсвөөс 1156.6 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж
төлөвлөлөө.
Аудитын тогтолцоог босоо болгохтой холбоотойгоор үндэсний аудитын газрын
захиргааны албан хаагчид болон гүйцэтгэлийн аудитын газар болон нийцэлийн аудитын
газарт шинээр нэмэгдэх 18 орон тооны цалингийн сангийн зардалд шаардагдах 663.2 сая
төгрөгийг Төрийн аудитын тухай хуулийн 13.4.6-д "... бүтэц, орон тоог Улсын ерөнхий
аудитор батлана" гэж заасны дагуу төсвийн төсөлд нэмж тусгалаа.
Мөн улсын хэмжээнд аудитын байгууллагын боловсон хүчний чадавхийг
бэхжүүлэх сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, хөтөлбөрийн үр дүнд олон улсын
стандартуудыг дотоод нөөц бололцооны хүрээнд орчуулахад зориулж 96.5 сая төгрөгийг
нэмж тусгасан.
Нарийн мэргэшил шаардсан, томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд аудит хийхэд
хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг хөлсөөр ажиллуулахад зориулж 82.1 сая төгрөг,
аудитын чанарыг сайжруулах, хараат бус байдлыг нэмэгдүүлэх үүднээс аудиторуудыг
сэлгэж ажиллуулахад шаардагдах томилолтын зардалд 60.1 сая төгрөгийг төсвийн төсөлд
нэмж тусгалаа.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл

Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Төрийн аудитын удирдлага
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Хөтөлбөр 2. Санхүүгийн аудитыг
хэрэгжүүлэх
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Хөтөлбөр 2. Гүйцэтгэлийн аудитыг
хэрэгжүүлэх
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан

2013 он

2014 төсөл

Дунд хугацаа
2015
2016
88
88

65

88

13
4
9

19
4
15

19
4
15

19
4
15

28
4
24

36
4
32

36
4
32

36
4
32

24
4
20

33
4
29

33
4
29

33
4
29

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
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Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/

Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр. Авлигатай
тэмцэх үйл ажиллагаа

Нийт
урсгал
зардал
11,287.7
11,287.7

2013 оны төсөл
Үүнээс:
Бараа,
Цалин,
үйлчилгээний
НДШ
бусад
3,677.1
5,361.8
3,677.1

5,361.8

Дунд хугацаа
Татаас
шилжүүлэг

2014
төсөөлөл

2015
төсөөлөл

2,248.8

11,639.7

12,221.7

2,248.8

11,639.7

12,221.7

Зорилго. Авлигатай тэмцэж, шударга ёсыг тогтоон, хөгжил дэвшилд хүргэж, үндсэн үйл
ажиллагаандаа ардчилсан шударга ёсыг голч болгон, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн,
хуулийг дээдлэн, хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг бүхий үйл ажиллагааг хараат бус бие даасан
байдлаар хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэнэ.
Хөтөлбөрийн зорилгууд
Хөтөлбөр: Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа
Тодорхойлолт: Авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх,
илрүүлэх гүйцэтгэх ажил, хуулиар харьяалуулсан хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт,
гүйцэтгэх ажил явуулах чиг үүрэг бүхий бие даасан хараат бус байгууллагын үйл
ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго:
1. Шат дараалсан хариуцлагын тогтолцоог мөрдөж, албан хаагчдын мэдлэг, ур
чадвар, ажлын хариуцлага, сахилга ёс зүйг дээшлүүлэх;
2. Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааг улс орны хэмжээнд уялдуулан зохицуулж,
арга зүйн удирдлагаар хангах хууль, эрх зүйн орчинг олон улсын стандартад
нийцүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;
3. Төр, захиргааны байгууллагуудад авлигаас урьдчилан сэргийлэх, шударга ёс, ил
тод байдлыг хангах чиглэлээр цогц үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хүүхэд,
залуучуудад чиглэсэн соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх;
4. Хүний эрх, эрх чөлөөг дээдлэн, хуульч, шуурхай ажиллагааг эрхэмлэж, авлигын
гэмт хэргийн илрүүлэлт, мөрдөн байцаалтын үр дүнг нэмэгдүүлэх;
5. Албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн тогтолцооны хариуцлагыг
өндөржүүлэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг төгөлдөржүүлэхэд чиглэгдсэн
цогц үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
6. Судалгаа шинжилгээний ажлын дүнг авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх
үйл ажиллагаанд үр дүнтэй ашиглах;
Хүснэгт 2. Зардлын тооцоолол /сая.төгрөгөөр/
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2012 оны
гүйц

Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр. Авлигатай тэмцэх үйл
ажиллагаа

2013 он

2014 оны
төсөл

7,075.4

8,327.8

11,287.7

7,075.4

8,327.8

11,287.7

Дунд хугацаа
2015
2016
төсөөлөл төсөөлөл
11,639.7
12,221.7
11,639.7

12,221.7

Зардлын чиг хандлага
Авлигатай тэмцэх газрын даргын 2014 оны урсгал зардлыг 11,287.7 сая төгрөгөөр
төлөвлөлөө.
Хүснэгт 3. Орон тооны мэдээлэл
2012 оны
гүйц
145
11
124
10

Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаа
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан

2013 оны
төсөв
145
11
124
10

2014 оны
төсөл
145
11
124
10

Дунд хугацаа
2015
2016
145
145
11
11
124
124
10
10

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ ДАРГЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/

Хөтөлбөрийн нэр

НИЙТ ДҮН
Хөтөлбөр 1.Санхүүгийн
салбарын зохицуулалт,
санхүүгийн зах зээлийн
тогтвортой байдлыг хангах.
Хөтөлбөр 2.Санхүүгийн хяналт,
шалгалт

2014 оны төсөл
Дунд хугацаа
Үүнээс:
Нийт
Бараа,
2015
2016
урсгал Цалин,
Татаас
үйлчилгээний
төсөөлөл төсөөлөл
зардал
НДШ
шилжүүлэг
бусад
2,964.4 1,670.1
1,195,0
99,3
2,767,6
2,587,9

1,240.0

722,3

478,0

39,7

1,107,6

1,035,9

1,724,4

947,8

717,0

59,6

1,660,0

1,552,0

Зорилго: Олон улсын төвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэргүүн туршлага, стандартад
нийцсэн тогтвортой үйл ажиллагаа бүхий санхүүгийн салбарыг хөгжүүлэхэд чиглэгдэнэ.
Хөтөлбөр 1. Санхүүгийн салбарын зохицуулалт, санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой
байдлыг хангах.
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Хөтөлбөрийн тодорхойлолт. Даатгал, үнэт цаас, бичил санхүү, санхүүгийн салбарт хийх
төрийн зохицуулалтын үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Иргэдэд санхүүгийн найдвартай үйлчилгээ үзүүлж санхүүгийн зах зээлийг тогтвортойгоор
хөгжүүлэх замаар үр шимийг нь өргөн олон нийтэд хүртээнэ.
Зорилго: Монгол Улс дахь санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах, нэгдсэн
бодлого боловсруулах, зохицуулалтаар хангах замаар хөрөнгө оруулагч компани болон
иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах.
 Санхүүгийн салбарын эрх зүйн болон зах зээлийн зохицуулалтыг олон улсын
нийтлэг жишигт хүргэн, зах зээлд оролцогчдын хууль ёсны эрх, ашиг сонирхолыг
тууштай хамгаалах, бүх нийтийн болон мэргэжлийн оролцогчдын санхүүгийн
боловсролыг дээшлүүлэх замаар санхүүгийн зах зээлд итгэх иргэдийн итгэлийг
нэмэгдүүлнэ.
 Санхүүгийн зах зээлд оролцогчдын үйл ажиллагаанд хийх хяналт шалгалт, хууль
тогтоомжийн хэрэгжилт болон санхүүгийн тайлагнал, аудит, үнэлгээний чанарт
тавих хяналтыг чангатган, тогтмолжуулах замаар санхүүгийн гэмт хэрэг, зөрчлийн
гаралтыг багасгана.
 Төрийн захиргааны удирдлагыг боловсронгуй болгох, дотоод аудит, хяналтын
хүчтэй тогтолцоог бий болгох, Хорооны үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлэх,
санхүүгийн болон хүний нөөц, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах замаар
байгууллагаа төлөвшүүлнэ.
Хөтөлбөр 2. Санхүүгийн хяналт, шалгалт
Санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангахад хууль эрх зүйн хэрэгжилтэд хяналт
шалгалтын үйл ажиллагааг явуулж үр дүнг тооцох.
Хөтөлбөрийн тодорхойлолт: Санхүүгийн салбарт хийх төрийн хяналт шалгалтын үйл
ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарахад хууль эрх зүйн хүрээнд хийгдэж байгаа эсэхэд
хяналт шалгалт хийж дүгнэлт гарган зохицуулалтаар ханган ажиллана.
Зорилго: Банк бус санхүүгийн байгууллага, даатгал, хоршооны хадгаламж зээлийн үйл
ажиллагаа, үнэт цаасны зах зээлд оролцогчдын хууль болон бусад хууль тогтоомжийн
биелэлтэд хяналт тавих.
Стратегийн ерөнхий тойм
Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогыг хэрэгжүүлж, зах зээлд шударгаар өрсөлдөх
боломж бүрдүүлэх, төрийн зүгээс иргэнийхээ эрүүл, аюулгүй амьдрах, бизнес эрхлэх
хөрөнгө оруулалт хийх таатай орчин нөхцөл бүрдүүлэх, банк, санхүүгийн зохистой,
найдвартай тогтолцоо бий болгож, түүний эрүүл, ил тод орчныг хангах, төрийн
үйлчилгээг иргэдэд чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх нөхцөлийг бий болгох,
бизнес, аж ахуйн үйл ажиллагааг зохицуулах эрх зүйн тогтолцоог бий болгох.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд
Шалгуур үзүүлэлт

Өмнөх

Одоо

Дунд хугацаа
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Хөтөлбөр 1.Санхүүгийн
салбарын зохицуулалт,
санхүүгийн салбарын
тогтвортой байдлыг хангах
1.1. Брокер дилерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх, тусгай
зөвшөөрөл шинээр олгох
1.2. Хөрөнгө оруулалтын
зөвлөхийн болон
андеррайтерийн тусгай
зөвшөөрөл олгох
1.3. Үнэт цаасны зах зээлд үйл
ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл шинээр олгох
болон сунгах
1.4. ББСБ үйл ажиллагаа эрхлэх
зөвшөөрөл олгох
1.5. Хадгаламж зээлийн үйл
ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл шинээр олгох
1.6. Ердийн болон урт хугацааны
даатгалын үйл ажиллагаа
эрхлэх зөвшөөрөл олгох
Даатгалын төлөөлөгчийн эрх олгох
1.7. Зуучлагч байгууллагуудад эрх
олгох
1.8. Хохирол үнэлэгч
байгууллагуудад эрх олгох
1.9. Даатгалын актуарч эрхлэх
зөвшөөрөл олгох
Хөтөлбөр 2. Санхүүгийн хяналт
шалгалт
2.1. Хянан шалгалтын үйл
ажиллагаа явуулах, үр дүн,
биелэлтийг тооцох
2.2. Тусгай зөвшөөрлийг
түдгэлзүүлэх
2.3. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй
болгох

Хэмжих
нэгж

2011

2012

2013

2014

2015

Тоо

2144

2182

2214

3362

3351

2186

Тоо

3

40

65

38

40

36

7

5

6

8

10

6

24

20

22

131

135

22

5

13

9

48

50

9

5

10

12

Тоо

Тоо

Тоо
Тоо

Тоо
Тоо
Тоо
Тоо
Тоо
Тоо
Тоо
Тоо
Тоо

2016

3

17

17

18

18

18

18

2061

2057

2059

3073

3050

2060

9

8

9

12

13

9

6

9

8

11

10

9

12

13

13

13

13

14

83

106

94

445

620

93

37

40

38

81

85

39

15

25

20

24

25

20

41

36

340

510

34

31

Хүрэх үр дүн: Олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэргүүн туршлага, стандартад
нийцсэн тогвортой үйл ажиллагаа бүхий санхүүгийн салбарыг хөгжүүлсэн байна.
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Дунд хугацааны төсвийн хүрээнд санхүүгийн салбарын зохицуулалт сайжирч, зах зээлийн
хамрах хүрээ тэлж, улс орны эдийн засагт дорвитой хувь нэмрээ оруулсан байна.
Хүснэгт 3. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/

Хөтөлбөр
НИЙТ ДҮН
Хөтөлбөр 1.Санхүүгийн салбарын
зохицуулалт, санхүүгийн салбарын
тогтвортой байдлыг хангах
Санхүүгийн салбарын эрх зүйн
болон зах зээлийн зохицуулалт
Санхүүгийн зах зээлд оролцогчдын
эрх, ашиг сонирхлын хамгаалалт
Бүх нийтийн санхүүгийн боловсрол
Захиргаа, удирдлага, хамтын
ажиллагаа
Хөтөлбөр 2. Санхүүгийн хяналт,
шалгалт
Үнэт цаасны зах зээлийн үйл
ажиллагааны хяналт
Даатгалын байгууллага, даатгалын
мэргэжлийн оролцогчдын хяналт
Бичил санхүүгийн байгууллагын
хяналт
Санхүүгийн тайлагнал, аудит
үнэлгээний чанарын хяналт

2011
оны
гүйц
1,229.40

2012
оны
гүйц
1,764.50

738,4

Дунд хугацаа

2013 он
2,303.5

2014
оны
төсөл
2,964.4

2015
төсөөлөл
2,767.6

2016
төсөөлөл
2,587.9

1,276.0

1,794.40

1,240.0

1,107.6

1,035.9

177

237.4

249.7

169.1

196.8

66

242.9

246.2

295.2

220.8

314.4

155

321.4

432.2

348.8

447.2

232.2

340,4

474.3

866.3

266.4

270.5

292.5

491

488.5

509.1

1,724.3

1660.0

1552.0

147

148.9

154

1281.5

775.7

660.2

117

118.1

123.2

153.1

651.6

659.1

142

146.1

151.6

209.4

152.4

152.4

85

75.4

80.3

80.3

80.3

80.3

329.6

Зардлын чиг хандлага:
 Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2014 оны төсвийн багцын хэмжээг 3.0
тэрбум төгрөгөөр төлөвлөсөн нь 2013 оны төсвөөс 750.7 сая төгрөгөөр нэмэгдэж
байна.
 УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хорооны 2013 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдрийн
хуралдааны 12 дугаар тэмдэглэл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2011 оны 06
дугаар сарын 09-ний 172 дугаар тогтоолоор тус хорооны ажлын албаны бүтэц, орон
тоог шинэчлэн баталсантай холбогдуулан орон тоог бүрэн тусгасан.
 АХБ-ны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй "Ядуу иргэдэд чиглэсэн
санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх" төслийн дотоод урсгал
зардалд 71.8 сая төгрөг, байрны түрээсийн зардалд 36.6 сая төгрөг нэмж тусгасан.
 “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль”, “Компаний засаглалыг хөгжүүлэх
үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой Ажлын албаны дарга, удирдах
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зөвлөлийн 9 гишүүн, ажлын албаны 8 орон тоотойгоор тооцож, үндсэн цалинд 127.7
сая төгрөг, улсын байцаагчийн урамшуулал, хоол унааны зардалд 80.8 сая төгрөгийг
тус тус тооцож нэмэгдүүлэн тусгаж өглөө.
“Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль”, “Компаний засаглалыг хөгжүүлэх үндэсний
хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой арга хэмжээний зардалд 413.9 сая төгрөг
нэмж тусгасан болно.

Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл
Ажиллагсад

2013 он төсөв

2014 оны
төсөв

Дунд хугацаа
2015

2016

Удирдах ажилтан

20

20

20

20

Гүйцэтгэх ажилтан

104

104

121

121

Үйлчлэх ажилтан

10

10

10

10

134

134

151

151

Гэрээт ажилтан
Нийт ажиллагсад

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/
2014
Үүнээс
Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1.Төрийн албаны
удирдлага, бодлого
Хөтөлбөр 2. Төрийн албаны
сургалт, судалгаа, шинжилгээний
ажил

Дунд хугацаа

Нийт
урсгал
зардал

Цалин,
НДШ

Бараа
үйлчилгээний
бусад

Татаас
шилжүүлэг

822.1

437.2

371.2

13.7

822.1

822.1

571.0

334.2

225.3

11.5

571.0

571.0

251.0

103.0

145.9

2.2

251.0

251.0

2015

2016

Зорилго
Төрийн албаны шинэтгэлийн бодлого, төрийн албаны хүний нөөцийн хөгжлийн
бодлого болон төрийн захиргааны хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, стандартын болон
гүйцэтгэлийн удирдлагаар хангах.
Хөтөлбөр1. Төрийн захиргаа, төрийн албаны удирдлага бодлого
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Тодорхойлолт: Иргэдэд ойр, уян хатан, цомхон, чадварлаг, үр дүнд чиглэсэн бөгөөд
идэвхитэй, санаачлагатай манлайлагч менежер бүхий төрийн захиргаа, төрийн албыг
бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн бодлогын зөвлөгөө өгөх, зохицуулалт хийх.
Зорилго:
1. Төрийн албаны шинэтгэлийн бодлого, стратеги, төсвийн байгууллагын үйл
ажиллагааны үр ашиг, үр нөлөөг дээшлүүлэх бодлого, стратеги, байгууллагын
болон хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого, стратегийг тодорхойлох, стандартын
удирдлагаар хангах, төрийн албанд анх орох иргэний хэрэгцээг төлөвлөх,
хянгалтыг зохион байгуулах, стандартын удирдлагаар хангах.
2. Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтныг сонгон шалгаруулах, зүй зохистой
байршуулах, манлайлах ур чадварыг дээшлүүлэх бодлого, стратеги, стандартын
удирдлагаар хангах, төрийн захиргааны хөгжлийн бодлого, стратеги, стандартын
удирдлагаар хангах, төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн
тогтолцоог хөгжүүлэх бодлого, стратеги, стандартын удирдлагаар хангах, төрийн
албаны шинэтгэлийн бодлого, стратеги, төрийн албаны стандартын хэрэгжилтийн
явц, үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх.
Хөтөлбөр 2. Төрийн албаны сургалт, судалгаа, шинжилгээ
Тодорхойлолт: Төрийн байгуулага чиг үүргээ, төрийн албан хаагч албан үүргээ, Төрийн
албаны зөвлөл хуулиар тогтоосон бүрэн эрхээ үр ашигтай, үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэхэд
чиглэсэн сургалт зохион байгуулах, судалгаа хийх, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхэд оршино.
Зорилго:
1. Төрийн албан хаагчийн мэдлэг, мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлж, чадавхийг нь
сайжруулах үүднээс дараах зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн тусгайлсан модулийг
боловсруулж, сургалт явуулна.
 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд нэр дэвшигчдэд зориулсан төрийн албаны чиг
баримжаа олгох сургалт;
 Төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал тус бүрд болон ангилал ахихад
зориулсан модульт сургалт;
 Яам, агентлаг болон аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын удирдах албан
тушаалтнуудад зориулсан модульт сургалт;
 Төрийн бусад байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудад зориулсан модульт
сургалт;
 Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн гишүүдэд зориулсан тэдний чадавхийг
бэхжүүлэхэд зориулсан модульт сургалт;
2. Төрийн албаны шинэтгэлийн бодлого, стратеги түүний хэрэгжилт, төрийн
байгууллагын чиг үүрэг, тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвч, хүний нөөцийн бодлогын
хэрэгжилтийн явц, үр дүн, Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, төрийн
албаны чадавхийг бэхжүүлэх чиглэлээр хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний үр
дүн, байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтэд судалгаа хийнэ.
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3. Хүний нөөцийн төлөвлөлт, хангалтыг зохион байгуулах, төрийн жинхэнэ албан
хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх, байгууллагын
хэтийн төлөвлөгөө боловсруулах, төрийн албаны стандартыг хэрэгжүүлэх, төрийн албан
хаагчийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл,
нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр боловсруулах, ажлын байрны шинжилгээ,
тодорхойлолт, үнэлгээ хийхэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлнэ.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Үзүүлэлт
Салбар зөвлөл тус бүрийг мэдээлэл,
хяналт-шинжилгээ үнэлгээний бодлого,
хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого
стандартын удирдлагаар хангах
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх
ороход авах мэргшлийн шалгалт зохион
байгуулах
Зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн зайны болон
захиалгат сургалтыг зохион байгуулах

Аль
хөтөлбөрт
хамаарах

Хөтөлбөр
1

Хөтөлбөр
2

Өмнөх
2012

Төсөл

2013

2014

Цаашдын
төсөөлөл
2015

2016

2-оос
3-аас
доошгүй доошгүй
удаа
удаа

3-аас
4-өөс
4-өөс
доошгүй
доошгүй доошгүй
удаа
удаа
удаа

38 удаа

40 удаа

50 удаа

50 удаа

50 удаа

14 удаа

25 удаа

30 удаа

30 удаа

30 удаа

Хүрэх үр дүн:
- Төрийн албаны шинэтгэлийн бодлого, стандартын болон гүйцэтгэлийн
удирдлагаар хангах зорилтын хүрээнд төрийн албаны хууль эрх зүйн актыг
боловсронгуй болгоно.
- Салбар зөвлөл тус бүрийг мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний бодлого,
хүний нөөцийн хөгжлийн бодлого стандартын удирдлагаар хангаж ажилласанаар төрийн
албаны чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч салбар зөвлөлүүдийн үйл ажиллагааны чадавхи
сайжирна.
- Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход авах мэргэшлийн шалгалтыг цахим
хэлбэрт бүрэн шилжүүлснээр иргэд мэдээллийг шуурхай, ил тод хүлээн авах нөхцөл
бүрдэнэ.
Хүснэгт 3. Зардлын тооцоолол (сая төгрөг)
Хөтөлбөр

2012 оны
гүйц

Нийт дүн

625.5

665.1

822.1

822.1

822.1

Хөтөлбөр 1.Төрийн албаны удирдлага, бодлого

625.5

491.2

571.0

571.0

571.0

0.0

173.9

251.0

251.0

251.0

Хөтөлбөр 2. Төрийн албаны
сургалт,судалгаа,шинжилгээний ажил

2013 он

2014
төсөл

Дунд хугацаа
2015
2016
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Зардлын чиг хандлага
Төрийн албаны зөвлөлийн 2014 оны урсгал төсвийн багцын хэмжээг 822.1 сая төгрөгөөр
тооцож төсвийн төсөлд тусгав.
Төрийн албаны зөвлөлийн даргын 2013 оны 66, 96 дугаар тушаалуудаар Төрийн албаны
зөвлөлийн дэргэдэх сургалтын төвийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж Төрийн албаны
институт болгож, бүтэц, орон тоог өөрчилсөнтэй холбоотойгоор нэмэгдэх 6 орон тоо,
цалингийн сангийн зардал болон бусад зардлыг 71.5 сая төгрөгийг нэмэгдүүлж тооцсон
болно.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл

Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1.Төрийн албаны удирдлага,бодлого
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Хөтөлбөр 2. Төрийн албаны сургалт, судалгаа,
шинжилгээний ажил
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан

2013 он

2014 төсөл

Дунд хугацаа
2015
2016
30
30

24

30

19
3
15
1

19
3
15
1

19
3
15
1

19
3
15
1

5
1
4

11
1
10

11
1
10

11
1
10

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНЫ ДАРГЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2014 оны төсвийн багцын хэмжээг 9.3 тэрбум
төгрөгөөр төлөвлөсөн нь 2013 оны төсвөөс 440.1 сая төгрөгөөр нэмэгдэж байна.
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй

Хөтөлбөрийн нэр

НИЙТ ДҮН
Хөтөлбөр 1.Албан ёсны
статистик
Хөтөлбөр 2.Улсын
хэмжээний тооллого
Хөтөлбөр 3.Улсын
хэмжээний статистик
судалгаа

9,279.9

2014 оны төсөл
Үүнээс:
Бараа,
Цалин,
үйлчилгээний
НШД
бусад
3,360.4
5,778.6

4,095.2

3,219.5

735.6

140.1

4,547.8

4,593.4

999.5

140.9

857.8

0.8

1,198.3

1,252.8

3,936.3

4,414.3

Нийт
урсгал
зардал

4,185.2

4,185.2

Дунд хугацаа
Татаас
шилжүүлэг

2015
төсөөлөл

2016
төсөөлөл

140.9

9,682.4

10,260.5
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Хөтөлбөр 1. Албан ёсны статистикийг хөгжүүлэх
Хөтөлбөрийн тодорхойлолт: Албан ёсны статистик томоохон тооллого, судалгааг зохион
байгуулах, дүн шинжилгээ хийх чиг үүрэг бүхий төв, орон нутгийн статистикийн
байгууллагын үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Стратегийн зорилго: Эдийн засаг, нийгэм, хүн ам зүйн талаар шинжлэх ухааны арга
зүйгээр тооцсон статистикийн үнэн бодит мэдээлэл, судалгаагаар төр, засаг, иргэн
байгууллагад адил тэгш үйлчлэхэд оршино.
Хөтөлбөрийн зорилт: Монгол Улсын
статистикийн салбарыг хөгжүүлэх
үйл
ажиллагааны үндсэн зорилт нь нийгмийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн, олон улсын
нийтлэг арга зүйд тулгуурласан, нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох
шуурхай, үнэн бодитой тоо мэдээлэл, статистикийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр төр,
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага болон бусад хэрэглэгчийг хангахад чиглэгдэнэ.
Хөтөлбөр 2. Улсын хэмжээний тооллого
Хөтөлбөрийн тодорхойлолт: “Хүн ам, орон сууцны улсын тооллого” гэж хуульд заасан
тооллогын хугацаанд Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр оршин сууж байгаа нийт хүн ам
буюу тооллогод хамрагдах нутаг дэвсгэр дэх хүн амыг хамруулан хүн ам зүй, нийгэм,
эдийн засгийн хүрээний мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, нэгтгэх, дүн шинжилгээ
хийх, тооллогын үр дүнг тархаах цогц үйл ажиллагааг хэлнэ.
Зорилт: Хүн ам, орон сууцны тооллогын болон тооллого хоорондын судалгааны
мэдээлэлд дvн шинжилгээ хийх, гvнзгийрvvлсэн судалгаа, тооцоо хийх, мэдээллийг
нийтэд мэдээлэх, өсөн нэмэгдэж байгаа мэдээллийн хэрэгцээ, шаардлага болон vндэсний
хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтэд мониторинг хийх, хvн ам болон эдийн засаг,
нийгмийн хөгжлийн хамаарлыг судлах, эрүүл мэнд, нийгмийн статистикийн мэдээллийг
боловсруулах, тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсронгуй болгох,
мэдээллийн сан байгуулах, судалгаа дүгнэлт хийх, өөрийн хариуцсан салбарын
статистикийн мэдээлэгчдэд мэргэшлийн зөвлөгөө өгч, үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг
үзүүлэхэд чиглэгдэнэ.
Хөтөлбөр 3.Улсын хэмжээний статистик түүвэр, судалгаа
Хөтөлбөрийн тодорхойлолт: Статистикийн хуулийн дагуу хийгдэх улсын хэмжээний
статистик судалгааны үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна. Үндэсний болон орон
нутгийн аливаа шийдвэр гаргах бүхий л түвшинд албан ёсны статистик мэдээллээс гадна
тодорхой чиглэлээр хийгдсэн статистикийн шинжилгээ, түүвэр, судалгаа зайлшгүй
хэрэгтэй.
Зорилго: Үндэсний Статистикийн Хороо нь статистикийн мэдээллийн арга зүйг
боловсронгуй болгож, шинжлэх ухааны үндэслэлийг сайжруулах, статистикийн мэдээлэлд
дүн шинжилгээ хийх, хөгжлийн хэтийн төлвийг тодорхойлоход шаардлагатай мэдээлэл
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цуглуулах зорилгоор аж, ахуйн нэгж болон өрхөд суурилсан статистикийн түүвэр,
судалгааг тодорхой давтамжтайгаар явуулдаг.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд

д/д

Судалгааны
нэрс

1

2

1

Өрхийн
нийгэм, эдийн
засгийн
судалгаа

ҮСХ аймгийн түвшинд
ядуурлын үндсэн
үзүүлэлтүүдийг тооцох
зорилт тавин ажиллах

Монгол улсын
хэмжээнд 16200 өрхийг
судалгаанд хамруулж,
мэдээлэл цуглуулж,
боловсруулах

2

Хүн ам, орон
сууцны
завсрын
тооллого

Нэлэнхүй тооллогоор
авахад тохиромжтой бус
нийгэм, эдийн засгийн
дэлгэрэнгүй мэдээлэл
цуглуулах
МУ-ын хүн амын тоо,
өсөлт, тархан суурьшил
болон бусад үзүүлэлт,
тэдгээрийн 2010-2015 оны
өөрчлөлтийг судлах

Монгол Улсын нийт
өрхийн 1 хувийг
хамруулж, тооллого
хийнэ.

3

Ардчилсан
засаглалын
судалгаа

Хүний эрхийг
баталгаажуулах, ардчилсан
засаглалыг хөгжүүлэх,
хүний эрхийн түгээмэл
тунхаглалыг хүндэтгэх

Төрийн байгууллагын
үйл ажиллагааны
талаархи иргэдийн
төсөөлөл

Ардчилсан засаглалын
талаархи бодит
мэдээллээр иргэдийг
хангана.

Мал, тэжээвэр амьтдын
тооллого явуулах

Малчин өрхийн
нийгэм, ахуй, соёлын
үзүүлэлт, малын тоо
толгой, өсөлт, сүргийн
бүтэц бүрэлдэхүүн,
өндөр ашиг шимтэй
мал, амьтдын тоо,
бэлчээрт гаргах
худгийн тоо, усан
хангамж, малын тэжээл
бэлтгэл, хангамж

Малын тооллогын
мэдээллийг
шинэчилэгдэнэ.

4

Мал, тэжээвэр
амьтдын
тооллого

Зорилт, арга хэмжээ
4

Шалгуур үзүүлэлт

2014 онд хүрэх түвшин

5

6
Өрх, хүн амын орлого,
зарлага, хэрэглээ, хүн
амын хүнсний хангамж,
илчлэг, дундаж цалин,
хүн амын амьжиргааны
түвшин, ядуурлын
үзүүлэлтүүдийг тооцож
гаргана.
Хүн ам, орон сууцны
завсарын тооллогыг
хэвлэмэл асуулгаар бус
таблет комьютер
ашиглан тооллогыг
технологийн
дэвшилттэй явуулж, үр
дүнгийн тархаалтыг
богино хугацаанд
боловсруулна.
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Орон сууцны
үнийн
судалгаа

Орон сууцны үнийн
судалгаа

Хэрэглээний
үнийн
судалгаа

Эдийн засгийн бодит
өсөлтийг тооцох, цалин
тэтгэвэр, нийгмийн
халамжийг индексжүүлэх,
мөнгөний бодлогын
хүрээнд үндсэн мэдээлэл
болдог

7

Барилгын
салбарын
үйлдвэрлэгчи
дийн үнийн
судалгаа

Барилгын статистикийн
мэдээллийн чанар, түүний
дотор тухайн салбарын
нэмэгдэл өртгийг
зэрэгцүүлэх үнэд
шилжүүлэх тооцоог олон
улсын стандартад
нийцүүлэх

8

Жижиглэнгий
н худалдааны
бараа
үйлчилгээний
үнийн
судалгаа

5

6

ОУ-ын арга зүйн дагуу
жижиглэнгийн худалдааны
бараа гүйлгээний
индексийг тооцох
мэдээллийн эх үүсвэрийг
бий болгох

Шинэ болон хуучин
орон сууцны зах
зээлийн үнийн
мэдээллийг судалж,
үнийн индекс тооцож
гаргах
Эдийн засагт бий болж
буй инфляцийн
түвшинг тооцох суурь
мэдээлэл болохоос
гадна эдийн засгийн
бодит өсөлтийг
тооцоход үндсэн
мэдээлэлийг авөах
бололцоо бүрдэнэ.

Орон сууцны үнийн
индексийг улирал бүр
тооцож, хэрэглэгчдэд
тархаана.

Хүнсний гол нэр
төрлийн бүтээгдэхүүний
үнийг 7 хоног бүр
аймаг, нийслэлээр
судалж, индексийг
тооцон, хэрэглэгчдэд
тархаана.

Барилгын материалын
үнэ, механизмын
түрээс, машин, тоног
төхөөрөмжийн
угсралтын ажлын
үнийг сар бүр
цуглуулах

ДНБ-ын тооцооны
барилгын салбарын
нэмэгдэл өртгийн
зэрэгцүүлэх үнийн
тооцооны чанар олон
улсын стандартад
нийцнэ.

Жижиглэн худалдааны
салбарын тайлант
хугацаанд борлуулсан
бараа бүтээгдэхүүний
биет хэмжээ, үнийн
дүнг сар бүр цуглуулах

ДНБ-ий тооцооны
жижиглэн худалдааны
салбарын нэмэгдэл
өртгийн зэрэгцүүлэх
үнийн тооцооны чанар
олон улсын стандартад
нийцнэ.

96

9

Улсын
тооллого
судалгаа
/ХАОСТТ/

1. Хүн амын тооллогын 26р бага хурлыг Монгол
Улсад зохион байгуулах;
2. Аймаг, нийслэлийн хүн
амын нас, хүйсийн бүтцэд
тодотгол хийх;
3. ХАӨБ, Иргэний
бүртгэлийн регистрийн
санг уялдуулан дундын сан
байгуулах ажлыг турших;
4. Өрх, хүн ам, нийгмийн
эмзэг бүлгийн
статистикийн мэдээллийн
арга зүйг боловсронгуй
болгох;
5. Хүн ам, орон сууцны
завсрын тооллогын
бэлтгэлийг хангана.

1. ХАОСТ-2010-н үр
дүнд суурилж, 21
аймаг, нийслэлийн хүн
амын тоог нэг насны
бүлгээр засварлаж, үр
дүнг тархаах;
2. Монгол Улсын нийт
хүн амын мэдээллээс
бүрдсэн ХАӨБ,
Иргэний бүртгэлийн
регистрийн сангийн
үзүүлэлтүүдийг
зэрэгцүүлсэн програм
боловсруулах;
3. 5 бүлгийн 44
үзүүлэлтээс бүрдсэн
маягт, зааврыг
боловсруулах;
4. Жендерийн
статистикийн 200 нүүр
бүхий гарын авлага
боловсруулж,
мэдээллийн сан бий
болгох;

1. Бүх аймаг,
нийслэлийн хүн амын
тоо нэг насны бүлгээр,
хүйсээр засварлаж, хүн
амын тооны динамикийг
шинэчилсэн байна.
2. МУ-ын хүн амын
бүртгэлийн систем
боловсронгуй болно.
3. Хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэд,
бүтэн, хагас өнчин
хүүхэд, өрх толгойлсон
эмэгтэйчүүд, олон
хүүхэдтэй өрхийн
талаарх статистик
мэдээлэл сайжирна.
4. Нийгмийн
статистикийн
боломжтой бүх
үзүүлэлтийг жендерийн
мэдрэмжтэй болгосон
байна.

Хүснэгт 3. Статистик үйлчилгээ

Үзүүлэлт
Албан ёсны статистикийн мэдээ
тайлан, /нэр төрлөөр/

Албан ёсны статистикийн мэдээ,
тайлангийн тоо

Өмнөх

Аль хөтөлбөрт
хамаарах
Албан ёсны
статистикийг
хөгжүүлэх

2011

2012

261

261

Албан ёсны
статистикийг 111747
хөгжүүлэх

Албан ёсны статистикийн мэдээ,
тайлангийн тархаалт /эмхтгэл,
бюллетень, танилцуулга,
судалгааны үр дүнгийн тайлан/

Албан ёсны
статистикийг
хөгжүүлэх

Шинээр болон шинэчлэн
сайжруулсан аргачлал, ангилал,
статистикийн мэдээллийн санд
суурилж эдийн засаг, нийгмийн
үндсэн үзүүлэлтээр хийх

Албан ёсны
статистикийг
хөгжүүлэх

Төсөл
2013

261

2014

290

Цаашдын
төсөөлөл
2015 2016

290

290

111850

112000

112100

112100 112100

43

45

45

45

45

18

18

20

20

20

40

10
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судалгааны тоо
Статистикийн хуулийн дагуу
хийсэн байвал зохих улсын
хэмжээний тооллогын тоо

Улсын
хэмжээний
тооллого

Статистикийн хуулийн дагуу
хийсэн байвал зохих улсын
хэмжээний судалгааны тоо

Улсын
хэмжээний
судалгаа

3

5

1

1

1

2

2

3

4

4

6

6

Хүснэгт 4. Зардлын хураангуй /сая төгрөг/
Хөтөлбөр
НИЙТ ДҮН
Хөтөлбөр 1.Албан ёсны статистик
Хөтөлбөр 2.Улсын хэмжээний тооллого
Хөтөлбөр 3.Улсын хэмжээний статистик судалгаа

2012
оны
гүйц
5,982.4
3,616.1
802.2
1,564.1

2013
оны
төсөв
8,839.8
4,548.1
520.0
3,771.7

2014
оны
төсөл
9,279.9
4,095.2
999.5
4,185.2

Дунд хугацаа
2015
2016
төсөөлөл төсөөлөл
9,682.4
10,260.5
4,547.8
4,593.4
1,198.3
1,252.8
3,936.3
4,414.3

Зардлын чиг хандлага: Монгол Улсын “Статистикийн тухай” хуулийн дагуу Нөхөн
үржихүй, эрүүл мэндийн судалгаа, хүүхэд хөгжил судалгаанд 1.7 тэрбум төгрөг, Өрхийн
нийгэм, эдийн засгийн судалгаанд 1.9 тэрбум төгрөг, бусад тогтмол хийгддэг судалгаанд
1.1 тэрбум төгрөг тус тус тусгав.
Хүснэгт 5. Орон тооны мэдээлэл
Ажиллагсад

2013 он төсөв

Дунд хугацаа

2014 оны
төсөв

2015

2016

Удирдах ажилтан

36

36

36

36

Гүйцэтгэх ажилтан

232

232

275

275

Гэрээт ажилтан

66

66

76

76

Нийт ажиллагсад

334

334

387

387

Үйлчлэх ажилтан

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ ДАРГЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/

Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1.Сонгуулийн ерөнхий
удирдлага

2014
Үүнээс

Дунд хугацаа

Нийт
урсгал
зардал

Цалин,
НДШ

Бараа
үйлчилгээний
бусад

Татаас
шилжүүлэг

898.2

502.9

202.2

193.1

738.2

17947.7

633

323.5

118.5

191.1

473

473

2015

2016
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Хөтөлбөр 2. Мэдээллийн технологийн
төвийн үйл ажиллагаа

265.2

179.5

83.8

2

265.2

265.2

0

0

0

0

0

17209.5

Хөтөлбөр 3.Сонгууль зохион байгуулах
үйл ажиллагаа

Хөтөлбөр 1. Сонгуулийн ерөнхий удирдлага
Тодорхойлолт: Сонгуулийн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, биелэлтэд хяналт
тавих, судалгаа хийх чиг үүрэг бүхий Ажлын албаны үйл ажиллагаа энэхүү хөтөлбөрт
хамрагдана.
Зорилт: Сонгуулийн ерөнхий хорооны бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх, сонгогчдод
мэргэжлийн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх, сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх.
Хөтөлбөр 2. Мэдээлэл технологийн төвийн үйл ажиллагаа
Тодорхойлолт: Мэдээллийн технологийн төвийн үйл ажиллагаа болон мэдээллийн
баазын аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагаа энэхүү хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилт: Сонгуулийн автоматжуулсан системийг бүрэн нэвтрүүлэхэд нутаг дэвсгэрийн
хороо болон сонгогчдод мэргэжлийн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэх, Мэдээллийн
технологийн төвийн хэвийн үйл ажиллагаа болон мэдээллийн баазын аюулгүй байдлыг
хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулах
Хөтөлбөр 3. Сонгууль зохион байгуулах үйл ажиллагаа
Тодорхойлолт: Монгол Улсын Их Хурлын болон Ерөнхийлөгчийн сонгууль, Ард
нийтийн санал асуулгыг бэлтгэн явуулах ажлыг төлөвлөж, зохион байгуулах, сонгуулийн
хороодыг нэгдсэн удирдлагаар хангах, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийг зохион байгуулж явуулах ажлыг мэргэжил, арга зүйн
удирдлагаар хангах үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамрагдана.
Стратегийн ерөнхий тойм
Дунд хугацаанд буюу 2014-2016 онд сонгуулийн ерөнхий хороо сонгуулийн хууль
тогтоомжийг нэгтгэх хуулийн төсөлд санал боловсруулах, сонгуулийн автоматжуулсан
системийг боловсронгуй болгох, сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж, програм хангамжийг
нэвтрүүлэх, боловсон хүчнийг чадваржуулах, сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэхэд үйл
ажиллагаагаа чиглүүлнэ.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
Үзүүлэлт
Сонгуулийн хууль
тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй
холбоотой журам заавар,
маягтыг боловсруулах

Аль
хөтөлбөрт
хамаарах

2012

2013

2014

2015

2016

Сонгуулийн
ерөнхий
удирдлага

журам,
заавар-30,
маягт-37

журам,
заавар-14,
маягт-45

Нэгдсэн
хуультай
холбоотой
өөрчлөлт
оруулах

0

журам,
заавар-30,
маягт-37

Өмнөх

Одоо

Цаашдын
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Санал өгөх сонгогчдын хувь
Сонгуулийн хууль
тогтоомжийг сурталчилах
сургалт, семинарын тоо
Сонгогчдын боловсролыг
дээшлүүлэх /хувиар/
Тойрог болон нутаг
дэвсгэрийн хорооны үйл
ажиллагаанд хийх хяналт
шалгалтын тоо
Сонгуульд оролцсон нам,
эвслийн тайланд хийх
хяналтын тоо /тус бүрт 1
удаа/

Сонгуулийн автоматжуулсан
системийг бүрэн ашиглах,
хэвийн үйл ажиллагааг хангах
засвар үйлчилгээний тоо

Программ хангамжийн
аюулгүй ажиллагааг хангах

Сонгууль
зохион
байгуулах

Сонгуулийн
автоматжуу
-лах
системийг
ашиглах,
хэрэглэх
ажлыг
зохион
байгуулах

67.30%

66.50%

0

0.00%

67.30%

27

69

2

2

44

4.40%

4.40%

2.00%

2.00%

5.00%

26

22

10

10

26

9 нам, 1
эвсэл, 15
бие даагч

3 нам

0

0

20 нам

10.0
мянга
орчим

5.0 мянга
орчим

5.0 мянга
орчим

5.0
мянга
орчим

5.0 мянга
орчим

бүрэн хамгаалагдсан байх

Хүрэх үр дүн
- Сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төсөлд санал боловсруулж оруулах, сонгуулийн
хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох;
- Сонгуулийн дүнгийн эмхэтгэл гаргах, сонгуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой
судалгаа хийх, сонгуулийн архивын санг нэмэгдүүлэх, сонгуулийн үйл
ажиллагаатай холбоотой мэргэжлийн зөвлөгөө, мэдээллээр хангах;
- Сонгуулийн автоматжуулсан системийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн
засвар үйлчилгээг графикийн дагуу хийх, дараагийн сонгуулийн үйл ажиллагаанд
бэлэн байлгах;
- Сонгуулийн мэдээллийн автоматжуулсан системийн мэдээллийн санг үүсгэсэн
байна.
Хүснэгт 3. Зардлын тооцоолол /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1.Сонгуулийн ерөнхий удирдлага
Хөтөлбөр 2.Мэдээллийн технологийн төвийн үйл
ажиллагаа
Хөтөлбөр 3.Сонгууль зохион байгуулах үйл
ажиллагаа

2012 оны
гүйц

2013 он

2014
төсөл

Дунд хугацаа
2015
2016

21,064.8
3,692.8

17,901.0
380.0

898.2
633.0

738.2
473.0

17,947.7
473.0

209.4

311.5

265.2

265.2

265.2

17,162.6

17,209.5

0.0

0.0

17,209.5

100

Зардлын чиг хандлага
Сонгуулийн ерөнхий хорооны даргын төсвийн багцын 2014 оны урсгал зардлыг 898.2 сая
төгрөгөөр төсөвлөлөө.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийг 2013 онд зохион байгуулахад
зарцуулсан нэг удаагийн арга хэмжээний зардлыг 2014 онд бууруулж, байгууллагын
дүрэмд заасны дагуу сонгуулийн ерөнхий хорооны орон тооны бус гишүүдэд урамшуулал
олгоход шаардагдах хөрөнгийг төсвийн хязгаарт багтаан тусгасан.
Мөн Сонгуулийн тухай хуулийн 15.1, Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай
хуулийн 12.2-г үндэслэн Сонгуулийн ерөнхий хорооны даргын 2013 оны 02, 03 дугаар
тогтоолоор Сонгуулийн ерөнхий хорооны ажлын албаны орон тоог 4 хүнээр, Мэдээллийн
технологийн төвийн орон тоог 5 хүнээр тус тус нэмэгдүүлсэн тул шаардагдах цалингийн
сан, холбогдох урсгал зардалд нийт 43.4 сая төгрөгийг нэмж тусгасан.
Түүнчлэн Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2.5-д заасан нэг удаагийн
тэтгэмжийн зардал олгоход шаардагдах 160.0 сая төгрөгийг тусгалаа.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл
Хөтөлбөрийн нэр

2013 он

2014 төсөл

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1.Сонгуулийн ерөнхий удирдлага
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Хөтөлбөр 2.Мэдээллийн технологийн
төвийн үйл ажиллагаа
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан

26.0
16.0
3.0
13.0

35.0
20.0
3.0
17.0

Дунд хугацаа
2015
2016
35.0
35.0
20.0
20.0
3.0
3.0
17.0
17.0

10.0
1.0
9.0

15.0
1.0
14.0

15.0
1.0
14.0

15.0
1.0
14.0

ЦАГААТГАХ АЖЛЫГ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН
ДАРГЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/

Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Цагаатгах ажлыг
удирдан зохион байгуулах
бодлогын зөвлөгөө өгөх үйл
ажиллагаа

2014 оны төсөл
Дунд хугацаа
Үүнээс:
Нийт
2015
Бараа,
2016
урсгал Цалин,
Татаас
үйлчилгээний
төсөөлөл
зардал
НДШ
шилжүүлэг төсөөлөл
бусад
932.5
230.2
114.3
588.0
935.0
935.0
228.7

123.3

79.6

25.8

220.3

220.3
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Хөтөлбөр 2.Улс төрийн талаар
хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийн эхнэр
нөхөр, үр хүүхэд, ач зээ нарт нэг
удаагийн нөхөн олговор, гэр орон
сууцны хөнгөлөлт үзүүлэх
Хөтөлбөр 3.Хэлмэгдэгсдийн
талаар хийх судалгаа, шинжилгээ

561.8

142.0

106.9

34.7

561.8

563.8

563.8

0.4

150.9

150.9

Зорилго: “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчийн нэр төрийг сэргээн сурталчилах,
дурсгалыг мөнхжүүлэх, хэлмэгдүүлэлтийн бусад үр дагаварыг арилгах” сургамжлах,
хойшид гаргуулахгүй байх эрхэм зорилготой.
Хөтөлбөрийн тодорхойлолт: Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийн эхнэр нөхөр, үр
хүүхэд, ач зээ нарт нэг удаагийн нөхөн олговор, орон сууцны хөнгөлөлт үзүүлэх, улс
төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийн нэр төрийг сэргээж, дурсгалыг мөнхжүүлэх үйл
ажиллагаа эрхлэх байгууллага түүний орон нутаг дахь салбар комиссын үйл ажиллагаа энэ
хөтөлбөрт хамаарна.
Хөтөлбөр 1. Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах бодлогын зөвлөгөө өгөх үйл
ажиллагаа
Тодорхойлолт:Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийн нэр төрийг сэргээж, дурсгалыг
мөнхжүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэх төв байгууллага болон түүний орон нутаг дахь салбар
комиссын үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1-д “Төрөөс хүний эрх, эрх
чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх,
хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг
иргэний өмнө хариуцна”, Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 14 дүгээр
зүйлийн 2-д “Хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн
эдлүүлэх талаар хуульд заасан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ” гэсэн заалт, “Улс төрийн
хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай” хууль, энэ
хуулийг биелүүлэх ажиллагааг зохицуулсан Засгийн газрын 1998 оны 21 дүгээр тогтоол,
журмуудыг үйл ажиллагаандаа нэгэн мөр дагаж мөрдүүлэх
Хөтөлбөр 2: Улс төрийн талаар хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийн эхнэр нөхөр, үр хүүхэд, ач
зээ нарт нэг удаагийн нөхөн олговор, гэр орон сууцны хөнгөлөлт үзүүлэх
Тодорхойлолт:Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдэд, тэдний ар гэрт хуулийн дагуу нэг
удаагийн мөнгөн тэтгэмжийг орон нутаг, нийслэлийн салбар комиссуудаар дамжуулан
хяналт тавьж олгох, Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгч, тэдэнд нөхөх олговор олгох
тухай хуулийн 23.1-д заасны дагуу хэлмэгдэгсэд болон тэдний эхнэр/нөхөр/-т хуулийн
дагуу зохих хөнгөлөлтийг олгох, түүнд хяналт тавих
Зорилго: “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох
тухай” хуулийн 13, 21 дүгээр зүйлийн заалтуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор
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хэлмэгдүүлэлтийн хойчийн үр дагаврыг арилгахын тулд нэг удаагийн нөхөх олговор
болон гэр, орон сууцны хөнгөлөлт үзүүлэх зорилготой
Хөтөлбөр 3: Улс төрийн талаар хэлмэгдэгсдийн нэр төрийг сэргээх, мөнхжүүлэх,
шалтгаан нөхцлийг судлах судалгаа шинжилгээ
Тодорхойлолт: Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдсэн төр засаг, нийгмийн зүтгэлтэн, засаг
захиргаа, аж ахуй, соёл боловсрол, цэргийн салбарын удирдах ажилтны улс төрийн
намтрын судалгаа хийж, ном болгон хэвлэн, хэлмэгдүүлэлтийн хор уршгийн талаар
хүмүүст мэдээллэж, дахин хэлмэгдүүлэлт гарахаас урьдчилан сэргийлэх
Зорилго:Хэлмэгдэгчдийн нэр төрийг сэргээх, дурсгалыг мөнхжүүлэх, түүхийн бодит
үнэнийг үе хойчдоо үлдээх, хэлмэгдүүлэлтийг дахин давтагдуулахгүй байх, бусад үр
дагаврыг арилгах зорилготой.
Стратегийн ерөнхий тойм
Тус комиссын Стратегийн төлөвлөгөөний тэргүүлэх чиглэлд Улсын Их Хурлаас 2009 онд
баталсан Улс төрийн хилс хэрэгт орсон өргөдөл гомдол авах хугацаануудыг сунгасантай
холбогдуулан, одоо гомдол, хүсэлт гаргаад хүлээгдэж байгаа хэлмэгдэгсдийн орон сууц,
нөхөн олговорыг эрчимтэй барагдуулах, ЗХУ-д хэлмэгдсэн иргэдийн хэрэг материалыг
ОХУ-ын тусгай архиваас хуулбарлан авч ирэх ажлыг дуусгавар болгох ажлыг
эрчимжүүлэх, Москва хотын Бутово коммунаркад байрлах Орос улсад хэлмэгдсэн Монгол
иргэдийн гэгээн дурсгалд зориулсан хөшөөг өргөтгөн бүх хэлмэгдэгсдийн нэрсийг бичиж
засварлах, Хэлмэгдсэн иргэдийн талаарх “Цагаан ном”, Намтрын товчооны цувралуудыг
үргэжлүүлэн гаргах зэрэг гол
ажлууд орж байна. Цаашид энэхүү хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхдээ бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг хангах үйл ажиллагааны жил бүрийн
төлөвлөгөөний ажил, үйлчилгээний бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, түүнд тавих хяналтын үр
нөлөөг сайжруулах, төсвийг үр өгөөжтэй зарцуулахад анхаарах болно.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд

Үзүүлэлт
Улс төрийн хэлмэгдэгсдийн дурсгал
“Цагаан ном”-ны цуврал боть
Тагнуулын Ерөнхий газарт шалгагдаж
буй 6600 гаруй эрүүгийн хавтаст хэрэг
Өөрөө хэлмэгдсэн болон
хэлмэгдэгчийн эхнэр /нөхөр/-т орон
сууцны дэмжлэг үзүүлэх
Улс төрийн хэлмэгдэгсдийн намтрын
товчоон цуврал ном, Баримт бичгийн
товчоон цуврал ном гаргах.

Аль
хөтөлбөрт
хамаарах
Хөтөлбөр 1
Хөтөлбөр 1

Өмнөх
2011

2012

2013

Одоо Цаашдын төсөөлөл
2016
2014
2015

Боть 1

Боть 2

Боть 3

Боть 4

Боть 5

1800

1700

1600

1400

10

12

10

10

15

15

1

3

3

3

3

3

Хөтөлбөр 2

Хөтөлбөр 3
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Эрдэм шинжилгээний бага хурал
зохион байгуулах

Хөтөлбөр 3
1

1

1

2

2

2

Хүрэх үр дүн: Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөн олговор
олгох тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдаж, нэр төрийг сэргээх, дурсгалыг мөнхжүүлэх
ажлыг үргэлжлүүлэх, улс төрийн хилс хэлмэгдүүлэлт гарахаас сэрэмжлэх нөхцөл бүрдэнэ.
Хүснэгт 3. Зардлын хураангуй /сая төгрөг/
Хөтөлбөр
НИЙТ ДҮН
Хөтөлбөр 1.: Цагаатгах ажлыг удирдан зохион
байгуулах бодлогын зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр 2.Улс төрийн талаар хилс хэрэгт
хэлмэгдэгсдийн эхнэр нөхөр, үр хүүхэд, ач зээ нарт нэг
удаагийн нөхөн олговор, гэр орон сууцны хөнгөлөлт
үзүүлэх
Хөтөлбөр 3.Хэлмэгдэгсдийн талаар хийх судалгаа,
шинжилгээ

2012
оны
гүйц
789.1

2013
оны
төсөв
920.2

2014
Дунд хугацаа
оны
2015
2016
төсөл төсөөлөл төсөөлөл
932.5
935.0
935.0

201.0

232.9

228.7

220.3

220.3

475.8

550.8

561.8

563.8

563.8

112.3

136.5

142.0

150.9

150.9

Зардлын чиг хандлага
Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссын даргын 2014 оны төсвийн багцын
хэмжээ 932.5 сая төгрөг байхаар байна. Үүнээс хөтөлбөр 2 буюу хэлмэгдэгсийн ар гэрт
олгох тэтгэмжид 79.8 сая төгрөг, ахмад дайчдад үзүүлэх орон сууцны дэмжлэгт 482.0 сая
төгрөг, нийт 561.8 төгрөгийг Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах комиссын
даргын төсвийн багцад тусгав.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл
2013 он төсөв

2014 оны
төсөв

Удирдах ажилтан

2

Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан

Ажиллагсад

Дунд хугацаа

2

2015
1

2016
1

13

13

6

6

1

1

Гэрээт ажилтан

2

2

2

2

Нийт ажиллагсад

18

18

9

9

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй (сая төгрөг)
Хөтөлбөрийн нэр

Нийт

2014
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урсгал
зардал

Үүнээс
Цалин,
НДШ

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1.Хүйсийн тэгш байдлыг
хангах

Дунд хугацаа

Бараа
Татаас
үйлчилгээний
шилжүүлэг
бусад

2015

2016

68283.0

31893.6

31367.0

5022.5

70372.2

74012.6

171.9

79.5

90.7

1.7

207.8

219.9

11620.4

1506.0

6761.2

3353.2

11485.3

12005.4

10617.2

7424.6

2929.8

262.8

17551.5

20289.5

36272.3

20849.5

14306.0

1116.8

35353.2

35353.2

262.0

0.0

257.0

5.0

339.2

368.6

Хөтөлбөр 6.Цацраг идэвхт ашигт
малтмал болон цөмийн энергийн талаар
баримтлах бодлого

3031.2

962.1

1790.4

278.7

4078.1

4324.7

Хөтөлбөр 7. Дотоод, гадаад шуурхай
мэдээллийн үйл ажиллагаа

1308.0

1071.9

231.9

4.2

1357.0

1451.2

Хөтөлбөр 8.Засгийн газрын шинэ
бодлогын нөөц

5000.0

0.0

5000.0

0.0

0.0

0.0

Хөтөлбөр 2.Мэдээллийн нэгдсэн
тогтолцооны дэд бүтэц
Хөтөлбөр 3.Төрийн тусгай хамгаалалт
Хөтөлбөр 4.Үндэсний аюулгүй байдлыг
хангах
Хөтөлбөр 5.Олборлолт, уул уурхай

Хөтөлбөр 1. Хүйсийн тэгш байдлыг хангах
Тодорхойлолт: Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг бүх түвшний бодлогын
баримт бичигүүдэд тусгах, түүнд жендэрийн дүн шинжилгээ хийх чадавхийг бий болгох,
жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд төр, олон нийтийн оролцоог
хангаж, тогтвортой ажиллах баталгааг бүрдүүлэн, үндэсний хэмжээнд жендэрийн эрх тэгш
байдлыг хангах тусгай бодлогыг хэрэгжүүлэх, түүний биелэлтэд хяналт тавих, бүх
нийтийн жендэрийн боловсролыг дээшлүүлэх, хандлагыг өөрчлөх тогтвортой, үр
нөлөөтөй орчныг бүрдүүлэх.
Зорилго: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хамгаалах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үндэсний
тогтолцоог бэхжүүлэхэд салбарын болон орон нутгийн чадавхийг сайжруулж, жендэрийн
тэгш байдлын үзэл баримтлалыг бүх түвшний бодлого, үйл явцад нэвтрүүлэх, иргэний
нийгэм, хэвлэл мэдээлэл, хувийн хэвшлийн олон талт оролцоог хангах, нөөц бололцоо,
санхүүжилтийн тогтвортой байдлыг бий болгох, олон улсын хамтын ажиллагааг
уялдуулахад оршино.
Зорилт:
1. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хамгаалах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны үр дүнтэй арга зам, тэргүүлэн гүйцэтгэгчийг тодорхойлж, хүний
нөөцийг сургаж, бэлтгэх замаар үндэсний чадавхийг бүрдүүлнэ.
2. Жендэрийн статистикийг хөгжүүлж, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгон,
бүх шатны бодлого боловсруулах үйл явцад ашигладаг чадавхийг эзэмшүүлнэ.
3. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж,
хууль хэрэгжих таатай орчинг бүрдүүлнэ.
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4. Бүх нийтийн жендэрийн боловсрол, соёлыг дэмжсэн албан болон насан туршийн
боловсролын тогтолцоог бий болгон хөгжүүлж, гэгээрэл сурталчилгааны ажлыг
үндэсний хэмжээнд өрнүүлнэ.
Хөтөлбөр 2: Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтэц
Дэд хөтөлбөр 2.1 : Мэдээллийн технологи, шуудан харилцаа холбооны салбарыг
хөгжүүлэх хөтөлбөр
Тодорхойлолт: Энэхүү хөтөлбөр нь “Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод
суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого”, "Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016
онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр", “Монгол Улсын 2014-2018 оны хөрөнгө
оруулалтын хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх үүднээс улс төр, нийгэм, эдийн засгийн бүхий л
хүрээнд мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбоог нэвтрүүлж, төрийн удирдлагын
үр нөлөө, төрийн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх, МТХХ-ны дэд бүтцийг хөгжүүлэх,
мэдээлэл хүртэх тэгш бус байдал, тоон ялгааг арилгах, хууль эрх зүйн тааламжтай орчинг
бүрдүүлэхэд төрөөс баримтлах бодлого, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлод
оршино.
Зорилт : Хөтөлбөрийн хүрээнд 2014-2016 онд дараах үндсэн зорилтыг авч хэрэгжүүлнэ.
Үүнд:
1. Үндэсний хиймэл дагуул хөөргөх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;
2. Цахим Засаг үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;
3. Шууданг дунд хугацаанд хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;
4. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;
5. Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээг тоон технологид шилжүүлэх;
6. Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээ үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;
7. Өрх бүрт шуудан үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;
8. Дэлхийн жишигт нийцсэн цахим бүтээгдэхүүн бий болгох;
9. Мэдээлэл, холбооны үндсэн сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл хийх.
Дэд хөтөлбөр: 2.2 Радио телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг дахин дамжуулах
Тодорхойлолт: Аймаг, сумын төвүүдэд байрласан сүлжээгээр дамжуулан ард иргэдэд
мэдээлэл хүргэх үйлчилгээг төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэх, “Монгол Улсын радио
телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологид шилжүүлэх” үндэсний хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх.
Зорилт: Хөтөлбөрийн хүрээнд дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
- Улаанбаатар, Дорнод, Өмнөговь, Говь-Алтай, Баян-Өлгий, Хөвсгөл аймагууд
дахь урт, дунд, богино, хэт богино долгионы радио станцуудаар Олон нийтийн радиогийн
1, 2 дугаар сувгийн нэвтрүүлгийг өдөр бүр 18 цагаар улс орон даяар дамжуулан нэвтрүүлж
ард иргэдэд радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэх;
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- Улаанбаатар хотын хэмжээнд шугамын радиогийн сүлжээ ашиглан 45000 гаруй
өрхөд Олон нийтийн радиогийн 1-р сувгийн нэвтрүүлгийг өдөр бүр 18 цагаар дамжуулан
шугамын радиогийн үйлчилгээ үзүүлэх;
- Улаанбаатар хотод байрласан их хүчний богино долгионы радио станцаар
“Монголын дуу хоолой” радио станцын нэвтрүүлгийг дэлхийн бүх улсуудад хүргэх
үйлчилгээг өдөр бүр 6 цагаар хүргэх;
- “Монгол Улсын радио телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг тоон технологид
шилжүүлэх” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2014 онд шинээр байгуулах тоон телевиз,
радиогийн сүлжээг байгуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.
Дэд хөтөлбөр 2.3.1: Төрийн байгууллагын цахим хуудас, цахим шууданг хадгалах
хамгаалах, хэвийн үйл ажиллагааг хангах
Тодорхойлолт: Төрийн байгууллагуудыг албан ёсны цахим хуудас, цахим шуудангийн
үйлчилгээнд хамруулан, тэдгээрийн ашиглалт, үйлчилгээний чанарыг орчин үеийн
хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хэрэглэгчдэд хүргэх.
Зорилт: Цахим хуудас, цахим шуудангийн үйлчилгээг нэгдсэн зохион байгуулалтаар
системийн шийдлийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. Тус үйлчилгээнд тулгуурлан
шаардлагатай байгаа бусад нэмэлт үйлчилгээнүүдийг суурилуулан цахим засаглал, төрийн
байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээнд дэмжлэг болно. Цахим шуудангийн хэвийн
ажиллагаа, найдвартай, тасралтгүй, аюулгүй ажиллагааг олон улсын жишигт хүргэж
ажиллана.
Дэд хөтөлбөр 2.3.2 : Төрийн мэдээллийг шилжүүлэн төвлөрүүлэх
Тодорхойлолт: Төрийн байгууллагуудад хадгалагдаж байгаа өөр хоорондоо уялдаа
холбоогүй мэдээллийн сангуудыг нэг цэгт төвлөрүүлэн байршуулж, нэг цэгээс үнэн бодит
цахим мэдээллээр хангагдах боломжийг бүрдүүлэх, төрийн мэдээллийн нэгдсэн санг
үүсгэх, тэдгээрийн аюулгүй байдал, хэвийн, тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг нь
хангахад оршино.
Зорилт: Төрийн мэдээллийн санг үүсгэх, суурь дэд бүтцийг үүсгэх, төрийн
байгууллагуудын мэдээллийн санг төвлөрүүлэн төрийн байгууллагуудын хоорондын
мэдээлэл солилцох ажиллагааг цахимжуулан шуурхай ажиллахад дэмжлэг үзүүлнэ.
Төрийн мэдээллийн санг төрийн хамгаалалтад хамруулан, аюулгүй байдлыг хангаж, ил
тод, зохистой хэрэглээг үүсгэнэ.
Дэд хөтөлбөр 2.3.3 :Хувийн хэвшлийн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад дата
төвийн үйлчилгээг үзүүлэх
Тодорхойлолт: Өргөн хэрэглээний цахим үйлчилгээг дотооддоо нутагшуулах, үндэсний
цахим үйлчилгээ эрхлэгчдэд техникийн болон үйл ажиллагааны дэмжлэг үзүүлэн үйл
ажиллагаа, үйлчилгээ эрхлэх таатай орчныг үүсгэх.
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Зорилт: Өндөр хэрэглээ бүхий үйлчилгээ, контентуудыг дотооддоо байршуулах,
тэдгээрийг орлох үндэсний үйлчилгээг үүсгэхэд дэмжлэг үзүүлэх, сүлжээ дэд бүтцийн
чанар, ашиглалтыг сайжруулах, хянах, цахим тоног төхөөрөмжийн нөөц ашиглалтыг
хамтран сайжруулах чиглэлээр тоног төхөөрөмжүүдийг нэг цэгт байршуулан үүлэн
тооцооллын технологийг ашиглалтад оруулна.
Дэд хөтөлбөр: 2.4
Зайлшгүй шаардлагатай харилцаа холбооны үйлчилгээг
алслагдсан орон нутагт болон үйлчилгээ хүрээгүй хүн амд хүргэх, Харилцаа
холбооны сүлжээ шинээр байгуулах, өргөтгөх, шинэчлэх
Тодорхойлолт: Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан нь орчин үеийн техник,
технологийн хөгжлийн чиг хандлага, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу мэдээлэл,
харилцаа холбооны технологийн салбарын хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр, арга
хэмжээний төлөвлөгөөг жил бүр боловсруулан батлуулж алслагдсан орон нутгийн хүн амд
харилцаа холбооны үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна. Зорилт: Харилцаа холбооны
талаар төрөөс баримтлах бодлогын хүрээнд мэдээлэл, харилцаа холбооны хамгийн
түгээмэл үйлчилгээг тухайн хүн амын байршил, амьжиргааны түвшинг үл хамааран
харилцаа холбооны үйлчилгээг хүргэых, хүргэх боломжийг бүрдүүлэх, шинээр сүлжээ
байгуулах болон өргөтгөхийг зорилго болгоно.
Хөтөлбөр 3: Төрийн тусгай хамгаалалт, тусгай үйлчилгээ
Тодорхойлолт: Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын алсын хараа, эрхэм зорилгыг
хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтын шинэ бүтцийг бий болгон төлөвшүүлж, хуулиар төрийн
тусгай хамгаалалтанд авахаар тогтоосон төрийн байгууллага, тэдгээрийн зарим үйл
ажиллагаа, албан тушаалтан, иргэний амь бие, ордон өргөө, зориулалтын орон сууц,
тээврийн хэрэгсэл, бусад зүйлийн аюулгүй байдлыг мэргэжлийн болон бусад байгууллага
албан тушаалтны харилцан уялдаатай цогцолбор үйл ажиллагаагаар хангаж, цаг тухайд нь
найдвартай иж бүрэн хамгаалалт үзүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд оршино.
Зорилт :
1. Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын иж бүрэн найдвартай хамгаалалт: Эрх зүйн
таатай орчинг бүрдүүлж, түүнтэй уялдуулан тус газрын зохион байгуулалтын бүтцийг
шинэчлэн батлуулж, бие бүрэлдэхүүний сахилга, зохион байгуулалт, ёс зүй, хариуцлагыг
дээшлүүлж, албаны бэлэн байдлыг ханган, хамгаалалтын зэвсэг, техник хэрэгслийг
сайжруулан хамгаалалтын чадавхийг дээшлүүлж, мэргэжлийн болон бусад байгууллагатай
хамтран хамгаалуулагчдын аюулгүй байдлыг иж бүрэн, найдвартай хангах арга хэмжээг
авч хэрэгжүүлнэ.
2. Төрийн тусгай хамгаалалттай газрын иж бүрэн найдвартай үйлчилгээ:
Үйлчилгээний ажлыг хөнгөн шуурхай болгох, үйлчилгээнд соёлч харьцааг нэвтрүүлэх,
хамгаалуулагчид болон гадаадын дээд, өндөр хэмжээний зочид төлөөлөгчидийн ажиллаж,
амьдарч буй бүхий л орчинд эрүүл ахуйн дэг журам, шаардлагыг хатуу баримталж, хүргэн
ажиллана.
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Хөтөлбөр 4: Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга
Тодорхойлолт: Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга гэдэг нэг талаас
ашигт малтмал, газрын тосны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж тухайн
санхүүгийн жилд улсын болон орон нутгийн төсөвт төлсөн татвар, төлбөрийн хэмжээг
тайлагнаж нөгөө талаас Засгийн газар тэдгээр компаниудаас улсын болон орон нутгийн
төсвөөр дамжуулан хүлээн авсан татвар, төлбөрийнхөө орлогыг тайлагнадаг бөгөөд
улмаар 2 талаас ирүүлсэн тайланг нэгтгэж, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн
хөндлөнгийн аудитор тодруулга хийж, баталгаажуулан Монгол Улсын тайлан гаргаж,
түүнийг олон нийтэд ил тодоор мэдээлэх үйл ажиллагаа юм.
Зорилт: Төр, компани, иргэний нийгмийн хамтын ажиллагаа, тэгш оролцоог бүрдүүлэх
замаар олборлох үйлдвэрлэл эрхэлдэг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компани улсын болон
орон нутгийн төсөвт төлсөн албан татвар, төлбөрөө, Засгийн газар компаниас хүлээн авсан
орлогоо ил тодоор тайлагнан нийтэд мэдээлэх үйл ажиллагааг хэвшүүлэх, зөрүүтэй
байдлыг аудитор тодорхойлж, авилгалаас урьдчилан сэргийлэх орчинг бүрдүүлж, уул
уурхайн орлогын менежементийг сайжруулахад оршино.
Хөтөлбөр 5: Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар
баримтлах бодлого
Тодорхойлолт: Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн
энергийн талаар баримтлах бодлого, Монгол Улсын Засгийн 2012-2016 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх замаар Монгол
Улсын аюулгүй байдлыг хангах, тогтвортой хөгжлийн нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
Зорилт: Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглахтай холбоотой хууль
эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, цацраг идэвхт ашигт малтмалын эрэл, хайгуул,
судалгааг хөгжүүлэх, нөөцийг нэмэгдүүлэх, олборлох, боловсруулалт явуулах ажлыг
зохион байгуулах, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах, эрдэм, шинжилгээ,
туршилт судалгааны ажлыг өргөжүүлэх, хүний нөөц бэлтгэх, салбарын удирдлага зохион
байгуулалт, хяналтын тогтолцоог оновчтой бүрдүүлэхэд оршино.
Хөтөлбөр 6: Дотоод, гадаад шуурхай мэдээллийн үйл ажиллагаа
Тодорхойлолт: Энэ хөтөлбөр нь улс орны дотоодод болж буй үйл явдлын тухай мэдээ,
мэдээллийг цуглуулан шуурхай түгээх, дэлхий дахинд болж буй үйл явдлын тухай мэдээ,
мэдээллийг гадаадын агентлагуудаас хүлээн авч, олон улсын түгээмэл хэлнээс орчуулан
бэлтгэж, монголын хэрэглэгчдэд мэдээ болон тойм, тайлбар хэлбэрээр түргэн шуурхай
хүргэх болон Монгол Улсын түүх соёл, хөгжил дэвшлийг гадаадын олон нийтэд таниулан
сурталчлах үйл ажиллагааг хамарна.
Зорилт: Түүх соёлын уламжлал, шинэчлэл, нийгмийн амьдралын бодит үнэн байдал,
эдийн засгийн ололт амжилтыг гадаадын улс орнуудад түгээн дэлгэрүүлж сурталчлах, улс
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орны амьдралд болж буй үйл явдал, дэлхий дахины тухай мэдээ мэдээллийг шуурхай,
үнэн бодитой хүргэнэ.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд

Үзүүлэлт
Шийдвэр гаргах түвшинд
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
Улс төрийн албан тушаалтанд
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
Төрийн захиргааны удирдах албан
тушаалтанд эмэгтэйчүүдийн эзлэх
хувь
Төрийн тусгай албан тушаалтанд
/зэвсэгт хүчин, хилийн ба дотоодын
цэрэг, тагнуул, цагдаа, шүүхийн
шийдвэр гүйцэтгэх, авлигатай
тэмцэх болон онцгой байдлын
байгууллагаас бусад/
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь
Төрийн үйлчилгээний удирдах
албан тушаалтанд эмэгтэйчүүдийн
эзлэх хувь
Үндэсний хэмжээний хороо, зөвлөл,
комиссын бүрэлдэхүүнд
эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь

Аль
хөтөлбөрт
хамаарах

14,47

2013

2014

14,47

20

25

30

15

15

15

15

15

15

40

40

40

40

40

40

40

40

40

-

-

Хөтөлбөр 1

Их багтаамжийн IP/MPLS, DWDM
системд суурилсан өндөр хурдны
мэдээллийн сүлжээний тоног
төхөөрөмж нийлүүлэх цэгийн тоо
Газар хөдлөлтийн гамшгийг
урьдчилан анхааруулах систем
суурилуулалтын хувь
Шинээр байгуулах сувагчлалын урт
/км/
Иргэдийн өргөдөл гомдлын
мэдээллийн ухаалаг тайлангийн
систем ТҮЦ машин суурилуулах
цэгийн тоо
Үүрэн холбооны үйлчилгээнд
шинээр хамруулах багийн тоо
Мэдээлэл шифрлэж дамжуулах
төрийн байгууллагийн тоо
Төрийн үйлчилгээний цахим нэг
цонхны мэдээллийн систем
суурилуулах хувь
Зохиогчийн эрх, агуулга /контент/
хяналтын системийг интернэтийн
орчинд нэвтрүүлэх хувь
Улсын болон Олон улсын чанартай
авто зам дагуу үүрэн холбооны дэд

201
2

Дэд
хөтөлбөр
2.1

2015

2016

-

3 аймаг

29 төв
зангилаа
цэг, 67
дундын
цэг

30%

50%

100%

-

-

17

11

37

22,5

-

-

51

59

-

-

-

30

60

-

-

-

-

45

20

20

-

-

50%

50%

-

-

-

100%

-

-

-

-

6

19

20

110

бүтэц байгуулах цэгийн тоо
Шилэн кабелийн сүлжээнд
холбогдох сумын тоо
Шуудангийн ухаалаг хайрцагны
систем суурилуулах аймгийн тоо
Тоон технологид шилжсэн сумдын
тоо
Телевизийн нэвтрүүлгийн цацалтын
чанарыг сайжруулах /өмнөх онтой
харьцуулсан хувь/
Төрийн байгууллагад олгосон
цахим хуудас байршуулах
үйлчилгээний тоо
Төрийн байгууллагад олгосон
цахим нэрийн тоо
Цахим үйлчилгээний багтаамж /GB/
Төрийн мэдээллийн санд мэдээллээ
төвлөрүүлэн, шилжүүлэх
байгууллагын тоо
Төрийн мэдээллийн санг ашигласан
байгууллагын тоо
Шинээр интернэтийн үйлчилгээг
хүргэх сумын тоо
Шинээр үүрэн холбооны
үйлчилгээг хүргэх багийн тоо
Шуудангийн хүргэлтийн
давтамжийг нэмэгдүүлэх сумын тоо

-

-

12

15

12

-

-

21

-

-

Дэд
хөтөлбөр
2.2

48

86

231

-

-

12

12

12

38

38

Дэд
хөтөлбөр
2.3.1

440

802

1100

1800

2000

550

1063

1800

2000

2200

150

1000

2400

5000

10000

1

9

15

20

25

0

7

15

50

100

38 сум

52 сум

60 сум

50 сум

40 сум

8 баг

12 баг

10 баг

14 баг

16 баг

9
аймгийн
135 сум

6
аймгийн
90сум

5
аймгийн
75 сум

4
аймгийн
60 сум

2
судалгаа

3
судалгаа

2
судалгаа

2
судалгаа

100

100

100

100

100

100

Дэд
хөтөлбөр
2.3.2

Дэд
хөтөлбөр
2.4

Харилцаа, холбооны чиглэлээр
хийгдэх судалгааны тоо
Хамгаалуулагчдын санал, хүсэлтийг
барагдуулах /хувь/
Хамгаалуулагчдын аюулгүй байдал
хангагдсан байх
Үйлчлүүлэгчдийн санал, хүсэлтийг
барагдуулах /хувь/
Үйлчилгээний стандарт, зочид
буудлын стандартыг хангах
Монгол Улсын Олборлох
үйлдвэрлийн ил тод байдлын
санаачлагын нэгдсэн тайлан
гаргасан байх /тайланд хамрагдах
компаниудын тоо/
Цөмийн болон цацрагийн хяналт
шалгалт зохион байгуулах
Цацрагийн хэмжилт, шинжилгээ
явуулах
Цацрагийн аюулгүйн үнэлгээ хийх,
цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой
үйл ажиллагаа явуулах эрхийн
зөвшөөрөл олгох
Дозиметрийн
тохируулга,

12
аймги
йн 188
сум
4
судалг
аа
100

Хангагдсан байх
Хөтөлбөр 3
100

100

100

MNS 4588:2008, MNS 4946:2005 стандартуудыг
хангасан байх
Хөтөлбөр 5

200

200

250

300

350

305

315

340

350

360

4454

1500

1800

2000

2100

140

160

180

190

200

130

150

155

160

165

Хөтөлбөр 6
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баталгаажуулалт хийх тоо
Үндэсний стандарт, дүрэм, журам,
заавар шинэчлэн боловсруулах
Дотоод үйл явдлын мэдээллийг
бэлтгэн гаргах /ширхэгээр/
Гадаад үйл явдлын мэдээллийг
бэлтгэн гаргах /ширхэгээр/
Хэвлэмэл бүтээгдэхүүний
борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх
/хувиар/
Хэрэглэгчдийн тоог нэмэгдүүлэх
/хувиар/

12
18900
0
27640
0

13

14

15

16

195600

237000

577300

577400

287900

266400

266500

266700

-

15

3

4

5

-

10

5

5

5

Хөтөлбөр 7

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хүрэх үр дүн
Хүйсийн тэгш байдлыг хангах:
- Жендэрийн Үндэсний хорооны чадавхи сайжирна.
- Жендэрийн салбар зөвлөл, хороод чадавхижиж, жендэрийн дүн шинжилгээ
хийдэг болсон байна.
- Хуулийн
хэрэгжилтэд
хяналт-шинжилгээ
хийх,
иргэний
нийгмийн
байгууллагуудын оролцоо, чадавхи дээшилсэн байна.
- Жендэрийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн үндэсний төвтэй болох асуудлыг
боловсруулан шийдвэрлүүлсэн байна.
- Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль, Засгийн газрын тогтоол,
аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэрүүд, сайдын тушаалуудад жендэрийн үнэлгээ
хийгдсэн байна.
- Албан болон насан туршийн боловсролын сургалтын хөтөлбөр жендэрийн
мэдрэмжтэй болсон байна.
- Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн мэдээлэл жендэрийн мэдрэмжтэй болсон
байна.
- Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн онцлог хэрэгцээ (нас ахисан эмэгтэй, эрэгтэй
хүмүүст болон эрэгтэйчүүдийн эмнэлэг)-нд нийцсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээг хөгжүүлж,
хүний нөөцийг бэлтгэсэн байна.
- Гэр бүлийн тухай хууль, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль болон
хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд нөлөөлөн ажиллаж гэр бүлийн
хүчирхийлэлийг буурулах арга хэмжээг тодорхой түвшинд хүргэнэ.
Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтэц:
- Бүх нийтийг өндөр хурдтай, хямд, хялбар ашиглаж болохуйц мэдээлэл, харилцаа
холбооны сүлжээний дэд бүтцээр тэгш, зохистой байдлаар хангаж, мэдээлэл, харилцаа
холбооны сүлжээний аюулгүй ба найдвартай ажиллагааг хангана.
- Мэдлэгт тулгуурласан эдийн засгийн шинэ орчин, шинэ чадавхи бий болж,
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээг нэмэгдүүлэн ядуурлыг бууруулахад хувь нэмэр
оруулна.
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- 2014 оны 7 дугаар сарын 31-ны өдөр радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн
системийг тоон технологид бүрэн шилжүүлж өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээг чанартай,
хүртээмжтэй болгож, мэдээлэл, харилцаа холбооны шинэ төрлийн үйлчилгээг нэвтрүүлж,
хэрэглээг нэмэгдүүлнэ.
- Шуудангийн үйлчилгээг байгаль цаг агаарын болон онцгой байдлын саатлаас үл
хамаарсан, тогтсон хугацаандаа найдвартай хүргэх, мэдээллийн технологид суурилсан
үйлчилгээг нэвтрүүлснээр шуудангийн үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдэнэ.
- Монгол Улсын төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага, иргэд аж ахуйн
нэгж, байгууллагын цахим мэдээллийн сан, мэдээлэл түүнийг дэмжих дэд бүтцийн цахим
аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх замаар үндэсний
аюулгүй байдал, иргэдийн үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулна.
- Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэрийг хамарсан өндөр хурдны, өндөр чадамжтай
өргөн зурвасын сүлжээг байгуулан төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж болон нийт айл
өрхөд хүртээмжтэй, өртөг багатай, мэдээллийн цогц үйлчилгээг утсан болон утасгүй
холбооны технологуудыг ашиглан хүргэснээр нийт улс орны эдийн засгийн өсөлт, хүн
амын амьдралын түвшинг сайжруулна.
Радио телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг дахин дамжуулах:
- Улс орон даяар байрласан аналоги телевизийн станцуудыг 2014 онд 146, 2015
онд 146 сум суурин газарт тоон телевизийн станцуудаар шинэчилсэнээр ард иргэдэд 1214 сувгийн нэвтрүүлгийг чанарын өндөр түвшинд гэмтэл сааталгүй дамжуулах болно.
- 2014 онд Говь-Алтай, Хөвсгөл, 2015 онд Дорнод Өмнөговь аймгуудын их хүчний
радиогийн станцуудыг DRM технологид суурилсан тоон станцаар шинэчилсэнээр Монгол
улсад тоон радио өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээ байгуулж нийт улсын нутаг дэвсгэрийг 100
хувь бүрэн хамарсан, техник технологийн өндөр түвшинд, мэдээлэл хүлээн авах
найдвартай радио өргөн нэвтрүүлэг дамжуулах сүлжээгээр хүн ардыг хангах болно.
Төрийн байгууллагын цахим хуудас, цахим шууданг хадгалах хамгаалах, хэвийн үйл
ажиллагааг хангах:
- Төрийн байгуулагуудад цахим шуудан, цахим хуудас, цахим нэрийн үйлчилгээг
үзүүлснээр төрийн байгууллагуудын мэдээлэл нээлтэй, ил тод байж холбогдох дэд бүтэц,
үйлчилгээтэй холбоотой зардал төрийн байгууллагуудад гарахгүй, хэвийн найдвартай
ажиллагаа бүрэн хангагдаж төсвийн хэмнэлт болон үйлчилгээний чанарт эерэг үр дүн
үзүүлнэ.
- Төрийн байгууллагуудын мэдээллийг нэг цэгт төвлөрүүлэн төрийн
байгууллагуудын мэдээллийн сангийн уялдаа холбоог сайжруулан нэг эх үүсвэр бүхий
мэдээллийн сан бүрдүүлсэн байна.
- Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд Үндэсний Дата төвийн үйлчилгээнд
хамрагдсанаар мэдээллийн технологийн дэд бүтэц, үйл ажиллагааны хэвийн найдвартай
ажиллагаа хангагдаж гадаадын сүлжээнд холбогдох зардал, дотооддоо үйл ажиллагаа,
үйлчилгээ эрхлэх боломж бүрэн үүссэн байна.
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Зайлшгүй шаардлагатай харилцаа холбооны үйлчилгээг алслагдсан орон нутагт
болон үйлчилгээ хүрээгүй хүн амд хүргэх, Харилцаа холбооны сүлжээ шинээр
байгуулах, өргөтгөх, шинэчлэх:
- Тус төслийн хүрээнд үүрэн холбооны үйлчилгээг үзүүлэхэд шаардагдах
техникийн байр, цамхаг барих, дамжуулах байгууламж байгуулах, цахилгаан тэжээлийг
шийдэх гэх зэрэг дэд бүтэц байгуулах ажил хийгдэж, хувийн дуут холбоо, нийтийн
телефон холбоо болон яаралтай дуудлагын үйлчилгээг тогтмол хөдөө орон нутаг,
алслагдсан бүс нутгийн ард иргэдэд чанартайгаар хүргэнэ.
- Харилцаа холбооны үйлчилгээний чанар хангалтгүй бүс нутгаас сонголтыг хийн,
чанар, хамрах хүрээг сайжруулах, сүлжээг өргөтгөх зорилгоор тухайн бүс нутгийн аль
болох олон хэрэглэгч хамрах, хамгийн оновчтой цэгийг сонгон нэгдсэн техникийн байр,
цамхаг барих, үйлчилгээг үзүүлэхэд шаардагдах дэд бүтцийг байгуулж, харилцаа
холбооны хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.
- Шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдсон, интернэтийн үйлчилгээ хангалтгүй болон
огт хүрээгүй сум, суурин газруудад шаардлагатай түгээх сүлжээг байгуулж, үйлчилгээг
хямд, хүртээмжтэй хүргэх, интернэтэд суурилсан хэрэглээг бий болгох нөхцлийг
бүрдүүлнэ.
- Шуудангийн үйлчилгээг хүргэх, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах,
алслагдсан сумдад хүргэлтийн давтамжийг нэмэгдүүлж 7 хоногт 2-3 болгох, улмаар
багийн шуудан хүргэлтийг 7 хоног тутам болгож нэмэгдүүлнэ.
- Тоон радио, телевизийн газрын дахин дамжуулах станц болон станц байгуулахад
шаардлагатай дэд бүтцийг бий болгосноор хөдөө орон нутгийн ард иргэдэд төрөөс үнэ
төлбөргүй дамжуулдаг телевизүүдийн нэвтрүүлгийг дуу, дүрсний өндөр чанартайгаар
хүлээн авах, шинэ дэвшилтэт техник тоног төхөөрөмж ашиглан телевизийн нэвтрүүлэг
үзэх, өргөн нэвтрүүлгийн салбарыг хөгжүүлэхэд түлхэц өгөх, хүн төвтэй бус төхөөрөмж
төвтэй станцыг бий болгох, дараа үеийн шинэ технологийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх
боломжийг бүрдүүлнэ.
Төрийн тусгай хамгаалалт, үйлчилгээ:
Үйлчлүүлэгчид болон хамгаалуулагчдын ажиллаж, амьдарч буй бүхий л орчинд
эрүүл ахуйн дэг журам, стандарт шаардлагыг хатуу баримтлан ажиллаж үйлчилгээг
хөнгөн шуурхай, соёлч болгоно.
Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого:
- Цөмийн энергийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги,
технологи ашиглах үйл ажиллагаанд үндэсний стандарт, дүрэм, журам, зааврыг олон
улсын стандартад нийцүүлэн боловсруулж, мөрдүүлнэ. Үүний дүнд цөмийн энерги
ашиглах салбарын хууль эрх зүйн орчин бүрдэнэ.
- Олон улсын атомын энергийн агентлагийн техникийн хамтын ажиллагааны
хөтөлбөрийн хүрээнд хүнс хөдөө аж ахуй, эрүүл мэнд, байгаль орчин, геологи, уул
уурхай, цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын салбарт цөмийн технологи нэвтрүүлэх
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чиглэлээр 2014 онд 3, 2015 онд 4, 2016 онд 4 төсөл тус тус хэрэгжүүлж, салбарын
техникийн шинэчлэлт хийж, хүний нөөц бэлтгэнэ.
- Цацраг идэвхт ашигт малтмалын ордуудын хайгуулын ажлын үр дүн, нөөцийн
тооцооны тайлан, техник эдийн засгийн үндэслэлийг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн
зөвлөлийн хурлаар 2014 онд 4, 2015 онд 3, 2016 онд 3 ордыг тус тус хэлэлцүүлэх ажлыг
зохион байгуулна.
- Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи
нэвтрүүлэх салбарт 2014-2016 онд Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2, харилцан
ойлголцлолын санамж бичиг 3, Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээ 3-ыг байгуулах ажлыг тус
тус зохион байгуулна.
Хүснэгт 3. Зардлын тооцоолол /сая төгрөг/

Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1.Хүйсийн тэгш байдлыг хангах
Хөтөлбөр 2.Мэдээллийн нэгдсэн
тогтолцооны дэд бүтэц
Хөтөлбөр 3.Төрийн тусгай хамгаалалт
Хөтөлбөр 4.Үндэсний аюулгүй байдлыг
хангах
Хөтөлбөр 5.Олборлолт, уул уурхай
Хөтөлбөр 6.Цацраг идэвхт ашигт малтмал
болон цөмийн энергийн талаар баримтлах
бодлого
Хөтөлбөр 7. Дотоод, гадаад шуурхай
мэдээллийн үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр 8.Засгийн газрын шинэ бодлогын
нөөц

2012
оны
гүйц
32,231.5
86.1

Дунд хугацаа

2013 он

2014
төсөл

2015

2016

71,895.9
114.0

68,283.0
171.9

70,372.2
207.8

74,012.6
219.9

5,748.7

6,174.5

11,620.4

11,485.3

12,005.4

8,256.0

10,490.4

10,617.2

17,551.5

20,289.5

14,790.1

20,216.5

36,272.3

35,353.2

35,353.2

200.3

269.2

262.0

339.2

368.6

2,406.3

2,953.1

3,031.2

4,078.1

4,324.7

0.0

0.0

1,308.0

1,357.0

1,451.2

0.0

31,678.1

5,000.0

0.0

0.0

Зардлын чиг хандлага
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын төсвийн багцын 2014 оны урсгал төсвийг 68,283.0 сая
төгрөгөөр төлөвлөлөө.
Хүйсийн тэгш байдлыг хангах хөтөлбөр:
Засгийн газрын 2013 оны 34 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг
хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратегийн баримт бичиг”-т тусгагдсан
үйл ажиллагааны 2014 онд хэрэгжүүлэх ажлуудад шаардагдах 55 сая төгрөгийг тусгалаа.
Мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд бүтэц:
Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газар: Албан хаагчдын цалингийн
шатлал, зэрэг дэв Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор
цалингийн сангийн зардал 19.2 сая төгрөгөөр, хиймэл дагуул хөөргөх болон аналогоос
тоон системд шилжихтэй холбоотойгоор мэдээлэл сурталчилгааны зардлыг 20 сая
төгрөгөөр, Улаанбаатар хотноо Ази Номхон далайн орнуудын Олон Улсын Их хурлыг
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зохион байгуулахтай холбоотойгоор сургалт зохион байгуулах зардлыг 41 сая төгрөгөөр,
хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдэд хяналт тавихтай холбоотойгоор тээвэр шатахуун,
дотоод томилолтын зардлыг 37.6 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүллээ. Мөн "Гэрээний
нөхцөл шаардлагын тухай" ЗГ-ын 2008 оны 119-р тогтоолыг үндэслэн байгуулсан
"Сансрын хиймэл дагуулаар телевизийн 10 сувгийн нэвтрүүлэг орон даяар дамжуулах
үйлчилгээний төлбөрийн гэрээ"-нд заасны дагуу 1,590.0 сая төгрөгийг тусгалаа.
Түүнчлэн Монголын үндэсний олон нийтийн радио, телевизийг орон даяар дамжуулах үйл
ажиллагааг хариуцдаг “Радио телевизийн сүлжээ” улсын төсөвт үйлдвэрийн газрын гэрэл
цахилгааны зардал нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор тус байгууллагад төсвөөс олгож буй
санхүүжилтийг 248.8 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж “төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил,
үйлчилгээ"-ний зардалд тусгалаа.
“Үндэсний дата төв” улсын төсөвт үйлдвэрийн газар: Төрийн байгууллагуудын цахим
мэдээллийн санг байршуулах нэгдсэн серверийн засвар үйлчилгээний зардлыг КОЙКАгийн төслөөс санхүүжүүлдэг байсан ба төслийн хугацаа дууссантай холбоотойгоор тус
нэгдсэн серверийн засвар үйлчилгээнд шаардагдах 340.1 сая төгрөгийг тусгалаа.
Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан: Тус сан нь төсөвт төвлөрүүлж буй орлогын
хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт хийдэг байсан. Гэвч хөрөнгө оруулалтад тусган хэрэгжүүлж
буй ажлуудад зарцуулагдаж буй хөрөнгийн 1,000.0 сая төгрөг нь өмчид бүртгэгдэх
хөрөнгө оруулалтын зардал, бусад зардал нь үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудад олгох
санхүүжилт байсан. Иймд 2014 оноос хөрөнгө оруулалт, урсгал зардлыг салгаж тусгахаар
тооцож, харилцаа холбооны үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудад олгох санхүүжилтэд
шаардагдах 2,900.0 төгрөгийг урсгал төсөвт тусгалаа.
Мөн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад шаардлагатай 78.5 сая төгрөгийг
өөрийн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжүүлэхээр тооцож тусгалаа.
Төрийн тусгай хамгаалалт хөтөлбөр:
Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу нэр дэвшигчдийг
хамгаалах зардал 227.8 сая төгрөгийг 2013 оны төсөвт тусгасан байсныг 2014 оны төсөвт
бууруулан тооцлоо.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл

Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Хүйсийн тэгш байдлыг хангах
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Хөтөлбөр 2. Мэдээллийн нэгдсэн
тогтолцооны дэд бүтэц
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 3. Төрийн тусгай хамгаалалт

2013 он

2014 төсөл

1,783
8
1
7

1,927
8
1
7

86
5
70
5
6
683

86
5
70
5
6
683

Дунд хугацаа
2015
2016
1,927
1,927
8
8
1
1
7
7
86
5
70
5
6
683

86
5
70
5
6
683
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Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Хөтөлбөр 6. Цацраг идэвхт ашигт малтмал
болон цөмийн энергийн талаар баримтлах
бодлого
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Хөтөлбөр 7. Дотоод, гадаад шуурхай
мэдээллийн үйл ажиллагаа
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан

26
511
146

26
511
146

26
511
146

26
511
146

96
5
76
15

96
5
76
15

96
5
76
15

96
5
76
15

0
0
0
0

110
3
100
7

110
3
100
7

110
3
100
7

Гадаад харилцааны төсвийн багцад харияалагдаж байсан “Монцаме” агентлагийг Монгол
Улсын Ерөнхий сайдын төсвийн багцад шилжүүлсэнтэй холбоотойгоор 110 орон тоо
нэмэгдсэн болно.

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙДЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/

Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Гамшгаас
урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх
үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр 2. Мэргэжлийн
хяналт, шалгалт
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Хөтөлбөр 1. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагаа
Тодорхойлолт: “Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр”-ийг
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд дараах зорилгыг тодорхойлж байна.
Зорилго:
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1. Гамшгийн удирдлагыг боловсронгуй болгож, бэхжүүлэх, хүн амыг аюулгүй амьдрах
ухаанд сургаж, гамшгийн эрсдэл, эмзэг байдлыг бууруулж, гамшиг ослоос урьдчилан
сэргийлэх, хамгаалах үйл ажиллагааг төв, орон нутгийн төрийн байгууллага, аж ахуйн
нэгж, хувийн хэвшил, иргэдийн оролцоонд тулгуурлан хэрэгжүүлж үндэсний аюулгүй
байдал, улс орны эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой хөгжлийг хангахад дэмжлэг
үзүүлнэ.
2. Ган, зуд, цасан болон шороон шуурга, ой, хээрийн түймэр, хэт халалт, хүйтрэл, газар
хөдлөлт зэрэг байгалийн гамшиг, хүн, мал, амьтны гоц халдварт өвчин, хортон шавьж,
үйлдвэр, тээврийн хэрэгсэл, химийн хорт бодис, тэсэрч дэлбэрэх бодисын осолтой
тэмцэж, хор уршгийг түргэн шуурхай арилгах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
3. Улсын нөөцийн бараа, материалыг тогтоосон нэр төрөл, тоо хэмжээнд нь зохих
технологийн горимын дагуу хадгалах, хамгаалах, бүрдүүлэх, зарцуулах, сэлгэх,
шинэчлэх, тээвэрлэн хүргэх, гамшиг тохиолдсон үед хойшлуулшгүй сэргээн босгоход
дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
Хөтөлбөр 2. Мэргэжлийн хяналт, шалгалт
Хөтөлбөрийн тодорхойлолт: Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт
буй орчин, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хуулийн
ажиллагаанд эрсдлийн үнэлгээ хийж, түүнд суурилсан
байгуулах, гүйцэтгэлийн хяналт, шалгалтыг явуулж хуулийн
мэргэжлийн байгууллагын эрхэм зорилго оршино.

хүний эрүүл мэнд хүрээлэн
этгээдийн аж ахуйн үйл
хяналт шалгалтыг зохион
хэрэгжилтийг сайжруулахад

Стратегийн зорилго: Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх, Монгол Улсын
нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагын дотоодын хяналтын тогтолцоог
төлөвшүүлэх, зөвлөн туслах стратегийг хэрэгжүүлэх замаар хүний амь нас, эрүүл мэнд,
хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдалд учирч болох аливаа эрсдэл, аюулаас урьдчилан
сэргийлж, аюулгүй байдлыг хангах;
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагыг өөрчлөн зохион байгуулж зорилго үйл ажиллагааг
шинэчилэн зүгшрүүлж, түүний эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх;
Хөтөлбөр 3. Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах
Тодорхойлолт: Зах зээлд шударга өрсөлдөөнийг тогтоон хэвшүүлэх хэрэглэгчийг
хамгаалах, улс орны эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, зах зээлийн эдийн
засгийн тогтолцоог зөв төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
Зорилго: Зах зээлийн өрсөлдөөнд бизнес эрхлэгчдийг шударгаар оролцох боломжийг
бүрдүүлэх, үр ашигтай, тогтвортой бизнесийн өрсөлдөөнт орчныг бий болгох талаар
төрийн бодлого хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, өрсөлдөөний соёл, ойлголтыг
нийгэмд төлөвшүүлэх, энэ үйл ажиллагаанд төрийн байгууллага болон олон нийт,
иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тэдний чадвахыг дээшлүүлэх, хэрэглэгчдийн эрхийг
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хамгаалах эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлэх, хэрэглээний соёл, хэрэглэгчийн эрхийн
тухай мэдлэг, боловсрол олгох, тэдний эрхийг хамгаалах, уг үйл ажиллагаанд төрийн
болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, олон нийтийн оролцоог дээшлүүлэхэд
оршино.
Хөтөлбөр 4. Стандартчилал, хэмжил зүй
Тодорхойлолт: Үндэсний стандарт тогтоох, Засгийн газрын нэрийн өмнөөс тохирлын
үнэлгээний байгууллагын итгэмжлэлийг үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээнд тохирлын үнэлгээний баталгаажуулалт хийх, хэмжих
хэрэгслийн
баталгаажуулалт хийх, сорьцын хяналтыг хэрэгжүүлэх, стандартын үйлчилгээ үзүүлэх,
стандартын салбар сангаар үйлчлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Монгол Улсын хөгжлийн стратеги, чиг хандлагад нийцүүлэн улс орон, нийгэм,
эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангаж, экспортыг нэмэгдүүлж, үндэсний үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэхэд стандартчилал, хэмжил зүй, итгэмжлэл, баталгаажуулалт, сорьцын хяналтын
бодлогоор дэмжлэг үзүүлнэ.
Хөтөлбөр 5. Оюуны өмч
Тодорхойлолт: Шинэ бүтээл, ашигтай загвар, барааны тэмдэг зохиогчийн эрх,
бүтээгдэхүүний загвар зэрэг биет бус хөрөнгийг аж үйлдвэрийн болон оюуны өмч болгон
бүртгэх, үнэлэх хамгаалахтай зохиогчийг хөхиүлэн дэмжихтэй холбоотой байгууллагын
үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт багтана.
Зорилго: Патентын тухай хууль, Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хууль,
Зохиогчийн эрхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд оюуны өмчийг хамгаалах,
ашиглах, хөхиүлэн дэмжих эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, хуулийн хэрэгжилтийг
хангуулах, хяналт тавихад гол зорилго оршино.
Хөтөлбөр 6. Өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх
Хөтөлбөрийн тодорхойлолт: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил
үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа энэ
хөтөлбөрт багтана.
Эрхэм зорилго. Төсвийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил
тод шударга өрсөлдөх тэгш боломжийг хангаж үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай
худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулна.
Үндсэн зорилт
 Худалдан авах ажиллагааны шалгаруулалтыг ил тод, шударга болгоно.
 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа хуваарилагдсан төсвийн
хөрөнгийг хэмнэлттэй, үр дүнтэй ашиглаж, шударга өрсөлдөх тэгш боломжийг
бүрдүүлэх, хариуцлагатай байх нөхцөлийг хангана.
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Төрийн нэрийн өмнөөс худалдан авах ажиллагааны тодорхой хэсгийг хувийн
хэвшлийн болон мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх бодлого
баримтална.
Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах ажиллагааг 2016 он гэхэд 100 хувь
цахим хэлбэрээр явуулах чадавхи бүрдүүлэх, худалдан авах ажиллагааны
талаархи мэдээ, мэдээлэл, тендер шалгаруулалтын зар, үр дүнг нийтэд түгээх
цахим хуудас хөтлөх, түүнд урилга, бусад мэдээлэл тавих арга, хэлбэрийг
боловсронгуй болгоно.
Газрын болон орон нутгийн нэгжийн чадавхи, техник технологи, програм
хангамжийн хүчин чадлыг сайжруулах зорилтыг
нэгдсэн бодлого,
төлөвлөгөөтэй хэрэгжүүлнэ.
Худалдан авах ажиллагааны орон нутгийн нэгж, иргэд, хувийн
хэвшлийнхнийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж, олон улсын
хөгжлийн чиг хандлагад нийцсэн сургалтад хамруулах ажлыг зохион байгуулна.
Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн хүний нөөцийн бодлогыг
бэхжүүлнэ.

Стратегийн ерөнхий тойм
Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагаа
Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага нь УИХ-ын 2011 оны 22 дугаар тогтоолоор
батлагдсан “Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр, Засгийн
газрын 2012 оны 30 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс
баримтлах бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г үе шаттай
хэрэгжүүлэхэд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, түүнд шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн
эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, улсын төсөвт тусгах замаар гамшгаас
урьдчилан сэргийлэх, гамшигтай тэмцэх, улсын нөөц бүрдүүлэх, сэргээн босгох үйл
ажиллагааг шинэ шатанд гаргана.
Мэргэжлийн хяналт, шалгалт
Мэргэжлийн хяналт шалгалтын шинэчлэлийн бодлогыг тууштай хэрэгжүүлж, эрсдэлд
суурилсан хяналт шалгалтын арга хэлбэрийг бүрэн нэвтрүүлэх, олон нийтийг эрсдэлээс
хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, зөвлөн туслах үр нөлөөтэй механизмыг бий болгож
төлөвшүүлэх, төрийн хяналтын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож, мэргэжлийн
хяналтын байгууллагын нэгдмэл төвлөрсөн удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлж, удирдлага
зохион байгуулалтын бүтцийг боловсронгуй болгох, хяналт шалгалтын удирдлага,
мэдээллийн системийг байгуулж, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, улсын байцаагчид
тавигдах шалгуур шаардлагыг тодорхой болгож, тэдгээрийг сургаж мэргэшүүлэх, ажиллах
нөхцөл, нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд голлон
ажиллана.
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Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын үйл ажиллагааны стратегийн мөн
чанар нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Шадар сайд түүнчлэн агентлагийн
даргын эрхлэх ажлын хүрээний зорилт, чиг үүрэг болох шударга бус өрсөлдөөнийг хянан
зохицуулах, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, хангах, хууль бус зар сурталчилгааг
хязгаарлахад чиглэсэн стратеги төлөвлөлтийг өрсөлдөөний бодлого, хэрэглэгчийн эрхийн
болон зар сурталчилгааны зөрчлийн хяналт зохицуулалтыг хангаж, хэрэгжүүлэхэд
чиглэсэн өндөр мэргэшлийн, цаг үеэ олсон, шуурхай, зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг
үзүүлэхэд оршино.
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын үйл ажиллагааны стратегийн
зорилт тус бүрийн хүрээнд шударга өрсөлдөөнийг дэмжих, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах
эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, энэ талаар баримтлах бодлогын үндэслэлийг
тодорхойлох, шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай болон хэрэглэгчийн эрхийг
хамгаалах тухай хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргах дүрэм, журам, заавар, эрх зүйн
баримт бичгийг боловсронгуй болгоно.
Зах зээлийн төлөв байдалд судалгаа хийж өрсөлдөөний орчинд үнэлэлт дүгнэлт өгч,
өрсөлдөөний нөхцөлийг сайжруулах талаар санал боловсруулах, Төрийн болон орон
нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтны гаргасан шийдвэр болон аж ахуйн
нэгжийн үйл ажиллагаа, Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль тогтоомжид
нийцэж байгаа эсэхийг шалгаж дүгнэлт гаргах, холбогдох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.
Байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хууль
тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх, хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, зах зээлд нийлүүлж байгаа
бараа бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлт, аж ахуйн нэгжийн нэгдэх, нийлэх үйл ажиллагаанд
хуулийн хүрээнд хяналт тавьж, дүгнэлт гаргах, зөвшөөрөл олгоно.
Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай болон хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах
тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах, байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй
байдлыг хангах, Төрийн болон төрийн бус байгууллага, хууль хяналт, хэвлэл мэдээллийн
байгууллага, олон нийттэй хамтран ажиллаж үйл ажиллагаагаа уялдуулна.
Стандартчилал, хэмжил зүй
“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” болон “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
хангах тухай” хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг боловсруулан танилцуулна.
Бүсийн болон аймгийн хэмжил зүйн лабораторийн чадавхийг дээшлүүлж, зарим
шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлэх, “Хэмжил зүйн салбарыг
бүсчилэн хөгжүүлэх хөтөлөр” хэрэгжилтийг зохион байгуулна.
Хэмжил зүйн салбарыг бүсчилэн хөгжүүлэх хөтөлбөр нь 8 жилийн хугацаанд
хэрэгжиж, энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хот, бүсийн 4 төв, 16 аймагт хөрөнгө
оруулалт хийгдэж анхдагч болон ажлын эталон хангамжийг дээшлүүлэхээр ажиллаж
байна.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 89 дугаар тогтоолын хүрээнд Европын
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Холбооны нийтлэг зарчим, хэм хэмжээ, стандартыг судлан нэвтрүүлэх ажлын төлөвлөгөөг
хэрэгжүүлж, сургалт, сурталчилгааг эрчимжүүлнэ.
Төрийн байгууллагад чанарын удирдлагын тогтолцооны олон улсын ISO 9000
стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулна.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 196 дугаар тогтоолын хүрээнд үндэсний
итгэмжлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, ажилтан, менежментийн тогтолцооны
баталгаажуулалтын байгууллага итгэмжлэх тогтолцоог бүс нутаг (PAC), олон улсын (IAF)ын итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудад харилцан хүлээн
зөвшөөрүүлэх.
Оюуны өмч
Оюуны өмчийн салбарын бодлого, урт, дунд, богино хугацааны стратегийг
төлөвлөх,
төсөл
хэрэгжүүлэх,
бодлогын
удирдамжаар
хангах,
салбарын
дахин инженерчлэлийн арга зүйг боловсруулах, шинэ технологи нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг
зохион байгуулна.
Өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан
авах тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, холбогдох журам, зааварыг шинэчлэхээр
ажиллаж байна.
Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон шалтгааныг судалж, энэ асуудлаар
тендерт оролцогч нарт худалдан авах ажиллагааны талаар сургалтыг зохион байгуулна.
Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж байгаа ажилтнуудын ур чадварыг
сайжруулна.
Хүснэгт 2. Хөтөлбөрийн хураангуй /сая төгрөг/
2012
оны
гүйц

Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх,
тэмцэх үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр 2. Мэргэжлийн хяналт, шалгалт
Хөтөлбөр 3. Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих,
хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах
Хөтөлбөр 4. Стандартчилал, хэмжил зүй
Хөтөлбөр 5. Оюуны өмч
Хөтөлбөр 6. Өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх

2013
оны
төсөв

Дунд хугацаа
2015
2016
төсөөлөл төсөөлөл

2014
оны
төсөл

48,483.0 68,272.6 50,746.3
22,711.2 26,484.9 27,518.7
526.2
3,335.1
545.2

909.3
5,315.7
647.6
1,157.3

982.6
5,595.9
528.0
1,543.2

72,718.2
43,443.0

79,990.1
48,473.4

3584.3
7,382.0
861.4
1,213.4

3702.2
7,910.5
861.4
1,334.7

Хүснэгт 3. Орон тооны мэдээлэл
Ажиллагсад

2013 оны төсөв

2014 оны
төсөв

Дунд хугацаа
2015

2016

Монгол Улсын Шадар сайдын багц
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Удирдах ажилтан

166

163

165

165

Гүйцэтгэх ажилтан

5538

5535

5844

5776

Үйлчлэх ажилтан

451

451

548

550

Гэрээт ажилтан

475

477

506

511

Нийт ажиллагсад

6630

6626

7063

7002

86

86

Хөтөлбөр 1. Гамшигаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагаа
Удирдах ажилтан
87
84
Гүйцэтгэх ажилтан

3416

3385

3492

3417

Үйлчлэх ажилтан

212

212

212

212

Гэрээт ажилтан

211

211

211

211

Нийт ажиллагсад

3926

3892

4001

3926

40

40

40

Хөтөлбөр 2. Мэргэжлийн хяналт, шалгалт
Удирдах ажилтан
40
Гүйцэтгэх ажилтан

1750

1778

1927

1934

Үйлчлэх ажилтан

161

161

258

260

Гэрээт ажилтан

212

212

222

227

Нийт ажиллагсад

2163

2191

2447

2461

Хөтөлбөр 3. Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах
Удирдах ажилтан
2
2
2

2

Гүйцэтгэх ажилтан

37

37

37

37

Үйлчлэх ажилтан

3

3

3

3

Гэрээт ажилтан

0

0

0

0

Нийт ажиллагсад

42

42

42

42

Хөтөлбөр 4. Стандартчилал хэмжил зүй
Удирдах ажилтан
29

29

29

29

Гүйцэтгэх ажилтан

246

246

292

292

Үйлчлэх ажилтан

69

69

69

69

Гэрээт ажилтан

52

54

73

73

Нийт ажиллагсад

396

398

463

463

Хөтөлбөр 5. Оюуны өмч
Удирдах ажилтан

6

6

6

6

Гүйцэтгэх ажилтан

30

30

37

37

Үйлчлэх ажилтан

2

2

2

2

Гэрээт ажилтан

0

0

0

0

Нийт ажиллагсад

38

38

45

45

Хөтөлбөр 5. Өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх
Удирдах ажилтан
2

2

2

2

Гүйцэтгэх ажилтан

59

59

59

59

Үйлчлэх ажилтан

4

4

4

4

Гэрээт ажилтан

0

0

0

0

Нийт ажиллагсад

65

65

65

65
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Хүснэгт 4. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд
Өмнөх
Үзүүлэлт
1 Байгалийн болон хүний
хүчин зүйл, техникийн
гаралтай гамшгийн төрөл
тус бүрээр эрсдлийн
үнэлгээ хийнэ. /гамшиг
буурах хувиар/
2 Гамшгаас урьдчилан
сэргийлэх, гамшгаас
хамгаалах хяналт
шалгалт /хүн өдөр/
3 Газар хөдлөлт, үер,
цацраг, химийн хорт
болон аюултай бодисын
хордуулалт, бусад
гамшгийн хор уршгийг
арилгах аврах ажлын
зориулалттай тусгай
багаж, тоног төхөөрөмж,
техник хэрэгслийн
хангамжийг сайжруулах
/хувиар/
4 Цацраг, химийн хорт
бодисын аюул, тэсэрч
дэлбэрэх бодисын
аюулаас хамгаалах, хүн,
мал, амьтны гоц
халдварт, халдварт
өвчинтэй тэмцэх, ой,
хээрийн түймэртэй
тэмцэх, объектын гал
түймэртэй тэмцэх
/хувиар/

5 Хяналт шалгалтанд
хамрагдсан эрсдэлтэй
обьектийн тоо
6 Зөрчил арилгуулалтын
хувь
7 Эрсдэлтэй обьектын
эрсдэлийн түвшний
өөрчлөлт /тоо ширхэгээр/

Аль хөтөлбөрт
хамаарах

2011

2012

Одоо
2013

2014

Цаашдын
төсөөлөл
2015
2016

Гамшгаас
урьдчилан
сэргийлэх,
тэмцэх үйл
ажиллагаа
Гамшгаас
урьдчилан
сэргийлэх,
тэмцэх үйл
ажиллагаа

0.4

0.5

0.8

10.0

13.0

15.0

24320

25680

28650

28968

30600

32780

Гамшгаас
урьдчилан
сэргийлэх,
тэмцэх үйл
ажиллагаа

35

40

50

60

65

75

Гамшгаас
урьдчилан
сэргийлэх,
тэмцэх үйл
ажиллагаа

90.0%

90.0%

90.0%

90.0%

90.0%

90.0%

53163

51139

21565

20000

19000

18000

85.5%

87.6%

94.1%

94.5%

95.1%

95.5%

56,000

50,000

48,000

47,000

Мэргэжлийн
хяналт, шалгалт
Мэргэжлийн
хяналт, шалгалт
Мэргэжлийн
хяналт, шалгалт

63,971

59,139
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8 Улсын байцаагчдын
гаргасан шийдвэрийн
биелэлт /акт, нөхөн
төлбөр, сая.төг/
9 Лабораторийн
шинжилгээний
итгэмжлэгдсэн
үзүүлэлтийн өсөлт
10 Хууль, тогтоомжийн
хүрээнд төлөвлөгөөт,
төлөвлөгөөт бус хяналт
хийсэн тоо, чанар, үр
дүн, оролцооны байдал
/тоо ширхэгээр/

Мэргэжлийн
хяналт, шалгалт
15,086.8 23,246.4 31,382.7 40,169.8 47,400.4 47,400.3
Мэргэжлийн
хяналт, шалгалт

Зах зээлийн
өрсөлдөөнийг
дэмжих,
хэрэглэгчийн
эрхийг
хамгаалах
үндэсний
хөтөлбөр
11 Хууль, тогтоомжийн
Зах зээлийн
хүрээнд сургалт,
өрсөлдөөнийг
сурталчилгааны ажил
дэмжих,
зохион байгуулсан тоо,
хэрэглэгчийн
оролцооны өсөлт /тоо
эрхийг
ширхэгээр/
хамгаалах
хөтөлбөр
12 Холбогдох хууль
Зах зээлийн
тогтоомжийн хүрээнд
өрсөлдөөнийг
өргөдөл, гомдол
дэмжих,
шийдвэрлэсэн байдал, үр хэрэглэгчийн
дүн. /тоо ширхэгээр/
эрхийг
хамгаалах
хөтөлбөр
13 Зах зээлийн өрсөлдөөний Зах зээлийн
байдалд хийгдэх
өрсөлдөөнийг
судалгааны ажил /тоо
дэмжих,
ширхэгээр/
хэрэглэгчдийн
эрхийг
хамгаалах
хөтөлбөр
14 Шалгалт тохируулга
Стандартчилал,
/калибровка/-д
хэмжил зүй
хамруулах хэмжих
хэрэгслийн тоо
15 Загварын туршилтад
Стандартчилал,
хамруулан улсын
хэмжил зүй
бүртгэлд бүртгэх хэмжих
хэрэгслийн тоо
16 Заавал ээлжит
Стандартчилал,
баталгаажуулалтад
хэмжил зүй
хамруулах хэмжих
хэрэгслийн тоо

2083

2106

2125

2210

2225

2235

67

98

1100

1050

900

600

20

35

75

85

100

100

53

43

2100

1800

1500

1500

8

15

22

35

45

4,646

4,660

4,047

4,490

4,630

4,750

17

37

19

20

20

20

55

149,165 212,175

215,959 218,683 220,981 222,700
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17 Чанарын удирдлагын
тогтолцооны
баталгаажуулалтад
хамруулах байгууллага,
аж ахуйн нэгжийн тоо
18 Итгэмжлэлд хамруулах
сорилтын лабораторийн
тоо
19 Ур чадварын сорилтод
хамруулах лабораторийн
тоо
20 Үндэсний стандартад
олон улс, бүс нутгийн
дэвшилтэт стандартын
эзлэх хувь
21 Оюуны өмчийн
бүтээлийн сан
бүрдүүлэлт /аж
үйлдвэрийн өмч,
зохиогчийн эрх, түүнд
хамаарах эрх, оюуны
өмчийн гэрээ
хэлэлцээрийн
баталгаажилт/
22 Оюуны
өмчийн
мэдээлэл, сургалт /тоо
ширхэгээр/
23 Оюуны өмчийн зөрчилд
хяналт
тавьж
шийдвэрлэх
/тоо
ширхэгээр/
24 Оюуны өмчийн зөвлөгөө
өгөх, лавлагаа гаргах
/тоо ширхэгээр/
25 Иргэний болон эрүүгийн
хэргийн
шүүх
үйл
ажиллагаанд
оролцох
/тоо ширхэгээр/
25 Мэргэжлийн
байгууллагаас
зохион
байгуулах
худалдан
авалт
/төсөл,
арга
хэмжээ/ -ын тоо
26 Зохион байгуулах нийт
худалдан авалтад Цахим
хэлбэрээр
явуулах
худалдан авалтын эзлэх
хувь

Стандартчилал,
хэмжил зүй

33

10

5

5

10

10

116

121

130

145

152

160

66

74

75

80

85

90

40.0%

40.5%

42.0%

42.3%

45.0%

50.0%

3265

3339

3376

3376

3376

3376

18

21

23

23

23

23

439

457

460

460

460

460

953

1032

1035

1035

1035

1035

8

4

6

35

35

35

399

400

500

600

20

35

70

100

Стандартчилал,
хэмжил зүй
Стандартчилал,
хэмжил зүй
Стандартчилал,
хэмжил зүй

Оюуны өмч

Оюуны өмч

Оюуны өмч

Оюуны өмч

Оюуны өмч

Өмчийн эрхийг
хэрэгжүүлэх

Өмчийн эрхийг
хэрэгжүүлэх
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27 Орон нутагт худалдан
авах ажиллагааны суурь
мэдлэг олгох сургалт
зохион байгуулах тоо
28 Иргэд аж ахуйн нэгжид
цахим худалдан авах
ажиллагааны
талаар
цахим болон танхимын
сургалт явуулах тоо

Өмчийн эрхийг
хэрэгжүүлэх
42

100

150

50

100

150

Өмчийн эрхийг
хэрэгжүүлэх

Хүснэгт 5. Салбарын орлого /сая төгрөг/

Хөтөлбөр
Нийт дүн
Өөрийн орлого
Хөтөлбөр 1. Гамшигаас хамгаалах
Хөтөлбөр 2. Мэргэжлийн хяналт шалгалт
Хөтөлбөр 6. Худалдан авах ажиллагааны
газар
Хүү торгуулийн орлого
Хөтөлбөр 1. Мэргэжлийн хяналт шалгалт
Хөтөлбөр 2. Стандардчилал хэмжил зүй
Хөтөлбөр 3. Оюуны өмч
Бусад орлого
Хөтөлбөр 1. Бусад

2012 оны
гүйц
10,569.7
7,413.3
5,000.0
2,413.3

2013 оны
төсөв
13,264.9
9,712.3
5,000.0
4,712.3

2014 оны
төсөл
8,071.9
5,150.0
5,000.0
150.0

3,056.4
1,133.7
2035.9
601.4
100.0
100.0

100.0
3,452.6
1,418.1
1133.0
520.0
100.0
100.0

100.0
2,821.9
1,168.9
1683.2
600.0
100.0
100.0

Дунд хугацаа
2015
2016
төсөөлөл
төсөөлөл
8,879.0
9,767.0
5,665.0
6,231.5
5,500.0
6,050.0
165.0
181.5
120.0
3,104.0
1,285.7
1189.6
600.0
110.0
110.0

150.0
3,414.5
1,414.3
1220.1
600.0
121.0
121.0

Хөтөлбөр 1. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх үйл ажиллагаа
1.1. Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх.
Зорилт. Гамшгаас хамгаалах менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, гамшгаас хамгаалах
үйл ажиллагаанд төв, орон нутгийн төрийн байгууллага, мэргэжлийн байгууллага, хувийн
хэвшил, иргэдийн оролцоог хангах зорилтыг дэвшүүлж байна. Үүнд:
- Байгалийн болон хүний хүчин зүйл, техникийн гаралтай гамшгийн төрөл тус бүрээр
эрсдлийн үнэлгээ хийж, гамшгийн эмзэг байдлыг бууруулах ажлыг үндэсний
хэмжээнд зохион байгуулна.
- Гамшгийн нэр томьёоны суурь ойлголт, төрийн болон хувийн хэвшлийн гамшгаас
хамгаалах чиг үүрэг, тогтолцоо, гамшгийн эрсдэл хуваалцах даатгал, гамшгийн үед
үзүүлэх хүмүүнлэгийн тусламжийг зохицуулах эрх зүйн орчныг боловсронгуй
болгоно.
- Аюулт үзэгдэл, болзошгүй гамшгийг тандан судлах, урьдчилан мэдээлэх арга,
технологийг нэвтрүүлж, мэдээллийг хэрэглэгчид шуурхай хүргэх арга замыг
боловсруулж, эртнээс сэрэмжлүүлэх тогтолцоог сайжруулна.
УИХ-ын 2011 оны 22 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс
баримтлах бодлого, хөтөлбөр”, Засгийн газрын 2012 оны 30 дугаар тогтоолоор
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батлагдсан “Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-д тусгагдсан гамшгаас урьдчилан сэргийлэх
үйл ажиллагааны чанар үр дүнг дээшлүүлэх, эрсдэл, эмзэг байдлыг бууруулах зорилтыг
хангах ажлын хүрээнд гамшгаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардалд 500.0 сая
төгрөг тусгав.
Хүрэх үр дүн:
 Урьдчилан сэргийлэх мэдээ дамжуулах үйл ажиллагаа сайжирч, байгаль, цаг агаарын
аюултай болон гамшигт үзэгдлийн улмаас учирч болзошгүй эмзэг байдал жилд 10
хувиар буурна.
 Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, чадавхийг нэмэгдүүлэх
үндэсний хөтөлбөрт нийцүүлэн “Гамшгаас хамгаалах тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж батлуулна.
 Гамшгаас хамгаалах улсын болон орон нутгийн албадын удирдлага зохицуулалт бүтэц,
зохион байгуулалт оновчтой болж төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн
нэгж, иргэдийн оролцоо, хамтач ажиллагаа, зорилт, чиг үүрэг, хариуцлагын тогтолцоо
сайжирч гамшгаас хамгаалах бэлтгэл, бэлэн байдал 25 хувиар нэмэгдэнэ.
 Шинэ болон сэргэж байгаа халдварт өвчин, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлаас
урьдчилан сэргийлэх, шуурхай хариу арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны үр дүн
дээшилж, гамшгаас хамгаалах улсын албадын харилцан ажиллагаа сайжирна.
1.2. Гамшигтай тэмцэх, хор уршгийг арилгах
Зорилт: Шуурхай удирдлага, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх, цацрагийн болон химийн хорт
бодисын аюулаас хамгаалах, тэсэрч дэлбэрэх бодисын аюулаас хамгаалах, хүн, мал,
амьтны гоц халдварт, халдварт өвчинтэй тэмцэх, ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх, объектын
гал түймэртэй тэмцэх зорилтыг хэрэгжүүлнэ.
Онцгой байдлын албаны тусгай зориулалтын хувцасны зардалд 2.4 тэрбум төгрөгийг
тусгав.
Хүрэх үр дүн
 Улаанбаатар хотын газар хөдлөлтийн эрсдэлийн нэгдсэн зургийг боловсруулж, газар
хөдлөлтийн үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө шинэчлэгдэнэ.
 Гамшгаас хамгаалах, тэмцэх үйл ажиллагааны удирдлага, зохицуулалт, үр дүн
дээшилж, мэдээллийн шуурхай байдал 70 хувиар хангагдана.
 Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа, мэргэжлийн шуурхай удирдлага, зохицуулалтаар
хангагдаж, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үзүүлэх Онцгой байдлын үйлчилгээ
хүртээмжтэй, үр дүнтэй болно.
 Хүний амь нас, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй орчныг болзошгүй гал түймрийн аюулаас
авран хамгаалж, болзошгүй эрсдлийг 10 хувиар бууруулна.
1.3. Улсын нөөц бүрдүүлэлт, сэргээн босгох ажил
Зорилт: Улсын нөөцийг бүрдүүлэх, шинэчлэх, сэлгэх , хадгалах зорилтын хүрээнд дараахь
арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
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 Монгол Улсын стратегийн болон гамшгийн нөөцийн бараа материалыг Засгийн
газрын тогтоолыг хэрэгжүүлж, батлагдсан төсвийн хүрээнд бүрдүүлэх;
 Улсын нөөцийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн
хэрэгжилтийг ханган стратегийн болон гамшгийн нөөцийн бараа материалыг
зарцуулах, сэлгэх, шинэчлэх, нөхөн бүрдүүлэх, хадгалах үйл ажиллагааг хөрш
орнуудын түвшинд хүргэнэ.
Улсын нөөцийн барааны даатгалын зардалд 251.2 сая төгрөг, гэрээт хадгалалтын хөлсөнд
510.6 сая төгрөг, нөөцийн барааг тээвэрлэх тээврийн зардалд 563.0 сая төгрөг, нөөцийн
агуулахын ариутгал, хадгалалтын зардалд 350.2 сая төгрөгийг тус тус тусгав.
Хүрэх үр дүн
 Улсын нөөцийн стратегийн болон гамшгийн нөөцийн бараа материалыг 50 хувьтай
бүрдүүлснээр бэлтгэл бэлэн байдал 30 хувиар хангагдана.
 Чанар, стандарт эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бараа материалыг бүрдүүлэх,
зарцуулах, сэлгэн шинэчлэх ажлыг зохион байгуулснаар эдийн засгийн аюулгүй
байдлыг хангах, гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, сэргээн босгох зориулалт
бүхий нөөц бүрдэнэ.
 Улсын нөөцөд олон улсын жишигт хүрсэн чанартай бараа, материал бүрдүүлэх нөхцөл
бүрдэнэ.
Хөтөлбөр 2. Мэргэжлийн хяналт, шалгалт
2.1. Мэргэжлийн хяналт, шалгалт, лабораторийн үйл ажиллагааны бодлого,
удирдлага
Зорилт:
 Мэргэжлийн хяналт шалгалтын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгон, хяналт
шалгалтын үйл ажиллагааг хөгжлийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн шинэчилснээр
хяналт шалгалтанд хамрагдах эрсдэлтэй объектын түвшин буурч, зөвхөн эрсдэлтэй
объект руу хяналт шалгалтыг чиглүүлэн, хяналт шалгалтын давхардлыг арилган,
мэргэжлийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны үр дүнг чанаржуулна.
 Төр, иргэний түншлэлд суурилсан хяналтын зохистой тогтолцоо бүрдүүлснээр хяналт
шалгалт явуулах, шийдвэр гаргах үйл явцыг шалгуулагч этгээдэд ойлгомжтой, ил тод
болгож, зөвлөн туслах арга барилыг төлөвшүүлэн, мэдээллийн технологид суурилсан
удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэн, чанар аюулгүй байдлын
шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлчилгээг иргэдэд хүртээх боломжийг дээшлүүлэн
ажиллана.
 Нэгдсэн болон орон нутгийн сүлжээ лабораториудын итгэмжлэлийг нэмэгдүүлэх
ажлын хүрээнд мах, махан бүтээгдэхүүн болон генетикийн өөрчлөлттэй хүнсний
бүтээгдэхүүний шинжилгээний үзүүлэлтээр өргөжүүлэх, хүнсний шинжилгээний
дүнгийн хуудсыг Ази номхон далайн бүс нутгийн лаборатори итгэмжлэлийн хамтын
ажиллагаа (APLAC)-ны лого, тэмдэгтэй гаргах, эм биобэлдмэлийн лабораторийг
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ДЭМБ-аас итгэмжлүүлэх, түүнчлэн MNS/IEC 17043:2010 стандартын дагуу
итгэмжлэгдэх бэлтгэл ажлыг ханган ажиллана.
Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 2014 онд 7,944.6 сая төгрөгийг төсөвлөсөн.
Хүрэх үр дүн:
Лабораторийн шинжилгээний итгэмжлэгдсэн үзүүлэлтийн тоо 2013 онд өмнөх оноос 9
хувиар нэмэгдүүлнэ.
2.2. Орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын алба
Зорилт: Тухайн аймаг, орон нутаг, хилийн боомтуудад хууль тогтоомж, дүрэм журам,
стандартын мөрдөлтийг шалгаж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, захиргааны
хариуцлага хүлээлгэх, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангуулах, хяналт
шалгалтын дүнг баталгаажуулах лабораторийн шинжилгээ, сорилт туршилт хийх зэрэг үйл
ажиллагаа хамаарна.
Орон нутгийн мэргэжлийн хяналтын албадын зайлшгүй шаардагдах бараа үйлчилгээний
бусад зардлыг 2014 онд 19,574.1 сая төгрөг төсөвлөсөн болно.
Хүрэх үр дүн:
2013 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр зөрчлийн арилгуулалтыг 94.1 хувьд хүргэхээр
байгаа /өмнөх оныхоос 6.5 хувиар нэмэгдсэн/, 2014-2016 оны дунд хугацааны төсөөллөөр
жилд дундажаар зөрчлийн арилгуулалтыг 0.9 хувиар нэмэгдүүлэхээр, зөрчил гаргасан
байгууллагыг дахин зөрчил гаргуулахгүй байх тал дээр анхаарч болзошгүй аюул
эрсдэлийг бууруулан ажиллана.
Хөтөлбөр 3. Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах
3.1. Зах зээлийн өрсөлдөөнийг дэмжих
Зорилт: Зүй ёсны монополь байдалтай зарим зах зээлд өрсөлдөөн бий болгох асуудлыг
судлах, давамгай байдалтай зах зээлийн төвлөрлийг сааруулах, өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх,
өрсөлдөөн бага зах зээлд өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх, бизнес эрхлэгчдийг зах зээлд нэвтрэх,
үр ашигтай үйл ажиллагаа явуулах боломжийг бүрдүүлэх, өрсөлдөөний ойлголт, соёлыг
зах зээлийн харилцаанд оролцогч талуудад төлөвшүүлэх, үйл ажиллагаанд нь хэвшүүлэх,
хэвлэл, мэдээлэл, төрийн бус байгууллага, иргэдийн идэвхтэй оролцоо, дэмжлэгтэйгээр
олон нийтийн хяналтыг нэмэгдүүлж, иргэдэд шударга бус өрсөлдөөний хор уршгийн
талаар цэгцтэй мэдээлэл, мэдлэг өгөх, зах зээлд өрсөлдөөний шударга, чөлөөт орчныг
бүрдүүлэх үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлнэ.
Хүрэх үр дүн:
Дээрхи зорилтуудыг хэрэгжүүлснээр өрсөлдөөний хууль эрх зүйн орчин
боловсронгуй болохын чацуу аж ахуйн нэгжүүдийн шударга өрсөлдөөний талаарх мэдлэг,
хандлага нэмэгдэж, өрсөлдөөний үр ашиг нэмэгдсэн байх, зүй ёсны монополь болон
давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ашгийн
түвшингийн талаарх болон бусад мэдээ мэдээлэл нээлттэй, хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй
байх боломж бүрдэнэ.

130

Хэрэглэгчийн мэдлэг, хэрэглээний соёлыг дээшлүүлэх чиглэлээр хийгдсэн сургалт,
сурталчилгааны ажлын тоо, чанар, хэрэглэгчдийн боловсролын түвшин, хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх хүрээнд хэрэглэгчийн эрх түгээмэл зөрчигддөг салбаруудад худалдаа,
үйлдвэрлэл, үйчилгээний хүрээнд гарсан чанарын өөрчлөлт, хэрэглэгчдээс ирүүлсэн
өргөдөл гомдлын тоо, түүний барагдуулалт, хэрэглэгчийн эрх ашгийг хохироосон болон
хууль зөрчсөн аж ахуйн нэгж, тэдгээрт хүлээлгэсэн захиргааны хариуцлагын дүн болон
бусад эдийн засгийн үзүүлэлт сайжирсан байна.
3.2. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах
Зорилт: Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох,
хэрэглэгчдэд мэдээлэл, зөвлөгөө өгч тэдний хэрэгцээ шаардлагад нь нийцсэн сургалт,
сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийн
эрх ашиг түгээмэл хөндөгддөг салбарт тавих хяналтыг сайжруулах, хэрэглэгчдийн эрхийг
хамгаалахад төрийн болон төрийн бус байгууллага, бизнес эрхлэгчдийн гүйцэтгэх үүргийг
нэмэгдүүлнэ.
Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 2014 оны төсвийг 982.7 сая төгрөгөөр төсөвлөж
2013 оны төсвөөс 73.4 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн болно.байхаар 2014 оны төсвийн төсөлд тус
тус тусгасан.
Хөтөлбөр 4. Стандартчилал, хэмжил зүй
Зорилт: Үндэсний бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний өрсөлдөх чадвар хэрэглээний
аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх, байгаль экологийн аюулгүй орчинг бүрдүүлэх,
хэрэглэгчдийг чанартай, аюулгүй бүтээгдэхүүнээр хангахад стандартчилал, тохирлын
үнэлгээгээр дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.
Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд 2014 онд 5,595.9 сая төгрөг төсөвлөсөн
болно.
Хүрэх үр дүн
1. “Хэмжил зүйн салбарыг бүсчилэн хөгжүүлэх” хөтөлбөрийг батлуулан хэрэгжүүлж
эхлэнэ.
2. Үндэсний стандартад олон улс, бүс нутгийн болон Европын Холбооны дэвшилтэд
стандартын эзлэх хувийг жинг 42.3 хувьд хүргэнэ.
3. Төрийн байгууллагад чанарын удирдлагын тогтолцооны олон улсын ISO 9000
стандартыг нэвтрүүлэх /Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 265 дугаар тогтоол/
ажлыг 5-аас доошгүй байгууллагад хэрэгжүүлнэ.
4. Экспортын бараанд сорилт, шинжилгээ хийж буй үндэсний лабораториуд ILAC-ийн
лого, тэмдэг хэргэлснээр давхардсан шинжилгээ хийлгэхгүй болж эдийн засгийн үр
ашиг нэмэгдэнэ.
5. Үндэсний аж ахуйн нэгжийн бараа, бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдал олон улсын
зах зээлд хүлээн зөвшөөрөгдөх боломж бүрдэнэ.
6. Сорьцын хяналтын тогтолцоог бэхжүүлж, лабораторийн чадавхийг дээшлүүлж техник,
тоног төхөөрөмжийн 90 хувийг шинэчлэнэ.
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Хөтөлбөр 5. Оюуны өмч
1.1. Оюуны өмч
Зорилт: Шинэчлэлийн үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын зорилго нь хүний
оюуны бүтээл туурвих, үр шимийг хүртэх үндсэн эрхийг хангах, оюуны бүтээл туурвихыг
төрөөс дэмжих, ингэснээр улс орны эдийн засгийн хөгжилд түлхэц өгөхөд оршино.
Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 2014 онд 528.0 сая төгрөг зарцуулахаар төсөвлөсөн болно.
Хүрэх үр дүн
Оюуны өмчийн эрхийг баталгаажуулах, хамгаалахтай холбоотойгоор 2014 онд аж
үйлдвэрийн өмчөөр 2846 бүтээл, зохиогчийн эрх, түүнд хамаарах эрхийн бүтээлээр 500,
оюуны өмчийн гэрээ хэлэлцээрийн 30 баталгаажилтийг, нийт 3376 бүтээл хийнэ. Мөн
оюуны өмчийн 23 мэдээлэл, сургалт ажлыг зохион байгуулах, оюуны өмчийн 460 зөрчилд
хяналт тавьж шийдвэрлэх, оюуны өмчийн 1035 зөвлөгөө өгөх, лавлагаа гаргах ажлыг
зохион байгуулах, иргэний болон эрүүгийн хэргийн 35 шүүх үйл ажиллагаанд оролцоно
Монгол Улсын шинийг санаачлагч зохион бүтээгч нарын үндэсний зөвлөлгөөнийг Монгол
Улсын Шадар сайдын ивээл дор зохион байгуулна. Шинийг санаачлагч зохион бүтээгч
нарын дунд аж үйлдвэрийн шилдэг, шинэ бүтээлийн уралдаан зарлаж дүгнэнэ.
Хөтөлбөр 6. Өмчийн эрхийг хэрэгжүүлэх
6.1 Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах
Зорилго: Худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай,
хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчимд тулгуурлан төлөвлөж, зохион байгуулан
хэрэгжүүлэх, тайлагнахад оршино.
Хүрэх үр дүн:
- Худалдан авах ажиллагааны хууль, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болно.
Худалдан авах ажиллагааны холбогдох хууль болон журам, зааварт өөрчлөлт орсноор
худалдан авах ажиллагааг богино хугацаанд зохион байгуулж, хөрөнгө оруулалтын
гүйцэтгэл сайжирна.
- Тендерт оролцогч нар тендерийн баримт бичгийг сайн боловсруулж тендер
шалгаруулалт амжилттай зохион байгуулагдана.
- Худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, шуурхай, хариуцлагатай
зохион байгуулж, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгуулагад үзүүлэх үйлчилгээ хүртээмжтэй, үр
дүнтэй болно.
- Улсын болон бүсийн нутгийн чанартай төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг
хэрэгжүүлэх бүх тендерийг тухайн төсвийн жилийн 02 дугаар сарын 01-ний дотор зарлаж,
04 дүгээр сарын 01-ний дотор тендер шалгаруулалтыг дүгнэж дуусган гүйцэтгэгчтэй гэрээ
байгуулж, ажлыг нь эхлүүлснээр хөрөнгө оруулалтын үр дүн сайжирч иргэдэд хүрэх
үйлчилгээ сайжирна.
6.2 Орон нутагт худалдан авах ажиллагааны суурь мэдлэг олгох сургалт зохион
байгуулах
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Зорилго: Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА-г ил тод,
нээлттэй, хариуцлагатай, үр ашигтай, олон нийтийн оролцоотой болгох талаар тусгагдсан.
Худалдан авах ажиллагааг ил тод, олон нийтийн оролцоотой болгоход иргэд, аж ахуйн
нэгж, байгуулллагын ажилтан, албан хаагчдын Засгийн газрын худалдан авах
ажиллагааны мэргэшлийн сургалтанд хамруулах, тэдэнд холбогдох хууль, журмын
талаарх мэдээ мэдээллийг цаг тухай бүрд нь өгөх, худалдан авах ажиллагааг зохион
байгуулах арга зүйн зөвлөмж, бодлогын хэрэгжилтээр хангах, боловсон хүчний чадавхийг
нэмэгдүүлэх, худалдан авах ажиллагааны мэдээлэл судалгааны ажил хийх, улсын төсвийн
хөрөнгө оруулалтыг үр ашигтайгаар зарцуулах, түүнд тавигдах хяналтыг дээшлүүлэх
зорилтыг хэрэгжүүлнэ.
Хүрэх үр дүн
- Төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдах албан
тушаалтнуудыг Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны сургалтад хамруулна.
- Төсвийн байгууллагын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд шууд
оролцож байгаа ажилтнуудын 90-иас доошгүй хувийг энэ чиглэлээр давтан
мэргэшүүлж худалдан авах ажиллагааны талаарх хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх
чадавхийг сайжруулна
- Орон нутгийн худалдан авах ажиллагааны албаны ажилтанууд 100 хувь
мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдана.
- Орон нутгийн ИТХ, төрийн бус байгуулагууд, иргэний нийгмийн төлөөлөл тамгын
газраас зохион байгуулж байгаа аливаа тендерийн үнэлгээний хороонд оролцох
хяналт тавих хууль эрх зүйн мэдлэгээр хангагдана.
6.3 Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааг 100 хувь цахим хэлбэрт шилжүүлэх
Зорилго: Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаанд нээлттэй, үр ашигтай, шударга, ил
тод байдлыг бий болгох, тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулах зардлыг бууруулах,
төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах, улсын төсвийг үр
ашигтайгаар зарцуулж түүнд тавигдах хяналтыг дээшлүүлэх.
Хүрэх үр дүн:
 Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр дамжуулан олон нийтийг Засгийн
газрын худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээллээр хангаж, ил тод
байдлыг нэмэгдүүлнэ.
 Монгол Улсын засгийн газрын цахим засаглалыг сайжруулах ажлын хүрээнд хийгдэж
байгаа Бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн тогтолцооны дэд систем, Хууль зүйн салбарын
мэдээллийн дэд системтэй холбогдож төрийн байгууллага хоорондын уялдаа холбоо
сайжирна.
 Худалдан авах ажиллагааг цаасанд суурилсан тогтолцооноос цахим мэдээлэлд
суурилсан тогтолцоонд шилжүүлж зардал, цаг хугацааг хэмнэнэ.
 Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэж худалдан
авах ажиллагаанд тавигдах хяналтыг сайжруулна.
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Тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулах зардлыг багасгаснаар түүнээс үүсэх
хэмнэлтээр худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний хэмжээг нэмэгдүүлэх боломж
бий болно.
Худалдан авах ажиллагааг 100 хувь цахим хэлбэрт шилжүүлснээр хувийн секторт
тендер шалгаруулалтад оролцох зардал буурна, улсын секторт тендер шалгаруулалтыг
зохион байгуулах зардал 1.3 тэрбум, тендерийн материалыг архивлах хадгалах зардал
2.0 тэрбум төгрөгөөр буурч, нийт 3.3 тэрбум төгрөг хэмнэгдэх боломж бүрдэнэ.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/

Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн

Хөтөлбөр 1.Гүйцэтгэх засаглалын
удирдлага, тэдгээрийн ажлын алба
Хөтөлбөр 2.Төрийн захиргааны
албан хаагчдын сургалт, мэргэжил
дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх
Хөтөлбөр 3.Төр Засгийн Үйлчилгээ
Хөтөлбөр 4.Музейн үзвэр,
үйлчилгээ

Нийт
урсгал
зардал

2014
Үүнээс
Цалин,
НДШ

Дунд хугацаа

Бараа
Татаас
үйлчилгээний
шилжүүлэг
бусад

2015

2016

16,548.2

10,378.5

5,343.7

826.0

20,862.2

22,092.6

5,584.9

2,431.9

2,488.4

664.5

7,078.5

7,419.5

3,979.1

2,411.7

1,459.8

107.7

5,414.1

5,869.6

6,723.9

5,385.8

1,284.8

53.3

8,084.4

8,518.4

260.3

149.1

110.7

0.5

285.2

285.2

Хөтөлбөр 1: Гүйцэтгэх засаглалын удирдлага, тэдгээрийн ажлын алба
Тодорхойлолт: Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан шинэчлэлийн
бодлогыг хэрэгжүүлэх эрх зүй, зохион байгуулалтын орчин бүрдүүлж ажиллана.
Зорилго:
 Засгийн газрын бодлого, шийдвэрийг боловсруулах, хуралдаанд бэлтгэх болон яам,
Засгийн газрын агентлагийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, энэ чиглэлээр
цаг үеэ олсон, шуурхай зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх;
 Ерөнхий сайд, Танхим, бүх шатны Хурал, Засаг даргыг нутгийн удирдлагын
чиглэлээр өндөр мэргэжлийн, цаг үеэ олсон зөвлөгөө, дэмжлэгээр шуурхай хангах,
тэдгээрийн үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй, хэвийн жигд ажиллагааны эрх зүйн
таатай орчныг бүрдүүлэх;
 Засгийн газрын шийдвэрийг боловсруулах, хэлэлцүүлэх, албажуулан гаргах,
хэрэгжүүлэхэд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, архив, хууль тогтоомж, шийдвэрийн
лавлагааны үйлчилгээ үзүүлэх;

134









Хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтэд тавих хяналт, шалгалт,
бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад хийх хяналт-шинжилгээ, үр дүнд
өгөх үнэлгээний үр ашгийг дээшлүүлэх;
Төрийн мэдээллийн сүлжээг хөгжүүлэх зохион байгуулалт, мэргэшил-арга зүйн
удирдлагаар хангах;
Ерөнхий сайд болон Шадар сайдад бодлогын зөвлөгөө өгөх, бүх талын үйлчилгээ,
дэмжлэгээр хангах;
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдын гадаад
улсад хийх айлчлал тэдгээрийн урилгаар ирэх гадаадын өндөр хэмжээний
төлөөлөгчдийн айлчлалыг зохион байгуулах болон төрийн баяр ёслолын үйл
ажиллагааг эрхлэн зохион байгуулах;
Засгийн газрын бодлого, үйл ажиллагааны талаархи нээлттэй шуурхай мэдээллээр
олон нийтийг тогтмол хангах.

Хөтөлбөр 2: Төрийн захиргааны албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, давтан сургах
Тодорхойлолт: Төрийн албан хаачдыг мэргэшүүлэх, мэдлэг чадварыг хөгжүүлэх
сургалтын агуулга, арга хэлбэрийг шинэчлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, төрийн албаны
байгууллагуудын менежментийг хэрэгжүүлэхэд арга зүйн зөвөлгөөгөөр тогтмол хангах
ажлыг шинээр эхлэн зохион байгуулах, захиргааны шинжлэх ухааны болон байгууллагын
хэрэглээний судалгааны чанарыг сайжруулж, судалгааны алдааны хэмжээг олон улсын
түвшинд хүртэл бууруулах.
Зорилтууд:
 Сургалтыг үйлчлүүлэгч байгууллага, хэрэглэгчийн эрэлтэд нийцүүлэх, агуулга,
хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах;
 Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, сургалтын материалын багц болон багшийн заах
аргын чанарыг сайжруулах, бүтээлч шинжтэй болгох;
 Төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээнд тулгуурлан веб-д суурилсан сургалт,
зорилтот модуль сургалтыг өргөжүүлэх;
 Гадаадын түншлэгч их, дээд сургуулиудтай хамтарч менежментийн чиглэлээр
мэргэшүүлэх болон магистрын сургалтыг олон улсын түвшинд зөвшөөрөх
байдлаар зохион байгуулах;
 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын онол, арга зүйн үндэслэлийг сайжруулж,
практикт нэвтрэх боломжийг нэмэгдүүлэх;
 Зөвлөх үйлчилгээг өргөжүүлж, үр ашгийг дээшлүүлэх.
Хөтөлбөр нь дараах дэд хөтөлбөрүүдэд хуваагдана.
1. Сургалтын ажил: Сургалтын ажил гэсэн дэд хөтөлбөр нь нийгмийн хөгжлийг
манлайлан удирдах, төрийн албаны шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх албан хаагчдыг цаг хугацаа,
орон зайн хязгаарлалтгүйгээр тасралтгүй, үргэлжлүүлэн сургах тогтолцоог хөгжүүлэхэд
оршино. Хөтөлбөрт төр, нийгэм, бизнесийн удирдлагаар бакалавр, магистр, докторын
зэрэг олгох, менежерийн диплом олгох болон богино хугацааны зорилтот сургалтын
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элсэлтийн шалгалтыг авч, сургалтыг явуулах, төгсөлтийн ажлыг гүйцэтгүүлэх,
хамгаалуулах, төгсөлтийг зохион байгуулах үйл ажиллагаа хамаарна.
2. Эрдэм шинжилгээний ажил: Эрдэм шинжилгээний ажил гэсэн дэд хөтөлбөр нь
төрийн удирдлага, үндэсний менежментийн асуудлаар тодорхой чиглэлийн онолын болон
судалгааны ажил хийж гүйцэтгэх, эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвих, судалгааны үр
дүнгээр мэдээллийн сан байгуулан, бодлого шийдвэр боловсруулахад шинжлэх ухааны
үндэслэлтэй мэдлэг, мэдээллээр хангах үйл ажиллагаа хамаарна.
3. Зөвлөх үйлчилгээ: Төрийн удирдлага, үндэсний менежментийг хөгжүүлэх,
төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа
хамаарна.
Хөтөлбөр 3: Төр, засгийн үйлчилгээ
Тодорхойлолт: Төр засгийн төв байгууллагуудын байр ашиглалт, амралт үйлчилгээний
цогцолбор, хэвлэх үйлдвэрийн үйл ажиллагааг нэгдсэн байдлаар удирдан зохицуулах чиг
үүрэг бүхий Төр, засгийн үйлчилгээг эрхлэх газар, Засгийн газрын Автобаазын үйл
ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилт:
- Засгийн газрын нийтлэг үйлчилгээний бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлыг
нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангах;
- Хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх нийтлэг үйлчилгээг олон улсын чанар
стандартын шаардлагын түвшинд зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх;
- Төр, засгийн төв байгууллагуудын барилга байгууламж, инженерийн шугам
сүлжээний засвар үйлчилгээ, хэвийн ажиллагааг баталгаатай хангах;
- Төр, засгийн төв байгууллагууд, хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн нийтлэг
үйлчилгээний эцсийн үр дүнг санхүүжүүлэхэд төсөв, санхүү, нягтлан бодох
бүртгэл, хүний нөөцийн удирдлага, дотоод хяналтын оновчтой механизмыг
бүрдүүлэх.
Хөтөлбөр 4: Соёлын өвийг бүртгэх, цуглуулах, хадгалах хамгаалах, судлан шинжлэх,
олон нийтэд сурталчилах
Тодорхойлолт: Төр, эрх зүйн түүх, төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч үндсэн нэгжийг
судлах, үйл ажиллагаандаа тусгах, төрийн түүхэнд холбогдох түүх соёлын дурсгалт
зүйлсийг тасралтгүй цуглуулах, үзүүлэнг баяжуулах, цахим мэдээллийн санг байнга
хөгжүүлэх үйл ажиллагаа хамаарна.
Зорилго: Түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг бүртгэн, хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах
ажлыг дэлхийн жишигт нийцэхүйц түвшинд хүргэх, түүнчлэн төр, эрх зүйн түүхийн
судалгааны дэлхий нийтийн онол хандлага, тухайн чиглэлийн дотоодын судалгааны
дүгнэлтэд тулгуурласан соёлын үйлчилгээг тасралтгүй хүргэгч салбарынхаа тэргүүлэгч
байгууллага болно.
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Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд

Үзүүлэлт
Засгийн газрын бодлого,
шийдвэрийг боловсруулах,
хуралдаанд бэлтгэх болон яам,
Засгийн газрын агентлагийн үйл
ажиллагааг уялдуулан зохицуулах,
энэ чиглэлээр цаг үеэ олсон,
шуурхай зөвлөлгөө, бүх талын
дэмжлэг үзүүлэх
Ерөнхий сайд, Танхим, бүх шатны
Хурал, Засаг даргыг нутгийн
удирдлагын чиглэлээр өндөр
мэргэжлийн, цаг үеэ олсон
зөвлөлгөө, дэмжлэгээр шуурхай
хангах, тэдгээрийн үйл
ажиллагааны үр нөлөөтэй, хэвийн
жигд ажиллагааны эрх зүйн таатай
орчныг бүрдүүлэх
Хууль тогтоомж, тогтоол
шийдвэрийн мэдээлэл 2, 8 дугаар,
Засгийн газрын үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн биелэлт 3, 8 дугаар,
Үндсэн чиглэл 3, 9 дүгээр,
Хөтөлбөр, төслийн мэдээлэл 4
дүгээр сард, Үйл ажиллагааны үр
дүнгийн мэдээлэл улирал тутам
хийгдсэн байна.

Аль
хөтөлбөрт
хамаарах

Өмнөх
2012

Одоо
2013

Цаашдын төсөөлөл

2014

2015

2016

“Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдааны журам”-д
нийцсэн байна.

Хөтөлбөр
1

Мэдээллээр бүрэн хангасан байна.

Төлөвлөсөн хугацаанд бүрэн хийгдсэн байх

Докторантурт суралцагчдын тоо

36

56

68

83

95

Магистрын сургалтанд
суралцагчдын тоо

744

700

790

740

750

Менежерийн диплом олгох
сургалтанд суралцагчдын тоо

1380

1524

1544

1620

1580

230

230

230

160

110

924

1200

1200

1200

1200

Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн
тоо

8

9

9

9

10

Гүйцэтгэх судалгааны ажлын тоо

2

2

3

4

5

Бакалаврын сургалтанд хамрагдаж
буй оюутны тоо
Богино хугацааны зорилтот
сургалтанд суралцагчдын тоо

Хөтөлбөр
2
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Эрдэм шинжилгээний бүтээлд
тавигдах шаардлагыг хангасан,
хэрэглэгчдийн эрэлтэд нийцсэн
байх
Төр, засгийн төв байгууллага
болон хэрэглэгчдийн хэвийн үйл
ажиллагааг хангуулах
Музейн сан хөмрөгийг баяжуулах
үзмэрийн тоо

90-ээс
дээш
хувь
Хөтөлбөр
3
Хөтөлбөр
4

90-ээс
дээш
хувь

90-ээс
дээш
хувь

95-аас
дээш %

95-аас
дээш %

Нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, нийтлэг ажил үйлчилгээ нь
олон улсын ISO 9001:2000 стандартыг ханган
биелүүлсэн байх
1173

1500

1800

2000

2100

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хүрэх үр дүн
Гүйцэтгэх засаглалын удирдлага, тэдгээрийн ажлын алба:
- Яам, агентлагаас боловсруулан Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр
ирүүлсэн төслийг холбогдох хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхийг судалж,
хууль эрх зүйн үндэслэлийн талаар санал, дүгнэлт бэлтгэж Засгийн газрын Хэрэг
эрхлэх газрын удирдлага, Ерөнхий сайдыг мэдээллээр хангасан байх.
- Төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэх явцад хууль зүйн зөвлөгөө,
лавлагаа өгч, Засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэрлэсэн асуудлыг хууль
тогтоомжид нийцүүлэн албажуулсан байх.
- Засгийн газраас санаачлан боловсруулсан хууль тогтоомжийн төслийг УИХ-д
өргөн мэдүүлэх бэлтгэлийг хангах, нэн тэргүүнд шинээр боловсруулах, нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах шаардлагатай хууль тогтоомжийн жагсаалт гаргаж холбогдох
ажлын хэсгүүдийн үйл ажиллагааг уялдуулсан байх.
- “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний төвүүдийн үйл ажиллагааг жигдрүүлж, тогтвортой
үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх.
- Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, нутгийн өөрөө удирдах
байгууллагаас Засгийн газарт тавьсан санал, хүсэлтийг судлан боловсруулах үйл
ажиллагаа нь холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн, бодлого арга зүйн хуулийн
хүрээнд үзүүлсэн зөвлөлгөө, дэмжлэг нь үр нөлөөгөө өгсөн байх.
- Иргэдийн санал, хүсэлтийг хүлээн авч иргэдээс төрийн байгууллага, албан
тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн шаардлагыг
ханган ажиллах, иргэдийг Засгийн газрын үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээллээр
хангах үйлчилгээнд алдаа дутагдал гараагүй байх, мэдээллээр хангах үйлчилгээ ил
тод, нээлттэй байхад чиглэгдсэн байх.
- Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай байгуулах
гэрээнд орон нутгийн төсвийн байгууллагын урсгал зардлыг зарцуулах эрх олгох,
хөрөнгө оруулалтын эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх асуудлыг тусгасан байх.
Төрийн захиргааны албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, давтан сургах:
Сургалтын ажлаар докторын зэрэг олгох танхимын сургалт 60 кредит цаг,
магистрын зэрэг олгох танхимын сургалт 32 кредит цаг, менежерийн диплом олгох
танхимын сургалт 22 кредит цаг, бакалаврын зэрэг олгох танхимын сургалт 124 кредит
цагийн биелэлтийг хангах ажлыг 90-ээс дээш хувьтай гүйцэтгэх зорилготой байна.
138

Төр, засгийн үйлчилгээ:
- Төр, засгийн төв байгууллагад үзүүлж буй нийтлэг үйлчилгээний бодлого бүрэн
хэрэгжсэн байх. Удирдлага зохион байгуулалт, нийтлэг үйлчилгээний менежмент,
маркетинг, чанар стандартын удирдлагын үр дүн дээшилсэн байх;
- Төр, засгийн төв байгууллага, бусад хэрэглэгчдэд ажил үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн
бүрийг батлагдсан төсөв, тоо хэмжээний дагуу бага зардлаар, чанар стандартын
түвшинд, цаг хугацаанд нь нийлүүлж, чанарын гологдол гаргахгүй ажиллах.
Нийтлэг үйлчилгээний чанар, стандартын түвшин дээшилж, зарим үйлчилгээг гэрээ
түрээсийн хэлбэрээр үзүүлж, төсвийн ачааллыг бууруулах;
- Төр, засгийн төв байгууллагуудын албан ажлын болон тусгай зориулалтын байрны
техник, тоног төхөөрөмжийн хангамж, найдвартай ажиллагааг ханган үйлчлүүлэгч,
хэрэглэгчдийн ажиллах нөхцлийг бүрдүүлсэн байх;
- Үндсэн үйлчлүүлэгч, бусад хэрэглэгчдийн ажлын байрны тохь тухтай орчин,
ажиллах нөхцлийг хангасан байх. Барилга хөрөнгө оруулалт, засвар үйлчилгээ нь
найдвартай, дизайны урлагийн нэгдмэл шаардлагыг хангасан байх. Дулаан,
сантехник, агааржуулалт, цахилгааны найдвартай ажиллагааг хангасан байх.
Хүснэгт 3. Зардлын тооцоолол (сая төгрөг)

Хөтөлбөрийн нэр

2012
оны
гүйц

Нийт дүн

2013 он

Дунд хугацаа

2014
төсөл

2015

2016

15,273.1

15,821.1

16,548.2

20,862.2

22,092.6

Хөтөлбөр 1.Гүйцэтгэх засаглалын
удирдлага, тэдгээрийн ажлын алба

6,638.4

5,157.0

5,584.9

7,078.5

7,419.5

Хөтөлбөр 2.Төрийн захиргааны албан
хаагчдын сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх,
мэргэшүүлэх

2,400.7

3,203.6

3,979.1

5,414.1

5,869.6

Хөтөлбөр 3.Төр Засгийн Үйлчилгээ
Хөтөлбөр 4.Музейн үзвэр, үйлчилгээ

6,234.0
0.0

7,196.0
264.6

6,723.9
260.3

8,084.4
285.2

8,518.4
285.2

Зардлын чиг хандлага. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2014 оны урсгал
төсвийг 16,548.2 сая төгрөгөөр төлөвлөлөө.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл

Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1.Гүйцэтгэх засаглалын
удирдлага, тэдгээрийн ажлын алба
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан

2013 он

2014 төсөл

916

916

167
24
121

167
24
121

Дунд хугацаа
2015
2016
916
916
167
24
121

167
24
121
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Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 2.Төрийн захиргааны албан
хаагчдын сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх,
мэргэшүүлэх
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 3.Төр Засгийн Үйлчилгээ
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 4.Музейн үзвэр, үйлчилгээ
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан

22
0

22
0

22
0

22
0

143
12
58
50
23
592
6
268
212
106
14
1
9
4

143
12
58
50
23
592
6
268
212
106
14
1
9
4

143
12
58
50
23
592
6
268
212
106
14
1
9
4

143
12
58
50
23
592
6
268
212
106
14
1
9
4

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн урсгал зардлын хураангуй /сая төгрөг/

Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Биологийн
төрөл зүйлийн
хамгаалалт
Хөтөлбөр 2. Ойжуулалт
Хөтөлбөр 3. Усны нөөц,
нуур, гол мөрний
менежмент
Хөтөлбөр 4. Тусгай
хамгаалалттай газар
нутгийн хамгаалалт
Хөтөлбөр 5. Ус, цаг уур
Хөтөлбөр 6. Хүрээлэн
буй орчны бохирдол,
доройтол
Хөтөлбөр 7. Байгаль
орчны ерөнхий бодлого,
төлөвлөлт
Хөтөлбөр 8. Байгаль
орчны судалгаа
шинжилгээ

Нийт
урсгал
зардал
70,017.2

2014 оны төсвийн төсөл
Үүнээс:
Бараа,
Цалин,
үйлчилгээний
НДШ
бусад зардал
25,761.6
43,549.4

Дунд хугацаа
2015 оны
төсөөлөл

2016 оны
төсөөлөл

706.1

81,422.6

83,566.7

Татаас ба
шилжүүлэг

112.9

43.6

69.3

0.1

117.6

117.6

5,061.4

235.2

4,824.2

2.0

9,600.9

10,606.9

2,576.9

1,858.2

709.8

8.9

3,062.2

3,106.7

6,624.1

4,872.3

1,465.1

286.7

6,458.0

6,704.0

21,268.7

17,132.3

3,828.0

308.4

20,665.4

21,012.5

22,663.1

133.6

22,529.5

-

31,178.2

31,178.2

11,690.6

1,469.6

10,121.1

99.9

10,012.6

10,512.6

19.5

16.9

2.5

-

36.3

36.3
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Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын багцын 2014 оны
70.0 тэрбум төгрөгөөр тооцож төсвийн төсөлд тусгалаа.

нийт урсгал зардлыг

Салбарын зорилго. Байгаль дэлхийтэйгээ зохицон амьдарч, байгалийн нөөцийг
тогтвортой ашиглаж, нөхөн сэргээж, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах замаар нийгэм, эдийн
засаг, хөгжлийн бодлого нь ногоон хөгжлийн бодлоготойгоо уялдаж, экологийн тэнцвэртэй
аюулгүй орчинд амьдарч, ажиллах.
ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2014 ОНЫ УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН
ХУРААНГУЙ:

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛТУУД
Хөтөлбөр 1. Биологийн төрөл зүйлийн хамгаалалт
Тодорхойлолт: Нэн ховор, ховор амьтдыг хамгаалах, өсгөн үржүүлэх, тогтвортой ашиглах
эрх зүй, эдийн засаг, удирдлага зохион байгуулалтын үндсийг боловсронгуй болгох, устаж
болзошгүй амьтдыг сэргээн нутагшуулах, зориудаар өсгөн үржүүлэх, улмаар удмын санг
хадгалах, байгаль цаг уурын болон хүний үйл ажиллагааны сөрөг нөлөөллөөс хамгаалах,
судалгаа шинжилгээний ажлыг эрчимжүүлэх сургалт, сурталчилгааг тогтмолжуулах үйл
ажиллагаа уг хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Холбогдох хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ хэлэлцээрээр баталгаажсан нэн
ховор, ховор амьтдын нөөцийн хомсдлыг хязгаарлан зогсоож, тэдгээрийг байгалийн
жамаар хэвийн өсч үржих нөхцөлийг хангах, зориудаар өсгөн үржүүлж, цөм сүргийг
хамгаалах замаар тоо толгойг нэмэгдүүлэх;
Хүснэгт 2. Хөтөлбөрийн хураангуй /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр
Хөтөлбөр1. Биологийн төрөл зүйлийн
хамгаалалт
1.1 Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах ерөнхий үйл ажиллагаа
1.2 Ховор, нэн ховор ан амтьныг хамгаалах, сэргээн нутагшуулах, зориудаар өсгөн үржүүлэх

2012 оны
гүйцэтгэл

2013 оны
төсөв

2014
оны
төсөл

101.2

101.7

36.2
65.0

Дунд хугацаа
2015

2016

112.9

117.6

117.6

36.7

47.9

52.6

52.6

65.0

65.0

65.0

65.0

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 2014 онд нэн ховор, ховор амьтан, ургамал хамгаалах,
тарималжуулах 4 төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх бөгөөд Засгийн газрын 2012 оны 168
тоот тогтоолооор Монголын амьтан ургамал хамгаалах үндэсний хорооны ажлын албаны
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орон тоо өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан 16.2 сая төгрөгийг төсвийн төсөлд нэмж тусгасан.
Хүрэх үр дүн: Нэн ховор, ховор амьтан, ургамлын хамгаалалт сайжирч, өсгөн үржүүлэх,
тарималжуулах нөхцөл бүрэлдэн энэ чиглэлд ажиллагсдын чадавхи сайжирсан байна.
Хөтөлбөр 2. Ойжуулалт
Тодорхойлолт: Ойн нөхөн сэргээлт, ойн нөөцийн менежменттэй холбогдох үйл ажиллагаа
энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Хөтөлбөрийн зорилго нь экологийн тэнцвэр, тогтвортой хөгжлийн шаардлагад
нийцүүлэн ойг хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх чадавхийг дээшлүүлж, байгаль
орчин, ойн талаар төрөөс баримтлах бодлогын зорилтууд, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлоход оршино.
Хүснэгт 3. Хөтөлбөрийн хураангуй /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр
Хөтөлбөр 2. Ойжуулалт
2.1 Ойн нөөцийн менежмент
2.2 Ой хамгаалалт
2.3 Ойжуулалт, нөхөн сэргээлт

2012 оны
гүйцэтгэл
5,708.8
292.1

2013 оны
төсөв
6,084.4
311.3

2014 оны
төсөл
5,061.4
288.3

2015

Дунд хугацаа
2016

9,600.9
2,960.8

10,606.9
2,961.9

2961.7
2455.0

3,156.6
2,616.5

2,156.6
2,616.5

3,500.0
3,140.0

4,000.0
3,645.0

Хүснэгт. Ойжуулах, ойн нөхөн сэргээх ажлыг гүйцэтгэсэн байдал

Үзүүлэлт
Ойжуулалт, ойн нөхөн сэргээлт хийсэн
талбай /га/
Ойн зурвас байгуулсан талбай /”Ногоон
хэрэм” хөтөлбөр, га/

2012 оны
гүйцэтгэл

2013 оны эхний
хагас жилийн
гүйцэтгэлээр

8399

5061.7

8000

612

505

500

2014 онд
төлөвлөгөө

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 2014 онд ойжуулах, нөхөн сэргээлт хийх ажлыг 8 мянган га-д,
ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх ажлыг 100 мянган га-д тус тус хийж, “Ногоон хэрэм”
хөтөлбөрийн хүрээнд 500 га-д ойн зурвас байгуулан ойн зохион байгуулалтыг 18,8 сая га-д
хийхээр төлөвлөсөн болно.
Хүрэх үр дүн: Ойн нөөцийн менежмент сайжирч, ойжуулалтын арга хэмжээний шинжлэх
ухааны үндэслэл илүү нарийвчлалтай болсноор цөлжилтийг сааруулах, ойн нөөцийн
хомсдолыг багасгахад эерэг нөлөө үзүүлэн ойн ангиудын үйл ажиллагаа хэвийн үргэлжлэх
боломжтой болно.
Хөтөлбөр 3. Усны нөөц, нуур, гол мөрний менежмент
Тодорхойлолт: “Ус” үндэсий хөтөлбөрт усны хяналт-шинжилгээ, усны нөөцийн нэгдсэн
менежмент, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, ус хангамжийн түвшинг дээшлүүлэх,
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ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламжийн хүртээмж, хүчин чадлыг сайжруулах, усны
нөөцийг бохирдол, хомсдолоос хамгаалах, зохистой ашиглах зэрэг үйл ажиллагаа тус
хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Монгол орны усны нөөцийг хомсдол, бохирдлоос хамгаалах, боломжит нөөцийг
зүй зохистой ашиглан улс орны хөгжлийн түлхүүр болгох, монгол хүн эрүүл, аюулгүй
орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд энэхүү
хөтөлбөрийн зорилго оршино.
Хүснэгт 4. Хөтөлбөрийн хураангуй /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр
Хөтөлбөр 3. Усны нөөц, нуур, гол
мөрний менежмент
3.1 Усны нөөцийг хамгаалах (Усны
хайгуул, судалгаа, тоо бүртгэл)
3.2 Усны нөөцийг зохистой ашиглах,
нөхөн сэргээх

2012 оны
гүйцэтгэл

2013 оны
төсөв

2014 оны
төсөл

Дунд хугацаа
2015
2016

906.5

1,692.3

2,576.9

3,062.2

3,106.7

212.6

396.9

354.6

347.6

347.6

693.9

1,295.4

2,222.3

2,714.6

2,759.1

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 254 дугаар
тогтоолын дагуу 2013 онд гол мөрний сав газрын 23 захиргаа үйл ажиллагааг шинээр
эхлүүлсэн. 2014 онд сав газрын 3 захиргаа нэмэгдэн 26 захиргаад үйл ажиллагаагаа
явуулах болсонтой холбогдуулан орон тоо, цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэл болон
бусад шаардлагатай бараа үйлчилгээний зардал нийт 862.3 сая төгрөгийг нэмэгдүүлэн
төсөвт тусгасан. Говийн сав газрын 3 захиргаа нь Дэлхийн Банкны санхүүгийн
дэмжлэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулах болно.
Хүрэх үр дүн: Гол мөрний сав газрын захиргаадын үйл ажиллагаа бүрэн жигдэрснээр
гадаргын усны нөөцийн менежмент сайжран, ус ашиглалтанд тавих төрийн хяналтын
тогтолцоо бүрэлдэнэ.
Хөтөлбөр 4. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалт
Тодорхойлолт: Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөжүүлэх, орон
нутаг дахь байгаль орчны салбарын байгуулагуудын чадавхийг сайжруулах асуудлууд энэ
хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөжүүлэх, тусгай
хамгаалалттай газар нутгийг хамгаалах тогтвортой санхүүжилтийн механизм бүрдүүлэх,
экосистемийн үйлчилгээнд тулгуурласан хамгаалалтын менежментийг нэвтрүүлэх эрх зүйн
орчинг бий болгох зорилготой.
Хүснэгт 5. Хөтөлбөрийн хураангуй /сая төгрөг/
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2012 оны
гүйцэтгэл

2013
оны
төсөв

2014
оны
төсөл

Хөтөлбөр 4. Тусгай хамгаалалттай
газар нутгийн хамгаалалт

4,168.7

5,432.7

4.1 Тусгай хамгаалалттай газар
нутгийн хамгаалалт

4,168.7

5,432.7

Хөтөлбөрийн нэр

Дунд хугацаа
2015

2016

6,624.1

6,458.0

6,704.0

6,624.1

6,458.0

6,704.0

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Монгол Улсын “Тусгай хамгаалалтын газрын тухай” хууль
болон Засгийн газрын 2006 оны 67 дугаар тогтоол, 2012 оны 259 дугаар тогтоолоор УТХГын хамгаалалтын захиргаадын байгаль хамгаалагчдын хариуцах газрын нормативыг
тогтоосны дагуу 2014 онд 61 байгаль хамгаалагчийг гэрээтээр нэмж ажиллуулах,
мөн 79 байгаль хамгаалагч улсын байцаагчын эрхтэй болсноор цалингийн зөрүү болон
захиргаадын байгаль хамгаалал, нөхөн сэргээх үйл ажиллагааны зардлыг нийт 963.6 сая
төгрөгөөр нэмэгдүүлэн төсвийн төсөлд нэмж тусгалаа.
Хүрэх үр дүн: Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын тогтолцоо боловсронгуй
болж, байгаль хамгаалагчдын эрх зүйн чадамжийг нэмэгдэн тэдгээрийн ажиллах орчин,
хариуцлагын тогтолцоог дээшилж, УТХГ-ын хамгаалалтын захиргаадын үйл ажиллагааны
менежментийг сайжирна.
Хөтөлбөр 5. Ус, цаг уур
Тодорхойлолт: Ус, уур амьсгал, цаг агаарын урьдчилсан мэдээ болон тохиож болзошгүй
байгалийн гамшгийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд түгээх, цаг агаарын болзошгүй
аюулаас хамгаалах, орчны ноцтой бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, цаг агаар, уур
амьсгалын нөөцийг бүрэн дүүрэн ашиглахтай холбогдох үйл ажиллагаанууд тус хөтөлбөрт
хамаарна.
Зорилго: Ус цаг уур, орчны урьдчилсан мэдээллийг шуурхай хүргэх ажиллагааг
боловсронгуй болгох, байгаль цаг агаарын болзошгүй аюул гамшиг, орчны ноцтой
бохирдлоос аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг сэрэмжлүүлэх, салбарын шинжилгээ,
мэдээлэл үйлчилгээний ажлыг тасралтгүй, хэвийн явуулах, цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх
үйл ажиллагааг зохицуулах зэрэг нь энэхүү хөтөлбөрийн зорилго юм.
Хүснэгт 6. Хөтөлбөрийн хураангуй /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр
Хөтөлбөр 5. Ус, цаг уур
5.1 Ус, цаг уур, орчны мэдээлэл
5.2 Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх

2012 оны
гүйцэтгэл
16,625.7
4,313.8

2013 оны
төсөв
20,294.0
5,265.6

2014 оны
төсөл
21,268.7
5,369.9

2015

Дунд хугацаа
2016

20,665.4
5,236.8

21,012.5
5,315.2

12,311.9

15,028.4

15,898.8

15,428.6

15,697.3

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Ус, цаг уурын хяналт-шинжилгээний сүлжээг бэхжүүлэх
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харуул, шинээр мэдээллийн сан, статистик мэдээний загварыг бий болгож орчны хяналтшинжилгээний сүлжээг бэхжүүлэх лабораторийг байгуулна.
Дэлхийн цаг уурын байгууллагын зөвлөмжийн дагуу цаг уурын ажиглалтын супер
компьютерийн тусламжтайгаар байгаль цаг агаарын түргэн хувьсах үзүүлэлтүүдийг 250
метрийн алхамтайгаар тасралтгүй үнэлэх, цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх сүлжээ байгуулж
хур тунадас нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
Хүрэх үр дүн: Орчны шинжилгээний мэдээллийн багтаамж, чанар, хүртээмж нь сайжирч,
цаг агаарын богино хугацааны урьдчилсан болон дэлгэрэнгүй
мэдээг 10 км-ын
алхамтайгаар буюу сумын нутгаар нарийвчлан гаргах чадавхийг буй болгон цаг агаарын
болзошгүй аюул гамшигаас урьдчилан сэрэмжүүлэх боломж нэмэгдэнэ.
Хөтөлбөр 6. Хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтол
Тодорхойлолт: УИХ-ын 2011 оны 1 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор Уур
амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөрийг баталсан бөгөөд тус хөтөлбөр нь 2011-2021
он хүртэл 2 үе шаттайгаар хэрэгжинэ /I дүгээр үе шат 2011-2016 он, II дугаар үе шат 20172021 он/. Байгальд зүй бусаар хандсаны улмаас бий болсон газрын доройтлыг бууруулах,
“Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх асуудал энэ хөтөлбөрт
хамаарна.
Зорилго: Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хадгалах, уур
амьсгалын өөрчлөлттэй уялдуулан эдийн засаг, нийгмийн салбарыг хөгжүүлэх, эрсдэлийг
бууруулах, хүлэмжийн хийн ялгаралтыг багасгах, цөлжилттэй тэмцэх, цөлжилтийг
сааруулах, газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх замаар байгаль орчны тэнцвэрт
байдлыг хангах, үйлдвэрлэлийн үр ашиг, бүтээмжийг дээшлүүлэх, ногоон эдийн засгийн
хөгжил, өсөлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.
Хүснэгт 7. Хөтөлбөрийн хураангуй /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр
Хөтөлбөр 6. Хүрээлэн буй орчны
бохирдол, доройтол
6.1 Хүрээлэн буй орчны бохирдлоос
сэргийлэх, бууруулах
6.2 Хүрээлэн буй орчны доройтлоос
сэргийлэх, бууруулах (уур амьсгалын
өөрчлөлт)

2012 оны
гүйцэтгэл

2013 оны
төсөв

2014 оны
төсөл

Дунд хугацаа
2015
2016

30,007.8

31,143.8

22,663.1

31,178.2

31,178.2

28.0

29.1

30.5

40.7

40.7

29,979.7

31,114.7

22,632.6

31,137.5

31,137.9

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: 2014 онд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, хүлэмжийн
хийн ялгарлыг бууруулах 3 төсөл хэрэгжүүлэн 1500 га-д эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээж,
хог хаягдлын менежментийг сайжруулна.
Монгол Улсын нийт газар нутгийн 77 хувь нь цөлжилтийн бүсэд хамаарагдаж байгаа тул
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ойн зурвас байгуулах, гол мөрний урсацыг тохируулах, хөв цөөрөм байгуулах зэрэг
цөлжилтийн эсрэг арга хэмжээнүүдийг цогц байдлаар шийдвэрлэнэ.
2014 онд нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор Цэвэр агаарын сангийн
шугамаар гэр хорооллын өрхүүдэд шинэ зуух олгох болон сайжруулсан түлшээр хангах
ажлыг үргэлжлүүлэн зохион байгуулах бөгөөд нийслэл, салбарын яамдтай хамтран нам
даралтын зуухыг шинэчлэх, зам тээврээс үүдэлтэй бохирдлыг бууруулах ажлыг гүйцэтгэнэ.
Хүрэх үр дүн: Дээрхи арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр нийслэлийн агаарын бохирдол 10 хувь
буурч, хог хаягдал 3 хувь багасч хог хаягдлыг дахин боловсруулах нөхцөл сайжирна.
Хөтөлбөр 7. Байгаль орчны ерөнхий бодлого, төлөвлөлт
Тодорхойлолт: Ногоон хөгжлийн бодлогыг улс орны хөгжлийн тулгуур бодлогын нэг
болгох, байгаль орчны бодлогын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох асуудал энэ
хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Байгаль орчны бодлогын шинэчлэлийн асуудлууд, орон нутаг дахь иргэний
байгууллага, иргэдийн нөхөрлөлтэй байгаль хамгааллын чиглэлээр хамтран ажиллах
тогтолцоог шинэ шатанд гаргах, байгаль орчны аудитор хийх эрх зүйн орчныг бүрдүүлж,
үйл ажиллагааг нь эхлүүлэх цогц арга хэмжээ авах зорилготой.
Хүснэгт 8. Хөтөлбөрийн хураангуй /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр
Хөтөлбөр 7. Байгаль орчны ерөнхий
бодлого, төлөвлөлт
7.1 Байгаль орчны ерөнхий бодлого,
төлөвлөлт

2012 оны
гүйцэтгэл

2013 оны
төсөв

2014 оны
төсөл

2015

Дунд хугацаа
2016

13,179.4

8,973.4

11,690.6

10,012.6

10,512.6

13,179.4

8,973.4

11,690.6

10,012.6

10,512.6

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Байгаль орчныг хамгаалах, ногоон хөгжлийг дэмжих бодлогын
эрхзүйн орчныг боловсронгуй болгох, томоохон 100 төсөл, хөтөлбөрүүдийн байгаль
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг хийлгэнэ.
2014 онд Олон зорилтот ойн тооллогыг гадаадын байгууллагатай хамтран зохион
байгуулахад Монголын талаас гаргах зардалд 1.0 тэрбум төгрөгийг, Биологийн төрөл
зүйлийг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийг Улсын тусгай
хамгаалалттай газар нутагт хэрэгжүүлэхэд Монголын талаас гаргах зардалд 1.5 тэрбум
төгрөгийг тус тус төлөвлөөд байна.
Мөн байгаль хамгаалах сангийн санхүүжилтээр “Заган ойг үрээр тарих, нөхөн сэргээх
чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлж буй иргэдийн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжлэг
үзүүлэх”, “Нэн ховор, ховор амьтдын /мазаалай, хавтгай, хулан, хар сүүлт гэх мэт/ усан
хангамжийг нэмэгдүүлэх”, “Агаарт ялгарах хаягдлын тооллого хийх аргачлал
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боловсруулах”, “Цэвдэг хамгаалах туршилт судалгаа”, “Байгаль орчны салбарын орлогын
тогтолцоо, түүний төсөвт үзүүлж буй нөлөөллийн мониторинг”, “Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн нэгдсэн үнэлгээ – 2014”-г боловсруулах зэрэг томоохон төсөл, арга хэмжээг
хэрэгжүүлнэ.
Хүрэх үр дүн: Байгаль орчны салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сайжирч,
төлөвлөлт, судалгааны ажлуудад чанарын ахиц гарч, байгаль орчны зарим тулгамдсан
асуудлууд шийдвэрлэгдэх боломжтой болно.
Хөтөлбөр 8. Байгаль орчны судалгаа, шинжилгээ
Тодорхойлолт: Ногоон хөгжлийн болон байгаль орчинд ээлтэй технологийн бодлого, био
аюулгүй байдлыг хангах ажлыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа тус хөтөлбөрт
хамаарна.
Зорилго: Ногоон хөгжлийн үндсийг бүрдүүлэн, Ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал,
хөтөлбөрийг урт, дунд хугацаанд төлөвлөн боловсруулж, загваруудыг бий болгон
бодлогын удирдамжаар хангах, биоаюулгүй байдлыг хангах, урьдчилан сэргийлэх үйл
ажиллагааны хэрэгжилтийг уялдуулан зохион байгуулахад чиглэгдэнэ.
Хүснэгт 9. Хөтөлбөрийн хураангуй /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр
Хөтөлбөр 8. Байгаль орчны судалгаа,
шинжилгээ
8.1 Байгаль орчны судалгаа,
шинжилгээ

2012 оны
гүйцэтгэл

2013 оны
төсөв

2014 оны
төсөл

Дунд хугацаа
2015
2016

17.5

18.5

19.4

36.3

36.3

17.5

18.5

19.4

36.3

36.3

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ: Био аюулгүй байдлыг хангах Үндэсний хөтөлбөрийг
боловсруулан хэрэгжүүлж эхлэнэ. Мөн тэргүүлэх чиглэлүүдээр байгаль орчин, ногоон
хөгжлийн бодлогын судалгаа, байгаль орчны технологийн судалгаануудыг хийхээр
төлөвлөсөн.
Хүрэх үр дүн: Ногоон хөгжлийн үндэсний стратегийн хэрэгжилтийн үйл ажиллагааны
хөтөлбөр тодорхой болж, ногоон хөгжлийн загваруудыг бий болгох үндэс тавигдана.
Хүснэгт 10. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд

Шалгуур үзүүлэлт

Зорилтот түвшин

2014
Хөтөлбөр 1.

Цаашдын
төсөөлөл
2015

2016

Биологийн төрөл зүйлийн хамгаалалт
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Генетик нөөцийг хамгаалах, биоаюулгүй байдлыг хангах /төсөл, арга
хэмжээ/

3

4

4

Нэн ховор, ховор амьтан хамгаалах /төсөл, арга хэмжээ/

3

5

6

Нэн ховор, ховор ургамал хамгаалах, тарималжуулах /төсөл, арга
хэмжээ/

1

3

3

Ойжуулах, нөхөн сэргээлт хийх /талбайн хэмжээ, мян.га/

8.5

20

22

Ойн зохион байгуулалт тооллого /талбайн хэмжээ, сая.га/

18.8

18.8

18.8

2

2

2

100

150

150

Газрын доорх усны нөөц тогтоох хайгуул судалгаа хийх,
баталгаажуулах /тайлан/

15

17

17

Хур тунадасны ус хуримтлуулах, урсацын тохируулга хийх /төсөл, арга
хэмжээ/

2

3

4

140

150

150

27.2

27.2

27.2

Ус, цаг уурын хяналт-шинжилгээний сүлжээг бэхжүүлэх /харуул,
нэгжийн тоо/

5

8

9

Орчны хяналт-шинжилгээний сүлжээг бэхжүүлэх /лаборатори, нэгжийн
тоо /

1

1

-

Газрын доорх усны хяналт-шинжилгээний цооног гаргаж тоноглох
/нэгжийн тоо/

15

45

65

Мэдээллийн сан бүрдүүлэх, статистик мэдээ гаргах /сан, маягтын тоо/

5

4

6

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах /хувь/

10

10

10

Хог хаягдлыг бууруулах, дахин боловсруулах /хувь/

3

5

10

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, хүлэмжийн хийн ялгарлыг
бууруулах /төсөл,арга хэмжээ/

3

5

5

1500

2000

2000

1

3

4

100

120

150

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлогын судалгаа

3

4

4

Байгаль орчны технологийн судалгаа

3

4

5

Хөтөлбөр 2. Ойжуулалт

Ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалтын судалгаа /талбайн хэмжээ, сая. га/
Ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх /талбайн хэмжээ, мян.га/
Хөтөлбөр 3. Усны нөөц, нуур, гол мөрний менежмент

Булаг шандыг хашиж хамгаалах
Хөтөлбөр 4. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалт
Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн удирдлага, зохицуулалт
/ТХГН-ийн хэмжээ, сая га/
Хөтөлбөр 5. Ус, цаг уур

Хөтөлбөр 6. Хүрээлэн буй орчны бохирдол, доройтол

Эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх /талбайн хэмжээ, га/
Дүйцүүлэн хамгаалах газар нутаг
Хөтөлбөр 7. Байгаль орчны ерөнхий бодлого, төлөвлөлт
Байгаль орчны эрхзүйн орчныг боловсронгуй болгох /хууль, хуульд
нийцүүлэх гарах дүрэм журам, аргачлал заавар/

төлөвлөсөн хугацаанд
хийгдсэн байх

Байгаль орчныг хамгаалах, ногоон хөгжлийг дэмжих бодлого
боловсруулах

төлөвлөсөн хугацаанд
хийгдсэн байх

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ /төсөл, хөтөлбөр/
Хөтөлбөр 8. Байгаль орчны судалгаа, шинжилгээ
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Хүснэгт 11. Орон тооны мэдээлэл
Дунд хугацаа
2015 он
2016 он
2,892
2,892

Хөтөлбөрийн нэр

2013 бат.

2014 төсөл

НИЙТ

2,762

2,892

1

3

3

3

1
24
2
22
163

1
2
24
2
22
221

1
2
24
2
22
221

1
2
24
2
22
221

26
129
8

28
184
8

28
184
8

28
184
8

554

618

618

618

Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан

31
427
96

Хөтөлбөр 5. Ус, цаг уур

1906
65
1705
131
5

31
428
98
61
1906
65
1705
131
5

31
428
98
61
1906
65
1705
131
5

31
428
98
61
1906
65
1705
131
5

5

10

10

10

3
2

3
7

3
7

3
7

108

110

110

110

11
84
13

11
86
13

11
86
13

11
86
13

1

1

1

1

1

1

1

1

Хөтөлбөр 1.

Биологийн төрөл зүйлийн

хамгаалалт
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Хөтөлбөр 2. Ойжуулалт
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Хөтөлбөр 3. Усны нөөц, нуур, гол мөрний

менежмент
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Хөтөлбөр 4. Тусгай хамгаалалттай газар

нутгийн хамгаалалт

Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 6. Хүрээлэн буй орчны бохирдол,

доройтол
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Хөтөлбөр 7. Байгаль орчны ерөнхий

бодлого, төлөвлөлт
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Хөтөлбөр 8. Байгаль орчны судалгаа,
шинжилгээ
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙДЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
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Хүнэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/

Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Гадаад харилцааны
бодлого, удирдлага
Хөтөлбөр 2. Гадаад орнууд дахь
дипломатын үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр 3. Монгол улс дахь ОУ-ын
болон дипломат байгууллагуудад
үзүүлэх үйлчилгээ
Хөтөлбөр 4. Гадаад дахь Монгол
улсын иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ
Хөтөлбөр 5. Олон улсын хамтын
ажиллагааны сан

Нийт
урсгал
зардал

2014
Үүнээс

Дунд хугацаа

Цалин,
НДШ

Бараа
үйлчилгээний
бусад

Татаас
шилжүүлэг

2015

2016

44,976.9

17,438.7

21,638.9

5,899.3

43,976.9

43,976.9

7,441.6

1,716.5

4,959.1

766.0

6,441.6

6,441.6

30,351.7

14,195.4

13,569.1

2,587.2

30,351.7

30,351.7

4,241.3

1,431.1

2,764.9

45.3

4,241.3

4,241.3

280.0

0.0

280.0

0.0

280.0

280.0

2,500.0

0.0

0.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

Зорилго
Монгол Улсын аюулгүй байдал, үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг олон улсын эрх
зүйн хүрээнд улс төр-дипломатын аргаар хангах, дэлхийн улсуудтай найрсаг харилцаатай
байж, улс төр, эдийн засгийн болон бусад салбарын харилцаа, хамтын ажиллагааг
хөгжүүлэх, олон улсын хамтын нийгэмлэгт байр сууриа бэхжүүлэх, хөгжил дэвшлийг
хурдасгах замаар улсынхаа тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг бататгах, энхийг
эрхэмлэсэн, нээлттэй, бие даасан, олон тулгуурт гадаад бодлого явуулах нь гадаад
бодлогын стратегийн зорилго мөн.
Гадаад харилцааны яамны эрхэм зорилго нь Монгол Улсын аюулгүй байдал,
үндэсний хөгжилд олон талын таатай гадаад орчинг бүрдүүлэхэд оршино.
Гадаад бодлогын стратегийн зорилго, яамны үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл,
эрхэм зорилгыг биелүүлэхдээ Монгол Улсын гадаад харилцааг үндэсний аюулгүй
байдлын үзэл баримтлал, гадаад бодлогын үзэл баримтлалд тодорхойлсон зарчим,
чиглэлээр улс орны болон дэлхий дахины улс төр, эдийн засгийн шинэ нөхцөл байдалтай
уялдуулан тууштай хэрэгжүүлж, үндэсний язгуур эрх ашиг, тогтвортой хөгжлийн
зорилгод нийцсэн бие даасан, нээлттэй, олон тулгуурт гадаад бодлогыг идэвхтэй явуулах,
гадаад бодлогын залгамж чанар, нэгдмэл байдлыг эрхэмлэж, Монгол Улсын тусгаар
тогтнол, бүрэн эрхт байдал, олон улсын хамтын нийгэмлэгт эзлэх байр суурийг бэхжүүлэх
үйл ажиллагааг тууштай үргэлжлүүлэх зорилтуудыг удирдлага болгоно.
Хөтөлбөр 1. Гадаад бодлого
Тодорхойлолт: Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах таатай гадаад орчныг
бүрдүүлэх, Монгол Улсын хөгжлийг хангах гадаад орчныг бүрдүүлэх, Монгол Улсын
иргэдийн эрх ашиг, бизнесийн ашиг сонирхлыг хилийн чанадад хамгаалах нь Гадаад
харилцааны яамны үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл байна.
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Зорилго: Гадаад харилцааны яам гадаад бодлогын дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
Үүнд:
- Гадаад бодлогын нэгдсэн зохицуулалтыг хангах;
- Хоёр болон олон талын харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх бодлогыг
төлөвлөн, хэрэгжилтийг хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;
- Хоёр болон олон талт харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, түншлэлийг
бэхжүүлэх, худалдаа, хөрөнгө оруулалт, зээл, тусламжийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх;
- Улс төр, эдийн засаг, соёл, боловсрол, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд, батлан
хамгаалах, хүмүүнлэгийн зэрэг өргөн хүрээний асуудлаар хамтын ажиллагааны гэрээ,
хэлэлцээр, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд оролцох;
- Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн гишүүн орны хувьд дэлхий дахинаа,
ардчиллыг бэхжүүлэх үйл хэрэгт хувь нэмрээ оруулах, бүс нутагтаа ардчиллын үлгэр
жишээ орон болох чиглэлээр ажиллах;
- Хилийн чанадад байгаа иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах;
- Монгол Улсыг гадаадад сурталчлан таниулах;
- Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын олон улсын судалгааны төв байгуулж,
судалгааны ажлыг нь эхлүүлнэ.
Хөтөлбөр 2. Хилийн чанадад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа
Тодорхойлолт: Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх, хоёр
талын найрсаг харилцаа, үр ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, улс орныхоо хөгжилд
дэмжлэг үзүүлэх гадаад таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, эх орноо сурталчлах, хилийн чанадад
оршин сууж буй иргэдэд үйлчлэх зэрэг үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Хилийн чанадад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрууд нь суугаа буюу хавсран
суугаа орон, дэргэд нь суугаа олон улсын байгууллагатай харилцаа, хамтын ажиллагааг
хөгжүүлэх талаар санал боловсруулах, хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх, хэрэгжүүлэх,
харилцаа, хамтын ажиллагааны асуудлаар яриа хэлэлцээ хийх, гэрээ хэлэлцээр байгуулах,
тохиролцсон арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, Монгол Улсын
хөгжлийн зорилтыг шийдвэрлэхэд шаардагдах судалгаа хийх, холбогдох байгууллагад
танилцуулах, хилийн чанадад Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны
ашиг сонирхлыг олон улсын эрх зүйн дагуу дипломат аргаар хамгаалах үндсэн чиг
үүргийг хэрэгжүүлнэ.
Хөтөлбөр 3. Монгол Улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газруудад үйлчлэх
Тодорхойлолт: Монгол Улсад суугаа гадаадын дипломат төлөөлөгчийн газрууд, олон
улсын байгууллагуудыг байр, орон сууцаар хангах, барилгын иж бүрэн засвар, сантехник,
цахилгааны засварын ажлыг цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэх, гадаад тохижилт, аюулгүй
байдлыг хангах үйл ажиллагаа хамаарна.
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Зорилго: Монгол Улсад суугаа гадаадын дипломат төлөөлөгчийн газрууд, олон улсын
байгууллагуудыг хэвийн, аюулгүй, ая тухтай орчинд ажиллах, амьдрах нөхцлөөр хангах
зорилготой.
Хөтөлбөр 4. Иргэдэд туслах сан
Тодорхойлолт: Хилийн чанадад байгаа иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалж, хилийн чанад
дахь монгол иргэдийн бүртгэлийн тогтолцоог сайжруулах, хүний наймааны хохирогчдод
үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаа энэхүү хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Гадаад оронд ажиллаж, амьдарч байгаа иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах.
Хөтөлбөр 5. Олон улсын хамтын ажиллагааны сан
Тодорхойлолт: Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Монгол
Улсын ардчилал, хүний эрх, зах зээлийн эдийн засгийн замнал, туршлагыг хөгжиж байгаа
бусад улстай хуваалцах зорилгоор сан байгуулж ажиллуулна” гэж заасан үйл ажиллагаа
энэхүү хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Монгол Улсын ардчилал, хүний эрх, зах зээлийн эдийн засгийн замнал,
туршлагыг хөгжиж байгаа бусад улстай хуваалцана.
Хөтөлбөр 6. ЮНЕСКО
Тодорхойлолт: ЮНЕСКО-гийн үзэл санаа, үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх, төсөл,
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, харилцаа холбоо зэрэг салбарт
гарсан санал санаачилгыг дэмжих ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд

Үзүүлэлт
Гадаад харилцааны бодлого, удирдлагын
чиглэлээр сургалт семинар зохион
байгуулах
Засгийн газар хоорондын хамтарсан
хэлэлцээрийг байгуулах
Зөвлөлдөх уулзалт, дугуй ширээний
уулзалтууд
Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын
гэрээг хэвлэн нийтлэх
Хилийн чандад суугаа Дипломат
төлөөлөгчийн газруудаас төлөөлөн суугаа
буюу хавсран суугаа орон, олон улсын
байгууллагатай гадаад харилцаа, хамтын
ажиллагааг хөгжүүлэх арга хэмжээ авах
Гадаад оронд суугаа Монгол иргэдийн
гаргасан хүсэлтийг шийдвэрлэх хувь

Аль
хөтөлбөрт
хамаарах

Хөтөлбөр 1

Өмнөх

Төсөл

Цаашдын төсөөлөл

2013

2014

2015

2016

23

3

3

5

20

22

22

22

37

20

30

35

1000 ш

1500 ш

1500 ш

Төлөвлөсөн хугацаанд хийгдсэн байх
Хөтөлбөр 2
100

100

100

100
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Хэвийн, аюулгүй, ая тухтай орчинд ажиллах
амьдрах нөхцлөөр хангах Монгол улсад
суугаа гадаадын дипломат төлөөлөгчийн
газрууд, олон улсын байгууллагуудын тоо
Үйлчилгээний стандарт, зочид буудлын
стандартыг хангах
Монгол Улс дахь ОУ-ын болон дипломат
байгууллагуудын барилга байшинд хийх их
засварын ажлын тоо
Хилийн чанадад Монгол Улсын иргэн,
хуулийн этгээдийн эрх, хууль ёсны ашиг
сонирхлыг олон улсын эрх зүйн дагуу
дипломат аргаар хамгаалах
ЮНЕСКО-д бүртгүүлэх биет болон биет бус
өвийн тоо

20
Хөтөлбөр 3

23

Хөтөлбөр 6

27

MNS 4588:2008, MNS 4946:2005
стандартуудыг хангасан байх
10
газар

Хөтөлбөр 4

25

21 газар

22 газар

23 газар

Тусламж шаардлагатай тухай бүрт

1 өв

1 өв

1 өв

1 өв

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хүрэх үр дүн
Гадаад бодлого:
- Ази, Номхон далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэх,
Зүүн Азийн дээд түвшний уулзалтын гишүүн болох чиглэлээр ажиллана.
- Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагад эзлэх эзлэх байр
сууриа бататган, тус байгууллагад Азийн бүс нутгийн идэвхтэй төлөөлөл болно.
- Гадаад бодлогын нэгдсэн зохицуулалтын зохион байгуулалт, сургалтын арга
хэмжээг зохион байгуулах хүрээнд улс, орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагуудад
гадаад бодлогын чиглэлээр хийх сургалтыг тогтмолжуулна.
- 2014 онд дээд, өндөр түвшний айлчлал, гадаад арга хэмжээ, Засгийн газрын
комисс хоорондын хуралдаан, гадаад харилцааны яамд хоорондын болон консулын
зөвлөлдөх уулзалт, бизнес форум, дугуй ширээний уулзалт зэргийг төлөвлөгөөний дагуу
зохион байгуулна. Төрийн өндөрлөгүүдийн нийт 30 гаруй, Гадаад харилцааны сайдын 20
айлчлал хэрэгжүүлж, 14 орны гадаад харилцааны сайдыг Монгол Улсад айлчлуулна.
Засгийн газар хоорондын хамтарсан комиссын 22 хурал зохион байгуулна. Гадаад
харилцааны яамд хоорондын 20 зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулж, НҮБ болон олон
улсын 80 хуралд оролцоно. Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн үйл ажиллагааны
хүрээнд Монгол Улсын амласан хандивыг хэрэгжүүлж, олон улсын 8 хуралд оролцоно.
- Монгол Улсын дотоод, гадаад бодлого, ардчилал, шинэчлэлийн үйл явцыг
дэлхийн улс орнуудад сурталчлан таниулна. Гадаадын харьяат болсон Монгол Улсын
уугуул иргэний эх нутагтаа зорчих, эх хэл, соёлоо сурах, нутагтаа ажиллах нөхцлийг
бүрдүүлж, гадаад улсад амьдарч байгаа монгол иргэдийн хүүхдүүдэд Монгол хэл, соёлыг
сургах чиглэлээр явуулж байгаа үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана.
- НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн байнгын бус гишүүний 2022 оны сонгууль, НҮБын Хүний эрхийн зөвлөлийн 2015 оны сонгуульд оролцох бэлтгэл хангаж ажиллана.
- Дэлхийн эдийн засгийн чуулга уулзалттай хамтран хэрэгжүүлж буй “Монголын
хөгжлийн стратегийн хувилбар боловсруулах” төслийн хүрээнд гаргасан илтгэлийг 2014
оны 1 дүгээр сард болох Давосын чуулга уулзалтаар хэлэлцүүлнэ.
153

- Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын судалгааны төвийг байнгын үйл
ажиллагаатай болгон хөгжүүлж байгаа бөгөөд Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу ирэх онд
уг судалгааны төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.
Хилийн чанадад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаа:
- 2014 онд Бразил, Афганистан, Индонези, Турк, Киргиз, БНХАУ-ын Хайлаар хот,
БНСУ-ын Пусан хотод дипломат төлөөлөгчийн газар шинээр нээнэ.
- Монгол Улс НҮБ-ын гишүүн бүх улстай дипломат харилцаа тогтоох чиглэлээр
ажиллана. 2014 онд суугаа 7 орон, хавсран суугаа 12 оронд дипломат харилцаа тогтоосны
тэгш ойг өргөн хүрээнд тэмдэглэнэ.
- Дипломат төлөөлөгчийн газруудад ажиллаж буй ажилтнууд, тэдгээрийн гэр
бүлийн гишүүдийг суугаа орны эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамруулна.
- Гадаадад байгаа Монгол Улсын иргэдийн байгуулсан сайн дурын холбоо,
нийгэмлэгийн үйл ажиллагааг дэмжинэ.
- Гадаадын харьяат болсон Монгол Улсын уугуул иргэний эх нутагтаа зорчих, эх
хэл соёлоо сурах, нутагтаа ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж, гадаад улсад амьдарч байгаа
монгол иргэдийн хүүхдүүдэд монгол хэл, соёлыг сургах чиглэлээр явуулж байгаа үйл
ажиллагааг дэмжиж ажиллана.
Монгол Улсад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газруудад үйлчлэх:
Гадаад харилцааны яамны тасралтгүй үйл ажиллагааг дэмжих автомашин, зоог,
хүлээн авалтын үйлчилгээгээр хангана. Гадаадын дипломат төлөөлөгчийн газруудад
засвар хийх, гадаад харилцааны яамны захиалгаар гүйцэтгэж буй барилга, их засварт
хяналт тавьж ажиллана.
Иргэдэд туслах сан:
- Нас барсан иргэдийн шарил, чандрыг эх оронд буцаах болон тухайн улсад
нутаглуулах;
- Амь насанд нь аюул учирсан иргэдэд эмнэлгийн тусламж үзүүлж эх оронд нь
буцаах;
- Ял эдлэж байгаад суллагдсан болон төлбөрийн чадваргүй болсон иргэдийг эх
оронд нь буцаах;
- Хилийн чанадад ял эдлэж байгаа иргэдийг эргэх;
- Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуулийн хүрээнд хилийн чанадад хүний
наймааны хохирогч болсон иргэдийг түр хамгаалах байраар хангах, үйлчилгээ үзүүлэх, эх
оронд нь буцаахтай холбогдсон бүхий л арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ;
Олон улсын хамтын ажиллагааны сан:
- Ардчилал, хүний эрх, сайн засаглалын асуудлаарх олон улсын хурал, арга
хэмжээнд идэвхтэй оролцож, ардчиллын шилжилтийн үедээ явж буй улс орнуудтай
туршлага хуваалцана.

154

- Ардчилал, хүний эрх, засаглалын чиглэлээр мэргэшсэн үндэсний мэргэжилтэн
шинжээчдийг олон улсын холбогдох арга хэмжээнд оролцуулна.
Хүснэгт 3. Зардлын тооцоолол

Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн

Хөтөлбөр 1. Гадаад харилцааны бодлого,
удирдлага
Хөтөлбөр 2. Гадаад орнууд дахь
дипломатын үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр 3. Монгол улс дахь ОУ-ын болон
дипломат байгууллагуудад үзүүлэх
үйлчилгээ
Хөтөлбөр 4. Гадаад дахь Монгол улсын
иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ
Хөтөлбөр 5. Олон улсын хамтын
ажиллагааны сан
Хөтөлбөр 6. Юнеско
Хөтөлбөр 7. Дотоод, гадаад шуурхай
мэдээллийн үйл ажиллагаа

2012
оны
гүйц

2013 он

2014
төсөл

Дунд хугацаа
2015

2016

33,151.6

42,774.2

44,976.9

43,976.9

43,976.9

4,073.4

7,927.9

7,441.6

6,441.6

6,441.6

24,279.7

26,632.4

30,351.7

30,351.7

30,351.7

3,172.7

4,158.1

4,241.3

4,241.3

4,241.3

168.0

280.0

280.0

280.0

280.0

0.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

2,500.0

0.0

0.0

162.3

162.3

162.3

1,126.8

1,275.9

0.0

0.0

0.0

Зардлын чиг хандлага
Гадаад харилцааны сайдын урсгал төсвийн багцын хэмжээ 2014 онд 44,976.9 сая
төгрөг байна.
Засгийн газрын комисс хоорондын хэлэлцээрт оролцох гишүүдийн бүрэлдэхүүнийг
тэргүүлэгч засгийн газрын гишүүн баталдаг болсонтой холбоотойгоор тус зардлыг 300 сая
төгрөгөөр нэмэгдүүлж, нийт 480 сая төгрөгөөр төлөвлөлөө.
Гадаад харилцааны сайдын багцаас санхүүжиж байсан “МОНЦАМЭ” агентлагийн
төсөв 1,308.0 сая төгрөгийг Монгол Улсын Ерөнхий сайдын төсвийн багцад шижүүлэн
тусгалаа.
Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Улсын Элчин сайдын яамны барилга
ашиглалтанд орохтой холбоотойгоор Дипломат байгууллагуудын үйлчилгээ, аж ахуйг
эрхлэх газрын байр ашиглалтын тогтмол зардлуудыг 56 сая төгрөгөөр нэмэгдүүллээ.
Түүнчлэн “Монгол Улсын Элчин сайдын яам, Ерөнхий консулын газар, Консулын
газрыг гадаадын зарим улсад нээх, сэргээн ажиллуулах тухай” Улсын Их Хурлын 2013
оны 43 дугаар тогтоолд заасны дагуу Бразил, Афганистан, Индонези, Турк, Киргиз,
БНХАУ-ын Хайлаар хот, БНСУ-ын Пусан хотод дипломат төлөөлөгчийн газруудыг 2014
оны 1 дүгээр сараас нээж ажиллуулахад шаардагдах 2,645.7 сая төгрөгийг нэмж тусгасан.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл
Хөтөлбөрийн нэр

2013 он

2014 төсөл

Дунд хугацаа
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Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Гадаад харилцааны бодлого,
удирдлага
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Хөтөлбөр 2. Гадаад орнууд дахь
дипломатын үйл ажиллагаа
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Хөтөлбөр 3. Монгол улс дахь ОУ-ын болон
дипломат байгууллагуудад үзүүлэх
үйлчилгээ Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 6. Юнеско
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Хөтөлбөр 7. Дотоод, гадаад шуурхай
мэдээллийн үйл ажиллагаа
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан

891.0

814.0

2015
814.0

2016
814.0

137.0
20.0
101.0
16.0

137.0
20.0
101.0
16.0

137.0
20.0
101.0
16.0

137.0
20.0
101.0
16.0

466.0
39.0
221.0
206.0

490.0
46.0
238.0
206.0

490.0
46.0
238.0
206.0

490.0
46.0
238.0
206.0

178.0
3.0
13.0
48.0
114.0
0.0
0.0
0.0
0.0

178.0
3.0
13.0
48.0
114.0
9.0
1.0
5.0
3.0

178.0
3.0
13.0
48.0
114.0
9.0
1.0
5.0
3.0

178.0
3.0
13.0
48.0
114.0
9.0
1.0
5.0
3.0

110.0
3.0
100.0
7.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

САНГИЙН САЙДЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/
2014

Дунд хугацаа

Үүнээс
Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1.Санхүү, төсвийн
нэгдсэн удирдлага
Хөтөлбөр 2.Татвар хураалт, орлого
бүрдүүлэлт
Хөтөлбөр 3.Санхүүгийн нэгдсэн
мэдээллийн систем
Хөтөлбөр 4.Засгийн газрын өрийн
гүйлгээ
Хөтөлбөр 5.Засаг захиргааны
түвшин хоорондын ерөнхий
зориулалтын татаас

Нийт
урсгал
зардал

Цалин,
НДШ

Бараа
үйлчилгээний
бусад

Татаас
шилжүүлэг

1,007,627.5

43,806.6

104,278.8

456,855.5

838,431.5

847,818.6

8,818.8

2,004.0

4,031.7

2,783.0

112,832.4

112,832.4

55,713.1

41,802.6

11,752.1

2,158.5

52,508.0

61,764.1

2,391.3

0.0

2,391.3

0.0

2,391.3

2,391.3

368,144.3

0.0

192.4

0.0

261,075.8

261,075.8

444,729.7

0.0

0.0

444,729.7

369,839.8

369,839.8

2015

2016
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Хөтөлбөр 6.Тусгай сан
Хөтөлбөр 7.Бусад татаас
шилжүүлэг
Хөтөлбөр 8.Хөгжлийн банкны
дүрмийн санг нэмэгдүүлэх
хүүгийн төлбөр

85,911.3

0.0

85,911.3

0.0

25,000.0

25,000.0

7,184.3

0.0

0.0

7,184.3

14,784.2

14,915.2

34,734.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Зорилго
Монгол Улсын санхүү, төсвийн тогтвортой байдлыг хангаж, иргэдийнхээ
амьжиргааны түвшинг тасралтгүй дээшлүүлэн Мянганы хөгжлийн зорилт, үзүүлэлтийг
биелүүлж, цаашдаа хөгжингүй орнуудын дундаж жишигт хүргэх.
Хөтөлбөр 1. Санхүү, төсвийн нэгдсэн удирдлага
Тодорхойлолт: Энэхүү хөтөлбөр нь төсөв, татварын бодлого, стратеги, төлөвлөгөө, төсөл
боловсруулах, санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх, төсвийн тогтвортой байдлыг хангах
болон худалдан авах ажиллагааны хууль тогтоомж, бодлого, стратеги боловсруулах,
нягтлан бодох бүртгэл, аудит, хөрөнгийн үнэлгээний бодлого, стратеги, стандарт
боловсруулах, зээл, тусламжийн бодлогын хэрэгжилтийг хангах, өрийн удирдлагын талаар
хууль тогтоомж, бодлого, стандарт боловсруулах, улсын төсвийн бодлогыг хэрэгжүүлэх,
Засгийн газрын мөнгөн хөрөнгийн удирдлага, зохицуулалтаар хангах, санхүү, мөнгөний
дотоод аудит болон бодлогын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх,
хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах, үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагааг хамарна.
Зорилго: Монгол Улсын иргэдийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэсэн эдийн
засгийн таатай орчин бүрдүүлэх, Засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн, оновчтой
удирдлагаар хангах.
Зорилт: Санхүү, төсвийн бодлогын талаарх нэгдсэн бодлого, зохицуулалтыг
боловсронгуй болгох, гадаад, дотоод өрийн удирдлагыг бэхжүүлэх, хяналтыг чангатгах,
нягтлан бодох бүртгэл, аудит, санхүүгийн дотоод хяналтын нэгдсэн бодлого, удирдлагаар
хангах, хууль тогтоомж, бодлого стратеги, шийдвэр хэлэлцээрийн төсөл боловсруулах,
гэрээ байгуулах, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, бодлогын
удирдамжаар хангах, Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны бодлого, удирдлага,
зохицуулалтыг сайжруулахад чиглэгдэнэ.
Хөтөлбөр 2. Татвар хураалт, орлогын бүрдүүлэлт
Тодорхойлолт: Гаалийн болон бусад татвар, хураамжийг ногдуулж барагдуулах, улс,
орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, татвар төлөгчдөд татварын үйлчилгээг хүргэх,
татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлыг илрүүлэх тэдгээрт хяналт тавих, гаалийн мэдээллийн
системийг боловсронгуй болгох, статистик мэдээллийг гаргах, гаалийн байгууллагын
дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх болон татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион
байгуулах үйл ажиллагаа энэхүү хөтөлбөрт хамаарна.
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Стратегийн зорилго 1: Гадаад худалдааны аюулгүй байдлыг ханган хууль ёсны
худалдааг дэмжих, мэдээллийн технологийн дэвшилд тулгуурлан, эрсдлийн удирдлагын
системийг гаалийн хяналтын бүх үе шатанд бүрэн хэрэгжүүлж, хяналтын стандартыг
тогтоож, хууль хэрэгжүүлэх, бүрдүүлэлтэд зарцуулах хугацааг багасгах, гааль-бизнесийн
түншлэлийг хөгжүүлж, хилийн удирдлагын нэгдсэн менежментийг нэвтрүүлнэ.
Зорилт:
 Гаалийн хяналтанд эрсдлийн удирдлагыг нэвтрүүлж, гааль-бизнесийн түншлэлийг
дэмжих замаар хууль ёсны худалдааг хөнгөвчлөх;
 Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах хууль бус барааны эргэлтийг илрүүлэх зорилгоор
гаалийн үр дүнтэй хяналтыг хэрэгжүүлэх;
 Эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох;
 Байгууллагын болон санхүүгийн хөгжлийн удирдлага, дотоод хяналтыг сайжруулах;
 Улсын төсвийн орлогын бүдүүлэлтийг сайжруулах болон сайн дураар татвар төлөх
чадварыг бий болгох;
 Цахим нэг цонхны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд,
гадаад худалдаа эрхлэгчтэй хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар хилийн
зохицуулалттай менежментийг дэмжих.
Стратегийн ерөнхий тойм
Гаалийн байгууллагын 2014-2016 оны стратеги төлөвлөгөө нь Дэлхийн гаалийн
байгууллагын бодлого, Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенцид
нийцүүлэн боловсруулагдаж, хэрэгжилтийг ханган ажиллахад түлхүү анхаарч, гаалийн
хяналтанд эрсдлийн удирдлагыг нэвтрүүлж, гааль-бизнесийн түншлэлийг дэмжих замаар
хууль ёсны худалдааг хөнгөвчлөх, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах хууль бус барааны
эргэлтийг илрүүлэх зорилгоор гаалийн үр дүнтэй хяналтыг хэрэгжүүлэх, эрх зүйн
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлж, нийгмийн
халамжийн бодлогыг сайжруулах, цахим нэг цонхны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, төрийн
болон төрийн бус байгууллагууд, гадаад худалдаа эрхлэгчтэй хамтын ажиллагааг
хөгжүүлэх замаар хилийн зохицуулалттай менежментийг дэмжих стратеги зорилтуудыг
дэвшүүлэн ажиллана.
Стратегийн зорилго 2: Ил тод, нээлттэй, шуурхай, үйлчилгээнд чиглэсэн орчин үеийн
татварын албыг хөгжүүлж, орлогоо бодитойгоор мэдүүлж, татвар төлөлтийг нэмэгдүүлэх;
Зорилт:
 Хууль тогтоомжоор хүлээсэн үүргээ шударгаар биелүүлж, мэдээллийн технологийн
орчин үеийн ололт амжилт, мэдлэгт түшиглэн татварын албаны чадавхийг бэхжүүлж,
гадаад харилцааг өргөжүүлэн цахим татварын алба болох;
 Далд эдийн засгийг бууруулах, татварт хамруулалтын түвшинг дээшлүүлэх замаар
татварын орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх;
Стратегийн ерөнхий тойм
Үндэсний татварын алба нь Монгол Улсын улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх,
татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт
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тавих, татвар төлөгчийг мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, сургалт сурталчилгаа явуулах,
татварын тогтолцоог шинэчлэн сайжруулах, хөгжлийг дэлхийн түвшинд хүргэх зорилттой
ажиллана.
Дунд хугацаанд баримтлах стратегийн хүрээнд дараах зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж
байна.
 Татварын эрх зүйн орчныг дэлхийн жишигт хүргэх, боловсронгуй болгох;
 Мэдээллийн технологийн орчин үеийн ололт амжилтад суурилсан, цахим татварын
алба болох;
 Татварын албаны үндсэн үйл ажиллагааны технологийг боловсронгуй болгож, татвар
ногдуулалт, хураалтыг сайжруулан татварын орлогын бүрдүүлэлтийг нэмэгдүүлэх;
 Далд эдийн засгийг ил болгоход татварын албаны үүрэг, харицлагыг нэмэгдүүлэн,
эрсдлийн удирдлагыг хөгжүүлж, татварын суурийг өргөжүүлэх;
 Татвар төлөх нийгмийн сэтгэл зүйг төлөвшүүлэн, татвар төлөгч бүрт хүрсэн татварын
цогц үйлчилгээг бий болгох;
 Татварын албаны хүний нөөцийн бодлогод шинэчлэл хийж, дэлхийн жишигт нийцсэн
өндөр мэдлэг, ур чадвартай, хөрвөх чадамж бүхий мэргэжлийн хүчирхэг нөөц бий
болгох.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд

Үзүүлэлт
Улс, орон нутгийн төсөвт орох татварын
орлогын төлөвлөгөөний биелэлт /хувиар/
Урьд оны тайлангаар ногдуулсан
татварын өр барагдуулах/хувиар/
Урьд оны хяналт шалгалтаар ногдуулсан
өр барагдуулах /хувиар/
Тайлант хугацааны татварын тайлангийн
ногдол өр барагдуулах /хувиар/
Тайлант хугацааны хяналт шалгалтын
ногдол өр барагдуулах /хувиар/
Татварын цахим тайлан авалт /хувиар/
Татварын зөрчлийн бууралт /хувиар/
Алдагдалтай буюу "Х" тайлан тушаалтын
бууралт /хувиар/
ААНОАТ төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх
/хувиар/
НӨАТ төлөгчийн баазыг нэмэгдүүлэх
/хувиар/
Бусад төрлийн татвар төлөгчийн баазыг
нэмэгдүүлэх /хувиар/
Эрсдлийн удирдлагад суурилсан гаалийн
хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны
хэрэгжилт /хувиар/

Аль
хөтөлбөрт
хамаарах

Хөтөлбөр 2

Өмнөх

Төсөл

2013

2014

Цаашдын
төсөөлөл
2015
2016

100

100

100

100

70

75

80

85

70

75

80

85

90

91

92

93

80

82

85

88

88.8
5

92
10

93
15

94
20

Жил бүр 5-аас доошгүй хувь бууруулах
82780
19572
0.5-2.6
30

Жилд 5-8 хувиар нэмэгдүүлэх
Жилд 2-оос доошгүй хувиар
нэмэгдүүлэх
Жилд 0.5-3 хувиар
нэмэгдүүлэх
40

50

60
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Худалдааг хөнгөвчилж гаалийн
бүрдүүлэлтэнд зарцуулах хугацааг
бууруулах /хувиар/
Гаалийн хяналтанд эрсдлийн удирдлагыг
нэвтрүүлж, гааль-бизнесийн түншлэлийг
дэмжих замаар хууль ёсны худалдааг
хөнгөвчлөх /хувиар/
Зөрчлийн мэдээллийн стратеги хэрэгжилт
/хувиар/
Хориглосон хязгаарласан барааны
илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх /хувиар/
ДХБ-ын зөвлөмж хэрэгжсэн, барааны
ангилал ижил нэг мөр болсон байна
Гааль болон харилцагчдын хэрэгцээ
шаардлагад нийцсэн үр ашигтай
найдвартай мэдээллийн технологийн
систем бий болгох /хувиар/
ДНБ-д өрийн эзлэх хэмжээ /өнөөгийн үнэ
цэнээр тооцсоноор/
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд
орлогын шилжүүлгийг олгох
Орон нутагт улсын төсвөөс олгох
санхүүгийн дэмжлэгийг олгох

Хөтөлбөр 4

Хөтөлбөр 5
Засгийн газрын нөөц сан,
Тогтворжуулалтын сан, Эрсдэлийн сан,
Хүний хөгжлийн сангуудыг удирдах

Хөтөлбөр 6

Үндэсний олон нийтийн радио, телевизд
төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг

Хөтөлбөр 7

30

50

70

100

-

5

5

10

5

10

15

20

5

10

13

26

10

20

30

40

10

20

30

40

50

40 хувиас ихгүй

Орлогын бүрдүүлэлттэй уялдуулан сар
бүр тооцож олгох
Орон нутгийн төсвийн тогтвортой
байдлыг хангахуйц байдлаар сар бүр
хуваарилж олгох

Тусгай санг хуулийн дагуу удирдах
Үйл ажиллагааны хараат бус байдалд нь
нөлөөлөхгүй байх

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хүрэх үр дүн
Санхүү, төсвийн нэгдсэн удирдлага:
- Төсөв, татвар, хөрөнгө оруулалт, төсвийн тогтвортой байдал, орон нутгийн
хөгжлийн нэгдсэн сангийн хууль тогтоомж, бодлого, стратеги, төлөвлөгөө, төсөл
боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, бодлогын
удирдамжаар хангах ажлыг зохион байгуулна;
- Санхүүгийн зах зээл, даатгалын бодлого, Засгийн газрын өрийн удирдлага,
Засгийн газрын санхүүгийн хөрөнгө, баялгийн сангийн хууль тогтоомж, бодлого, стратеги
боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, бодлогын удирдамжаар хангах,
өрийн мэдээллийн баазыг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулна;
- Засгийн газрын мөнгөн хөрөнгийн удирдлага, зохицуулалтаар хангах, үйлчилгээ
үзүүлэх, төрийн сангийн үйл ажиллагааг зохистой удирдлагаар ханган хэрэгжүүлэх,
төрийн сангийн нэгдсэн дансны удирдлагыг хэрэгжүүлэх, зохицуулалтаар хангах,
үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг зохион байгуулна;
- Төсөв, санхүүгийн дотоод аудит, хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх,
төсвийн эрсдлийн удирдлагаар хангах, төрийн дотоод аудитын хууль тогтоомж, бодлого,
стратеги, стандарт, дотоод аудитын болон санхүүгийн хяналт шалгалтын дүрмийг
боловсронгуй болгох, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах, зөвлөгөө өгөх, төсөл,
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хөтөлбөр, бодлогын хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх,
хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулна;
- Нягтлан бодох бүртгэл, аудит, хөрөнгийн үнэлгээний хууль тогтоомж, бодлого,
стратеги, стандарт боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд зөвлөгөө, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх,
бодлогын удирдамжаар хангах ажлыг зохион байгуулна;
- Санхүү, төсөв, дотоод аудит, худалдан авах ажиллагааны салбарыг хөгжүүлэхэд
чиглэсэн хууль тогтоомж, бодлого стратеги, шийдвэр хэлэлцээрийн төсөл боловсруулах,
гэрээ байгуулах, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, бодлогын
удирдамжаар хангах, худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилтэд улсын байцаагчаар
дамжуулан хяналт тавих ажлыг зохион байгуулна.
Татвар хураалт, орлогын бүрдүүлэлт:
- Гаалийн хяналт шалгалтыг оновчтой зохион байгуулж, бүрдүүлэлтэд зарцуулах
хугацаа буурна.
- Гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх үр дүнтэй механизм бий
болно.
- Орчин үеийн мэдээллийн технологи, техник хэрэгсэл бүхий татвар төлөгчдөд
үзүүлэх цахим үйлчилгээ хэрэгжинэ.
- Татварын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, татварын хууль тогтоомжид
заасан эрх, үүрэг, хүлээх хариуцлагын талаарх иргэд, хуулийн этгээдийн мэдлэг нэмэгдсэн
байна.
- Татварын алба илүү нээлттэй, ил тод, хариуцлага хүлээх чадвартай байгууллага
болсон байна.
- Татвар төлөгчдөд үзүүлэх үйлчилгээ өргөжиж, сайжирсан байна.
Хүснэгт 3. Зардлын тооцоолол /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн

2012 оны
гүйц

2013 он

2014 төсөл

Дунд хугацаа
2015

2016

358,066.2

961,948.0

1,007,627.5

838,431.5

847,818.6

Хөтөлбөр 1.Санхүү, төсвийн нэгдсэн удирдлага

27,027.7

50,178.7

8,818.8

112,832.4

112,832.4

Хөтөлбөр 2.Татвар хураалт, орлого бүрдүүлэлт

38,831.5

49,633.4

55,713.1

52,508.0

61,764.1

0.0

2,129.9

2,391.3

2,391.3

2,391.3

82,810.4

246,849.9

368,144.3

261,075.8

261,075.8

151,754.7

429,586.0

444,729.7

369,839.8

369,839.8

31,735.7

25,000.0

85,911.3

25,000.0

25,000.0

0.0

6,966.8

7,184.3

14,784.2

14,915.2

Хөтөлбөр 8.Хөгжлийн банкны дүрмийн санг
нэмэгдүүлэх хүүгийн төлбөр

24,300.0

150,000.0

34,734.7

0.0

0.0

Хөтөлбөр 9.Харилцаа холбооны олон улсын
суваг ашиглах

1,606.2

1,603.3

0.0

0.0

0.0

Хөтөлбөр 3.Санхүүгийн нэгдсэн мэдээллийн
систем
Хөтөлбөр 4.Засгийн газрын өрийн гүйлгээ
Хөтөлбөр 5.Засаг захиргааны түвшин хоорондын
ерөнхий зориулалтын татаас
Хөтөлбөр 6.Тусгай сан
Хөтөлбөр 7.Бусад татаас шилжүүлэг

Зардлын чиг хандлага
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Монгол улсын Сангийн сайдын урсгал төсвийн багцын хэмжээг 2014 онд
1,007,627.5 сая төгрөгөөр төлөвлөж байна.
Санхүү, төсвийн нэгдсэн удирдлага:
“Гэрээний нөхцөл шаардлагын тухай” Монгол улсын Засгийн газрын 2008 оны 3
дугаар сарын 26-ны өдрийн 119 дүгээр тогтоолыг үндэслэн “Сансрын хиймэл дагуулаар
телевизийн 10 сувгийн нэвтрүүлэг орон даяар дамжуулах үйлчилгээний төлбөрийн гэрээ”г Засгийн газрыг төлөөлж Сангийн сайд, Жем Интернешнл ХХК-тай 10 жилийн
хугацаатай, жил бүр 1.2 сая ам.доллар төлөх нөхцөлтэйгээр байгуулан хөрөнгийг жил бүр
Сангийн сайдын төсвийн багцад тусган санхүүжүүлж байлаа.
Ирэх оноос Сангийн сайдын төсвийн багцад тусгагдаж байсан 10 сувгийн
нэвтрүүлгийг орон даяар дамжуулах зардлыг мэргэжлийн байгууллага болох Мэдээлэл,
харилцаа холбоо, технологийн газарт шилжүүлэн тооцлоо.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл
Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1.Санхүү, төсвийн нэгдсэн удирдлага
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Хөтөлбөр 2.Татвар хураалт, орлого бүрдүүлэлт
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан

2013 он
3,483.0
184.0
11.0
169.0
4.0
3,299.0
120.0
2,591.0
408.0
180.0

2014
төсөл
3,444.0
145.0
11.0
130.0
4.0
3,299.0
120.0
2,591.0
408.0
180.0

Дунд хугацаа
2015
2016
3,444.0
3,444.0
145.0
145.0
11.0
11.0
130.0
130.0
4.0
4.0
3,299.0
3,299.0
120.0
120.0
2,591.0
2,591.0
408.0
408.0
180.0
180.0

ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/
2014 он хянагдсан
Нийт дүн

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Эрх зүйн
бодлогын төлөвлөлт,
зохи уулалт
Хөтөлбөр 2. Цагдаа
Хөтөлбөр 3. Хил хамгаалалт
Хөтөлбөр 4. Шүүхийн
шийдвэр гүйцэ гэх үйл
ажилагаа

Дунд хугацаа

Үүнээс

Нийт
урсгал
зардал

Цалин,
НДШ

361,448.3

Б раа
үйлчилгээний
бусад

Татаас
шилжүүлэг

228,540.3

100,005.8

7,427.4

2,267.9

129,304.3

2015

2016

32,902.2

397,684.6

436,7 3.0

5,028.0

131.5

8,170.1

8,987.2

88,8 0.9

29,849.5

10,573.9

142,234.7

156,458.2

90,919.3

65,400.4

13,667.0

11,851.9

100,011.2

110,012.4

64,242.4

31,416.0

31,055.1

1,771.3

70,666.6

77,733.3
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Хөтөлбөр 5. Эрх зүйн
мэдээлэл, сургалт, судал аа,
сурталчилгаа
Хөтөлбөр 6. Шүүхийн
шинжилгээ
Хөтөлбөр 7. Төрийн архив,
албан хэрэг хөтлөлтийн үйл
ажиллагаа
Хөтөлбөр 8. Гадаадын
иргэдийн бүртгэлийн
ажиллагаа
Хөтөлбөр 9. Гэрч
хохирогчийг хамгаалах үйл
ажиллагаа
Хөтөлбр 10. Салбарын
хүний нөөцийг бэлтгэх
давтан сургах, эрдэм
шинжилгээ судалгаан
ажлыг сайжруулах
Хөтөлбөр 11. Иргэд, олон
нийтийн байгууллагаас
мэдээлэл хүлээн вч уурхай
үйлчилгээ үзүүлэх
Хөтөлбөр 12. Улсын
бүрт эл, мэдээллийн үйл
ажиллагаа
Хөтөлбөр 13. Тєлбєрийн
чадваргїй яллагдагчид эрх
зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл
а илагаа
Хөтөлбөр 14. Төрийн албан
хаагчийн буруутай үйл
ажиллагааны нөхөн төлбөр

1,212.0

718.9

472.8

20.3

1,333.2

1,466.5

8,41 .2

6,787.9

1,238.0

393.3

9, 61.1

10,187.2

4,996.3

3,067.0

1,874.4

54.9

5,4 5.9

6,045.5

4,344.2

2,202.2

1,409.8

732.2

4,778.6

5,256.5

10,503.5

4,767.9

5,556.0

179.6

11,553.9

12,709.2

9,695.6

4,653.9

4,085.7

956.0

10,665.2

11,731.7

3,193.1

2,564.4

622.6

6.1

3,512.4

3,863.7

20,063.7

13,635.8

5,818.0

609.9

22,070.1

24,277.1

846.8

705.3

141.5

931.5

1,024.6

6,280.5

0.0

0.0

7,000.0

7,000.0

6,280.5

Зорилго. Хүний эрх, эрх чөлөөг хангах эрх зүйн таатай орчин бүрдүүлэх, түүний
хэрэгжилтийг хууль сахиулах болон дотоод хэргийн салбарт бүрэн хангаж хэвшүүлэх
дараах чиглэлийг эрхэмлэнэ.Үүнд;
 Хууль тогтоомжийг боловсруулах хэлэлцүүлэх шатанд зайлшгүй хийх агуулгын
болон хэлбэрийн ажилбар-(эдийн засгийн үр ашгийн тооцоо, эрх ашиг нь
хөндөгсдийн саналыг, сонсох, нэр томьёо, бичвэрийн хууль зүйн техникийг хангах
зэрэг)-уудыг хуульчлан журамлах;
 Хуульчийн мэргэжлийн өөрөө удирдах ёсыг төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
 Төрийн нэрийн өмнөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хөндөх цагдаа, хил хамгаалах, гааль,
мэргэжлийн хяналтын зэрэг байгууллагын үйл ажиллагааны уялдааг хангах;
 Шүүх эрх мэдлийн салбар дахь шинэтгэлийн хүрээнд батлагдсан багц хуулийн
Хууль зүйн салбар дахь хэрэгжилтийг хангах, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийг
урьдчилан сэргийлэх, нийгэмшүүлэх, чанарыг сайжруулах;
 Иргэний нийгмийн оролцоог зохистой хэмжээнд хангах замаар гэмт хэргээс
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урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэгтэй тэмцэх механизмыг сайжруулах;
 Төрийн байгууллага, албан тушаалтны хүлээх үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлж,
мэдээллийн ил тод, нээлттэй шуурхай байдлыг хангуулах замаар нийтийн алба
төлөвшүүлэх орчныг бий болгох;
 Эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих бизнесийн салбарын хууль тогтоомжийг
боловсронгуй болгох;
 Салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгаа, эрх зүйн мэдээлэл сурталчилгаа, боловсрол
хүний нөөцийн сургалтын уялдаа холбоог сайжруулах;
 Улсын хил хамгаалалт, Улсын бүртгэл мэдээлэл, Гадаадын иргэн, харьяатын
асуудлыг эрхлэх тогтолцоог боловсронгуй болгож, олон улсын жишигт хүргэх;
Хүрэх үр дүн
 Иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөө баталгаажна.
 Хуулийн хэрэгжилт хангагдана.
 Маргаан шийдвэрлэх үр ашигтай тогтолцоо бүрдэнэ.
 Хууль зүйн салбарын бүтэц тогтолцоо хөгжлийг дэмждэг болно.
Хөтөлбөрийн зорилгууд
Хөтөлбөр 1. Эрх зүйн бодлогын төлөвлөлт, зохицуулалт
Тодорхойлолт: Монгол Улсын хууль, тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, дүрэм журам
боловсруулах, бусад хууль санаачлагч хуулийн этгээдийн боловсруулсан хууль тогтоомж,
эрх зүйн актын төслийг хянаж зөвшөөрөл олгох, дүгнэлт гаргах, салбарын бодлого
боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах болон хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх,
төлбөрийн чадваргүй иргэдийн өмгөөллийн үйл ажиллагааг дэмжих чиг үүрэг бүхий
төрийн захиргааны төв байгууллагын үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Хүний эрх эрх чөлөөг хангах чиглэлээрх зүйн шинэтгэлийг гүнзгийрүүлж,
Монгол улсын хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль тогтоомжийн төлөв байдлыг шинжлэх
ухааны үндэслэлтэй судлан тодорхойлж, хийдэл, давхардал, зөрчлийг арилгах замаар
хуулийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох, засаг захиргааны дээд, төв, орон нутгийн
байгууллагаас гаргадаг эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоосон дэд акт /дүрэм, журам, заавар/-ыг
цэгцлэн, Монгол Улсын иргэн хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэмд Үндсэн хуулиар
тогтоосон эрх, эрх чөлөөгөө баталгаатай эдлэх, үүргээ биелүүлэх эрх зүйн таатай орчин
бүрдүүлэхэд оршино.
Хөтөлбөр 2. Цагдаа
Тодорхойлолт: Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах цагдаагийн
байгууллагын ажлыг улсын хэмжээгээр нэгтгэн зохион байгуулж, харьяа албад, орон
нутгийн цагдаагийн байгууллагыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, албан хаагчийг сургаж
бэлтгэх, тэдний мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, зэвсэг техник, тусгай хэрэгсэл, хувцас бусад
материалаар хангах алба хаагч, бусад ажиллагсдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг
хамгаалах үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
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Зорилго: Гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, гэмт хэргийн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх,
цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчилгээг иргэдэд шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тэдний
эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, цагдаа олон нийтийн
хамтын ажиллагааг сайжруулах,Хуулийг дээдлэн, хүний эрхийг хамгаалж амар тайван
амьдралын баталгааг хангах.
Хөтөлбөр 3. Хил хамгаалалт
Тодорхойлолт: Улсын хилийн халдашгүй дархан байдлыг хангах, хилийн асуудлаар
байгуулсан Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хилийн тухай хууль тогтоомжийг
хэрэгжүүлэх, хилийн зөрчлийг илрүүлэх, таслан зогсоох зорилгоор хилийн бүс зурваст
улсын хил хамгаалах байгууллагаас хилийн болон хил орчмын дэглэмийг сахиулах
цэргийн, инженер-техникийн, улс төрийн, дипломатын, эдийн засгийн, тагнуулын зэрэг
арга хэмжээг хослон явуулж байгаа үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Монгол Улсын хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлын эсрэг чиглэсэн
аливаа үйлдлээс сэргийлэх, цаг алдалгүй илрүүлэх, таслан зогсоох арга хэмжээг цогц
байдлаар хэрэгжүүлэх, улсын хил хамгаалалтыг бэхжүүлэх, хилийн дэглэм сахиулах,
хилийн асуудлыг зохицуулах, хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлыг хангахад
нутгийн захиргаа, байгууллага, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хүний нөөцийг бэлтгэн
хил хамгаалалтад оролцуулахад оршино.
Хөтөлбөр 4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаа
Тодорхойлолт: Хорих болон баривчлах ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоол, эрүү,
иргэний хэргийн холбогдолтой эд хөрөнгө гаргуулах, торгох, албадан ажил хийлгэх ял
оногдуулсан шүүхийн тогтоол, шийдвэрийг гүйцэтгэх чиг үүрэг бүхий байгууллага түүний
салбар нэгжийн үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Эрүүгийн болон иргэний хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэр, хуульд заасан
тохиолдолд бусад байгууллагын шүүхээр баталгаажуулсан шийдвэрийн биелэлтийг зохион
байгуулах, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн үйл ажиллагааных нь үр дүнд хорих ял эдлэгсдийг
ажлын байраар хангах, Шүүхийн шийдвэрийг нэг мөр гүйцэтгэж, цагдан хорих, баривчлах
болон хорих ял эдлүүлэх үйл ажиллагааг олон улсын нийтлэг жишигт хуулийн хүрээнд
зохион байгуулах.
Хөтөлбөр 5.Эрх зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа
Тодорхойлолт: Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг судалж, түүнтэй тэмцэх, урьдчилан
сэргийлэх арга замыг тодорхойлох, төрийн болон төрийн бус байгууллагын захиалгаар
хуульчдад мэргэжлийн давтан болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулах,
хууль тогтоомжийн бүртгэл, системчлэл, мэдээлэл, сурталчилгааны үйл ажиллагаа энэ
хөтөлбөрт хамаарна.
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Зорилго: Хууль тогтоомжийн тогтолцоо, хэрэгжилт, уялдаа, үр нөлөөг шинжлэх ухааны
үндэстэй судалж, холбогдох асуудлаар төрийн бодлого боловсруулах, хууль тогтоомжийг
боловсронгуй болгох үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, эрдэм шинжилгээний судалгааны
ажил явуулах, өмгөөлөгч, нотариатч, хуульчдад зориулсан сургалт зохион байгуулах.
Хөтөлбөр 6. Шүүхийн шинжилгээ
Тодорхойлолт: Бодит баримт материалуудад криминалистик, шүүх эмнэлэг, эдийн засгийн
шинжилгээ хийж, эрх бүхий байгууллагад хуулийн шаардлагын дагуу дүгнэлт гаргаж өгөх
чиг үүрэг бүхий Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төв түүний харъяа Шүүхийн
шинжилгээний албадын үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Гэмт хэргийн илрүүлэлт, иргэний болон захиргааны хэргийн шийдвэрлэлтийн
түвшинг ахиулах, гэмт хэрэг үйлдсэн эдгээд, түүний арга үйлдлийг нотлон тогтоох
зорилгоор шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үнэн зөв дүгнэлт гаргах, шинжлэх ухааны онол,
дэвшилтэд арга барилд түшиглэн өндөр технологи бүхий лабораторийн магадалгаагаар
хангах.
Хөтөлбөр 7. Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа
Тодорхойлолт: Төрийн архивуудыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, уялдуулан
зохицуулах, төрийн архив албан хэрэг хөтлөлтийн онол арга зүйн асуудлыг судлан
боловсруулах, салбарын хэмжээнд мэргэжлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх.
Зорилго: Төрөөс архивын талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, архив, төрийн албан
хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд мэргэжлийн талаар удирдан зохицуулж,
архивын баримтад тоон мэдээллийн системийг эрчимтэй нэвтрүүлж, архивын баримтыг
хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах, гадаад улсад гарсан бичиг соёлын өвийг судлан
баяжуулж, түүнийг эрдэм шинжилгээний эргэлтэд оруулан, олон нийтэд сурталчлах, хойч
үедээ өвлүүлэх, төрийн архивуудын мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэн, үйлчилгээний
хөнгөн шуурхай байдлыг хангаж, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд цахим
тогтолцоо бүрдүүлэх.
Хөтөлбөр 8.Гадаадын иргэдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа
Тодорхойлолт:Монгол Улсын энгийн зэргийн виз авах тухай байгууллага, иргэнээс
гаргасан хүсэлтийг хүлээн авч визийн зөвшөөрөл олгох, бүртгэх, ангилал өөрчлөх,
гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд Монгол Улсын харьяат хүүхэд үрчлүүлэх зөвшөөрөл
олгох, олон улсын болон гадаадын төрийн бус байгууллагын төлөөлөгчийн газрыг нээн
ажиллуулах зөвшөөрөл олгох, хилийн боомт, орон нутаг дахь албадын үйл ажиллагааг
удирдан зохицуулах зэрэг үүрэг бүхий байгууллагын үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт
хамаарна.
Зорилго: Гадаадын иргэнийг Монгол Улсад уригч, тээвэрлэгчийн хариуцлагын
тогтолцоог бий болгох, Монгол Улсад зорчигч, түр оршин суугч гадаадын иргэнийг
хилийн боомтод бүртгэх, 90 хоногоос дээш хугацаагаар оршин сууж буй гадаадын
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иргэнийг цахим үнэмлэхжүүлэх, Гадаадын иргэний хаягийн бүртгэл хийх, зөрчил гаргасан
гадаадын иргэнд хүлээлгэх хариуцлагыг чангатгах, хилийн чанад дахь монгол иргэдийн
бүртгэлтэй болох, мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ байгуулж ашиглах, Гадаадын иргэн,
цагаачлалын асуудлаар төрийн бодлого боловсруулж, хяналт тавихад мэргэжлийн зохих
түвшинд дэмжлэг үзүүлэх,
Хөтөлбөр 9. Гэрч хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа
Тодорхойлолт: Тахарын алба шаардлагатай тохиолдолд шүүн таслах ажиллагааны явцад
хөрөнгө битүүмжлэх, шүүхэд ирсэн нотлох баримтыг хадгалах, хамгаалах, хуулиар шүүх
хуралдаанд зайлшгүй оролцуулахаар заасан зохигч, хэргийн оролцогчийг албадан авчрах
чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
Зорилго: Шүүгч, шүүхийн аюулгүй байдлын хангах гэрч хохирогчийг хамгаалах
тогтолцоог төлөвшүүлэх.
Хөтөлбөр 10. Салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх давтан сургах, эрдэм шинжилгээ
судалгааны ажлын уялдааг сайжруулах
Тодорхойлолт: Хууль зүй дотоод хэргийн салбарын хүний нөөцийн хөгжил, эрдэм
шинжилгээ, судалгааны ажлын чанар, сургалт бэлтгэлжилтийн тогтолцоог шинжлэх
ухааны үндэслэлтэй сайжруулж, мэргэжлийн сургалт, бэлтгэлжилтийн стандартыг
дээшлүүлж, эцсийн хэрэглэгчид үзүүлэх үйлчилгээний шалгуур үзүүлэлт, хүний нөөцийн
хөгжил, боловсролын чанарыг ахиц дэвшилд хүргэх
Зорилго: Боловсрол, шинжлэх ухааны талаар баримтлах төрийн бодлогод тулгуурлан,
боловсрол, эрдэм шинжилгээний ажлын үндсэн зарчим, олон улсын нийтлэг жишиг,
хандлагад нийцүүлэн хүмүүнлэг, ардчилсан, эрх зүйт нийгмийг цогцлоон байгуулахад
шударга ёсыг тогтоох бат итгэл үнэмшилтэй, мэргэжлийн өндөр боловсрол, ур чадвар, ёс
суртахууны бүрэн төлөвшилтэй төрийн тусгай алба хаагчийг бэлтгэх, хууль хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагааны шинжлэх ухааны үндэслэлийг хангахад оршино.
Хөтөлбөр 11. Иргэд, олон нийтийн байгууллагаас мэдээлэл хүлээн авч шуурхай
үйлчилгээ үзүүлэх
Тодорхойлолт: Иргэд, олон нийтийн байгууллагаас мэдээлэл хүлээн авч шуурхай
үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүрэг бүхий
Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн үйл
ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Цагдаа, онцгой байдал, эмнэлгийн байгууллагын хамтын ажиллагаа сайжирч,
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд ахиц гарч, иргэд, олон нийт амгалан тайван аж
төрөх, ажиллах нөхцөл, боломж бүрдэнэ. Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмжийг
дээшлүүлж, шуурхай байдал хангагдана.
Хөтөлбөр 12. Улсын бүртгэл, мэдээллийн үйл ажиллагаа
167

Тодорхойлолт: Иргэний бүртгэл, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, хуулийн этгээдийн
бүртгэлийг хэрэгжүүлэх, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон орон нутгийн улсын
бүртгэлийн хэлтсүүдийн үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Монгол улсад төр иргэнийг холбосон бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий
болгох, хөгжүүлэх, шилжилт хөдөлгөөнийг хянах, бүртгэл мэдээлэлтэй холбоотой төрийн
үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх, иргэний бүртгэлийн бодит мэдээлэл, эх
сурвалж үнэн бодит байдлыг хангахад чиглэгдэнэ.
Хөтөлбөр 13. Төрийн албан хаагчийн буруутай үйл ажиллагааны нөхөн төлбөр
Төрийн албан хаагчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас иргэн, хуулийн этгээдэд
учруулсан хохирлыг барагдуулах зорилгоор 2009 оноос эхлэн Хууль зүй, дотоод хэргийн
сайдын төсвийн багцад хохирол барагдуулах зорилгоор мөнгөн хөрөнгө тусгаж эхэлснээр
2009 онд 3.4 тэрбум, 2010 онд 1.0 тэрбум, 2011 онд 11.6 тэрбум, 2012 онд 12.1 тэрбум,
2013 онд 6.7 тэрбум төгрөгийг тусгаж Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд болон Хууль зүйн
сайдын тушаалаар нөхөн төлбөрийг хуваарилуулж, төлбөр авагчдад олгох ажиллагааг
зохион байгуулан явуулж эхэлсэн. 2014 оны төсвийн төсөлд шүүхийн хүчин төгөлдөр
шийдвэрээр төрийн байгууллагаас гаргуулахаар шийдвэрлэсэн гүйцэтгэх баримт бичгийг
үндэслэн 6.3 тэрбум төгрөгийг тусгаад байна.
Хөтөлбөр 14. Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчийн үйл ажиллагаа
Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчийн хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангах, төрөөс
хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх тогтолцоо, зохион байгуулалт, эрх зүйн байдлыг тогтооход
оршино.
Стратегийн ерөнхий тойм
Эрх зүйн бодлогын төлөвлөлт, зохицуулалт хөтөлбөр:
Хууль зүйн чиг үүргийн бодлогыг тэргүүлэх чиглэл болгон зохион байгуулж,
Хууль зүйн нэгдсэн бодлого бий болгох;
Монгол Улсын иргэн хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэмд Үндсэн хуульд заасан
эрх, эрх чөлөөгөө баталгаатай эдлэх, үүргээ биелүүлэх эрх зүйн таатай орчин бүрдүүлэх
явдал мөн.
 Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын стратеги төлөвлөлт, бодлогын удирдамжаар
хангах;
 Хууль зүйн нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлэх, арга зүйн удирдамжаар хангах;
 Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, хууль зүйн боловсрол,
эрх зүйн сургалт, мэдээлэл сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах;
 Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, төсвийн ерөнхийлөн
захирагчийн төсөв, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, санхүүгийн үйл ажиллагааг
зохион байгуулах;
 Эрх зүйн шинэтгэл, хууль зүйн бодлогын хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ
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хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх;
 Салбарын хүрээнд гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх;
Цагдаа хөтөлбөр:
 Цагдаагийн байгууллагыг чадавхжуулж, үйл ажиллагаа, зохион байгуулалтын
эрх зүйн үндсийг нь боловсронгуй болгож, шинэчлэлийг гүнзгийрүүлэхэд чиглэсэн
цогц арга хэмжээ авна.
 Хүний нөөцийн төлөвлөлт, хэрэгцээ, шаардлагыг бодитой тодорхойлж,
менежментийн болон хүний нөөцийн хангамжийг сайжруулах, албан хаагчдын
мэдлэг чадварыг үе шаттайгаар дээшлүүлнэ.
 Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах ажилд шинжлэх ухааны
ололт, орчин үеийн техник, технологийг өргөнөөр нэвтрүүлэх, цагдаагийн
байгууллагын техник, хэрэгслийг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн төсвийн
хөрөнгө оруулалт болон гадаад улс, орнуудын төсөл, дэмжлэгийн хүрээнд үе
шаттайгаар шинэчлэн сайжруулах, цагдаагийн байгууллагын бүртгэл, мэдээллийн
тогтолцоог шинэчлэнэ.
 Иргэдийг айх аюулгүй, амар тайван ажиллаж,амьдрах орчин нөхцөлийг бий
болгох, цагдаа олон нийтийн хамтын ажиллагааг сайжруулна.
Хил хамгаалалт хөтөлбөр:
Улсын Их хурлаас 1998 онд баталсан “Эрх зүйн шинэтгэлийн хөтөлбөр”-т
нийцүүлэн “Хилийн тухай хууль” болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн
актуудад нэмэлт өөрчлөлт, шинэчилсэн найруулга оруулснаар улсын хил хамгаалалтын
үйл ажиллагааг зохицуулах эрх зүйн орчин бүрдэнэ.
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаа:
 Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгоно.
 Хорих, баривчлах ял эдлүүлэх болон цагдан хорих тухай шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх ажиллагааг нэгтгэн зохион байгуулж, эрүүгийн ялын зорилгыг хангах,
иргэн, захиргааны хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэр болон хуульд заасан
тохиолдолд бусад байгууллагын шүүхээр баталгаажуулсан шийдвэрийн биелэлтийг
зохион байгуулна.
 Хүний нөөцийг мэргэшүүлж, алба хаах нөхцөл, нийгмийн хамгааллыг бүрдүүлнэ.
 Хорих анги, алба, салбар нэгжийн барилга байгууламж, ахуй нөхцөлийг олон
улсын жишигт хүргэнэ.
 Шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаа хэвийн явагдах материаллаг бааз суурийг
бэхжүүлэх, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн үйл ажиллагааных нь үр дүнд хорих ял
эдлэгсдийг ажлын байраар хангана.
 Хорих анги, салбар нэгжийг түшиглэсэн үйлдвэр, үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний нэр
төрлийг нэмэгдүүлэх замаар дотоод эх үүсвэрийг бий болгоно.
Эрх зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны хөтөлбөр:
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Эрдэм шинжилгээний ажлын хүрээнд дотоодын болон олон улсын чанартай эрдэм
шинжилгээний бага хурал зохион байгуулж, судалгааны ажлыг гүйцэтгэхэд
салбарын эрдэмтэн докторуудыг татан судалгааны ажлын үр дүнгээр шинжлэх
ухааны ном, гарын авлага эрхлэн гаргана.
 Хуульчдын үргэлжилсэн сургалтын хүрээнд өмгөөлөгч, нотариатч зэрэг бусад
хуульч нарын сургалтад хамрагдах тоог нэмэгдүүлж, сургалтын хөтөлбөрийг
чанаржуулна.
 Хууль зүйн мэдээлэл, сурталчилгааны ажлын хүрээнд эрх зүйн мэдээллийн
нэгдсэн системийн /www.legalinfo.mn/ хүчин чадлыг 2013 оны түвшингээс 2 дахин
нэмснээр хэрэглэгчийн хандалтын тоо нэмэгдэнэ.
 Мөн "Хууль зүйн мэдээ" сонин, "Хуул дээдлэх ёс" сэтгүүл, "Есөн туг" телестуди,
номын сангаар дамжуулан өргөжүүлж, хууль зүйн зөвлөгөө үйлчилгээг
чанаржуулна.
 Хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлж, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн
баталгааг хангаж, байгууллагын материаллаг баазыг бэхжүүлнэ.
Шүүхийн шинжилгээний хөтөлбөр:
Шинжлэх ухааны тодорхой салбарын шинжилгээ онол арга барилд түшиглэн өндөр
технологи бүхий лабораторийн техник хэрэгсэл ашиглан бодит баримт материалуудад
криминалистик, шүүх эмнэлэг, эдийн засгийн шинжилгээ хийж, эрх бүхий байгууллагын
асуултад хуулийн шаардлагын дагуу үнэн зөв хариу, дүгнэлт, магадлагаа гарган өгөх,
мэдлэг чадвартай мэргэшсэн, алба хаагчдыг үр дүнтэй, тогтвортой ажиллах орчин
нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа:
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх
нь тэргүүлэх чиглэл болж байгаа бөгөөд Засгийн газрын 2006 оны 64 дүгээр тогтоолоор
батлагдсан “Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн
технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх асуудлын хүрээнд энэ
асуудал шийдвэрлэгдэж байна. Хөтөлбөр 2 үе шаттай явагдаж эхний үе шатанд /2006-2008
он/ мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх ажлын бэлтгэл хангагдаж, шаардлагатай програм
хангамжууд бий болсон ба 2 дугаар үе шатанд /2008-2012 он/ төрийн архивуудад цахим
сан үүсгэх ажил хийгдэж ирсэн. Цаашид уг хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх
шаардлагатай байгаа юм. Ингэснээр Үндэсний архивын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ бий
болж, архивын мэдээллээр хүртээмжтэй хангах боломж нэмэгдэнэ.
Гадаадын иргэдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа:
 Монгол Улсын нийгэм, эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлэх цагаачлалын бодлогыг
тодорхойлон хэрэгжүүлэх бүтэц, зохион байлуулалтын оновчтой хэлбэр, чадварлаг
ажиллах хүчин бүхий олон улсын жишигт нийцсэн ажил, үйлчилгээг гадаадын
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иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргэх төрийн захиргааны байгууллага
болгоно.
 Хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох замаар байгууллагын ажил үйлчилгээг
олон улсын жишигт нийцүүлэн цагаачлалын талаар баримтлах төрийн бодлого
хяналтыг хэрэгжүүлнэ.
 Гадаадын иргэдийн бүртгэл, хяналтыг сайжруулах зорилгоор гадаадын иргэн,
харьяатын асуудал эрхэлсэн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, эрх зүйн
орчинг боловсронгуй болгоно.
 Монгол Улсад хууль ёсны дагуу оршин суугаа гадаадын иргэдэд төрийн ажил
үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх, Монгол Улсын талаар таатай сэтгэгдэл төрүүлэхэд
чигэлсэн бодлого баримтлана.
 Мэдээллийн технолгийн ололтыг нэвтрүүлэх замаар гадаадын иргэдэд тавих
хяналтыг сайжруулна.
 Хүний нөөцийн менежментийг боловсронгуй болгоно.
 Харьяатын тухай хууль, Хилийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах замаар Монгол
Улсын иргэдэд хоёрдмол харьяалалыг хүлээн зөвшөөрөх, хилийн шалганд
ажиллагсдыг хилийн тухай хуулийг өөрчлөх замаар өөрийн байгууллагад нэгтгэх,
улмаар цэргийн дэглэмээс энгийн дэглэмд шилжүүлэн зардал хэмнэх, хилийн
шалганы давхардал, хүнд суртлыг арилгах, гадаадын иргэдэд түргэн шуурхай
үйлчилнэ.
 Монгол Улсын хилийн бүх боомттой холбогдон мэдээлийг түргэн, шуурхай авах,
дамжуулах, гадаадын иргэдэд тавих хяналтыг сайжруулах, хариуцлагын тогтолцоог
төлөвшүүлнэ.
 Харьяатын тухай хуулийг шинэчлэн боловсруулах, хилийн боомт, орон нутаг дахь
албан хаагчдын хэвийн ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор ажлын болон
албан хаагчдын амьдрах байр барих, нэгдсэн сүлжээг сайжруулах зэрэг болно.
Гэрч хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа:
 Тахарын ерөнхий газрыг байгуулна./2014-2015 он/
 Тойргийн тахарын албадыг байгуулна. /2014-2016 он/
 Гэрч, хохирогчийг хамгаалах талаар гадаад улстай хэлэлцээр хийх, гэрээ
байгуулна.
 Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, тусламж үзүүлэх талаар хөтөлбөр баталж
хэрэгжүүлнэ.
 Шүүх, прокурор, мөрдөн шалгах эрх бүхий байгууллага болон шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх байгууллага нь гэрч, хохирогчтой харьцах, насанд хүрээгүй гэрч,
хохирогчийг хамгаалах чиглэлээр шүүгч, прокурор, мөрдөгчийг чадвар сайжруулах
сургалтад хамруулж, хохирогч, гэрчтэй харьцахад баримтлах журам боловсруулж,
мөрдүүлнэ.
 Гэрч, хохирогчийг хамгаална.
 Гэрч, хохирогчийн үндэсний тогтолцоо бүрдүүлэх
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Салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх давтан сургах, эрдэм шинжилгээ судалгааны
ажлын уялдааг сайжруулах хөтөлбөр:
2014-2016 онд Их сургуулийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, тухайлбал, цагдаа, хилийн
ба дотоодын цэрэг, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл, шүүхийн шинжилгээ, онцгой байдлын
байгууллагуудын захиалгаар бакалаврын боловсролтой ажилтан бэлтгэх, мөн магистр,
докторын зэрэг олгох, анхан шатны, мэргэшүүлэх, зорилтот сургалт, эрдэм шинжилгээсудалгааны ажлын өнөөгийн хүрээг өргөжүүлж, мэргэжилтэн бэлтгэх мэргэжлийн
индексийн тоог нэмэгдүүлэх чиглэл баримтална.
 Хууль сахиулахын их сургуулийн үйл ажиллагаа нь шинжлэх ухаан, техник,
технологи, мэдээлэл зүйн орчин үеийн ололт, амжилтын үр дүнд суурилна.
 Их сургуулийн багш ажилтны эрх зүй, нийгмийн хамгааллын баталгааг найдвартай
хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
 Хүний нөөцийн менежментийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, хүний хөгжил,
төлөвшлийн орчинг бүрдүүлж, тасралтгүй суралцагч байгууллага байхад үйл
ажиллагаагаа чиглүүлнэ.
 Их сургуулийн гадаад хамтын ажиллагааг хөгжлийн бодлоготой уялдуулан
өргөжүүлж, үр ашгийг нь нэмэгдүүлнэ.
 Их сургуулийн багш ажилтан, судлаачдын сэтгэлгээнд өөрчлөлт оруулж, бүтээлч
сэтгэлгээтэй, ажил хэрэгч, соёлч, оюунжсан хамт олон болж төлөвшинө.
 Багш солилцох, гадны өндөр боловсрол мэдлэгтэй багш нарыг урьж ажиллуулах
замаар шаардлага хангасан хүний нөөц бэлтгэхэд анхаарна.
 Хууль зүйн салбарт шинэ мэдлэг түгээж, улс орны хөгжилд бодитой хувь нэмэр
оруулна.
Иргэд, олон нийтийн байгууллагаас мэдээлэл хүлээн авч шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх
хөтөлбөр:
Иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдээс гэмт хэрэг, захиргааны зөрчил, гал гүймэр,
гамшиг осол, эмнэлгийн яаралтай тусламжийн талаарх мэдээллийг бүрэн хүлээн авч
шуурхай удирдлагаар хангах, зохицуулалт, үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээ мэдээллийг
боловсруулж төрийн дээд байгууллага, удирдлагад шаардлагатай, бодит мэдээллээр
хангана.
Улсын бүртгэл, мэдээллийн үйл ажиллагаа:
 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нь эрхэм зорилгодоо хүрэхийн тулд улсын бүртгэлийн
үйлчилгээг иргэнд түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх, үйлчилгээний нээлттэй
байдлыг хангахуйц үйлчилгээний стандартыг бий болгох, нэг иргэнд суурилсан нэг
бүртгэл, бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгож, бэхжүүлэх, улсын бүртгэлийн
нэгдсэн санд суурилсан үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, бүртгэлийн
мэдээллийг хэрэглээнд оруулан цахим засаглалын эхлэлийг тавих, дээрх зорилтыг
хэрэгжүүлэхэд шаардагдах удирдлага, зохион байгуулалт, хяналтын оновчтой
тогтолцоог бүрдүүлэх стратегийн зорилтыг тус тус дэвшүүлж хэрэгжүүлнэ.
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Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчийн үйл ажиллагаа:
 Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн асуудлаар амаар болон бичгээр
лавлагаа, мэдээлэл өгнө.
 Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн ач холбогдол бүхий баримт бичгийн
эх боловсруулж тусална.
 Гэмт хэрэгт холбогдсон яллагдагчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг
хамгаалахаар мөрдөх ажиллагаа болон гэмт хэргийг шүүхээр хянан шийдвэрлэхэд
өмгөөлөгчөөр оролцоно.
 Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагаанд
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.
 Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйл ажиллагааг
боловсронгуй болгох санал боловсруулна.
 Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх асуудлаар төрийн
болон төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулна.
 Хууль зүйн туслалцааны хууль тогтоомж, дүрэм, журмын биелэлтийг хангуулна.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд
Үзүүлэлт
Аль хөтөлбөрт
2011
хамаарах

2012

Өмнөх
2013

Одоо
2014

Цаашдын төсөөлөл
2015
2016

850

860

860

860

860

Боловсруулах бодлогын
баримт бичгийн тоо

Хөтөлбөр 1

1388

Хянасан эрх зүйн актын
тоо
Сэтгэл зүйн анхан шатны
сургалт болон
мэргэжлийн сургалтад
хамрагдах архины
хамаарлаас гарсан
иргэдийн тоо6
Хэргийг хэрэг бүртгэлтэд
орсноос хойш хуулийн
хугацаанд шийдвэрлэх
хувь
Эрэн сурвалжлагдаж буй
хүн, эд зүйлийн
илрүүлэлтийн хувь

Хөтөлбөр 1

146

120

168

170

170

170

546

670

1086

1750

2500

2500

95,5

96,5

96,5

Хэрэг илрүүлэлтийн хувь

Хөтөлбөр 2

Хөтөлбөр 1

Хөтөлбөр 2

Ялтны хөдөлмөр
эрхлэлтийн хувь

93

61,5

62,5

63,5

63,5

63,5

63,5

61,5

71,8

72

72

72

72

38,6 хувь

32,3

32,3

53 хувь

55 хувь

55 хувь

Хөтөлбөр 2

1

Хилийн зөрчлийн
илрүүлэлт,
шийдвэрлүүлэлт хувиар

94,5

98,5

Хөтөлбөр 3
Хөтөлбөр 4

52,3 хувь 57,6 хувь 42,4 хувь
49 хувь

49 хувь

51 хувь
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Мэргэжлийн сургалтад
хамрагдах ялтны тоо
Шийдвэр гүйцэтгэх
ажиллагааны хувь2

Хөтөлбөр 4 319 /анхан 488
шатны
/анхан
сургалт/ шатны
Хөтөлбөр 4 41.4 хувь 41.6
хувь
сургалт/

150

180

200

200

Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны болон
хорихоос өөр төрлийн ялын бодит
биелэлтийн өмнөх оныхоос бууруулахгүй
1.1 хувь 1.2 хувь Сэжигтэн,
ялтны болон
согтуурах
мансуурах
байх /гүйцэтгэх
хуудасны
тоогоор/
донтой өвчтний дундах ердийн болон
0.5 хувь 0.5 хувь халдварт өвчний өвчлөл, нас баралтыг урьд
оныхоос өсгөхгүй байх
өвчтөний өвчтөний
тоо
тоо
/хувиар//хувиар/81,5
81,9
81,9
81,9
81,9
81,9
27.1 хувь
хувь 25.0
хувь
хувь
хувь
хувь
хувь
хувь

54.3 хувь 51.1 хувь

Ялтны өвчлөл, нас баралт

Хөтөлбөр 4

Эмчилгээнд хамрагдаж
эдгэрсэн ялтны хувь5

Хөтөлбөр 4

Эрх зүйн сургалт,
сурталчилгаа зохион
байгуулах тоо
Эрдэм шинжилгээ,
судалгааны ажлын тоо
Эдийн засгийн
шинжилгээний дүгнэлт
гаргах
тоо
Шүүх эмнэлгийн

Хөтөлбөр 5

217

285

300

300

300

300

Хөтөлбөр 5

25

26

30

30

30

30

Хөтөлбөр 6

141
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150

150

150

150

37107

40596

39000

39000

39000

39000

Хөтөлбөр 6

13548

14782

12000

12000

12000

12000

Хөтөлбөр 7

26418
хад нэгж

Хөтөлбөр 6

шинжилгээний дүгнэлт
гаргах
тоо
Криминалистикийн
шинжилгээний дүгнэлт
гаргах тоо
Холбогдох
байгууллагуудаас ирсэн
хадгаламжийн нэгжийг
хүлээн авч, сан хөмрөг
бүрдүүлэх
Архивын
эрдэм
судалгааны
оруулах

баримтыг
шинжилгээ,
эргэлтэд

Хадгалагдаж
байгаа
хадгаламжийн нэгжүүдэд
дахин
боловсруулалт
хийх
Монгол Улсын хилээр
зорчиж буй гадаадын
иргэдэд үзүүлж буй
үйлчилгээг түргэн
шуурхай болгох
Монгол Улсын виз
олголт /хүнээр /

11 ном

15000 15000
15000
хад нэгжхад нэгж хад нэгж

18 ном

15 ном

15000
хад нэгж

15000
хад нэгж

15 ном

15 ном

13500
13500
хад нэгж хад нэгж

13500
хад нэгж

15 ном

Хөтөлбөр 7

Хөтөлбөр 7

12128
хад нэгж

13500
13500
хад нэгжхад нэгж

Хөтөлбөр 8
31625

33600

33600

33600

33600

33600
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хууль сахиулах, хууль
зөрчигчдөд хариуцлага
тооцох /хүнээр /

Хөтөлбөр 8

2273

1622

1500

1300

1200

1200

Мэдээллийн технологийн
ололтод
тулгуурлан
Гадаадын иргэдэд тавих
хяналтыг сайжруулах

Хөтөлбөр 8

36095

30000

30000

30000

30000

30000

40

60

90

2267

2267

2267

/Гадаадын
иргэдийг
цахим
үнэмлэхжүүлсэн/
Хуульд заасан

Хөтөлбөр 9

хамгаалалтад орсон гэрч
хохирогчийн тоо,
Суралцагчдын
тоо
хэмжээний хувь

Хөтөлбөр 10

Мэдээллийн шуурхай
байдлыг хангах

Архивын цаасан
баримтыг цахимжуулах
Улсын бүртгэлийн маягт
бэлтгэх /гадаад паспорт,
гэрчилгээ, маягт/
Иргэний бүртгэлийн
чиглэлээр жилд
үйлчилгээ үзүүлэх
иргэдийн тоо
Эд хөрөнгийн эрхийн
бүртгэлийн чиглэлээр
үйлчилгээ үзүүлэх
иргэдийн тоо
Хуулийн этгээдийн
бүртгэлийн чиглэлээр
жилд үйлчилгээ үзүүлэх
иргэдийн
тоо
Улсын
бүртгэлийн
архивын чиглэлээр жилд
үйлчилгээ үзүүлэх
иргэдийн тоо

1943

2268

2267

Иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдээс гэмт хэрэг, захиргааны
Хөтөлбөр 11 зөрчил, гал гүймэр, гамшиг осол, эмнэлгийн яаралтай
тусламжийн талаарх мэдээллийг бүрэн хүлээн авч шуурхай
удирдлагаар хангах, зохицуулалт, үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээ
мэдээллийг боловсруулж төрийн дээд байгууллага, удирдлагад
шаардлагатай, бодит мэдээллээр хангах
0 4 000 000 4 000 000 4 000 000
0
Хөтөлбөр 12
Хөтөлбөр 12 1 629 400 1600 000

Хөтөлбөр 12

1700 000 1700 000

1700 000

794 400

849 200

940 000

885 000

880 000

420 000

380 000

400 000

450 000

500 000

45 000

50 800

60 000

65 000

70 000

370 000

320 000

300 000

300 000

250 000

Хөтөлбөр 12

Хөтөлбөр 12

Хөтөлбөр 12

Жилд хийх хяналт
шалгалтын чиглэлээр
дүгнэлт гаргасан тоо

Хөтөлбөр 12

18 800

20 000

20 500

24 000

24 500

Хамрагдах иргэн, аж
ахуйн нэгж,
байгууллагын тоо

Хөтөлбөр 13

67

154

37

35

35

Хөтөлбөр 14

13000

1350

13800

14000

14500

Эрх зүйн туслалцаа авсан
иргэн, яллагдагчийн тоо4
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**Тайлбар :
1- Тухайн онд шинээр хэрэг бүртгэгдсэн хэргийн тоог, тухайн онд илрүүлсэн нийт хэргийн тоонд харьцуулах
2- Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны гүйцэтгэх хуудасны тоонд харьцуулсан дүн
3- Хил хамгаалалтын нягтралыг нэмэгдүүлснээр хилийн зөрчлийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх, шийдвэрлүүлэх арга хэмжээг
цогц байдлаар авч хэрэгжүүлснээр хилийн зөрчлийн илрүүлэлт, шийдвэрлүүлэлт хувиар /2009 онтой харьцуулсанаар/
5- Тус эмнэлэг нь 120 ортой 4380 ялтан хүлээн авах хүчин чадалтай Үүнээс 2010 онд нийт 3008 өвчтөн хэвтүүлж түүнээс бүрэн
эдгэрсэн 2424 ялтан 80,5 хувь, 2011 онд 2986/2443 буюу 81,9 хувь, 3000/2459 буюу 81,9 хувь
6- Сэтгэлзүйн анхан шатны сургалтад хамрагдсан хүний болон мэргэжлийн сургалтад хамрагдах архины хамаарлаас гарсан иргэдийн
тоо нийлбэр дүн
7- Тухайн жилд төсгч байгаа оюутны тоог анх элсэж орсон оны оюутны тоотой харьцуулах
14-2010, 2011 оны хувьд Эрх зүйн туслалцаа үзүүлсэн яллагдагч , иргэдийн тоо/ үүнд өмгөөллийн үйл ажиллагаа үзүүлсэн, хууль зүйн
үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгсөн, эрх зүйн ач холбогдол бүхий баримт бичиг үнэ төлбөргүй бэлтгэж өгсөн/ хамарна. Харин 2012 оны
хувьд зөвхөн өмгөөллийн үйл ажиллагаа үзүүлсэн тоо, 2014 он, 2015 оны хувьд Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн
туслалцааны тухай хуульд заасан хууль зүйн үйлчилгээ бүрэн хамарна.
9.Хамгаалалтад орсон гэрч хохирогчийн тоо

Хүснэгт 3. Зардлын тооцоолол /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Эрх зүйн бодлогын төлөвлөлт,
зохицуулалт
Хөтөлбөр 2. Цагдаа
Хөтөлбөр 3. Хил хамгаалалт
Хөтөлбөр 4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр 5. Эрх зүйн мэдээлэл, сургалт,
судалгаа, сурталчилгаа
Хөтөлбөр 6. Шүүхийн шинжилгээ
Хөтөлбөр 7. Төрийн архив, албан хэрэг
хөтлөлтийн үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр 8. Гадаадын иргэдийн бүртгэлийн
ажиллагаа
Хөтөлбөр 9. Төрийн тусгай албан хаагчдын
нэгдсэн эмнэлгийн үйлчилгээ
Хөтөлбр 10. Салбарын хүний нөөцийг
бэлтгэх давтан сургах, эрдэм шинжилгээ
судалгааны ажлын уялдааг сайжруулах
Хөтөлбөр 11. Иргэд, олон нийтийн
байгууллагаас мэдээлэл хүлээн авч шуурхай
үйлчилгээ үзүүлэх
Хөтөлбөр 12. Улсын бүртгэл, мэдээллийн
үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр 13. Төлбөрийн чадваргүй иргэдийн
өмгөөллийн үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр 14. Төрийн албан хаагчийн
буруутай үйл ажиллагааны нөхөн төлбөр

2012 оны
гүйц
277,076.0

335,123.8

2014 оны
төсөл
361,448.3

3,433.4

6,641.7

7,427.4

29,125.2

29,125.7

98,428.5
75,047.8

119,479.4
99,067.4

129,304.3
90,919.3

313,213.8
131,804.5

328,882.1
139,238.1

37,901.2

48,015.7

64,242.4

66,196.9

70,208.5

1,116.2

1,171.3

1,212.0

1,436.0

1,436.0

4,862.3

8,035.0

8,419.2

8,596.6

8,596.6

3,198.3

3,396.0

4,996.3

3,230.8

3,280.9

2,437.0

3,406.9

4,344.2

5,829.6

6,339.0

1,902.6

2,577.9

10,503.5

7,628.3

9,432.2

9,695.6

15,563.0

15,563.0

1,871.5

3,047.9

3,193.1

3,047.9

3,197.9

27,236.4

24,150.7

20,063.7

32,068.4

32,027.4

846.8

1,380.5

1,522.9

6,280.5

7,400.0

7,400.0

12,012.5

2013 он

6,701.7

Дунд хугацаа
2015
2016
637,736.4 665,412.3

Зардлын чиг хандлага
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Хууль зүйн сайдын төсвийн багцын урсгал зардлыг 2014 онд 348.6 тэрбум төгрөгөөр
төлөвлөв. Төсвийн төсөлд шинээр тусгасан болон санхүүжилтийг нэмэгдүүлсэн зардлыг
хөтөлбөр тус бүрээр нь дараах байдлаар авч үзлээ.
Эрх зүйн бодлогын төлөвлөлт, зохицуулалт хөтөлбөр:
Засгийн газрын 2013 оны”Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” 166 дугаар
тогтоолоор”Цэргийн анги, байгууллагыг нэгтгэн өөрчлөн зохион байгуулах тухай”
Засгийн газрын 2012 оны 122 дугаар тогтоолын 4 дүгээр зүйлд“Улсын прокурорын газар,
Хууль зүйн яамны албан контор” гэснийг Хууль зүйн яам, Цагдаагийн ерөнхий газрын
мөрдөн байцаах асуудал хариуцсан байгууллагын албан контор, шүүх эрх мэдэл, хууль
сахиулах байгууллагын нэгдсэн цахим мэдээлэлийн төвийг байрлуулахаар өөрчилсөн тул
уг барилга ашиглалтад орохтой холбогдуулан байр ашиглалтын тогтмол зардал, болон
байр ашиглалтын захиргааны албан хаагчдын орон тоог одоо байгаа гэрээт албан
хаагчдын тоог байрны ашигтай талбайн хэмжээнээс хамааруулан 16-аар нэмж цалин хөлс
болон байгууллагаас төлөх нийгмийн даатгалын зардалд 130.4 сая төгрөгийг, түүнд
шаардагдах урсгал зардалд 65.0 сая төгрөгийг, байр ашиглалтын тогтмол зардалд 186.1
сая төгрөгийг тусгав. Тахарын алба, Эрүүгийн цагдаагийн газар, Шүүхийн
шинжилгээний хүрээлэн, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Салбарын төрийн сангийн
хэлтэс, нэгдсэн байрны захиргааны спорт заал зэрэг байгууллага, нэгжүүд нэгдэж нэг
байранд орох болсонтой холбогдуулан тавилга эд хогшил, бага үнэтэй түргэн элэгдэх
зүйл,техник хэрэгсэл, багаж тоног төхөөрөмж, программ хангамж сүлжээ, холбооны
суваг ашиглалтын төлбөрт 1,000.0 сая төгрөгийг, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу аймаг бүрт төсөвлөдөг архидалтын эсрэг арга
хэмжээний зардлыг нийт 500.0 сая төгрөгөөр, Газрын төлбөрийг Баянзүрх дүүргийн 11
дүгээр хорооны Ургах наран хорооллын урд талд байрлах 6 га газарт нийслэлийн Шүүх
прокурорын 1 дүгээр тойргийн цогцолборыг, Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороонд
байрлах 14.2 га газарт нийслэлийн Шүүх прокурорын 2 дугаар тойргийн цогцолборыг,
мөн Баянзүрх дүүргийн Ургах наран хорооллын зүүн талд байрлах 15 га газарт,
Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа дүүргийн цагдаагийн газар, мөн дүүргийн хорооны
цагдаагийн байр,Замын цагдаагийн газрын харьяа журмын хашаа, Хууль зүйн салбарын
албан хаагчдын нэгдсэн орон сууцны цогцолборыг тус тус барихаар төлөвлөж, газрын
зөвшөөрөл шийдэгдэх шатандаа явж байгаа, мөн Хуульчдын нэгдсэн гудамжны 3,5 га
газрын нийт 38 га газрын төлбөрт 7.2 сая төгрөгийг тус тус суурь төсөвт багтаан
шийдвэрлэхээр тусгасан.
Цагдаа хөтөлбөр:
Цагдаа хөтөлбөрийн хүрээнд Засгийн газрын хуралдааны 2013 оны тэмдэглэлийг
үндэслэн Нийслэлийн замын цагдаагийн 120 орон тоо, Төмөр замын цагдаагийн 95 орон
тоо, Үнэт цаас төлбөр тооцоо, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын хамгаалалтад 23 орон
тоо, Монгол банкны орон нутаг дахь салбарт 68 орон тоо, Монгол банкны төвийн
хамгаалалтад 58 орон тоог тус тус нэмж нийт гэрээтийн 364 орон тоог нэмсэн болно.
Үүнээс 23 орон тоог Улсын төвлөрсөн төсвөөс, 341 орон тоог харуул хамгаалалтын
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орлогоос холбогдох зардлын хамт санхүүжүүлэхээр тусгалаа.
Хил хамгаалалт хөтөлбөр:
Улсын хил хамгаалалтыг бэхжүүлэх, хилчдийн албаны хангалт, үйлчилгээг сайжруулах
талаар 2010–2013 онуудад гаргасан хууль, зарлиг, тогтоол шийдвэр болох Цэргийн албан
хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай, Эрүүл мэндийн тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт,
Засгийн газрын 2009 оны 246, 2011 оны 9, 38, 279 дүгээр тогтоолын дагуу холбогдох
зардлуудыг 2014 оны төсвийн төсөлд тусгалаа.
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаа:
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын орон тоог Дэлхийн банкны төслийн
шугамаар ашиглалтад орсон программ хангамжийн хэлтэст 5 орон тоо, Хүний эрхийн
үндэсний хорооноос тавьсан шаардлагын дагуу хоригдлыг тогоочоор ажилуулахыг
зогсоож хорих анги бүрт нэг тогооч байхаар тооцож тогоочийг 57 орон тоог нэмж
холбогдох зардлын хамт тусгалаа. Мөн Дэлхийн банкны төслөөр байгуулагдсан нэгдсэн
системийн Холбооны суваг ашиглалтын зардалд 259.7 сая төгрөгийг, харьяа нэгжүүдийн
аудитын төлбөрт 27.0 сая төгрөгийг, тус тус нэмж нийт улсын төсвөөс 1619.7 сая
төгрөгийг, мөн ерөнхий газрын харьяаны нэгжүүдийн туслах үйл ажиллагааны орлогоос
1882.2 сая төгрөгийг холбогдох зардалд нэмж, Шүүхийн багц хууль батлагдсантай
холбогдуулан Ховд, Булган, Өмнөговь аймгууд, Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд
ажиллах 4 хэсэгт тус бүр 6 нийт 24 орон тоог ерөнхий газрын төсөвт багтаан
шийдвэрлэхээр төлөвлөлөө. Засгийн газрын 2012 оны 159, 193 дугаар тогтоолын дагуу
баталсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 66 орон тоо болон урсгал зардлыг тооцон орууллаа.
Эрх зүйн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны хөтөлбөр:
Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн дагуу давтан сургалтын зардалд хамрах 200.0
сая төгрөгийг улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр тусгав.
Шүүхийн шинжилгээ хөтөлбөр:
Тус хүрээлэнгийн 2013 онд батлагдсан суурь төсөв дээр МУ-ын ЗГ-ын 2012-2016 оны
үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд орон нутаг дахь 4
аймгийн урсгал засварт 80.0 сая төгрөг, мөн томилолтын зардалд 200.0 сая төгрөгийг,
тээвэр шатахууны зардалд 35.0 сая төгрөгийг тус тус нэмж төсөвлөсөн болно.
Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаа:
Үндэсний төв архивын шинэ цогцолбор барилга ашиглалтад орохтой холбогдуулан
Архивын тухай хууль, 2003 оны Төрийн архвын ажлын үндсэн зааврын 5,9 заалтыг
үндэслэн ҮТА-ын баримтыг нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой бэлтгэл ажлын арга
хэмжээний дагуу нүүлгэн шилжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэх зардлыг 1000.0 сая төгрөгийг
нэмж, харин Засгийн газрын 2010 оны 261 дүгээр тогтоолын хэрэгжих хугацаа дууссантай
холбогдуулан Засгийн газрын 2013 оны 9 дүгээр сарын 6-ны өдрийн хурлаар уг тогтоолыг
1 жилээр сунган ажиллах болсон бөгөөд гэрээт 175 архивчийн цалингийн зардлыг
программ хангамжийн зардал болон бичиг хэрэг, нормын хувцасны зардлын хамт нэмж
тусгасан болно.

178

Гадаадын иргэдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа:
Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн "41.8.Улсын байцаагчийн хилийн
боомтод ажилласан нэг жилийг нэг жил гурав сар ажилласанд тооцох ба хилийн боомт,
орон нутаг дахь албанд таваас доошгүй жил ажиллаж байгаа ажилтанд ажилласан таван
жил тутам 30 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшуулал олгоно"
гэсний дагуу тус газрын газрын орон нутагт ажилладаг 40 албан хаагчид 660.0 сая
төгрөгийг/550.0*30*40/, мөн хуулийн 37.6."Гадаадын иргэнийг Монгол Улсаас албадан
гаргах зардлыг гадаадын иргэнээс өөрөөс нь, эсхүл уригчаас гаргуулах ба хэрэв төлбөрийн
чадваргүй бол уг зардлыг гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
байгууллага гаргана"гэсний дагуу 163.0 сая төгрөгийг тусгав.
Гэрч хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа:
Тахарын алба буюу гэрч хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааны зорилго нь шүүн
таслах ажиллагааны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор шүүх, шүүгчийн аюулгүй
байдлыг хангах, гэрч, хохирогчийг хамгаалах, яллагдагч, ялтныг хуяглан хүргэх, хуяглан
харгалзах, оргон зайлсан яллагдагч, ялтныг эрэн сурвалжлах чиг үүрэг бүхий Монгол
Улсын Тахарын алба /цаашид "Тахарын алба" гэх/-ны тогтолцоо, зохион байгуулалт, үйл
ажиллагааны эрх зүйн үндэс, Тахарын албаны алба хаагчийн эрх зүйн байдлыг тогтооход
оршино.
Иймд уг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилгоор Тахарын ерөнхий газрыг 125 орон
тоотой, 9 тойргийг тус бүр 50 орон тоотой нийт 575 орон тоог холбогдох урсгал зардлын
хамт хянаж 2014 оны тус ерөнхий газрын төсвийг 10,426.1 сая төгрөг байхаар, Гэрч
хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааны зардлыг 77.4 сая төгрөгөөр төсвийн төсөлд
тусгалаа.
Салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх давтан сургах, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын
уялдааг сайжруулах хөтөлбөр:
Хууль сахиулахын их сургуулийн орон тоо, төсвийг Засгийн газрын 2013 оны 267
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн өмчийн мэргэжлийн боловсрол, сургалтын
байгууллагыг шинээр болон өөрчлөн зохион байгуулах тухай" тогтоолын дагуу 70 орон
тооны зардал, мөн 850 оюутны байрны ашиглалтын зардлыг 2014 оны төсвийн төсөлд
тусгав.
Харин тэтгэвэрт гарах албан хаагчдын тоо өмнөх оноос буурсан, Засгийн газрын
2011 оны 9 дүгээр "Цэргийн албан хаагчийн гэр бүлд тэтгэмж олгох журам"-ын дагуу
2013 оны төсөвт нэг удаагийн тэтгэмж урамшууллын зардалд батлагдсан орон сууцны
дэмжлэгийг эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаагаас шалтгаалан тус тус хасч 350.0 сая
төгрөгийг хоолны зардалд шилжүүлэн тусгасан болно.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл
Хууль зүйн сайдын 2014 оны төсвийн төсөл
Нийт

2012
оны
гүйц
21,466

2013
он
23,097

2014
оны
төсөл
24,101

Дунд хугацаа
2015

2016

24,101

24,101
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Хөтөлбөр 1. Эрх зүйн бодлогын төлөвлөлт,
зохицуулалт
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 2. Цагдаа
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан

101

116

132

132

132

10
76
7
8
8245
283
7303
372

10
91
7
8
8962
305
8114
543

10
91
7
24
9353
177
8420
510

10
91
7
24
9353
177
8420
510

10
91
7
24
9353
177
8420
510

246

246

246

7333
157
5094
1279
803

7813
157
5310
1279
1067

7838
157
5335
1279
1067

7838
157
5335
1279
1067

7838
157
5335
1279
1067

2773

3000

3074

3074

3074

107
2388
254
24

104
2617
254
25

107
2617
254
96

107
2617
254
96

107
2617
254
96

63

62

62

62

62

2
34
24
3
341
46
251
32

2
33
24
3
517
30
455
32

2
33
24
3
517
30
455
32

2
33
24
3
517
30
455
32

2
33
24
3
517
30
455
32

-

-

297

297

297

297

297

3
105
9
180

3
105
9
180

3
105
9
180

3
105
9
180

3
105
9
180

200

217

217

217

217

2
129
69

2
146
69

2
146
69

2
146
69

2
146
69

Хөтөлбөр 9. Гэрч хохирогчийг хамгаалах үйл
ажиллагаа

575

575

575

Удирдах ажилтан

40

40

40

Хөтөлбөр 3. Хил хамгаалалт
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
ажиллагаа
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 5. Эрх зүйн мэдээлэл, сургалт,
судалгаа, сурталчилгаа
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 6. Шүүхийн шинжилгээ
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 7. Төрийн архив, албан хэрэг
хөтлөлтийн үйл ажиллагаа
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 8. Гадаадын иргэдийн бүртгэлийн
үйл ажиллагаа
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан

287

12

-

-
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Гүйцэтгэх ажилтан
Хөтөлбөр 9. Төрийн тусгай албан хаагчдын
нэгдсэн эмнэлгийн үйлчилгээ
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Хөтлбөр 10. Салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх
давтан сургах, эрдэм шинжилгээ судалгааны
ажлын уялдааг сайжруулах
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 11. Иргэд, олон нийтийн
байгууллагаас мэдээлэл хүлээн авч шуурхай
үйлчилгээ үзүүлэх
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Хөтөлбөр 12. Улсын бүртгэл, мэдээллийн үйл
ажиллагаа
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 13. Төлбөрийн чадваргүй иргэдийн
өмгөөллийн үйл ажиллагаа
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан

535

535

535

239

239

8
56
175

8
56
175

425

425

495

495

495

5
363
57

5
363
57

5
420
70

5
420
70

5
420
70

161

161

161

161

161

3
154
4

3
154
4

3
154
4

3
154
4

3
154
4

1288

1288

1288

1288

1288

39
1019
169
61

39
1019
176
54

39
1019
176
54

39
1019
176
54

39
1019
176
54

92

92

92

1

1

1

91

91

91

-

-

-

-

Засгийн газрын 2013 оны ”Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” 166 дугаар
тогтоолоор Засгийн газрын 2012 оны”Цэргийн анги, байгууллагыг нэгтгэн өөрчлөн зохион
байгуулах тухай” 122 дугаар тогтоолын 4 дүгээр зүйлд“Улсын прокурорын газар, Хууль
зүйн яамны албан контор” гэснийг Хууль зүйн яам, Цагдаагийн ерөнхий газрын мөрдөн
байцаах асуудал хариуцсан байгууллагын албан контор, шүүх эрх мэдэл, хууль сахиулах
байгууллагын нэгдсэн цахим мэдээлэлийн төвийг байрлуулахаар өөрчилсөн тул уг
барилга ашиглалтад орохтой холбогдуулан байр ашиглалтын тогтмол зардал, болон байр
ашиглалтын захиргааны албан хаагчдын орон тоог одоо байгаа гэрээт албан хаагчдын тоог
байрны ашигтай талбайн хэмжээнээс хамааруулан 16-аар нэмсэн.
Цагдаагийн ерөнхий газрын хэмжээнд Нийслэлийн замын цагдаагийн 120 орон
тоо,Төмөр замын цагдаагийн 95 орон тоо, Үнэт цаас төлбөр тооцоо, Улсын бүртгэлийн
ерөнхий газрын хамгаалалтад 23 орон тоо, Монгол банкны орон нутаг дахь салбарт 68
орон тоо, Монгол банкны төвийн хамгаалалтад 58 орон тоог тус тус нэмж нийт гэрээтийн
364 орон тоог нэмсэн болно. Үүнээс 23 орон тоог Улсын төвлөрсөн төсвөөс, 341 орон
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тоог харуул хамгаалалтын орлогоос холбогдох зардлын хамт санхүүжүүлэхээр нэмж
тусгалаа.
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын орон тоог Дэлхийн банкны төслийн
шугамаар ашиглалтад орсон программ хангамжийн хэлтэст 5 орон тоо, Хүний эрхийн
үндэсний хорооноос тавьсан шаардлагын дагуу хоригдлыг тогоочоор ажилуулахыг
зогсоож хорих анги бүрт нэг тогооч байхаар тогоочийг 57 орон тоог тус бүр нэмж
холбогдох зардлын хамт тусгалаа.
Тахарын алба буюу гэрч хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааны зорилго нь
шүүн таслах ажиллагааны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор шүүх, шүүгчийн
аюулгүй байдлыг хангах, гэрч, хохирогчийг хамгаалах, яллагдагч, ялтныг хуяглан хүргэх,
хуяглан харгалзах, оргон зайлсан яллагдагч, ялтныг эрэн сурвалжлах чиг үүрэг бүхий
Монгол Улсын Тахарын албаны тогтолцоо, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэх зорилгоор Тахарын ерөнхий газрыг 125 орон тоотой, 9 тойргийг тус бүр 50
орон тоотой нийт 575 орон тоотой байгуулахаар тооцож холбогдох урсгал зардлыг 2014
оны төсөвт төлөвлөлөө.
Хүснэгт 5. Салбарын орлого /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 2. Цагдаа
Хөтөлбөр 3. Хил хамгаалалт
Хөтөлбөр 4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх үйл
ажиллагаа
Хөтөлбөр 5. Эрх зүйн мэдээлэл, сургалт,
судалгаа, сурталчилгаа
Хөтөлбөр 6. Шүүхийн шинжилгээ
Хөтөлбөр 7. Төрийн архив, албан хэрэг
хөтлөлтийн үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр 8. Гадаадын иргэдийн бүртгэлийн
ажиллагаа
Хөтөлбөр 9. Төрийн тусгай албан хаагчдын
нэгдсэн эмнэлгийн үйлчилгээ
Хөтөлбр 10. Салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх
давтан сургах, эрдэм шинжилгээ судалгааны
ажлын уялдааг сайжруулах
Хөтөлбөр 12. Улсын бүртгэл, мэдээллийн үйл
ажиллагаа

2012 оны
гүйц

2013 оны 2014 оны
төсөв
төсөв

Дунд хугацаа
2015
2016

5 402.7
2046.7
632.0

6 942.8
1915.5
940.0

11621.7
5930.6
940.0

6681.1
3806.3
940.0

6681.1
3806.3
940.0

880.9

872.3

4285.2

1157.2

1157.2

224.0
267.3

300.0
150.0

100.0
150.0

300.0
150.0

300.0
150.0

38.7

0

0

0

0

0.0

4.0

4.0

4.0

4.0

105.6

122.0

661.6

424.2

211.9

326.3

326.3

6.3

0

0

0

0

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй
Хөтөлбөрийн нэр

2014 оны төсөл

Дунд хугацаа
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Нийт
урсгал
зардал
Нийт дүн
Хөтөлбөр: Барилга, хот
байгуулалт

Хөтөлбөр: Газрын
харилцаа, геодези,
зураг зүй

Цалин,
НДШ

Үүнээс:
Бараа,
үйлчилгээ
ний бусад

Татаас
шилжүүлэг

2015
төсөөлөл

2016
төсөөлөл

13,897.4

2,648.3

4,161.6

7,087.5

16,855.3

16,580.4

4,127.4

1,617.1

2,464.4

45.9

4,005.8

3,730.9

9,770.0

1,031.2

1,697.2

7,041.6

12,849.5

12,849.5

Зорилго:
Барилга, хот байгуулалтын яамны эрхэм зорилго нь хот байгуулалт, газрын харилцаа,
барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл, орон сууц, нийтийн аж ахуйн бодлогын үр
нөлөөг дээшлүүлэх замаар хүн амын эрүүл, аюулгүй, ая тухтай амьдрах нөхцлийг
бүрдүүлэхэд оршино.
Хөтөлбөр 1. Барилга, хот байгуулалт
Тодорхойлолт: Хот байгуулалт болон барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл, орон
сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын үйл ажиллагаа хамаарна.
Зорилго: Монгол Улсын хот, хөдөөгийн хүн амын нутагшилт, суурьшлын харилцан
уялдсан тогтолцоог бүрдүүлж, нутаг дэвсгэрийн тэнцвэрт хөгжлийг бий болгох, хот,
тосгоны төлөвлөлтийг боловсронгуй болгож, барилга байгууламжийн чанар, аюулгүй
байдал, ашиглалтыг сайжруулах, импортын барилгын материалын хэмжээг бууруулах,
барилгын үйлдвэрлэлийн түүхий эд, материал, хийц бүтээц, эдлэхүүний чанарыг
баталгаажуулах сорил шинжилгээний лабораторийн сүлжээг байгуулах, хүн амын орон
сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх, эрүүл, аюулгүй тав тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг
бүрдүүлэх, хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээг шинээр барих,
сайжруулах, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй болгоход хөтөлбөрийн
зорилго оршино.
Хөтөлбөр 2. Газрын харилцаа, геодези зураг зүй
Тодорхойлолт: Газрын харилцаа, газрын кадастр, газар өмчлөл, үнэлгээ төлбөр, газар
зохион байгууллтын төлөвлөлт, хянан баталгаа, геодези зураг зүйн салбарын бүх үйл
ажиллагаа хамаарна.
Зорилго: Төрөөс газрын харилцааны талаар баримтлах бодлого, газрын шинэтгэлийн
бодлогыг эрчимжүүлж, газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, иргэн бүрт газар
өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах, Монгол орны нутаг дэвсгэрийг зурагжуулах,
солбицол, өндрийн нэгдсэн тогтолцоог хангах, үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц
байгуулахад оршино.
Стратегийн ерөнхий тойм
Стратегийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл нь:
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Хот байгуулалт, газрын харилцаа, геодези, зураг зүй, барилга, барилгын
материалын үйлдвэрлэл, орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын хууль тогтоомж,
бодлого, стратеги, хөтөлбөр боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах, санхүү,
эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, түүний үр ашгийг дээшлүүлэхэд
зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх;
Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого,
стратеги, хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах;
Хот байгуулалт, газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн салбарын хууль тогтоомж,
бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,
уялдуулан зохицуулах;
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарын хууль тогтоомж, бодлого, стратеги,
хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах;

Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд
Аль
Д/Д
Үзүүлэлт
хөтөлбөрт
хамаарах
1
Хүн амын нутагшилт,
суурьшлын хөгжлийн ерөнхий
төсөл боловсруулах /тоо/
2
Стратегийн ач холбогдол
бүхий ашигт малтмалын орд
газруудыг түшиглэн хөгжих
хот, тосгоны хөгжлийн
ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр
боловсруулах /тоо/
3
Хилийн боомтуудын
хөгжлийн ерөнхий ерөнхий
төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн
ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр
боловсруулах /тоо/
Барилга,
4
Аймгийн төвийн ерөнхий
хот
төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн
байгуулалт
ерөнхий төлөвлөгөөг
шинэчлэн боловсруулах,
тодотгол хийх,
барилгажилтын улаан
шугамын зураг төсөл
боловсруулах /Аймгийн
төвийн тоо/
5
Шинээр барих болон
шинэчлэх цэвэр усны шугам
сүлжээний хэмжээ (км)
6
Шинээр барих болон
шинэчлэх бохир усны шугам
сүлжээний хэмжээ (км)

Өмнөх
2012

Одоо

2013

Цаашдын төсөөлөл

2014

2015

2016

1

3

2

2

2

3

2

3

3

11

8

3

100

80

80

80

90

80

80

80
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7

8

9
10

11

12

Шинээр барих болон
шинэчлэх цэвэрлэх
байгууламжийн тоо
Монгол Улсын иргэнд
өмчлүүлэх боломжтой газрын
нөөц тогтоох /мян. га/
GPS-ийн Байнгын
ажиллагаатай станц /ширхэг/
Өндрийн сүлжээний давтан
хэмжилт II ангийн
нивелирдлэг хийх /шугамын
хэмжилт хийх тоо/
Солбицлын нэгдсэн
тогтолцоонд шилжүүлэх
/цэгийн тоо/
Хот тосгон, бусад суурин
газрын төлөв байдал, чанарын
улсын хянан баталгааны ажил
/га/

Газрын
харилцаа,
геодези,
зураг зүй

8

15

5

250

19

60

70

3

5

5

6

7

1276

650

11

3300

162561,5

5

487684,5

325123

Хүрэх үр дүн: Монгол Улсын хүн амын нутагшилт суурьшилт нутаг дэвсгэр
зохион байгуулалтын нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж, тэнцвэртэй хөгжлийг хангах нөхцөл
бүрдэх. Хот төлөвлөлтийн дагуу гэр хорооллыг орон сууцжуулах, дэд бүтцийг хөгжүүлэх
хөтөлбөрийг аймаг сумын түвшинд хэрэгжүүлэх, 21 аймгийн төвийн хөгжлийн ерөнхий
төлөвлөгөөг үе шаттайгаар шинэчлэн боловсруулах, 21 аймгийн төвүүдэд инженерийн
барилга байгууламж, шугам сүлжээг барьж байгуулах, хотуудын ус хангамж, бохир ус
цэвэрлэх байгууламжид технологийн шинэчлэл хийх, барьж байгуулах, аймаг бүрт “1000
айлын орон сууц” төсөл хэрэгжүүлэх, хилийн боомтуудыг олон улсын жишигт нийцүүлэх
хөгжүүлэх, “Түрээсийн орон сууц”, үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц байгуулах
цогц ажлыг нэгтгэн хэрэгжүүлснээр газрын шинэтгэлийн бодлогыг эрчимжүүлж, газрыг
үр ашигтай хэрэглэн, хөгжүүлж, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зэрэг зорилтуудын
биелэлт хангагдана.
Хүснэгт 3. Зардлын тооцоолол /сая төгрөг/
Өмнөх
Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1: Барилга, хот
байгуулалт
Хөтөлбөр 2: Газрын
харилцаа, геодези, зураг
зүй

2012

Одоо

Дунд хугацаа

2013 он

2014

2015төсөөлөл

2016 төсөөлөл

14,725.8

13,897.4

16,855.3

16,580.4

4,368.4

4,127.4

4,005.8

3,730.9

10,357.4

9,770.0

12,849.5

12,849.5
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Зардлын чиг хандлага
Барилга, хот байгуулалтын сайдын багцын урсгал зардалд 2014 онд 13.4 тэрбум төгрөг
төсөвлөсөн.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл
Хөтөлбөрийн нэр

2012

2013

2014

Хөтөлбөр 1. Барилга, хот байгуулалт
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Гэрээт ажилтан

137
15
112
10

144
15
119
10

Хөтөлбөр 2. Газрын харилцаа, геодези, зураг зүй
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан

580
25
431

580
25
431

Дунд хугацаа
2015 он 2016 он
144
144
15
15
119
119
10
10
580
25
431

580
25
431

Үйлчилгээний ажилтан

11

11

11

11

Гэрээт ажилтан

113

113

113

113

Хөтөлбөр 1. Барилга, хот байгуулалт
Хүснэгт 5. Зардлын тооцоолол

Дэд хөтөлбөрөөр /сая.төг/
Барилга
Хот байгуулалт
НИЙТ ДҮН

Өмнөх
2012

Одоо

Дунд хугацааны

2013

2014

2015

2016

1,307.3

932.1

1,162.3

1,052.4

3,061,0

3,195.5

2,843.5

2,678.5

4,368,4

4,127.6

4,005.8

3,730.9

Зорилтууд:
 Хот байгуулалтын үндсэн баримт бичиг болох Монгол Улсын Хүн амын
нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, бүсүүдийн хөгжлийн төсөл,
чөлөөт бүс, аялал жуулчлал, дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл болон ерөнхий
төлөвлөгөө, бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хот, аймгийн төв хот, томоохон уул
уурхайн орд газар, үйлдвэр, нисэх онгоцны буудлыг даган бий болох хот,
тосгон, онцгой зохицуулалттай объектуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө,
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, тодотгол хийх, шинэчлэх,
тэдгээрийн суурь судалгааг хийх;
 Хүн амын дотоодын шилжилт хөдөлгөөнийг бодлогоор зохицуулж, бүс болон
бүсийн тулгуур төв, дагуул хотуудын төлөвлөлт, удирдлагыг сайжруулан, хот,
хөдөөгийн хөгжлийн түвшний ялгааг багасгах;
 Хүн амын нутагшилт, суурьшлын зохистой тогтолцоонд тулгуурлан хот
байгуулалтыг эрчимжүүлэх;
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Нийслэл болон бүс нутгуудыг бие даан хөгжих эдийн засаг, санхүүгийн
чадавхитай болгох, суурь дэд бүтцийг бүрдүүлэх;
 Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл, орон сууц, нийтийн аж ахуйн
салбарын хууль, эрх зүйн орчин, норматив баримт бичгийг боловсронгуй
болгох;
 Барилга байгууламжийн чанар, аюулгүй байдал, ашиглалтыг сайжруулах,
барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлд шинжлэх ухаан, технологийн
ололтыг нэвтрүүлэх;
 Барилгын үйлдвэрлэлийг стандартын шаардлагад нийцсэн, үндэсний
үйлдвэрийн барилгын материалаар хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх;
 Хүн амын орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх, нөхцөлийг сайжруулах төсөл
хэрэгжүүлэх;
 Хот, суурины хүн амыг стандартын шаардлагад нийцсэн ундны усаар хангах, ус
хангамж ариутгах татуургын хүртээмжийг сайжруулах;
 Орон сууцны барилга, хотхон, хорооллын инженерийн барилга байгууламж,
шугам сүлжээг барих.
Хүрэх үр дүн: Барилга, барилгын материалын чанар, аюулгүй байдал, ашиглалт сайжирч,
иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэн, хот суурины ус хангамж,
ариутгах татуургын хүчин чадал нэмэгдэж, бага, дунд орлоготой иргэдийн орон сууцны
хангамж, нөхцөл сайжирч, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний чанар, хүртээмж дээшилсэн
байна.
Хөтөлбөр 2. Газрын харилцаа, геодези, зураг зүй
Хүснэгт 6. Зардлын тооцоолол /сая.төг/
Дэд хөтөлбөрөөр

Өмнөх

Дунд хугацааны

2013

2014

2015

2016

Газрын харилцаа

7,250.2

6,299.3

8,994.6

8,994.6

Геодези, зураг зүй

3,107.2

3,470.7

3,854.9

3,854.9

10,357.4

9,770.0

12,849.5

12,849.5

НИЙТ ДҮН

2012

Одоо

Зорилтууд:
 Монгол Улсын геодезийн хэмжилт, нутаг дэвсгэрийн зурагжуулалт, байрлалд
суурилсан сэдэвчилсэн зураг зүйн мэдээллийг нийлүүлэх тогтолцоог байгуулж,
нэвтрүүлэх;
 Усны сав газруудын гео-систем, экологийн суурь судалгааны иж бүрэн
мэдээлэлд тулгуурлан газрын ашиглалтын бүсчлэл, төлөв байдлыг тогтоож,
чанарын өөрчлөлтийн “Газрын төлөв байдал, чанарын мониторингийн сүлжээ”г байгуулж, нэвтрүүлэх;
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Шинжлэх ухаан технологийн ололт, газар ашиглалтын уламжлалт мэдлэгийг
хослуулан бэлчээр, тариалан, хот суурингийн бүсийг ой, ус, тусгай
хамгаалалттай газарнутагтай нягт шүтэлцүүлэн тогтвортой хөгжлийг төлөвлөх,
иргэдийг газар ашиглалтын тэгш эрхээр хангах нөхцөлийг бүрдүүлж,
хэрэгжүүлэх;
Нийт нутаг дэвсгэр дээрх эдлэн газруудыг төрийн өмнөөс кадастрын хэмжилт
зурагжуулалтаар баталгаажуулах, байрлал бүхий үл хөдлөх хөрөнгийн
мэдээллийн санг байгуулж, хэрэглэгчийг баталгаат мэдээллээр хангах;
Геодезийн хэмжил зүйгээр тодорхойлогдож, гео-систем, экологийн суурь
судалгаанд тулгуурласан, газар ашиглалтын төлөвлөгөө болон түүний
хэрэгжилтийг олон зориулалт кадастраар баталгаажуулсан, үл хөдлөх хөрөнгө
болон хаягжилт бүхий олон хэмжээст бодит агшины мэдээлэл бүхий үндэсний
орон зайн мэдээллийн дэд бүтэц байгуулж, нэвтрүүлэх;
Газрын салбарын инженер, эдийн засаг, эрх зүйн мэдлэг боловсролтой, багаар
ажиллах чадвартай, мэргэшсэн ажиллах хүчний нөөц бүрдүүлнэ. Төрийн албан
хаагчийн тангаргыг ёсчлон биелүүлж, хэрэглэгчдэд газрын салбарын бодит
цагийн мэдээллийг түгээх, хүргэх ажлыг хэрэгжүүлнэ.

Хүрэх үр дүн: Төрөөс газрын салбарын чиглэлээр баримтлах бодлого, Монгол орны нутаг
дэвсгэрийг зурагжуулах, солбицол, өндрийн нэгдсэн тогтолцоог хангах, газрын суурь
судалгаа мониторингийг нэвтрүүлэх, иргэн бүрт газар өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах,
олон зориулалт кадастрын тогтолцоог нэвтрүүлэх, үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд
бүтэц байгуулах цогц ажлыг нэгтгэн хэрэгжүүлснээр газрын шинэтгэлийн бодлогыг
эрчимжүүлж, газрыг үр ашигтай хэрэглэн, хөгжүүлж, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж
баялаг бүтээх суурь нөхцлийг бүрдүүлнэ.

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙДЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/
2014
Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Батлан
хамгаалах бодлого, үйл
ажиллагаа;
Хөтөлбөр 2. Зэвсэгт
хүчний үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр 3. Салбарын
боловсон хүчний
сургалт, бэлтгэл

Дунд хугацаа
Татаас
шилжүүлэг

113,960.2

Үүнээс
Бараа
үйлчилгээний
бусад
41,833.0

4,975.1

970.2

120,306.2
8,618.7

Нийт
урсгал
зардал

Цалин,
НДШ

161,664.5

2015

2016

5,871.3

169,196.4

176,906.3

1,792.1

2,212.7

3,344.1

3,511.3

97,203.3

20,047.8

3,055.1

129,473.6

135,947.3

6,258.4

1,742.9

364.0

9,121.2

9,577.3
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Хөтөлбөр 4. Салбарын
соёл урлагын үйлчилгээ
Хөтөлбөр 5. Салбарын
эрүүл мэнд, спортын үйл
ажиллагаа
Хөтөлбөр 6. Архивын
үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр 7. Зэвсэгт
хүчний хөгжлийн сан

2,086.3

1,711.3

312.7

62.1

2,235.6

2,347.4

10,399.4

7,307.4

2,915.2

176.8

9,716.3

10,202.1

279.0

256.1

22.3

0.6

305.6

320.9

15,000.0

15,000.0

15,000.0

15,000.0

Зорилго
Орон нутгийн хамгаалалтад тулгуурласан батлан хамгаалах улс төр, эдийн засаг, нийгэм,
эрх зүй, цэргийн нэгдмэл тогтолцоог бүрдүүлэх, Зэвсэгт хүчнийг мэргэжлийн чиг
баримжаатай, чадварлаг болгох үндсэн дээр улс орныхоо тусгаар тогтнол, нутаг дэвсгэрийн
бүрэн бүтэн байдал, хүний аюулгүй байдлыг найдвартай хангах.
Хөтөлбөрийн зорилгууд
Хөтөлбөр 1. Батлан хамгаалах бодлого, үйл ажиллагаа
Зорилго: Батлан хамгаалах бодлого, стратегийн төлөвлөлтийг Монгол Улсын гадаад,
дотоод аюулгүй байдлын орчинтой уялдуулан оновчтой болгох, батлан хамгаалах үйл
ажиллагааны эрх зүйн орчныг төгөлдөржүүлж, зэвсэгт хүчнийг чадваржуулах, Монгол
Улсын эдийн засгийн хөгжлийн бодлоготой уялдсан улсын болон цэргийн дайчилгааны
төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох замаар батлан хамгаалах нэгдмэл тогтолцоог
төлөвшүүлэх. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Мянганы
хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, Монгол Улсын Засгийн
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “Зэвсэгт хүчний байгуулалтыг 2015 он хүртэл
хөгжүүлэх хөтөлбөр” зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд батлан хамгаалах чиглэлээр
тусгагдсан арга хэмжээг биелүүлж, орон нутгийн хамгаалалтад тулгуурласан батлан
хамгаалахын нэгдмэл тогтолцоог бүрдүүлэх үйл явцыг эрчимжүүлэн, батлан хамгаалах
бодлого, үйл ажиллагааны эрх зүйн орчинг төгөлдөржүүлэх, Зэвсэгт хүчнийг тайван цагт
үндсэн үүргийнхээ зэрэгцээ улс орны хэмжээний бүтээн байгуулалт барилга, инженерийн
ажил зэрэг арга хэмжээнд оролцуулах замаар цэргийн эдийн засгийн үндсийг бүрдүүлэх,
НҮБ-ын энхийг сахиулах болон олон улсын бусад ажиллагаанд оролцох оролцоог
нэмэгдүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.
Хөтөлбөр 2. Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагаа
Зорилго. Зэвсэгт хүчний байгуулалтыг боловсронгуй болгон мэргэжлийн цэрэгт
суурилсан чадварлаг зэвсэгт хүчинтэй болох, зэвсэглэл, техникийн шинэчлэлийг
хэрэгжүүлэх, энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох чадавхийг нэмэгдүүлэх. Монгол
Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх
үндсэн чиглэл, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, “Зэвсэгт
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хүчний байгуулалтыг 2015 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр” зэрэг бодлогын баримт
бичгүүдэд зэвсэгт хүчин, батлан хамгаалах чиглэлээр тусгагдсан арга хэмжээнүүдийг
хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн цэрэгт суурилсан Зэвсэгт хүчнийг байгуулах суурийг бэхжүүлж,
Зэвсэгт хүчнийг тайван цагт үндсэн үүргийнхээ зэрэгцээ улс орны хэмжээний бүтээн
байгуулалтын арга хэмжээнд оролцох.
Хөтөлбөр 3. Салбарын боловсон хүчний сургалт, бэлтгэл
Зорилго:
 Батлан хамгаалахын их сургуулийн сургалтын хөтөлбөр, материаллаг баазыг
хөгжингүй орнуудын түвшинд хүргэх, цэргийн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх
үйл ажиллагааг шинэ шатанд гаргаж, цэргийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны чанар үр
дүнг дээшлүүлж зохион бүтээлт, туршилт, үйлдвэрлэлийн чадавхи бүрдүүлэх.
 Батлан хамгаалахын их сургуулийн багшлах боловсон хүчнийг сургаж бэлтгэх, сонгон
шалгаруулах талаар хүний нөөцийн тусгай бодлого, хөтөлбөр боловсруулж
хэрэгжүүлэх,
 Цэргийн боловсон хүчин бэлтгэх сургалтын стандарт, хөтөлбөрийг боловсронгуй
болгох талаар хамтын ажиллагаатай гадаадын орнуудын цэргийн сургуулиудаас
мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг авах,
 Гадаадын цэргийн сургалт, судалгааны байгууллагатай харилцаа, холбоо тогтоож,
багш, судлаачдыг туршлага судлуулах, мэргэжил дээшлүүлэх арга хэмжээг зохион
байгуулах.
Хөтөлбөр 4. Салбарын соёл урлагийн үйлчилгээ
Тодорхойлолт: Батлан хамгаалах бодлого, үйл ажиллагаа,Зэвсэгт хүчнийг цэргийн соёл
урлагийн байгууллагын уран бүтээлийн тоглолт, соёлын арга хэмжээгээр цэргийн албан
хаагчид, ард иргэдэд хүргэн сурталчлах үйл ажиллагаа хамаарна.
Зорилго:
 Батлан хамгаалах бодлого, Зэвсэгт хүчний зорилт үйл ажиллагааг шинэ уран бүтээл
шинэлэг тоглолт үйлчилгээ, соёлын арга хэмжээгээр цэргийн анги, ард иргэдэд хүргэн
сурталчлах.
 Үндэсний уламжлалт болон орчин үеийн соёл урлагийг хөгжүүлэх, цэргийн урлагийн
байгуулгын зүгээс дэмжлэг үзүүлэх, соёл урлагийн орчин үеийн бүтээлийн чанар зах
зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, олон улсын хэмжээнд таниулан сурталчлах.
 Салбарын үйл ажиллагаа, түүхийг олон нийтэд таниулах, сурталчлах.
 Зэвсэгт хүчний анги байгууллагын бие бүрэлдэхүүн, ард иргэд, гадаадын цэргийн зочид
төлөөлөгчдөд соёл урлагийн тоглолтоор үйлчлэх.
Хөтөлбөр 5. Салбарын эрүүл мэнд, спортын үйл ажиллагаа
Тодорхойлолт: Батлан хамгаалах салбар, хууль сахиулах албаны нийт бие бүрэлдэхүүний
эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, эрүүлжүүлэх ажлыг төлөвлөгөөтэйгөөр хэрэгжүүлэх,
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эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг тасралтгүй зохион байгуулах, эмчилгээ, оношлогооны нэр
төрлийг олшруулах, чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх цэргийн эмч нарын мэдлэг,
мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх, байлдааны болон олон талт үүрэг гүйцэтгэх бэлэн
байдлыг сайжруулах үйл ажиллагаа хамаарна.
Зорилго:
 Хууль сахиулах албаны нэгдсэн эмнэлгийг хөгжүүлэн оношлогоо, эмчилгээний өндөр
чадавхитай тоног төхөөрөмжөөр ханган, боловсон хүчний мэдлэг, мэргэшил ур
чадварыг сайжруулж, эмнэлгийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг клиникийн
эмнэлгийн стандартад нийцүүлэн Монгол Улсын тэргүүлэх эмнэлэг болгож, цэргийн
алба хаагчид, тэдний гэр бүлд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг шинэ шатанд
гаргах, батлан хамгаалах салбарт биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх.
 Батлан хамгаалах салбар, хууль сахиулах албаны нийт бие бүрэлдэхүүний эрүүл
мэндийг сахин хамгаалах, эрүүлжүүлэх ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх,
 эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, эмчилгээ, оношлогооны нэр төрлийг олшруулах, чанар,
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх,
 Хууль сахиулах албаны нэгдсэн эмнэлгийг улсын хэмжээнд галт болон хүйтэн зэвсгийн
үйлчлэлийн улмаас үүссэн гэмтэл, химийн бодисын хордлогын яаралтай тусламж,
үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр түлхүү хөгжүүлэх,
 Хууль сахиулах албаны нэгдсэн эмнэлгийн үйлчилгээний цар хүрээг өргөжүүлэн,
эмчилгээ оношлогооны тоног төхөөрөмж, химийн лаборатори, техник хэрэгслээр
хангах.

Хөтөлбөр 6: Архивын үйл ажиллагаа
Зорилго: Батлан хамгаалах салбарын архивын сан хөмрөгийг салбарын түүх, эрдэм
шинжилгээ, лавлагаа мэдээллийн ач холбогдол бүхий баримтаар бүрдүүлэх, баримтын
найдвартай хадгалалт хамгааллалтын найдвартай нөхцөлийг хангаж архивын лавлагаа
мэдээллээр үйлчлэх тогтолцоог боловсронгуй болгох.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд
Үзүүлэлт
Аль
2012
хөтөлбөрт 2011
хамаарах
Жилд хийх тоглолтын тоо Хөтөлбөр 4

312

Жилд зохион байгуулах
Хөтөлбөр 4
сургалт, соёл хүмүүжлийн
арга хэмжээний тоо
Хэвтүүлэн эмчлүүлэгчдийн Хөтөлбөр 5
тоо

6

6

9541

9191

219

Өмнөх
2013 /8
сарын
байдлаар
125

Одоо
2014

Цаашдын төсөөлөл
2015
2016

240

270

300

4

8

10

10

6327

10100

12000

11200
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Хордлогын яаралтай
Хөтөлбөр 5
тусламж үзүүлэх өвчтөний
тоо
Мэс заслын хагалгааны тоо Хөтөлбөр 5

462

448

302

400

400

400

1813

1999

1382

1200

1200

1200

Поликлиникийн нарийн
болон төрөлжсөн
мэргэжлийн тусламж
Эмгэг
судлалын
үзүүлэх
тоо
үйлчилгээнд хамрагчдын
Шүүх
тоо эмнэлгийн
үйлчилгээнд хамрагчдын
тоо

Хөтөлбөр 5

68960

70068

50401

72000

75000

75000

Хөтөлбөр 5

1000

1230

1124

1400

1500

1500

Хөтөлбөр 5

800

982

678

1050

1100

1100

Холбогдох
байгууллагуудаас ирсэн
хадгаламжийн нэгжийг
хүлээн авч, сан хөмрөг
бүрдүүлэх

Хөтөлбөр 6

268

792

781

Хадгалагдаж байгаа
Хөтөлбөр 6
хадгаламжийн нэгжүүдэд
дахин боловсруулалт хийх

-

1382

Ирсэн
Ирсэн
Ирсэн
хадгаламжийнхадгаламжийнхадгаламжийн
нэгжүүдийг нэгжүүдийг нэгжүүдийг
бүгдийг
бүгдийг
бүгдийг
цэгцлэн
цэгцлэн
цэгцлэн
хадгалах
хадгалах
хадгалах

1068

100 хувь

100 хувь

100 хувь

1000

1000

1000

Хүснэгт 3. Зардлын тооцоолол /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Батлан хамгаалах бодлого, үйл
ажиллагаа;
Хөтөлбөр 2. Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр 3. Салбарын боловсон хүчний
сургалт, бэлтгэл
Хөтөлбөр 4. Салбарын соёл урлагын
үйлчилгээ
Хөтөлбөр 5. Салбарын эрүүл мэнд, спортын
үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр 6. Архивын үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр 7. Зэвсэгт хүчний хөгжлийн сан

Дунд хугацаа
2015
2016
169,196.4 176,906.3

2012 оны
гүйц
139,651.6

145,081.7

2014 оны
төсөл
161,664.5

2,951.1

3,014.6

4,975.1

3,344.1

3,511.3

110,552.8

113,203.3

120,306.2

129,473.6

135,947.3

7,698.7

8,206.8

8,618.7

9,121.2

9,577.3

1,738.6

2,032.4

2,086.3

2,235.6

2,347.4

5,249.8

5,818.3

10,399.4

9,716.3

10,202.1

262.4
11,198.2

277.8
12,528.5

279.0
15,000.0

305.6
15,000.0

320.9
15,000.0

2013 он

Зардлын чиг хандлага. Батлан хамгаалахын сайдын төсвийн багцын урсгал зардлыг 2014
онд 161.7 тэрбум төгрөгөөр төлөвлөлөө. Зэвсэгт хүчний хөгжлийн сангийн үндсэн үйл
ажиллагааны орлого болон зарлагыг 15.0 тэрбум төгрөгөөр төлөвлөсөн.
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Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл
Хөтөлбөрийн нэр

2012 оны
гүйц

Нийт дүн

Дунд хугацаа

2013 он

2014 оны
төсөл

2015

2016

1 135

1 135

1 135

1 135

1 135

56

56

56

56

56

Удирдах ажилтан

11

11

11

11

11

Гүйцэтгэх ажилтан

40

40

40

40

40

Үйлчлэх ажилтан

5

5

5

5

5

-

-

-

-

-

447

447

447

447

447

5

5

5

5

5

Гүйцэтгэх ажилтан

345

345

345

345

345

Үйлчлэх ажилтан

66

66

66

66

66

Гэрээт ажилтан

31

31

31

31

31

214

214

214

214

214

4

4

4

4

4

Гүйцэтгэх ажилтан

188

188

188

188

188

Үйлчлэх ажилтан

22

22

22

22

22

384

384

384

384

384

8

8

8

8

8

Гүйцэтгэх ажилтан

199

199

199

199

199

Үйлчлэх ажилтан

177

177

177

177

177

34

34

34

34

34

Удирдах ажилтан

1

1

1

1

1

Гүйцэтгэх ажилтан

24

24

24

24

24

Үйлчлэх ажилтан

9

9

9

9

9

Хөтөлбөр1. Батлан хамгаалах бодлого, үйл
ажиллагаа

Хөтөлбөр2. Зэвсэгт хүчний үйл ажиллагаа
Хөтөлбөр3. Салбарын боловсон хүчний сургалт,
бэлтгэл
Удирдах ажилтан

Хөтөлбөр4. Салбарын соёл урлагын үйлчилгээ
Удирдах ажилтан

Хөтөлбөр5. Салбарын эрүүл мэнд, спортын үйл
ажиллагаа
Удирдах ажилтан

Хөтөлбөр6. Архивын үйл ажиллагаа

Хүснэгт 5. Салбарын орлого /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр
Өөрийн орлого

2012 оны
гүйц
16,789.5

2013 он

2014 оны
төсөл

9,287.6

17,408.0

Дунд хугацаа
2015
15,000.0

2016
15,000.0
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16,789.5

НИЙТ ДҮН

9,287.6

17,408.0

15,000.0

15,000.0

Батлан хамгаалахын сайдын харьяа байгууллагуудын үндсэн болон туслах үйл
ажиллагааны орлогыг 17,408.0 сая төгрөгөөр төлөвлөлөө. Зэвсэгт хүчний хөгжлий сангийн
орлогыг 15,000.0 сая төгрөгөөр төлөвлөөд байна.

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын нийт урсгал зардлыг 2014 оны төсвийн төсөлд
959,327.4 сая төгрөгөөр тооцлоо.
Хүснэгт 1. Хөтөлбөрийн хураангуй /сая төгрөг/
2014 оны төсөл
Хөтөлбөрийн нэр

Сургуулийн өмнөх
боловсрол
Ерөнхий боловсрол

Нийт
урсгал
зардал

Цалин,
НДШ

Үүнээс:
Бараа,
үйлчилгээний
бусад

214,183.4

Дунд хугацаа
2015
төсөөлөл

2016
төсөөлөл

214,183.4

261,717.9

267,183.7

Татаас
шилжүүлэг

505,319.1

2,053.6

1,083.6

502,181.9

1,149,003.2

1,175,819.8

Дээд боловсрол

129,644.6

4,608.8

14,684.1

110,351.7

243,825.8

243,953.8

Шинжлэх ухаан
Салбарын бодлого,
мэргэжил арга зүй
Нийт зардал

30,598.7

17,661.5

12,557.5

379.7

61,736.3

62,351.5

79,581.6

11,012.5

36,112.0

32,457.1

144,911.6

145,498.2

959,327.4

35,336.4

64,437.2

859,553.8

1,861,194.8

1,894,807.0

Зорилго
- Бүх нийтийн боловсролыг нийгмийн үйл хэрэг болгон хөгжүүлж, үндэсний
боловсролын тогтолцоог олон улсын түвшинд ойртуулан төгөлдөржүүлж, оюунжсан,
бүтээлч, чадамжтай хүний нөөцийг байнга нэмэгдүүлнэ.
- Шинжлэх ухаан, технологийн чадавхийг бэхжүүлэх, үндэсний инновацийн
тогтолцоог бүрдүүлэн хөгжүүлэх, боловсрол-шинжлэх ухаан-үйлдвэрлэлийн хамтын
ажиллагааг сайжруулах эдийн засаг, эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх үндсэн дээр
улс орны эдийн засгийн өсөлтийг хангах, өндөр технологид суурилсан аж үйлдвэрийг
хөгжүүлэх, улмаар мэдлэгт суурилсан эдийн засгийн үндсийг тавих
Хөтөлбөрийн зорилгууд
Хөтөлбөр 1: Сургуулийн өмнөх боловсрол
Тодорхойлолт: Хоёр наснаас сургуульд элсэх хүртэлх насны хүүхдийг асрах, хамгаалах,
хүмүүжүүлэх, сургах цогц үйл ажиллагаагаар хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан,
нийгэмшихүйн хөгжлийг дэмжих сургалт
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Зорилго: Бага насны хүүхдийг асрах, хамгаалах, хүмүүжүүлэх, сургах цогц үйл
ажиллагаагаар хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, нийгэмшихүйн хөгжлийг дэмжих,
сургуульд бэлтгэх
Хөтөлбөр 2: Ерөнхий боловсрол
Тодорхойлолт: Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшүүлэх сургалт
Зорилго: Суралцагчид ерөнхий боловсрол эзэмшүүлэх, эх оронч үзэл төлөвшүүлэх,
хүмүүнлэг ёсонд суралцах, авьяас чадвараа хөгжүүлэх, амьдрал, хөдөлмөрт болон
тасралтгүй суралцахад өөрийгөө бэлтгэхэд нь туслах
Хөтөлбөр 3: Дээд боловсрол
Тодорхойлолт: Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогод тулгуурлан боловсролын
үндсэн зарчим, олон улсын нийтлэг жишиг, хандлагад нийцүүлэн иргэнд дээд боловсрол
олгох сургалт
Зорилго: Дээд боловсролын агуулга нь нэгдмэл бөгөөд суралцагчид шинжлэх ухаан,
технологи, нийгэм-хүмүүнлэгийн тодорхой чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ,
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хүрээнд мэргэжлийн өндөр түвшинд ажиллах, судалгаа
шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, бие хүн өөрийгөө нээж хөгжүүлэх мэдлэг, чадвар, дадал
эзэмшүүлж, соёл төлөвшүүлэх
Хөтөлбөр 4: Шинжлэх ухаан
Тодорхойлолт: Шинжлэх ухаан, технологийн үйл ажиллагааны хүрээнд шинэ мэдлэг,
дэвшилтэт технологийг тасралтгүй бий болгох, хэрэглэх, улс орны эдийн засаг, нийгмийн
хөгжлийн тулгамдсан асуудлыг судлан шийдвэрлэх болон эдийн засгийн тогтвортой
хөгжлийг хангах, шинжлэх ухааны мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх, ард олныг соён
гэгээрүүлэх үйл ажиллагаанд хамаарна.
Зорилго: Зах зээлийн эрэлт шаардлагад нийцсэн, өрсөлдөх чадвартай судалгаа
боловсруулалтын салбарыг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх замаар шинжлэх ухаан, технологийн
үйл ажиллагааг улс орны эдийн засаг, нийгмийн хөгжил дэвшлийн чиглүүлэгч хүч болгох,
ард түмний амьдралын чанар, улс орны аюулгүй байдал, эдийн засгийн тогтвортой
хөгжлийг хангах
Хөтөлбөр 5: Салбарын бодлого, мэргэжил арга зүй
Тодорхойлолт: Төрөөс баримтлах боловсрол, шинжлэх ухааны бодлого, салбарын
нэгдсэн удирдлага, улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг хангах арга хэмжээ.
Зорилго: Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын байгууллага, хүний нөөцийн мэргэжил
арга зүйн удирдлага, салбарын төвлөрсөн арга хэмжээний нэгдсэн удирдлагыг хангах,
боловсролын салбарын орон нутгийн мэргэжил арга зүйн удирдлагыг хангах
Стратегийн ерөнхий тойм
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Боловсрол, Шинжлэх ухааны салбар нь Шинэчлэлийн Засгийн газрын үйл ажиллагааны
мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан “Эрдэм боловсролтой Монгол хүн” хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэн ажиллана. Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн
чиглэлд батлагдсан бодлогын дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛ.
Стратегийн зорилт 1. Сургуулийн өмнөх, Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын
төвшинд хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх (i) стандарт, хөтөлбөр
боловсруулах, (ii) боловсролын үнэлгээ, (iii) багш бэлтгэх
сургуулийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, (iv) багшийн
мэргэжил дээшлүүлэх, (v) сурах бичиг, сургалтын орчин, (vi)
байгууллагын чадавх, менежментийг бэхжүүлэх гэсэн өөр
хоорондоо уялдаа холбоо бүхий 6 багц асуудлын хүрээнд олон
улсын жишигт нийцсэн боловсруулалт хийж,
аргазүй,
технологийн шинэчлэл хийнэ.
Стратегийн зорилт 2. Хүүхэд бүрийн бүтээлч, амьдрах чадварыг хөгжүүлэх “Авьяас”,
“Ном”, “Багшийн хөгжил”, Сургалтын орчин, лабороторихэрэглэгдэхүүний хүртээмжийг сайжруулах хөтөлбөрүүдийг тус
тус хэрэгжүүлнэ.
Стратегийн зорилт 3. Боловсролын удирдлага, мэдээллийн үндэсний системийг
байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.
ДЭЭД БОЛОВСРОЛ.
Стратегийн зорилт 4. Дээд боловсролын хөгжлийг дэмжих эрх зүйн орчинг сайжруулж,
судалгаа сургалт хосолсон тогтолцоог дэмжинэ.
Стратегийн зорилт 5. Германы инженерийн сургалтын технологийг нэвтрүүлж, Багш,
инженер бэлтгэх чиглэлийн сургуулиудын хөтөлбөрийг олон
улсын магадлан итгэмжлэлд хамруулахад дэмжлэг үзүүлнэ.
Стратегийн зорилт 6. Их сургуулиудыг хотхоноор хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлнэ.
Стратегийн зорилт 7. Дээд боловсролын байгууллагын бие даасан байдал, санхүүжилт,
сургалтын хэрэглэгдэхүүн, орчин, элсэлт төгсөлт,
чанарын
баталгаажуулалт зэргийг үр дүнтэй хөгжүүлэх зөв суурийг
бэхжүүлнэ.
Стратегийн зорилт 8. Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилт, Засгийн газар хоорондын
гэрээ, хэлэлцээр, хөтөлбөрийн хүрээнд дэлхийн шилдэг
сургуулиудад оюутан сургах тогтолцоог хөгжүүлнэ.
НАСАН ТУРШИЙН БОЛОН АЛБАН БУС БОЛОВСРОЛ
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Стратегийн зорилт 9. Насан туршийн боловсролын хөтөлбөр, сургалтын агуулгын
хүрээг боловсруулна.
Стратегийн зорилт 10. Шинжлэх ухааныг түгээн дэлгэрүүлж, иргэдийг гэгээрүүлэх
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.
ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭТ БОЛОВСРОЛ
Стратегийн зорилт 11.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт оношилгоо, үнэлгээний
журам боловсруулна.
Стратегийн зорилт 12.
Багшлах боловсон хүчин бэлтгэх, олон улсад мэргэшүүлэх,
давтан сургах ажлыг хэрэгжүүлнэ.
Стратегийн зорилт 13.
Сургалтын хөтөлбөр, сурах бичгийг боловсруулан, багшийн
арга зүй технологийг хөгжүүлнэ.
ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САЛБАР
Стратегийн зорилт 14. Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын удирдлага, зохион
байгуулалт, санхүүжилтийн менежментийг боловсронгуй болгоно.
Стратегийн зорилт 15. Их сургуулиудыг хотхоноор хөгжүүлэх бодлоготой уялдуулан
шинжлэх ухааны паркийг байгуулах ажлын бэлтгэлийг хангана.
Стратегийн зорилт 16. Эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлт, хөгжлийн хандлагатай
уялдуулан шинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэлийг
хэрэгжүүлнэ.
Стратегийн зорилт 17. Шинжлэх ухаан, технологийн салбарт инновацийн дэд бүтцийг
сайжруулж, шинэ технологийн нэвтрүүлэх, нутагшуулахад төрөөс
дэмжлэг үзүүлнэ.
Стратегийн зорилт 18. Шинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэлүүдээр салбар
дундын ашиглалттай лабораториуд байгуулж, биотехнологийн
чиглэлээр дэлхийн дундаж түвшинд хүрч тоноглогдсон эрдэм
шинжилгээний хүрээлэн байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд
Үзүүлэлт

Хөтөлбөр

Суралцах хүүхдийн тоо
Хүүхдийн цэцэрлэгийн тоо
Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн тоо
Хамран сургалтын хувь
Төрийн өдрийн ангид суралцагчдын тоо

Сургуулийн
өмнөх
боловсрол

2014 төсөл

2012

2013

164263

180969

192953

879

955

1042

734

745

786

74.6%

76.4%

80.2%

133351

152861

140425
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24 цагийн үйлчилгээнд хамрагдах хүүхдийн тоо

2420

2888

3675

Тусгай хэрэгцээт /хөгжлийн бэрхшээлтэй/
хамрагдаж буй хүүхдийн тоо

1047

1047

433

Хувилбарт сургалтынд хамрагдах хүүхдийн тоо

30912

29034

30786

Хувилбарт сургалтын хамран сургалтын хувь

14,3%

12,7%

12.80%

145

210

256

11372

19751

17634

505409

497982

523228

752

765

796

Хамран сургалтын хувь

94.8%

95.5%

95.9%

Дотуур байранд хамрагдах хүүхдийн тоо

38065

43339

44939

87%

88%

93%

256584

255988

256100

2365

2767

2210

12200

12200

11832

497

492

492

Сургуулийн гадна байгаа хүүхдийн хувийн жин

0.70%

0.60%

0.60%

Тусгай хэрэгцээт боловсролд хамрагдах хүүхдийн
тоо

18012

2251

2100

138

135

137

28336

26397

27014

3

3

3

Олон улсын жишигт нийцсэн сургалтанд хамрагдах
хүүхдийн тоо

220

440

450

3-р ээлжинд хичээллэж байгаа бүлгийн тоо

131

130

129

Их дээд сургуулийн тоо

101

95

99

Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн тоо
Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн
тоо
Суралцах хүүхдийн тоо
Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоо

Дотуур байрны хангамж /хүсэлт гаргасан хүүхдэд
эзлэх хувь/
Үдийн цай хөтөлбөрт хамрагдах хүүхдийн тоо
Оройн эчнээн сургалтанд хамрагдах хүүхдийн тоо
Албан бус боловсролд хамрагдах хүүхдийн тоо
Тухайн хичээлийн жилд сургууль завсардсан хүүхэд

Төрийн бус өмчийн сургуулийн тоо

Ерөнхий
боловсрол

Төрийн бус өмчийн сургуульд хамрагдах хүүхдийн
тоо
Олон улсын жишигт нийцсэн сургуулийн тоо

Дэлхийн шилдэг сургуульд суралцагчдын тоо
Багш инженерийн чиглэлийн суралцагчдаас
сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд хамрагдсан

Дээд
боловсрол

125
1200
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оюутны тоо
Багшлах дадлагад хамрагдсан оюутны тоо

1000

Монгол Германы хамтарсан технологийн дээд
сургуульд суралцагчдын тоо

40

Эрдэм шинжилгээний ажлын зардалд үндсэн
судалгаанд зарцуулах зардлын эзлэх хувь
Шинжлэх
ухаан

Гадаадад хэвлүүлсэн бүтээлийн тоо
Үйлдвэрлэлд шилжүүлсэн технологийн тоо

40%

50%

37%

1823

2138

2320

15

25

39

Хүснэгт 3. Зардлын тооцоолол /сая төгрөг /
Дунд хугацаа
Хөтөлбөрийн нэр

2012
гүйцэтгэл

2013 төсөв

2014 төсөл

2015
төсөөлөл

2016
төсөөлөл

Нийт дүн
Сургуулийн өмнөх
боловсрол
Ерөнхий боловсрол

776,676.5

881,364.2

959,327.4

1,861,194.8

1,894,807.0

164,747.8

194,366.7

214,183.4

261,717.9

267,183.7

408,245.2

457,993.8

505,319.1

1,149,003.2

1,175,819.8

Дээд боловсрол

125,002.2

135,687.7

129,644.6

243,825.8

243,953.8

26,342.6

28,045.6

30,598.7

61,736.3

62,351.5

52,338.7

65,270.4

79,581.6

144,911.6

145,498.2

Шинжлэх ухаан
Салбарын бодлого,
мэргэжил арга зүй

Зардлын чиг хандлага
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын нийт урсгал зардал 2014 оны төсвийн төсөлд
959,327.4 сая төгрөгөөр тооцогдлоо.
Улсын хэмжээнд 2014 онд улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт болон
хувийн хөрөнгө оруулалтаар 41 сургууль, 87 цэцэрлэг, 32 дотуур байр, 32 спорт заалны
зориулалттай барилга баригдаж ашиглалтанд орохоор төлөвлөгдсөн бол төрийн бус
өмчийн цэцэрлэг 256 болж төсвийн төсөлд тооцогдлоо.
Шинэ барилга, обьекттой холбоотойгоор хүүхдийн цэцэрлэгийн тогтмол зардал 1.1
тэрбум төгрөгөөр, сургуулийн тогтмол зардал 4.0 тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдэж 2014
оны төсвийн төсөлд тусгагдав.
Хүүхдийн тооны өсөлттэй уялдуулан цэцэрлэгийн хоолны зардыг 3.3 тэрбум
төгрөгөөр, сургуулийн дотуур байрны хоолны зардлыг 891.3 сая төгрөгөөр тус тус
нэмэгдүүлэн төсвийн төсөлд тусгав.
Хүүхдийн тооны өсөлт, шинээр баригдах цэцэрлэгт шаардагдах нэмэлт
цэцэрлэгийн цалингийн сан, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардлыг 2013 оны төсвөөс
7.4 тэрбум төгрөгөөр, хүүхдийн тоог 11984 –өөр нэмэгдүүлэн 2014 оны төсвийн төсөлд
тооцов.
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Хүүхдийн тооны өсөлтөөс нэмэгдэх сургуулийн цалингийн сан, нийгмийн
даатгалын шимтгэлийн зардлыг 2013 оны түвшнээс 11.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэхээр,
хүүхдийн тоог 25246-аар нэмэгдэхээр тус тус 2014 оны төсвийн төсөлд тооцов.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 7.8 дахь
заалтын дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд боловсрол олгох сургалтын байгууллагын
албан тушаалтанд нэмэгдэл цалин олгоно гэж заасны дагуу 783.1 сая төгрөгийг 2014 оны
төсвийн төсөлд тусгав.
Засгийн газрын 2013 оны 229 дүгээр тогтоолын дагуу 584 нийгмийн ажилтанд 1525 хувийн нэмэгдэл олгохоор болсон бөгөөд холбогдох зардал 540 сая төгрөгийг 2014 оны
төсвийн төсөлд тусгалаа.
Боловсролын тогтолцоог боловсронгуй болгон олон улсын жишигт ойртуулах
зорилгоор үндэсний 3, лаборатори 40 сургуулийн хөтөлбөр туршиж байгаа сургагч багш
нарын цалингийн нэмэгдэлд 2.2 тэрбум төгрөгийг төсөвлөв.
Засгийн газрын 2013 оны 181 дугаар тогтоол багш, инженерийн чиглэлээр
суралцагчдын сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд 1200 оюутан хамрагдахаар тооцож нийт
1.2 тэрбум төгрөгийг, дадлагад хамрагдах 1000 оюутан, багшийн томилолт, унааны
зардал, урамшууллын зардал 800 сая төгрөгийг тус тус 2014 оны төсвийн төсөлд тусгалаа.
Засгийн газрын 2013 оны 95 дугаар тогтоолын дагуу Герман-Монголын хамтарсан
сургуулийг байгуулсан. Уг байгууллага 2013 оны хичээлийн жилээс үйл ажиллагаагаа
эхэлж байгаа тул Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 онд хариуцах зардал 1.0 тэрбум
төгрөгийг төсөвт тооцлоо.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 78 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 2013
оны 271 дүгээр тогтоолын дагуу гадаадын шилдэг 100 их сургуульд багтсан суралцагчдын
сургалтын төлбөрийн зээлийн эх үүсвэр 2.0 тэрбум төгрөгийг 2014 оны төсвийн төсөлд
тооцон тусгалаа.
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2013 оны 176/109
тоот тушаалаар Польш, Унгар улсад суралцах оюутны тэтгэлгийг нэмэгдүүлсэнтэй
холбоотойгоор 248.7 сая төгрөгийг 2014 оны төсвийн төсөлд нэмж тусгав.
Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 14 дүгээр зарлиг, Засгийн газрын 2012
оны 56 дугаар тогтоол, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрлчлөлт
оруулах тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн дагуу Монгол судлалыг дэмжих сангийн эх
үүсвэрийг 2014 оны төсвийн төсөлд 1.0 тэрбум төгрөгөөр тооцлоо.
Боловсролын тухай хуулийн 43.1.4 дахь заалтын дагуу төрийн болон орон нутгийн
өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багш, эрхлэгч, орлогоч захирал,
хичээлийн эрхлэгч, хичээлийн зохицуулагч, нийгмийн ажилтан, арга зүйч, дадлагын болон
байрны багш, цэцэрлэгийн туслах багш 25 ба түүнээс дээш жил ажилласан бол өндөр
насны тэтгэвэр тогтоолгоход 24 сарын, үүнээс сум, тосгон, багийн сургууль, цэцэрлэгт 10
ба түүнээс дээш жил ажилласан бол 36 сарын үндсэн цалинтай нь тэнцэх хэмжээний нэг
удаагийн мөнгөн тэтгэмжийг төрийн албан хаагчийн цалингийн сүлжээг баримтлан улсын
төсвөөс ажиллаж байгаа байгууллагаар нь дамжуулан олгохоор заасан. Сургууль,
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цэцэрлэгийн хэмжээнд 2014 онд нийт 767 хүн 2013 оны түвшнээс нэмж гарах бөгөөд
холбогдох зардал 8.6 тэрбум төгрөгийг төсөвт тусгав
Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-5 ангийн сурагчдын сурах бичгийн 100%, 7, 12
ангийн сурах бичгийн 40%-ийг хэвлэхэд 2.8 тэрбум төгрөгийг 2013 оны төсвөөс
нэмэгдүүлэн нийт 6.6 тэрбум төгрөгийг төсвийн төсөлд тусгав.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл
Төлөвлөснөөр

2013
Үзүүлэлт
Батлагдсан
Сургуулийн өмнөх боловсрол

Төлөв

Санхүүжүүлсэн

Дунд хугацаанд

2014

2015

2016

17070

17070

18249

18249

18249

728

728

748.5

748.5

748.5

Гүйцэтгэх ажилтан

8449

8449

9407

9407

9407

Үйлчлэх ажилтан

6841

6841

6995

6995

6995

Гэрээт ажилтан

1052

1052

1098

1098

1098

Ерөнхий боловсрол

42302

42302

41172.5

42453

43302

Удирдах ажилтан

654.5

654.5

635

685

699

Гүйцэтгэх ажилтан

29184

29184

28247

29249

29834

Үйлчлэх ажилтан

10267

10267

10144

10323

10529

Гэрээт ажилтан

2196.5

2196.5

2146.5

2196

2240

49

49

114

116

118

Удирдах ажилтан

Дээд боловсрол
Удирдах ажилтан

3

3

8

8

8

33

33

73

74

75

1

1

21

22

22

12

12

12

12

13

Шинжлэх ухаан

2058

2058

2058

2098

2139

Удирдах ажилтан

122

122

122

124

126

1669

1669

1669

1702

1736

263

263

263

268

273

4

4

4

4

4

Удирдах ажилтан

679
40

679
40

660
42

2016
42

2055
42

Гүйцэтгэх ажилтан

547

547

526

1702

1736

89

89

89

268

273

3

3

3

4

4

Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан

Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Салбарын бодлого арга зүй

Үйлчлэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хүснэгт 5. Салбарын орлого /сая төгрөг/
Гүйц
Хөтөлбөрөөр
2012
Үндсэн үйл ажиллагааны
орлого
7,282.2

Төсөв

Төсөл

2013

2014

7,417.3

5,570.6

Дунд хугацаа
2015
4,869.7

2016
4,869.7
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Үндсэн бус үйл
ажиллагааны орлого

1,750.1

522.1

1,417.3

1,464.6

1,464.6

Хөтөлбөр 1. Сургуулийн өмнөх боловсрол
Сургуулийн өмнөх боловсролын урсгал төсвийг 214,183.4 сая төгрөгөөр 2014 оны төсвийн
төсөлд тусгав.
Хөтөлбөрийн зорилтууд
 Сургуулийн өмнөх боловсролын төвшинд хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх (i) стандарт,
хөтөлбөр боловсруулах, (ii) боловсролын үнэлгээ, (iii) багш бэлтгэх сургуулийн
сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, (iv) багшийн мэргэжил дээшлүүлэх, (v) сурах бичиг,
сургалтын орчин, (vi) байгууллагын чадавх, менежментийг бэхжүүлэх гэсэн өөр
хоорондоо уялдаа холбоо бүхий 6 багц асуудлын хүрээнд олон улсын жишигт нийцсэн
боловсруулалт хийж, аргазүй, технологийн шинэчлэл хийнэ.
 Хүүхэд бүрийн бүтээлч, амьдрах чадварыг хөгжүүлэх “Авьяас”, “Ном”, “Багшийн
хөгжил”, Сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүний
хүртээмжийг сайжруулах
хөтөлбөрүүдийг тус тус хэрэгжүүлнэ.
Хүрэх үр дүн
 Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдийн 80.2 хувийг үндсэн болон хувилбарт хэлбэрээр
сургаж, цэцэрлэгүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангасан байна.
 Сургуулийн өмнөх боловсролын стандартын дагуу сургуулийн өмнөх боловсролын
чанар, хүртээмжийг нэмэгүүлнэ.
 Багш, ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор хууль эрх зүйн хүрээнд
нэмэгдэл урамшуулал, нэг удаагийн тэтгэмж, буцалтгүй тусламжийг санхүүжүүлсэн
байна.
Хүснэгт 6. Арга хэмжээгээр /сая төгрөг/
Хөтөлбөрөөр
Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн
үйлчилгээ
24 цагийн үйл ажиллагаатай
цэцэрлэгийн үйлчилгээ
Хувилбарт сургалтын үйлчилгээ
Төрийн бус өмчийн цэцэрлэгийн
үйлчилгээ
Нийт

Гүйцэтгэл

Төсөв

Төсөл

Дунд хугацааны

2012

2013

2014

2015

2016

144,905.3

172,827.1

192,070.9

220,060.1

224,515.7

3,767.8

4,289.2

4,481.7

8,022.4

8,142.0

9,992.3

9,019.2

8,917.7

20,936.9

21,456.7

6,082.3

8,231.2

8,713.1

12,698.6

13,069.4

164,747.8

194,366.7

214,183.4

261,717.9

267,183.7

Шинэ барилга, обьекттой холбоотойгоор хүүхдийн цэцэрлэгийн тогтмол зардал 1.1
тэрбум төгрөгөөр, хүүхдийн тооны өсөлттэй уялдуулан цэцэрлэгийн хоолны зардыг 3.3
тэрбум төгрөгөөр тус тус нэмэгдүүлэн 2014 оны төсвийн төсөлд тусгав
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Хүүхдийн тооны өсөлт, шинээр баригдах цэцэрлэгт шаардагдах цэцэрлэгийн
нэмэлт цалингийн сан, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардлыг 2013 оны төсвөөс 7.4
тэрбум төгрөгөөр, хүүхдийн тоог 11984 –өөр нэмэгдүүлэн 2014 оны төсвийн төсөлд
тооцов.
Боловсролын тухай хуулийн 43.1.4 дахь заалтын дагуу төрийн болон орон нутгийн
өмчийн цэцэрлэгт багш, эрхлэгч, арга зүйч, цэцэрлэгийн туслах багш 25 ба түүнээс дээш
жил ажилласан бол өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход 24 сарын, үүнээс сум, тосгон,
багийн цэцэрлэгт 10 ба түүнээс дээш жил ажилласан бол 36 сарын үндсэн цалинтай нь
тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийг төрийн албан хаагчийн цалингийн
сүлжээг баримтлан улсын төсвөөс ажиллаж байгаа байгууллагаар нь дамжуулан олгохоор
заасан. Цэцэрлэгийн хэмжээнд 2014 онд нийт 310 хүн тэтгэвэрт гарах бөгөөд өмнөх оноос
76 хүнээр, 1.4 тэрбум төгрөгөөр илүү байна.
Хөтөлбөр 2. Ерөнхий боловсрол
Ерөнхий боловсролын урсгал төсвийг 505,319.1 сая төгрөгөөр 2014 оны төсвийн төсөлд
тусгав.
Зорилтууд
 Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын төвшинд хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх (i)
стандарт, хөтөлбөр боловсруулах, (ii) боловсролын үнэлгээ, (iii) багш бэлтгэх
сургуулийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, (iv) багшийн мэргэжил дээшлүүлэх,
(v) сурах бичиг, сургалтын орчин, (vi) байгууллагын чадавх, менежментийг
бэхжүүлэх гэсэн өөр хоорондоо уялдаа холбоо бүхий 6 багц асуудлын хүрээнд олон
улсын жишигт нийцсэн боловсруулалт хийж, аргазүй, технологийн шинэчлэл
хийнэ.
 Хүүхэд бүрийн бүтээлч, амьдрах чадварыг хөгжүүлэх “Авьяас”, “Ном”, “Багшийн
хөгжил”, Сургалтын орчин, лаборатори-хэрэглэгдэхүүний
хүртээмжийг
сайжруулах хөтөлбөрүүдийг тус тус хэрэгжүүлнэ.
 Бага ангийн багшийн ачааллыг багасгаж үнэлэмж, цалинг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ
авна.
 Боловсролын удирдлага, мэдээллийн үндэсний системийг байгуулах ажлыг
эхлүүлнэ.
Хүрэх үр дүн
 Сургуулийн насны 523228 хүүхдийг ерөнхий боловсролын үйлчилгээнд төрийн болон
орон нутгийн, төрийн бус өмчийн сургуулиар дамжуулан хамруулна.
 Суралцагчдын онцлог шаардлагыг харгалзан тусгай сургуулийн сургалтад 2100,
хүүхэд, орой эчнээ сургалтад 2210 хүүхдийг хамруулна.
 Багш, ажилтнуудын нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор хууль эрх зүйн хүрээнд
нэмэгдэл урамшуулал, нэг удаагийн тэтгэмж, буцалтгүй тусламжийг санхүүжүүлсэн
байна.
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Олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай 3 сургууль, лаборатори 40 сургуулийг үйл
ажиллагааг санхүүжүүлж, боловсролын тогтолцоог боловсронгуй болгох, олон улсын
жишигт ойртуулах арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
Үдийн цай хөтөлбөрийн хүрээнд бага ангийн 256100 хүүхдийг хамруулна.
Боловсрол үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд албан бус боловсрол, дүйцсэн болон бичиг
үсгийн боловсролын сургалтад 11832 хүүхдийг хамруулж, сургуулийн хамран
сургалтыг 95.9 хувиар хангана.

Хүснэгт 7. Зардлын тооцоолол /сая төгрөг/
Хөтөлбөрөөр
Төрийн өмчийн
сургуулийн үйлчилгээ
Эчнээ, оройн сургалт
Дотуур байрны
үйлчилгээ
Албан бус боловсрол
Төрийн бус
сургуулийн үйлчилгээ
Нийт

Гүйцэтгэл

Төсөв

Төсөл

Дунд хугацааны

2012

2013

2014

2015

2016

367,788.5

407,885.7

453,584.2

1,086,918.4

1,112,690.9

534.7

300.2

362.2

593.0

609.6

27,247.4

36,236.0

37,070.4

41,975.1

42,495.3

3,480.5

3,378.4

3,604.8

6,670.2

6,847.2

9,194.0

10,193.5

10,697.5

12,846.5

13,176.8

408,245.2

457,993.8

505,319.1

1,149,003.2

1,175,819.8

Шинэ барилга, обьекттой холбоотойгоор сургуулийн тогтмол зардал 3.2 тэрбум
төгрөгөөр, шинээр ашиглалтанд орсон 32 дотуур байрны хүүхдүүдийн хоолны зардалд 0.8
тэрбум төгрөгийг тус тус 2013 оын төсвөөс нэмэгдүүлэн 2014 оны төсвийн төсөлд тусгав.
Хүүхдийн тооны өсөлтөөс нэмэгдэх сургуулийн цалингийн сан, нийгмийн
даатгалын шимтгэлийн зардлыг 2013 оны түвшнээс 11.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэхээр,
хүүхдийн тоог 25246-аар нэмэгдэхээр тус тус 2014 оны төсвийн төсөлд тооцов.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 7.8 дахь
заалтын дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд боловсрол олгох сургалтын байгууллагын
албан тушаалтанд нэмэгдэл цалин олгоно гэж заасны дагуу 783.1 сая төгрөгийг 2014 оны
төсвийн төсөлд тусгав.
Засгийн газрын 2013 оны 229 дүгээр тогтоолын дагуу 584 нийгмийн ажилтанд 1525 хувийн нэмэгдэл олгохоор болсон бөгөөд холбогдох зардал 540 сая төгрөгийг 2014 оны
төсвийн төсөлд тусгалаа.
Боловсролын тогтолцоог боловсронгуй болгон олон улсын жишигт ойртуулах
зорилгоор үндэсний 3, лаборатори 40 сургуулийн хөтөлбөр туршиж байгаа сургагч багш
нарын цалингийн нэмэгдэлд 2.4 тэрбум төгрөгийг төсөвлөв.
Боловсролын тухай хуулийн 43.1.4 дахь заалтын дагуу төрийн болон орон нутгийн
өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, орлогч захирал, хичээлийн эрхлэгч,
хичээлийн зохицуулагч, нийгмийн ажилтан, дадлагын болон байрны багш 25 ба түүнээс
дээш жил ажилласан бол өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгоход 24 сарын, үүнээс сум, тосгон,
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багийн сургуульд 10 ба түүнээс дээш жил ажилласан бол 36 сарын үндсэн цалинтай нь
тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийг төрийн албан хаагчийн цалингийн
сүлжээг баримтлан улсын төсвөөс ажиллаж байгаа байгууллагаар нь дамжуулан олгохоор
заасан. Сургуулийн хэмжээнд 2014 онд нийт 1544 хүн тэтгэвэрт гарахаар байгаа нь 2013
оны түвшинтэй харьцуулахад 691 хүнээр, 7.3 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж байна.
Боловсролын тухай хуулийн 43.1.7 дахь заалтын дагуу сум, тосгон, багийн
сургуулийн захирал, хичээлийн эрхлэгч /сургалтын менежер/, сургуулийн нийгмийн
ажилтан, дотуур байрны багш, албан бус боловсролын багш, сургуулийн номын санч,
сургуулийн эмч, мөн сум, тосгон, багийн сургуулийн бусад багш, туслах багш нарт 5 жил
тутамд нэг удаа 6 сарын үндсэн цалинтай нь тэнцэх хэмжээний мөнгөн тэтгэмжийг улсын
төсвөөс ажиллаж байгаа байгууллагаар нь дамжуулан олгохоор заасан. Сургуулийн
хэмжээнд 2014 онд нийт 3880 хүн тэтгэвэрт гарахаар байгаа нь 2013 оны түвшинтэй
харьцуулахад 198 хүнээр, 232.6 сая төгрөгөөр нэмэгдэж байна.

Хөтөлбөр 3. Дээд боловсрол
Дээд боловсролын урсгал төсвийг 129,644.6 сая төгрөгөөр 2014 оны төсвийн төсөлд
тусгав.
Зорилтууд
 Дээд боловсролын хөгжлийг дэмжих эрх зүйн орчинг сайжруулж, судалгаа сургалт
хосолсон тогтолцоог дэмжинэ.
 Германы инженерийн сургалтын технологийг нэвтрүүлж, Багш, инженер бэлтгэх
чиглэлийн сургуулиудын хөтөлбөрийг олон улсын магадлан итгэмжлэлд
хамруулахад дэмжлэг үзүүлнэ.
 Их сургуулиудыг хотхоноор хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлнэ.
 Дээд боловсролын байгууллагын бие даасан байдал, санхүүжилт, сургалтын
хэрэглэгдэхүүн, орчин, элсэлт төгсөлт, чанарын баталгаажуулалт зэргийг үр
дүнтэй хөгжүүлэх зөв суурийг бэхжүүлнэ.
 Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилт, Засгийн газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээр,
хөтөлбөрийн хүрээнд дэлхийн шилдэг сургуулиудад оюутан сургах тогтолцоог
хөгжүүлнэ.
Хүрэх үр дүн
 Төрийн өмчийн их дээд сургуулиудын ашиглалтын зардлуудыг хуулинд заасны
дагуу улсын төсвөөс санхүүжүүлж, хэвийн үйл ажиллагааг хангана.
 Дээд боловсролын салбарын суралцагчдыг хууль, журманд заасны дагуу
холбогдох зориулалтаар нь буцалтгүй тусламж, зээл, бусад хөнгөлөлтөд
хамруулна.
Хүснэгт 8. Зардлын тооцоолол /сая төгрөг/
Хөтөлбөрөөр
Гүйцэтгэл

Төсөв

Төсөл

Дунд хугацааны
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2012
Их дээд сургуулийн суралцагчдад
тэтгэлэг олгох үйлчилгээ
Бодлогын шинжтэй шинэчлэлийн
арга хэмжээ
Захиргаа төлөвлөлт
Хөгжим бүжгийн коллеж
Нийт

2013

2014

2015

2016

120,979.1

130,815.0

123,399.5

236,880.5

236,880.5

178.7

232.8

264.9

536.3

541.9

439.7

195.8

1,296.9

1,501.9

1,508.6

3,404.7

4,444.2

4,683.3

4,907.1

5,022.8

125,002.2

135,687.7

129,644.6

243,825.8

243,953.8

Засгийн газрын 2013 оны 181 дугаар тогтоол багш, инженерийн чиглэлээр
суралцагчдын сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөд 1200 оюутан хамрагдахаар тооцож нийт
1.2 тэрбум төгрөгийг, дадлагад хамрагдах 1000 оюутан, багшийн томилолт, унааны
зардал, урамшууллын зардал 800 сая төгрөгийг тус тус 2014 оны төсвийн төсөлд тусгалаа.
Засгийн газрын 2013 оны 95 дугаар тогтоолын дагуу Герман-Монголын хамтарсан
сургуулийг байгуулсан. Уг байгууллага 2013 оны хичээлийн жилээс үйл ажиллагаагаа
эхэлж байгаа тул Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 онд хариуцах зардал 1.0 тэрбум
төгрөгийг төсөвт тооцлоо.
Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 78 дугаар зарлиг, Засгийн газрын 2013
оны 271 дүгээр тогтоолын дагуу гадаадын шилдэг 100 их сургуульд багтсан суралцагчдын
сургалтын төлбөрийн зээлийн эх үүсвэр 2.0 тэрбум төгрөгийг 2014 оны төсвийн төсөлд
тооцон тусгалаа.
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2013 оны 176/109
тоот тушаалаар Польш, Унгар улсад суралцах оюутны тэтгэлгийг нэмэгдүүлсэнтэй
холбоотойгоор 248.7 сая төгрөгийг 2014 оны төсвийн төсөлд нэмж тусгав.
Хөтөлбөр 4. Шинжлэх ухаан
Шинжлэх ухааны урсгал төсвийг 30,598.7 сая төгрөгөөр 2014 оны төсвийн төсөлд тусгав.
Зорилтууд:
 Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын удирдлага, зохион байгуулалт,
санхүүжилтийн менежментийг боловсронгуй болгоно.
 Их сургуулиудыг хотхоноор хөгжүүлэх бодлоготой уялдуулан шинжлэх ухааны
паркийг байгуулах ажлын бэлтгэлийг хангана.
 Эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлт, хөгжлийн хандлагатай уялдуулан шинжлэх
ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэлийг хэрэгжүүлнэ.
 Шинжлэх ухаан, технологийн салбарт инновацийн дэд бүтцийг сайжруулж,
шинэ технологийн нэвтрүүлэх, нутагшуулахад төрөөс дэмжлэг үзүүлнэ.
 Шинжлэх ухаан, технологийн тэргүүлэх чиглэлүүдээр салбар дундын
ашиглалттай лабораториуд байгуулж, биотехнологийн чиглэлээр дэлхийн
дундаж түвшинд хүрч тоноглогдсон эрдэм шинжилгээний хүрээлэн байгуулах
ажлыг эхлүүлнэ.
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Хүрэх үр дүн
 Шинжлэх ухаан, технологийн салбарт шаардлагатай эрдэм шинжилгээний
төслийг санхүүжүүлнэ.
 Шинжлэх ухааны салбарын улсын төсөвт байгууллагуудын хэвийн үйл
ажиллагааг хангах урсгал зардлыг санхүүжүүлсэн байна.
 Эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцлөөр
хангах зорилгоор хуульд заасан нийгмийн баталгаагаар хангана
Хүснэгт 9. Зардлын тооцоолол /сая төгрөг/
Гүйцэтгэл
Хөтөлбөрөөр
2012
Анагаахын салбар
2,201.6

Төсөв

Төсөл

Дунд хугацааны

2013
1,496.7

2014
1,577.8

2015
2,127.8

2016
2,178.7

Байгалийн салбар

8,582.8

7,744.9

8,151.2

10,491.2

10,743.5

Нийгмийн салбар

3,498.2

2,724.7

2,872.7

3,895.6

3,983.2

Техникийн салбар

3,657.9

1,535.1

1,611.9

2,153.0

2,202.1

Хөдөө аж ахуйн салбар
Судалгаа шинжилгээ,
бодлогын хэрэгжилт,
зохицуулалт
Нийт

4,328.1

3,245.3

3,418.6

4,689.0

4,802.1

4,074.1

11,298.8

12,966.5

38,379.7

38,441.9

26,342.6

28,045.6

30,598.7

61,736.3

62,351.5

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 14 дүгээр зарлиг, Засгийн газрын 2012
оны 56 дугаар тогтоол, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрлчлөлт
оруулах тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн дагуу Монгол судлалыг дэмжих сангийн эх
үүсвэрийг 2014 оны төсвийн төсөлд 1.0 тэрбум төгрөгөөр тооцлоо.
Хөтөлбөр 5. Салбарын бодлого, мэргэжил арга зүй
Зорилт
 Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарыг нэгдсэн бодлого, мэргэжил арга зүйгээр
хангах,
 Шинэчлэлийн бодлоготой уялдуулан “Зөв Монгол хүүхэд” хөтөлбөрийн
хэрэгжүүлэх
 Насан туршийн боловсролын аймаг, дүүргийн төв, сумын нэгжийн байр,
материаллаг бааз, сургалтын орчин нөхцлийг бэхжүүлнэ.
 Насан туршийн боловсролын хөтөлбөр, сургалтын агуулгын хүрээг боловсруулна.
 Шинжлэх ухааныг түгээн дэлгэрүүлж, иргэдийг гэгээрүүлэх хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлнэ.
 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрт оношилгоо, үнэлгээний журам
боловсруулах, багшлах боловсон хүчин бэлтгэх, давтан сургах ажлыг хэрэгжүүлнэ.
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Тусгай хэрэгцээт боловсролын сургалтын хөтөлбөр, сурах бичгийг боловсруулан,
багшийн арга зүй технологийг хөгжүүлнэ.
Хүрэх үр дүн:
 “Зөв Монгол хүүхэд” хөтөлбөр, түүний дэд хөтөлбөрүүд болох “Ном”, “Авьяас”
хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлнэ.
 Боловсролын хуульд заасны дагуу багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг
үргэлжлүүлэн зохион байгуулна.
 Насан туршийн боловсролын эрх зүйн орчин, хөгжлийн бодлогыг батлуулна.
Хүснэгт 10. Салбарын бодлого, мэргэжил арга зүй
Гүйцэтгэл
Төсөв
Хөтөлбөрөөр
2012
2013
Салбарын бодлого, мэргэжил арга
52,338.7
65,270.4
зүй

Төсөл

Дунд хугацааны

2014

2015

79,581.6

144,911.6

2016
145,498.2

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-5 ангийн сурагчдын сурах бичгийн 100%, 7, 12
ангийн сурах бичгийн 40%-ийг хэвлэхэд 2.8 тэрбум төгрөгийг 2013 оны төсвөөс
нэмэгдүүлэн нийт 6.6 тэрбум төгрөгийг төсвийн төсөлд тусгав.

ЗАМ ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/

Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Авто
замын бодлого,
хэрэгжилт
Хөтөлбөр 2.
Тээврийн бодлого,
хэрэгжилт

20,284.3

2014 оны төсөл
Үүнээс:
Бараа,
Цалин,
үйлчилгээний
НДШ
бусад зардал
12,693.4
6,997.2

6,726.2

2,679.2

3,841.1

205.9

8,182.0

8,534.0

13,558.1

10,014.2

3,156.1

387.8

19,091.4

19,912.7

Нийт
урсгал
зардал

Дунд хугацаа
2015 оны
төсөөлөл

2016 оны
төсөөлөл

593.7

27,273.4

28,446.7

Татаас ба
шилжүүлэг

Зорилго
Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц зам, тээврийн сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх,
хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн аюулгүй, ая тухтай үйлчилгээг үзүүлэх явдал мөн.
Хөтөлбөрийн зорилгууд
Хөтөлбөр 1. Авто замын бодлого, хэрэгжилт
Тодорхойлолт: Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн өсөлтийг хангахуйц авто замын
сүлжээг бий болгох, хууль тогтоомж, стандарт, норм, нормативыг шинэчилж, салбарын
хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох; салбарын санхүү, эдийн засгийн
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төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын үр дүнг дээшлүүлэх; салбарын хамтын ажиллагааг
өргөжүүлж, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих; салбарын боловсон хүчинг бэлтгэх,
мэргэшүүлэх, боловсролыг нь дээшлүүлэх оновчтой тогтолцоог нэвтрүүлж, төрийн
захиргааны болон хүний нөөцийн удирдлагаар хангах зэрэг үйл ажиллагаа тус хөтөлбөрт
хамаарна.
Зорилго: Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц авто замын сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлж,
хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн аюулгүй, ая тухтай үйлчилгээг үзүүлнэ.
Хөтөлбөр 2. Тээврийн бодлого, хэрэгжилт
Тодорхойлолт: Улс орны эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг болохуйц таатай
орчинг бүрдүүлсэн, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг дээдэлсэн, Төмөр зам, далай ашиглалт, усан
тээвэр, агаарын тээвэр, авто тээврийн үйлчилгээний сүлжээг бий болгох бодлого
стратегийг боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах, удирдлагаар хангахтай холбоотой
үйл ажиллагаанууд тус хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц авто тээвэр, агаарын тээвэр, төмөр зам, усан
замын тээврийн сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлж, хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн
аюулгүй, ая тухтай үйлчилгээг үзүүлнэ.
Стратегийн ерөнхий тойм
Стратегийн зорилт 1. Салбарын бодлого, стратеги, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах,
бодлогын удирдамжаар хангах, төсөв төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, гадаад хамтын ажиллагаа,
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих;
Стратегийн зорилт 2. Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, эрх зүйн
зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх;
Стратегийн зорилт 3. Авто замын хууль тогтоомж, бодлого хөтөлбөр, төслийг
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг
үзүүлэх;
Стратегийн зорилт 4. Авто тээврийн хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр төслийн
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг
үзүүлэх;
Стратегийн зорилт 5. Төмөр зам далай ашиглалт болон усан замын тээврийн хууль
тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах,
Стратегийн зорилт 6. Салбарын хэмжээнд хяналт шалгалт, бүртгэлийг зохион байгуулж,
хэрэгжүүлэх;
Стратегийн зорилт 7. Хууль тогтоомж бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад
дотоод хяналт, шалгалт, хяналт-шинжилгээ, аудит хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, санал
дүгнэлт зөвлөмж гаргах;
Стратегийн зорилт 8. Иргэний нисэхийн хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төслийн
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах биелэлтийг хангуулах.
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Дунд хугацаанд баримтлах стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүд, шийдвэрлэвэл зохих
асуудлууд
- УИХ-аас баталсан “Шинэ бүтээн байгуулалт” хөтөлбөр, Төмөр замын талаар
баримтлах төрийн бодлогод тусгагдсан төмөр замыг хөтөлбөр, бодлогод тусгасан
үе шатын дагуу барьж байгуулна.
- Аймгийн төвүүдийг Улаанбаатар хоттой болон ойролцоох хилийн боомттой хатуу
хучилттай авто замаар холбоно.
- Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээг тойрог замын системд шилжүүлж, гүүрэн
гарц, хоёр түвшний уулзваруудыг шаардлагатай газруудад барьж байгуулна.
- Транзит тээврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор Алтанбулаг-УлаанбаатарЗамын-Үүд чиглэлийн хурдны зам барьж ашиглалтад оруулна.
- AH-4 Улаанбайшинт-Өлгий-Ховд-Ярант, Ховд-Улаангом чиглэлийн авто замыг
ашиглалтад оруулна.
- Далайд гарцгүй орны хувьд агаарын харилцааг эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлд
тооцон төрийн бодлогоор дэмжин хөгжүүлнэ.
- Хөшигтийн хөндийд шинээр баригдах олон улсын нисэх онгоцны буудлыг олон
улсын зорчигч болон ачаа тээврийн өрсөлдөх чадвар бүхий төв болгоно.
- Агаарын тээврийн салбарыг чөлөөлөх бодлогыг 2016 он хүртэл үе шаттайгаар
хэрэгжүүлж, төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийг дэмжинэ..
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд
Аль
Өмнөх
Үзүүлэлт
хөтөлбөрт
2012
2013
хамаарах
Тоон үзүүлэлт
1.Байнгын ашиглалтад
оруулах
Авто замын нийт хүчин
чадал, км
Гүүрийн нийт хүчин
чадал, урт/м
2.Ээлжит засвар хийх
Авто замын нийт хүчин
чадал, км
Хөтөлбөр 1:
Гүүрийн нийт хүчин
Авто
замын
чадал, урт/м
бодлого,
3.Урсгал засвар, арчлалт
хэрэгжилт
хийх
Авто замын нийт хүчин
чадал, км
Гүүрийн нийт хүчин
чадал, урт/м
4. Судалгаа, шинжилгээ,
тайлан
Бүрэн хийж дуусган,

Одоо
2014

Цаашдын төсөөлөл
2015

2016

265.2

106.3

60

1793.1

870.6

217.6

7.5

200

250

200.0

300.0

350.0

12,700

12,700

12,700

10,500

12,300

12,300

8

11

13
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тайлан гаргах эрдэм
шинжилгээ, туршилт
судалгааны төсөл,
ширхэг
Бүрэн хийж, гаргасан
лабораторийн туршилт,
шинжилгээний дүгнэлт,
ширхэг
1.Төмөр зам, далайн
тээвэр

1,520

Зураг
төсөл
боловсруулах

Богдхан уулын урдах
шинэ төмөр зам барих
Төрөөс төмөр замын
тээврийн талаар
баримтлах бодлогын I,
II үе шатны 2000 км
шинэ төмөр зам барих
Галт тэрэгний
хөдөлгөөн
зохицуулалтын нэгдсэн
төв
2. Авто тээвэр
Авто
Тээврийн
хэрэгслийн
үзлэг
оношлогоог
чанартай,
шуурхай хийх /машин
тоо/
Ачаа,
зорчигч
тээвэрлэлтийн
үйл
ажиллагаанд
техник,
технологийн
хяналт
шалгалт хийх /жилд,
удаа/
3. Агаарын тээвэр
3.1 Нислэгийн тоо
Олон улсын
өнгөрөлтийн
нислэгийн тоо
Буулт, хөөрөлтийн тоо
3.2 Тээвэрлэлтийн
хэмжээ
Ачаа тээвэрлэлт /тн/
Зорчигч тээвэрлэлт /мян
хүн /

1,600

1,680

Барилгын
ажлыг
эхлүүлэх

170 км

1,480 км
төмөр зам
Зураг төслийг
боловсруулах

Барилгын
ажлыг
эхлүүлэх

1

390,000

395,000

8.0

8.0

12.0

85,600

88,100

91,600

6,900

7,500

8,200

6,800

10,100

12,500

1,061,300

1,403,700

1,590,300

Хөтөлбөр 2:
Тээврийн
салбарын
бодлого
хэрэгжилт

380,000

Хүснэгт 3. Хөтөлбөрийн хураангуй /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Авто замын бодлого,
хэрэгжилт

2012
15,306.9

2013
ХБГ

2014
оны
төсөл

2015

2016

18,844.5

20,284.3

27,273.4

28,446.7

1,897.0

6,726.2

8,182.0

8,534.0

Дунд хугацаа
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Хөтөлбөр 2. Тээврийн бодлого, хэрэгжилт

16,947.5

13,558.1

19,091.4

19,912.7

Зардлын чиг, хандлага: Зам, тээврийн сайдын багцын урсгал зардалд 2014 онд 18.6
тэрбум төгрөг төсөвлөсөн бөгөөд нийт урсгал зардлын 33%-ийг Автозамын бодлого,
хэрэгжилт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд, 67%-ийг Тээврийн бодлого,
хэрэгжилт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох үйл ажиллагаанд төсөвлөлөө.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл
Хөтөлбөрийн нэр

Дунд хугацаа
2015 он
2016 он
152
165
18
18

2013

2014 төсөл

Хөтөлбөр 1.
Удирдах ажилтан

179
18

179
18

Гүйцэтгэх ажилтан

161

161

188

212

1026

1026

1079

1159

Удирдах ажилтан

37

37

37

37

Гүйцэтгэх ажилтан

676

676

686

727

Үйлчилгээний ажилтан

289

289

332

345

Гэрээт ажилтан

24

24

24

50

2012

Үйлчилгээний ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 2.

Хүснэгт 5. Салбарын орлого /сая төгрөг/
Үзүүлэлт
Өөрийн орлого
Бусад
НИЙТ ДҮН

Дунд хугацаа

2012 оны
гүйцэтгэл

2013 он

2014 оны
төсөл

2015 он

2016 он

691.8
91,540.2

862.8
61,622.6

962.8
59,930.7

2,570.0
72,225.3

3,100.0
74,945.0

92,232.0

62,485.4

60,893.5

74,795.3

78,045.0

Хөтөлбөр : Авто замын бодлого, хэрэгжилт, тээврийн бодлого, хэрэгжилт
Хөтөлбөрийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны зорилтууд:
Зам, тээврийн яамны стратегийн зорилт тус бүрийн хүрээнд тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд
чиглэсэн дор дурьдсан үйл ажиллагааны гол зорилтыг хэрэгжүүлнэ:
Үйл ажиллагааны 1-р зорилтын хүрээнд:
1.1 Салбарын хууль тогтоомж, бодлого, стратеги, хөтөлбөр боловсруулах, бодлогын
удирдамжаар хангах;
1.2 Салбарын стандарт, норм нормативийг боловсронгуй болгох үйл ажиллагааг
бодлогын удирдамжаар хангах;
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1.3 Салбарын төсөв, санхүү, дотоод, гадаад хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх,
хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах;
1.4 Гадаад хамтын ажиллагаа, төсөл, хөтөлбөрийг өргөжүүлэх, зохицуулахад
зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх;
Үйл ажиллагааны 2-р зорилтын хүрээнд:
2.1. Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах;
2.2. Хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, олон нийттэй харилцах ажлыг
зохион байгуулах;
2.3.Хууль тогтоомжийн үзэл баримтлал, төсөл боловсруулах, хуулийн давхардал,
хийдэл, зөрчлийг арилгах эрх зүйн болон арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх;
Үйл ажиллагааны 3-р зорилтын хүрээнд:
3.1 Автозамын салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, стандарт, норм
нормативыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, биелэлтийг хангуулах;
3.2 автозамын салбарыг хөгжүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах, үйл ажиллагааг нь
хэвийн, тасралтгүй явуулах бодлогын хэрэгжилтийг;
3.3 Авто замын барилга үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, барилга үйлдвэрлэлийн
технологийг шинэчлэх, аж ахуйн нэгжийн засаглалыг сайжруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх
ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, дэмжлэг үзүүлэх;
3.4 Зам ашиглалт, засварын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зам ашиглалт,
засварын байгууллага, аж ахуйн нэгжийн засаглалыг сайжруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх
ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, дэмжлэг үзүүлэх;
Үйл ажиллагааны 4-р зорилтын хүрээнд:
4.1. Автотээврийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, стандарт,
норм нормативыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, биелэлтийг
хангуулах;
4.2. Автотээврийн салбарыг хөгжүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах, үйл ажиллагааг
нь хэвийн, тасралтгүй явуулах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах; техник, технологийг
шинэчлэх ажлыг зохицуулах, мэргэшлийн удирдлагаар хангах;
Үйл ажиллагааны 5-р зорилтын хүрээнд:
5.1. Төмөр замын тээврийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл,
стандарт, норм нормативыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, биелэлтийг хангуулах,
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аюулгүй байдлыг хангах, үйл ажиллагааг нь хэвийн, тасралтгүй явуулах бодлогын
хэрэгжилтийг зохицуулах;
5.2. Далай ашиглалт болон усан замын тээврийн хууль тогтоомж, бодлого,
хөтөлбөр, төсөл стандарт, норм нормативыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,
аюулгүй байдлыг хангах, үйл ажиллагааг нь хэвийн , тасралтгүй явуулах бодлогын
хэрэгжилтийг зохицуулах;
Үйл ажиллагааны 6-р зорилтын хүрээнд:
6.1. Салбарын хууль тогтоомж, хөтөлбөр, төсөл, төлөвлөгөө, стандарт, норм
нормативийн хэрэгжилтэд хяналт, шалгалт хийх, бүртгэлийг зохион байгуулах, мэдээлэх;
6.2. Харьяа агентлаг, байгууллага болон өмчийн бүх хэлбэрт аж ахуйн нэгжид
хяналт, шалгалтыг хэрэгжүүлэх;
6.2. Төмөр зам, автозам, авто тээвэр, далай ашиглалт, усан замын болон иргэний
нисэхийн салбарын аюулгүй байдлыг хангах, ослоос урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг
нэгдсэн удирдлагаар хангах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
Үйл ажиллагааны 7-р зорилтын хүрээнд:
7.1 Хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн
хэрэгжилтийн явцад дотоод хяналт, шалгалт, хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ
өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг
бүрдүүлэх;
7.2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг,
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, сайдын эрхлэх ажлын хүрээнд тусгагдсан арга
хэмжээний хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, дүгнэлт,
зөвлөмж гаргах;
7.3. Яам, харьяа агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт- шинжилгээ хийх,
үнэлгээ өгөх, зөвлөмж гаргах, захиргааны дотоод хяналт, шалгалтыг хэрэгжүүлэх;
7.4. Салбарын төсвийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээ,
хөрөнгө оруулалтад дотоод аудит хийх, эрсдлийн удирдлагаар хангах;
7.5. Салбарын эдийн засгийн статистик мэдээ гаргах, мэдээллийн сан
бүрдүүлэх, ажиллагсад, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах;
Үйл ажиллагааны 8-р зорилтын хүрээнд:
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8.1. Иргэний нисэхийн салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл,
стандарт, норм нормативыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, биелэлтийг
хангуулах;
8.2. Иргэний нисэхийн салбарыг хөгжүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах, үйл
ажиллагааг нь хэвийн, тасралтгүй явуулах бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах;

СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Үндэсний уламжлалт болон орчин үеийн соёл урлаг, биеийн тамир спорт, аялал
жуулчлал хөгжих эрх зүйн болон эдийн засаг нийгмийн таатай орчин бүрдүүлэх, үндэсний
соёлын өвийг дэлхий дахинд сурталчлах, хамгаалах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах,
дэлхийн сонгодог урлагийг иргэдэд таниулах, биеийн тамир, спортыг бүх нийтийн
хэрэглээ болгох замаар хүн амын бие бялдрын хөгжлийн түвшинг нэмэгдүүлэх, их спортын
хөгжлийг тодорхой төрлүүдээр дэлхийд өрсөлдөхүйц хэмжээнд хүргэх, салбарын өрсөлдөх
чадварыг нэмэгдүүлэхэд бодлогоор дэмжих, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний
хүртээмж, чанарыг дээшлүүлэх, салбарын эдийн засаг, нийгмийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх
үндсэн зорилготойгоор Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайдын 2014 оны урсгал төсвийн
зардлыг 82826.8 сая төгрөгөөр тооцлоо.
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/
2014 оны төсөл
Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Соёл урлаг
Хөтөлбөр 2. Биеийн
тамир, спорт
Хөтөлбөр 3. Аялал
жуулчлал
Хөтөлбөр 4. Соёл,
спорт, аялал
жуулчлалын удирдлага

Үүнээс:
Бараа,
үйлчилгээний
бусад

Нийт
урсгал
зардал

Цалин,
НДШ

82,826.8
55,698.7

13,669.3
9,799.7

18,031.0
7,061.5

21,125.9

2,669.9

6,333.9

2,619.8
3,382.4

Дунд хугацаа
2015
төсөөлөл

2016
төсөөлөл

51,126.5
38,837.5

98,417.6
62,091.4

105,840.1
68,300.5

12,122.1

29,243.4

29,811.3

3,193.0

3,255.0

3,889.8

4,473.2

Татаас
шилжүүлэг

2,619.8
1,199.7

2,015.8

166.9

Хөтөлбөрийн зорилгууд
Хөтөлбөр 1. Соёл урлаг
Тодорхойлолт: Соёлын өвийг хамгаалах, тайз болон дэлгэцийн урлаг, дүрслэх урлагийн
хөгжлийг дэмжих, хүн амд соёл урлаг, номын сангийн үйлчилгээ хүргэх чиг үүрэг бүхий
салбарын байгууллагуудыг мэргэжил арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах, урлаг соёлын
талаар төрөөс баримтлах бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтэнд хяналт тавих үйл
ажиллагааг уг хөтөлбөрт хамруулна.
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Зорилго: Үндэсний уламжлалт болон орчин үеийн соёл, урлагийг хөгжүүлэх, хөхүүлэн
дэмжих, соёлын бүхий л үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй байлгах, олон улсын хэмжээнд
Монголын урлаг, соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх, соёлын өвийг хамгаалах, соёлын салбарын
өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, салбарын нийгэм, эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд
соёл, урлагийн салбарын стратегийн зорилго оршино.
Хөтөлбөр 2. Биеийн тамир спорт
Тодорхойлолт: Биеийн тамирыг хүн амын өдөр тутмын хэрэглээ болгох замаар
иргэдийнхээ эрүүл мэндийг сайжруулах, их спортын хөгжлийг дэлхийн түвшинд хүргэх,
эх орныхоо нэр алдрыг тив, дэлхийд дуурсгасан тамирчдын залгамж халааг бэлтгэх,
иргэдэд төрөөс үзүүлэх биеийн тамир, спортын үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй хүргэх,
биеийн тамир, спортын салбарын байгууллагуудыг мэргэжил арга зүйн нэгдсэн удирлагаар
хангах, төрөөс биеийн тамир спортын талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтэнд хяналт
тавих үйл ажиллагааг уг хөтөлбөрт хамруулна.
Зорилго: Хүн амд бие бялдрын боловсролыг төлөвшүүлэх, тамирчдын амжилтыг ахиулж,
биеийн тамир, спортыг нийгмийн тэргүүлэх салбар болгон хөгжүүлэх.
Хөтөлбөр 3. Аялал жуулчлал
Тодорхойлолт: Аялал жуулчлалын салбарын эрх зүйн болон материаллаг орчинг
бүрдүүлэх, салбарын боловсон хүчний чадавхийг бэхжүүлэх, энэ салбараас эдийн засагт
орох орлогын хэмжээг нэмэгдүүлэхтэй холбоотой асуудлуудыг төрөөс бодлогоор дэмжиж,
мэргэжил арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангах үйл ажиллагааг Аялал жуулчлалыг
хөгжүүлэх хөтөлбөрт багтаана.
Зорилго: Аялал жуулчлал хөгжих таатай орчин бүрдүүлж, чөлөөт өрсөлдөөнийг дэмжих
замаар салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, улмаар улс орны эдийн засагт аялал
жуулчлалын салбарын эзлэх байр суурь, орлогыг нэмэгдүүлэхэд хөтөлбөрийн зорилго
оршино.
Хөтөлбөр 4. Соёл, спорт, аялал жуулчлалын удирдлага
Tодорхойлолт: Соёл урлаг, биеийн тамир спорт, аялал жуулчлал хөгжих эрх зүйн болон
эдийн засаг нийгмийн таатай орчин бүрдүүлэх, үндэсний соёлын өвийг дэлхий дахинд
сурталчлах, хамгаалах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, салбарын өрсөлдөх чадварыг
нэмэгдүүлэхэд бодлогоор дэмжих, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмж,
чанарыг дээшлүүлэх, салбарын эдийн засаг, нийгмийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн
үйл ажиллагааг нэгдсэн бодлого, удирдлагаар хангах чиг үүргүүд энэ хөтөлбөрт
хамрагдана.
Зорилго: Соёл урлаг, биеийн тамир спорт, аялал жуулчлал хөгжих эрх зүйн болон эдийн
засаг нийгмийн таатай орчин бүрдүүлэх, дэлхийн сонгодог урлагийн хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх, үндэсний соёлын өвийг дэлхий дахинд сурталчлах, хамгаалах, эдийн засгийн
эргэлтэнд оруулах,салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд бодлогоор дэмжих,
салбарын хэмжээнд төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг дээшлүүлэх,
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салбарын эдийн засаг, нийгмийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго
оршино.
Стратегийн ерөнхий тойм
Соёл, спортын салбарт төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн үүрэг, оролцоо
нэмэгдэж байгаа боловч нийгмийн үйлчилгээний салбарын хувьд төрийн зүгээс бодлого,
арга зүйгээр дэмжихээс гадна эдийн засгийн хувьд төрийн дэмжлэг шийдвэрлэх үүрэгтэй
хэвээр байна.
Монгол Улсын Засгийн газар 2007-2021 онд Үндэсний соёлыг эрчимтэй хөгжүүлэх
эдийн засаг, зохион байгуулалтын тааламжтай орчинг бүрдүүлэх зорилт тавьсан. 2012 онд
УИХ-аас “Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого” батлан хэрэгжүүлж эхлээд байна.
“Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулга хэлэлцэх шатандаа
байна. Өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн бодлого арга хэмжээ соёлын өвийг хамгаалах,
сурталчлах, соёл урлаг хөгжих таатай орчин бүрдүүлэх, иргэдэд хүргэх соёлын үйлчилгээг
хүртээмжтэй болгох зэрэг зорилтын хүрээнд хэрэгжиж байна.
2009 онд УИХ-аас биеийн тамир, спортын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж,
“Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого” баталсан ба
“Биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөр”-ийг Засгийн газар 2011 онд батлаад
байна.
Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц
бодлогод 2007-2015 онд Аялал жуулчлалын үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулахаар
ажиллаж байна.
Салбарын өмнө нь хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр арга хэмжээг үргэлжлүүлэхийн
хажуугаар өрсөлдөөнийг дэмжих замаар салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, соёлын
өвийг хамгаалах асуудлыг онцгойлон анхаарах бодлого барьж ажиллана.
Түүнчлэн соёл, спорт, аялал жуулчлалын үндэсний брэндүүд бий болгох, салбарын
үйлчилгээний стандартуудыг олон улсын стандартад нийцүүлэх, улс орны эдийн засагт
салбарын эзлэх орон зай, нэр хүндийг нэмэгдүүлэх, дэлхий дахинд Монголын таних тэмдэг
болсон “брэнд салбар” болгох зорилт тавьж ажиллана.
Салбарын дунд хугацааны стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүд:
1. Соёлын өвийн бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоо бий болгох, соёлын өвийг хамгаалах,
сэргээн засварлах үндэсний чадавхийг сайжруулах, соёлын өвийн үнэлэмж өгөөжийг
нэмэгдүүлэх стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах асуудлуудыг
шийдвэрлэнэ.
1.1. Дэлхийд нэн ховорт тооцогдох музейн үзмэр, археологи, палентологийн эх
олдворыг онцгойлон хамгаалах, соёлын өвийг хамгаалах хууль эрх зүйн
шинэтгэл хийнэ.
1.2. Соёлын өвийн улсын бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгоно. Хил,
гааль, хяналтын байгууллагын дотоод сүлжээнд давхар хамруулна.
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1.3. Салбарын хүний нөөцийг бэхжүүлнэ.
2. Хүний хөгжлийг тэтгэсэн соёл урлаг, биеийн тамир спортын хүртээмжтэй үйлчилгээ,
өрсөлдөх чадвар, үр ашигтай үндэсний тогтолцоо бий болгох стратегийн зорилтыг
хэрэгжүүлэхийн тулд дараах асуудлуудыг шийдвэрлэсэн байна.
2.1. Соёл урлаг, биеийн тамир, спортын салбарын бодлогыг хүний хөгжилд
чиглэсэн өрсөлдөх чадвар бүхий, үр ашигтай тогтолцоо бий болгоход чиглүүнэ.
2.2. Соёл урлаг биеийн тамир спортын бэлэн байгаа фондын ашиглалтыг
сайжруулах, шинээр барьж байгуулах замаар иргэд биеийн тамир, соёлын
үйлчилгээ хүртэх зай талбайг нэмэгдүүсэн байна.
2.3. Соёл урлаг, биеийн тамир спортын салбарын Монгол брэндүүдийг нэмэгдүүлж
салбарын эдийн засгийн үр ашгийг шинэ шатанд гаргана.
2.4. Хүүхэд залуус номтой нөхөрлөх, дэлхийн соёлоос суралцах нөхцөл боломжийг
төрөөс онцгойлон анхаарч тусгайлсан бодлого хөтөлбөр боловсруулан
хэрэгжүүлнэ.
2.5. Дэлхийд эх орноо сурталчлах, хүүхэд залууст бахархал дууриал болох
тамирчдын амжилт зохих ёсоор үнэлэгддэг тогтолцоо, эрх зүйн орчин бүрдсэн
байна.
3. Өрсөлдөх чадвар бүхий, байгальд ээлтэй, эдийн засагт нөлөө бүхий аялал жуулчлалын
бүсчилсэн тогтолцоо бий болгох стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах
асуудлууд шийдвэрлэгдсэн байна.
3.1. Аялал жуулчлалын бодлого, эрх зүйн шинэтгэл хийнэ.
3.2. Аялал жуулчлалын бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө гарган
хэрэгжүүлж, бүсүүдийн аялал жуулчлалын мэдээллийн болон зөөлөн хатуу дэд
бүтцийн үйлчилгээг чанарын шинэ шатанд гаргаж бүсүүдийг загвар төв, бүсийн
брэндтэй болгоно.
3.3. Аялал жуулчлалын салбарын хүний нөөцийн шинэ бодлого хэрэгжүүлж
салбарын төр, хувийн байгууллагуудын менежментийг сайжруулна.
3.4. Нүүдэлчдийн өвөрмөц соёл, монгол улсын онцлогт тохирсон, эрэлтэд нийцсэн
парк, музей, цогцолборуудыг төр хувийн хэвшлийн түншлэл, хамтарсан хөрөнгө
оруулалт, төсөл хөтөлбөрөөр барьж байгуулна.
3.5. Монгол улсын гадаад сурталчилгааг эрчимжүүлж маркетингийн оновчтой
бодлого явуулна.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд
Хөтөлбөр
Тоон үзүүлэлт
2010
4.

Соёл урлагийн байгууллагаар
Хөтөлбөр үйлчлүүлэгчид /хүн амд эзлэх
хувиар/
1-Соёл
урлаг
Музей үзэгчдийн тоо /хүн амд
эзлэх хувиар/

2011

2012

2013

2014

2015

69.5%

70.1%

70,5%

71.2%

72.3%

73.5%

15%

18.6%

19,0%

19.5%

21.3%

22.6%
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Нийтийн номын сангийн
байнгын уншигчид /хүн амд
эзлэх хувиар/
10000 хүнд ногдох соёлын
төвийн суудлын тоо
Музейн үзмэрийн тоо
10000 хүнд ногдох номны тоо
/мян ш/
Урлагийн байгууллагын урын
санд байгаа бүтээлийн тоо

10.7%

10.4%

10,6%

10.8%

12.5%

13.7%

316

320

325

336

343

348

236,632

244,315

250,500

259,194

266,970

274,979

24.7

24.2

24,4

24.8

25.5

27.0

2108

2,171

2,222

2,303

2,372

2,443

642,300

665,500

678,336

712,252

754,987

16

29

3

10

30

500,000

550,000

600,000

91,080

96,600

110,400

Хөтөлбөр
Биеийн тамираар хичээллэгчид
621,069
2-Биеийн
тамир,
Олимпийн наадамд оролцох
8
спорт
эрхийн тоо
Жилд ирэх гадаадын жуулчдын
Хөтөлбөр
тоо
456,090
3-Аялал
Ирж байгаа нэг жуулчнаас өдөрт
жуулчлал
орох орлого /төг/

460,360 455,600
69,000

82,800

Зардлын чиг хандлага
Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайдын багцын 2014 оны төсвийн урсгал зардал
82826.8 сая төгрөгөөр тооцогдлоо.
Засгийн газрын 2013 оны 11 дүгээр тогтоолоор Үлэг гүрвэлийн төв музей
байгуулагдсан тул 56 орон тоо, холбогдох урсгал зардал 680.3 сая төгрөг, Соёл, спорт
аялал, жуулчлалын яамны зайлшгүй шаардлагатай урсгал зардал 489.0 сая төгрөгийг тус
тус 2014 оны төсвийн төсөлд тусгалаа.
Засгийн газрын 2013 оны 146 дугаар тогтоолоор аймгууд дахь Боловсрол, соёлын
газарт харъяалагдаж буй соёлын асуудал хариуцсан 21 нэгж орон тоо, орон нутаг дахь
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын аялал жуулчлал хариуцсан 21 орон тоог
цалингийн сан, холбогдох урсгал зардал 329.5 сая төгрөгийг Соёл, спорт, аялал
жуулчлалын сайдын багцад тус тус тооцон тусгав.
2013-2014 онд ашиглалтад орох Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Спорт
цогцолборын цалин, тогтмол зардалд 215.1 сая төгрөг, Дархан-Уул аймгийн Шарын-Гол
сумын Спорт цогцолборын цалин, тогтмол зардалд 160.1 сая төгрөг, Говьсүмбэр аймгийн
Усан, спорт, сургалтын төвийн цалин, тогтмол зардалд 87.5 сая төгрөг, нийт 38 нэгж орон
тоо, цалингийн сан, ашиглалтын зардал 462.7 сая төгрөгийг 2014 оны төсвийн төсөлд
тооцож тусгав.
Мөн Засгийн газрын 2013 оын 190 дүгээр тогтоолоор 2015 онд ХБНГУ-д зохион
байгуулагдах Ай Ти Би аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд түнш орноор оролцохтой
холбоотойгоор Монгол улсын хариуцан 2014 онд гаргах зардал 1887.0 сая төгрөгийг
төсөвт тусгав.
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2013 оын төсвийн суурьт тооцогдсон тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн
тэтгэмжээс 2014 онд тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн нэг удаагийн тэтгэмжийн зардал 147.9 сая
төгрөгөөр илүү тооцогдсоныг төсвийн төсөлд тусгав.
Хүснэгт 3. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр

2012
гүйцэтгэл

Нийт дүн

Хөтөлбөр 1. Соёл урлаг
Хөтөлбөр 2. Биеийн
тамир, спорт
Хөтөлбөр 3. Аялал
жуулчлал
Хөтөлбөр 4. Соёл, спорт,
аялал жуулчлалын
удирдлага

Дунд хугацаа
2013

2014 төсөл

2015
төсөөлөл

2016
төсөөлөл

71,095.1
48,944.0

80,287.0
55,272.0

82,826.8
55,698.7

98,821.8
62,091.4

106,305.0
68,300.5

18,930.1

21,377.5

21,125.9

29,243.4

29,811.3

974.1

1,100.0

2,619.8

3,193.0

3,255.0

2,246.9

2,537.4

3,382.4

4,294.0

4,938.1

График 1. Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайдын 2014 оны төсвийн хураангуй
Соёл, спорт,
аялал
жуулчлалын
Аялал жуулчлал,
удирдлага
2,619.8
3,382.4

Биеийн тамир,
спорт, 21,125.9

Соёл урлаг,
55,698.7
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл
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Төлөвлөснөөр

2013
Үзүүлэлт
Батлагдсан
Удирдах ажилтан

санхүүжүүлсэн

Төлөв
2014

Дунд хугацаанд
2015

2016

493

493

496

496

496

Гүйцэтгэх ажилтан

3,825

3,825

3,939

3,939

3,939

Үйлчлэх ажилтан

1,457

1,457

1,477

1,477

1,477

424

424

424

424

424

6,199

6,199

6,336

6,336

6,336

Гэрээт ажилтан
Нийт ажиллагсад

Хүснэгт 5. Салбарын орлого (сая төгрөг)
Орлогын төрөл

2012 оны
гүйцэтгэл

2013 оны
төсөв

2014
төсөл

Дунд хугацаа
2015 он

2016 он

Өөрийн орлого

2,848.0

1,222.5

1,472.7

1,649.4

1,863.8

НИЙТ ДҮН

2,848.0

1,222.5

1,472.7

1,649.4

1,863.8

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын салбарын 2014 оны өөрийн орлогыг 1472.7 сая төгрөгөөр
тооцсон 2013 онтой харьцуулахад 250.2 сая төгрөгөөр өсч тооцогдлоо.
Хөтөлбөр 1. Соёл урлаг
Соёл урлаг хөтөлбөрийн 2014 оны урсгал төсвийг 55698.7 сая төгрөг байхаар тооцож
төсвийн төсөлд тусгалаа.
Хөтөлбөрийн зорилтууд:
 Үндэсний хөгжилд соёл, урлагийн эзлэх байр суурь, оруулах хувь нэмэр, үр ашгийг
нэмэгдүүлэх
 Соёлын үнэт зүйлийг иргэд бүтээн бий болгох, хүртэх, эзэмших,орчин нөхцөл
бүрдүүлэх
 Соёлын өвийг хадгалах, хамгаалах, өвлөн уламжлах, баяжуулан хөгжүүлэх
 Үндэсний соёл, урлагийг дэлхий нийтэд сурталчлан таниулах, монгол соёлын
нөлөөллийг өргөжүүлэх, давтагдашгүй чанарыг баталгаажуулах
Хүрэх үр дүн: Үндэсний агуулгатай, тухайн цаг үеийг тодорхойлсон ирээдүй рүү чиглэсэн
хэв загварыг бий болгох, соёл урлагийн бүтээлийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах,
соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, Монгол хүний хөгжлийг дэмжсэн, хөрөнгө
санхүүгийн хувьд өөрийгөө тэтгэх, өрсөлдөх чадвартай, мэргэжлийн өндөр түвшний үйл
ажиллагаа бүхий урлаг соёлын байгуулагыг төлөвшүүлэн хөгжүүлнэ.
Хүснэгт 6. Соёл урлаг хөтөлбөрийг арга хэмжээ /сая төгрөг/
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Хөтөлбөрөөр

Гүйцэтгэл

Төсөв

Төсөл

Дунд хугацааны

2012
7,725.5

2013
7,794.7

2014
8,792.8

2015
9,672.1

2016
10,639.3

4,593.8

5,310.7

5,386.8

5,925.5

6,518.0

Тайз, дэлгэц, дүрслэх урлаг

20,586.8

23,742.5

22,688.3

24,957.1

27,452.8

Соёлын төв

16,038.0

18,424.1

18,830.7

20,713.8

22,785.1

48,944.0

55,272.0

55,698.6

61,268.5

67,395.3

Соёлын өв
Ном хэвлэл, номын сан

Нийт

Засгийн газрын 2013 оны 11 дүгээр тогтоолоор Үлэг гүрвэлийн төв музей байгуулагдсан
тул 56 орон тоо, холбогдох урсгал зардал 680.3 сая төгрөгийг 2014 оны төсвийн төсөлд
тусгав
Хөтөлбөр 2. Биеийн тамир, спорт
Биеийн тамир, спортын хөтөлбөрт 2014 онд Соёл спорт аялал жуулчлалын сайдын урсгал
төсвийн багцад нийт 21,125.9 сая төгрөг зарцуулахаар төсвийн төсөлд тусгав.
 Хөтөлбөрийн зорилтууд:
 Хүн амыг биеийн тамир, спортоор идэвхитэй хичээллэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон
өнгөрүүлэх материаллаг болон эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлэх
 Нийт хүн амд эрүүл аж төрөх, хөдөлгөөний хомсдлоос урьдчилан сэргийлэх дадал
хэвшлийг эзэмшүүлэх , биеийн тамир спортоор хичээллэхийн ач холбогдлыг
сурталчилах, таниулах
 Биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус
байгуулагууд, иргэдийн санал санаачилгыг дэмжих, тэднийг мэргэжил арга зүйн
нэгдсэн удирдлагаар хангах, бүх нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэхэд салбар
хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах
 Үндэсний шигшээ багийн тамирчдын бэлтгэл хийх, амжилт гаргах материаллаг
болон сэтгэл зүйн таатай орчин, нөхцөлийг бүрдүүлэх
 Их спортын төрлүүдийг хөгжүүлэх, улмаар эх орныхоо нэр алдрыг дэлхий дахинд
сурталчилан таниулах
Хүрэх үр дүн:
 Хүн амын биеийн тамир, спортоор идэвхитэй хичээллэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон
өнгөрүүлэх материаллаг болон эрх зүйн таатай орчинг бүрдсэн байна.
 Иргэдийн биеийн тамир, спортод хандах хандалга сайжирч, хөдөлгөөний хомсдлоос
үүдэлтэй халдварт бус өвчний тохиолдол буурч, эрүүл чийрэг бие бялдартай
болсноор дундаж наслалт хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдэнэ.
 Биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус
байгуулагуудын үйл ажиллагаа тогтвортой жигд явагдах нөхцөл бүрдэж, чадавхи
бэхжинэ. Мөн салбар хоорондын уядаа холбоог сайжруулснаар бүх нийтийн биеийн
тамирыг хөгжүүлэх орчныг боловронгуй болгоно.
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Үндэсний шигшээ багийн тамирчдын бэлтгэл хийх, амжилт гаргах материаллаг
болон сэтгэл зүйн таатай орчин, нөхцөл бүрдснээр тив, дэлхий, олимпийн наадмаас
гаргах амжилт өснө.
Их спортын төрлүүдийг хөгжүүлж, олон улсын тэмцээн, наадамд амжилттай
оролцсноор эх орныхоо нэр хүндийг өргөж, дэлхий дахинд сурталчилан таниулахаас
гадна нийт ард иргэддээ спортын ач холбогдлыг таниулах, эх орон ,ард түмэн,
тамирчдынхаа ялалт амжилтаар омгорхох, залуу үеийнхний бахархан дуурайх
үзлийг төлөвшүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлнэ.

Хүснэгт 7. Нийтийн биеийн тамир, спортын хөтөлбөрийн арга хэмжээ /сая төгрөг/
Хөтөлбөрөөр
Нийтийн биеийн тамир
Спортын арга хэмжээ
Нийт

Гүйцэтгэл

Төсөв

Төсөл

Дунд хугацааны

2012
9,241.3

2013
9,955.2

2014
11,136.1

2015
14,276.0

2016
14,553.3

9,688.8

11,422.3

9,989.8

14,967.4

15,258.0

18,930.1

21,377.5

21,125.9

29,243.4

29,811.3

Нийтийн биеийн тамирын арга хэмжээ
Иргэд биеийн тамираар хичээллэх нөхцөл боломжоор хангах, иргэдийн дунд
спортын арга хэмжээ зохион байгуулах, идэвхижүүлэх чиг үүрэг энэхүү арга хэмжээ
хамрагдана. Уг арга хэмжээний 2014 оны урсгал зардалд 11,136.1 сая төгрөг төсөвлөгдөв.
2013-2014 онд ашиглалтад орох Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн Спорт
цогцолборын цалин, тогтмол зардалд 215.1 сая төгрөг, Дархан-Уул аймгийн Шарын-Гол
сумын Спорт цогцолборын цалин, тогтмол зардалд 160.1 сая төгрөг, Говьсүмбэр аймгийн
Усан, спорт, сургалтын төвийн цалин, тогтмол зардалд 87.5 сая төгрөг, нийт 38 нэгж орон
тоо, цалингийн сан, ашиглалтын зардал 462.7 сая төгрөгийг 2014 оны төсвийн төсөлд
тооцож тусгав.
Спортын арга хэмжээ
Монгол улсад их спортыг хөгжүүлэх, тамирчдын спортын амжилтыг дэлхийн түвшинд
хүргэх, тамирчдын залгамж халааг бэлтгэх зорилго бүхий уралдаан тэмцээн, арга хэмжээ
энэ арга хэмжээ багтана. Уг арга хэмжээний 2014 оны урсгал зардалд 9,989.8 сая төгрөгийг
тусгав.
Хөтөлбөр 3. Аялал жуулчлал
Аялал жуулчлал хөтөлбөрийн 2014 оны урсгал төсвийг 2619.8 сая төгрөгөөр төсөвлөв.
Хөтөлбөрийн зорилтууд:
 Аялал жуулчлалыг цогцоор хөгжүүлэх материаллаг болон эрх зүйн орчинг
бүрдүүлэх, жуулчин хүлээн авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
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Аялал жуулчлалыг бүсчлэн кластер хэлбэрээр хөгжүүлж, аялал жуулчлалын үндсэн
бүсэд томоохон цогцолборуудыг барьж байгуулан, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг
бий болгож, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхийг бодлогоор дэмжих
 Монгол Улсын гадаад сурталчилгааг идэвхжүүлэх, маркетингийн оновчтой
бодлогыг хэрэгжүүлэх.
 Аялал жуулчлалын мэргэжилтэн болон үйлчилгээний ажилтнуудыг бэлтгэж байгаа
одоогийн сургалтын төлөвлөгөө хичээлийн хөтөлбөрийг орчин үеийн шаардлагад
нийцүүлэн шинэчилж, үйлчилгээний ажилтныг бэлтгэх, давтан сургах тогтолцоог
боловсронгуй болгоно.
 Аялал жуулчлалын үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах, байгаль
орчинд сөрөг нөлөөгүй, аюулгүй байдлыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх
Хүрэх үр дүн:
 Аялал жуулчлалын салбарын материаллаг бааз болон энэ салбарт үйл ажиллагаа
явуулж байгаа байгууллагуудын санхүү, боловсон хүчний чадавхи бэхжинэ.
 Улсын эдийн засагт аялал жуулчлалаас орох орлогын хэмжээ болон Монгол улсад
ирэх жуулчдын тоо нэмэгдэнэ.
 Эх орныхоо онгон зэрлэг байгаль, үндэсний соёл урлагийг дэлхий нийтэд таниулах
сурталчилах ажил өргөжинө.
 Засгийн газрын 2013 оын 190 дүгээр тогтоолоор 2015 онд ХБНГУ-д зохион
байгуулагдах Ай Ти Би аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд түнш орноор оролцохтой
холбоотойгоор Монгол улсын хариуцан 2014 онд гаргах зардал 1887.0 сая төгрөгийг
төсөвт тусгав.
Хөтөлбөр 4. Соёл, спорт, аялал жуулчлалын удирдлага
Хөтөлбөрийн 2014 оны урсгал төсвийг 3382.4 сая төгрөгөөр төсөвлөв.
Хөтөлбөрийн зорилтууд:
 Соёл спорт аялал жуулчлалын салбарт төрөөс баримтлах бодлогыг тодорхойлох
 Соёл урлаг, биеийн тамир спорт, аялал жуулчлал хөгжих эрх зүйн болон эдийн засаг
нийгмийн таатай орчин бүрдүүлэх
 Соёл спорт аялал жуулчлалын салбарын төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг
сайжруулах
 Соёл спорт аялал жуулчлалын салбарыг мэргэжил арга зүйн нэгдсэн удирлагаар
хангах
Хүрэх үр дүн:
 Соёл спорт аялал жуулчлалын салбарын эдийн засаг нийгэм болон хууль эрх зүйн
орчин бүрдэнэ.
 Соёл спорт аялал жуулчлалын салбарын төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж
нэмэгдэнэ.
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Соёл, спорт аялал, жуулчлалын яамны зайлшгүй шаардлагатай урсгал зардал 489.0
сая төгрөгийг тус 2014 оны төсвийн төсөлд тусгалаа.
Засгийн газрын 2013 оны 146 дугаар тогтоолоор аймгууд дахь Боловсрол, соёлын
газарт харъяалагдаж буй соёлын асуудал хариуцсан 21 нэгж орон тоо, орон нутаг дахь
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын аялал жуулчлал хариуцсан 21 орон тоог
цалингийн сан, холбогдох урсгал зардал 329.5 сая төгрөгийг Соёл, спорт, аялал
жуулчлалын сайдын багцад тус тус тооцон тусгав.

УУЛ УУРХАЙН САЙДЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй

Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр: Олборлолт
уул уурхай

Нийт
урсгал
зардал

2014 оны төсөл
Үүнээс:
Бараа,
Цалин,
үйлчилгээний
НДШ
бусад

Дунд хугацаа
Татаас
шилжүүлэг

2015
төсөөлөл

2016
төсөөлөл

11,377.5

4,913.5

3,949.1

2,514.9

15,765.2

12,490.7

11,377.5

4,913.5

3,949.1

2,514.9

15,765.2

12,490.7

Зорилго:

Уул уурхайн салбарын эрхэм зорилго нь Монгол Улсын эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг
баяжуулж, уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэн, нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг
дэмжих, нийгэм, эдийн засгийн эрчимтэй тогтвортой өсөлтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх,
байгаль орчинд халгүй, дэвшилтэт техник технологийг нэвтрүүлэх замаар хүний эрүүл,
аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, Монгол улсын үндэсний болон эдийн
засгийн аюулгүй байдлыг хангах, стратегийн ач холбогдол бүхий газрын тосны салбарт
хайгуул, судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх, газрын тосны нөөцийг өсгөх, олборлолтыг
нэмэгдүүлж, газрын тос боловсруулах байгуулах, газрын тосны бүтээгдэхүүний хэрэгцээг
тогтвортой хангах, үндэсний аж үйлдвэр, түүнчлэн боловсруулах үйлдвэрийн суурийг
тавьж хөгжүүлэхэд оршино.
Хөтөлбөр 1. Олборлолт уул уурхай
Тодорхойлолт: Уул уурхайн салбарын талаар төрөөс баримтлах бодлого, хууль
тогтоомж, урт, дунд хугацааны стратеги, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, бодлогын
удирдамжаар хангах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд хууль тогтоомж, бодлого, стратеги
боловсруулж, бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулахтай холбогдсон шийдвэр гарган,
зөвлөгөө өгч, дэмжлэг үзүүлэн дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 Геологийн салбарын үйл ажиллагааны заавар, стандарт, аргачлал боловсруулж
батлуулах, геологийн судалгааг олон улсын жишигт хүргэх дэвшилтэт техник
технологи нэвтрүүлэх бодлого боловсруулах;
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Стратегийн ач холбогдол бүхий ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, уул
уурхайн олборлох, баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх,
өрсөлдөх чадварыг сайжруулах;
Уул уурхайн үйлдвэрлэлд байгаль орчинд халгүй дэвшилтэт техник, технологи
нэвтрүүлэх, экспортын орлогыг тогтвортой өсгөх бодлого, стратегийг
боловсруулах;
Газрын тос хайх, олборлох, боловсруулах, нүүрс боловсруулах, шингэн болон
хийн түлшний технологийг хөгжүүлэх, олборлох, боловсруулах үйлдвэр
шинээр барьж байгуулах;
Нүүрсний цэвэр технологи, дэвшилтэт техник нэвтрүүлэх, инновацийг дэмжин
хөгжүүлэх бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах механизмд бүх талын
зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх;
Тус салбарт гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжих хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх,
стратегийн ач холбогдол бүхий орд газарт хөрөнгө оруулагчийн ашигт малтмал
олборлох, боловсруулах, ашиглах төсөл, төлөвлөгөөг судлах, тэдгээрт үнэлэлт,
дүгнэлт өгөх үндсэн үүрэг хүлээж, улсын төсөв, зээлийн хөрөнгөөр
санхүүжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

Стратегийн ерөнхий тойм
1. Монгол Улсад уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх чиглэлээр дараах бодлогыг
хэрэгжүүлнэ:
 Геомэдээллийн санг баяжуулах, эрдэс баялгийн нөөцийг өсгөн нэмэгдүүлэх замаар
уул уурхайн салбарыг тогтвортой хөгжүүлэх бодлогыг дэмжих;
 Нутаг дэвсгэрийн геологийн тогтоц, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтол,
хэтийн төлөвийг судлах зорилгоор улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа 1:50
000 масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажилд 2016 онд нийт нутаг
дэвсгэрийн 40 хувийг хамруулах;
 Эрдэс баялгийн салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох;
 Эрдэс баялгийн экспортыг нэгдсэн “Нэг цонх”-ны бодлогоор хэрэгжүүлэх;
 Уул уурхайн салбарт хэрэгжиж байгаа төслүүдэд үндэсний аж ахуйн нэгжүүд давуу
эрхээр бараа, ажил, үйлчилгээ нийлүүлэх, туслан гүйцэтгэгчээр ажиллах эрх зүйн
орчинг боловсронгуй болгох;
 Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын жагсаалтыг шинэчлэх
эсэхийг шийдвэрлэх, бусад томоохон ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах,
стратегийн ач холбогдол бүхий ордын төрийн эзэмшлийг нэгтгэн, корпорацийн
зохион байгуулалтад оруулах;
 Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмыг боловсронгуй болгож,
хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулах;
 Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга болон хариуцлагатай уул
уурхайг хөгжүүлэх санаачилга, тэдгээрийн зарчмууд болон стандартыг нэвтрүүлэх;
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Байгалийн нөөцийн эдийн засгийн статистикийг шинэчилж, улсын эдийн засаг,
санхүүд эрдэс баялгийн салбарын үзүүлж байгаа нөлөөллийн үзүүлэлтийг
системтэй тооцоолох аргачлалыг холбогдох эрх бүхий байгууллагатай хамтран
хэрэгжүүлэх тогтолцоог бий болгох;
 Дархан-Сэлэнгийн бүсийн төмрийн хүдрийн ордуудыг түшиглэн орчин үеийн
техник, технологи бүхий төмөрлөгийн цогцолбор үйлдвэр барих;
 Хөрөнгө оруулагчидтай харилцан ашигтай байх зарчмыг баримтлан ажиллах. Уул,
уурхай, эрчим хүч, газрын тосны салбарт өмнө нь байгуулсан тогтвортой байдлын,
хөрөнгө оруулалтын, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнүүдэд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх
асуудлыг судлаж, холбогдох өөрчлөлтүүдийг хөрөнгө оруулагч талтай харилцан
тохиролцож хийх;
 Таван толгойн орд газрыг ашиглах зорилгоор олборлох үйл ажиллагаа явуулах аж
ахуйн нэгж, компанийг дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг оролцуулах замаар
шийдвэрлэх.
 Байгаль орчинд ээлтэй, шилдэг техник, технологийг уул уурхайн үйлдвэрлэлд
нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, эвдрэлд орсон талбайн тооллого хийж буруутай
этгээдээр нөхөн сэргээлгэж, цаашид нөхөн сэргээлтийн зардлыг улсын төсвийн
тусгай санд байршуулдаг болгох;
 Газрын тосны уламжлалт бус эх үүсвэр/занар, нүүрсний давхаргын метан хий,
байгалийн битум, тослог элс гэх мэт/-ээс газрын тосны бүтээгдэхүүн гаргах
боломжийг судалж, хайгуул, судалгааны ажлыг эхлүүлэх,
 Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах, газрын тосны бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэлийг дэмжих,
 Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамж, нийлүүлэлтийн тогтвортой байдлыг
хангах,
2. Уул уурхайн салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож дараах хууль, эрх
зүйн баримт бичгийг боловсруулна. Үүнд:
 Газрын хэвлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулах
 Газрын тосны тухай хуулийг шинэчилсэн найруулгын төслийг Улсын Их
Хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах,
 Хийн салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох чиглэлээр холбогдох
хууль, тогтоомжид өөрчлөлт оруулах,
 Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөц бүрдүүлэх тухай хуулийг шинээр
боловсруулах
 Эрдэс баялгийн салбарыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого, 2021 он
хүртэл хэрэгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг Улсын Их Хурлаар хэлэлцүүлж
батлуулах
 Нүүрсний салбарын талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөрийг
боловсруулах
 Алтны худалдааны ил тод байдлыг бүрдүүлэх тухай хуулийг Улсын Их
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Хурлаар хэлэлцүүлэх,
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийг Улсын Их Хурлаар
хэлэлцүүлэх,

Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд

№

Үзүүлэлт

Аль
хөтөлбөрт
хамаарах

Өмнөх

Одоо

Цаашдын төсөөлөл

2012

2013

2014

2015

2016

1.1

Геологи судалгааны
ажлын гүйцэтгэлийн
хяналтын тоо

480

520

540

552

510

1.2

Уулын ажлын тайлан,
төлөвлөгөө хүлээн авч
хэрэгжилтэд хяналт,
шалгалт хийсэн тоо

267

238

224

210

220

1.3

Улсын төсвийн
хөрөнгөөр хийсэн
хайгуулын ажлын нөхөн
төлбөрийн гэрээ хийх
тоо

20

25

26

25

13

1.4

Газрын тосны
олборолтын хэмжээг
нэмэгдүүлсэн байх

3.4 сая
баррель

3.4 сая
баррель

3.4 сая
баррель

3.4 сая
баррель

3.4 сая
баррель

1.5

1:50000 масштабын
геологийн зураглал,
ерөнхий эрлийн ажил

46743.3
км2

29454.5
км2

41292.6
км2

41292.6
км2

42000.0
км2

Хөтөлбөр 1:
Олборлолт
уул, уурхай

Хүрэх үр дүн:
Хүснэгт 3. Зардлын тооцоолол

Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн

Хөтөлбөр 1 Олборлолт уул
уурхай

Дунд хугацаа
2015
2016
төсөөлөл төсөөлөл

2012
оны
гүйц

2013
ХБГ

2014
оны
төсөл

7,291.2

9,470.6

11,377.5

15,765.2

12,490.7

7,291.2

9,470.6

11,337.5

15,765.2

12,490.7
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Зардлын чиг хандлага: Уул уурхайн сайдын багцын урсгал зардалд 2014 онд 11.3 тэрбум
төгрөг төсөвлөсөн.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл
2011
оны
гүйц
Нийт дүн
413
Хөтөлбөр 1. Олборлолт уул уурхай
Удирдах ажилтан
37
Гүйцэтгэх ажилтан
233
Үйлчилгээний ажилтан
109
Гэрээт ажилтан
34
Хөтөлбөрийн нэр

2012 он

2013 оны
гүйц

399

403

35
236
94
34

45
303
21
34

2014 он

Дунд хугацаа
2015 он
2016 он

415

425

47
319
21
28

50
317
26
32

425
50
317
26
32

ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙДЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төг/

Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Мал аж
ахуй
Хөтөлбөр 2. Газар
тариалан
Хөтөлбөр 3. Хүнсний
үйлдвэрлэл
Хөтөлбөр 4. Аж
үйлдвэр
Хөтөлбөр 5. ҮХАА-н
бодлого
боловсруулалт,
төрийн өмчийн
харилцаа

Нийт
урсгал
зардал
128,852.8

2014 оны төсөл
Үүнээс:
Бараа,
Цалин, НДШ үйлчилгээний
бусад
11,276.3
31,009.0

Дунд хугацаа
Татаас
шилжүүлэг

2015
төсөөлөл

2016
төсөөлөл

86,567.5

153.125,7

168.438,8

64,354.6

1,669.6

21,163.1

41,521.9

85.651,5

94.756,0

35,436.2

1,603.2

3,808.9

30,024.1

37.960,6

41.756,6

14,700.0

-

700.0

14,000.0

16.170,0

17.787,0

1,130.0

-

1,130.0

-

1.250,0

1.375,0

13,232.0

8,003.5

4,207.0

1,021.5

12.093,6

13.303,0

Салбарын эрхэм зорилго: Салбарын бодлогыг оновчтой тодорхойлж, хэрэгжүүлэх
замаар нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, түүхий эдийн
нөөцийг оновчтой ашиглах, салбарын эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх, аж
үйлдвэрийг хөгжүүлэх, хүн амыг аюулгүй хүнсээр хангахад оршино.
Хөтөлбөр 1. Мал аж ахуй
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Тодорхойлолт: Малчдын аж амьдралыг дээшлүүлэх, уламжлалт мал аж ахуйн тогтолцоог
хөгжлийн шинэ шатанд гаргах, малын үржил шимийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн цогц арга
хэмжээ энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго:
 Малын чанар, үржлийн ажил үйлчилгээг сайжруулах;
 Малын удмын санг хамгаалах;
 Мал аж ахуй, газар тариаланг хослуулан, эрчимжсэн мал аж ахуйг бүсчлэн хөгжүүлэх;
 Бэлчээрийн менежментийг хэрэгжүүлэх;
 Мал эмнэлгийн үйлчилгээг сайжруулах замаар малын өвчний гаралтыг бууруулж,
эрүүлжүүлэх;
 Малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг гадаад, дотоод эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад
дэмжлэг үзүүлэх.
Хөтөлбөр 2: Газар тариалан
Тодорхойлолт: Монгол орны нөхцөлд тариалж болох бүхий л төрлийн хүнсний ногоо
болон буудайн тариалалтыг дэмжиж, хүн амын хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр бүрэн
хангахад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх байдлаар газар тариалангийн салбарыг хөгжүүлэхэд
чиглэсэн цогц арга хэмжээ энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго:
 Газар тариалан эрхлэлтийг дэмжих;
 Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар хүн амыг эрүүл, баталгаатай
хүнсний бүтээгдэхүүнээр тогтвортой хангах, импортын хараат байдлыг бууруулах,
тариалангийн салбарыг урт хугацаанд үндэсний эдийн засгийн тулгуур салбар болгон
хөгжүүлэх.

Хөтөлбөр 3: Хүнсний үйлдвэрлэл
Тодорхойлолт: Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, эрүүл, аюулгүй
хүнсний бүтээгдэхүүнээр хүн амын эрэлт, хэрэгцээг хангах явдлыг сайжруулахад төрөөс
бодлогоор дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн цогц арга хэмжээ энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго:
 Дотоодын хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлж, төрөлжүүлэх;
 Аюулгүй, эрүүл хүнсний бүтээгдэхүүнээр хүн амын эрэлт хэрэгцээг, жигд
хүртээмжтэй хангах;
 Монгол “брэндийн” органик хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, экспортын
бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх.
Хөтөлбөр 4. Аж үйлдвэр
Тодорхойлолт: Аж үйлдвэрийн салбарын тэлэлтийг дэмжих замаар Дотоодын нийт
бүтээгдэхүүнд аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний эзлэх хувь, хэмжээг нэмэгдүүлж, улмаар
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хүн амын ажил эрхлэлтийн түвшинд эерэгээр нөлөөлж, амьжиргааг тэтгэх боломж,
нөхцөлийг сайжруулахад чиглэсэн цогц арга хэмжээ энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго:
 Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийг төрийн бодлогоор дэмжих замаар
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжлийн шинэ шатанд гаргах;
 Эдийн засгийн төрөлжилтийг бий болгох;
 Хөнгөн үйлдвэрийн кластерийг хөгжүүлэх замаар бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийг
хангах;
 Хөдөө, аж ахуйн гаралтай бараа түүхий эдийн бэлтгэл, худалдааны сүлжээг
өргөжүүлэх;
 Салбарын хөдөлмөрийн багтаамжийг нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн амьжиргааг
дээшлүүлэх.
Хөтөлбөр 5: Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн бодлого боловсруулалт, төрийн өмчийн
харилцаа
Тодорхойлолт: Төрөөс үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн талаар баримталж буй бодлогыг
тодорхойлж, хэрэгжүүлэхэд удирдлага, арга зүйгээр хангаж ажиллах арга хэмжээ
хамаарна.
Зорилго:
 Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарын хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа болон цаашид
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээг тодорхойлж, удирдлага, арга зүйгээр хангах;
 Төлөвлөгдсөн арга хэмжээг товлосон хугацаанд нь, батлагдсан хөрөнгийн эх үүсвэрт
багтаан үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэх.
Хүснэгт 2. Орон тооны мэдээлэл
Орон тоо 2013 он

Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Үйлчилгээний
ажилтан
Нийт ажиллагсад

Төлөвлөснөөр
Төсөл
2014

Батлагдсан

санхүүжүүлсэн

63
639
193
261

63
641
193
261

67
666
278
193

1156

1158

1204

Дунд хугацаанд
2015
2016
67
67
666
666
278
278
193
193
1204

1204

2013 оны төсвийн төсөлд 1156 орон тоо батлагдсан ба төсвийн тухай хуулийн
дагуу яамны төрийн сангийн бүтцэд 2 орон тоо шинээр нэмэгдэж, салбарын хэмжээнд
нийт 1158 ажилтантайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.
Харин 2014 оны жилийн эхнээс Төв аймгийн Угтаал болон Дархан-уул аймагт
Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн /ТЭДС/ салбарууд шинээр нээгдэж, үйл
ажиллагаагаа эхлүүлэх бөгөөд үүнтэй холбогдуулан Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайдын
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ТЭДСангийн бүтэц орон тоог 2013 оны 01-р сарын 14-ний өдрийн А/04 тоот тушаалаар
шинэчлэн баталсан.
Үүний дагуу ТЭДСангийн Булган салбарт 2 орон тоо, Угтаал болон Дархан-уул
салбарт 44 орон тоо, нийт 46 орон тоо шинээр нэмэгдэнэ.
Хүснэгт 3. Салбарын орлого
2013 оны
төсөв

Орлогын төрөл
Өөрийн орлого
НИЙТ ДҮН

469.0
469.0

2014 оны
төсөл
474.6
474.6

Дунд хугацаа
2015 он
471.6
471.6

2016 он
471.6
471.6

Зарлагын чиг хандлага
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайдын төсвийн багцаас санхүүжигдэж буй хөтөлбөрийн
урсгал зардлын нийт дүнгийн динамикийг харуулбал дараах байдалтай байна.
Хүснэгт 4. Салбарын нийт урсгал зарлага

128,852.8

2015
төсөөлөл
153.125,7

2016
төсөөлөл
168.438,8

71,405.2

64,354.6

85.651,5

94.756,0

888.4

1,085.7

35,436.2

37.960,6

41.756,6

11,957.2

9,925.0

12,130.0

14,700.0

16.170,0

17.787,0

-

-

5,823.7

1,130.0

1.250,0

1.375,0

18,574.2

15,417.4

13,018.9

13,232.0

12.093,6

13.303,0

Хөтөлбөрийн нэр

2011

2012

2013 ХБГ

2014 төсөл

Нийт дүн

101,989.7

84,656.0

103,463.5

Хөтөлбөр 1. Мал аж ахуй

70,388.1

58,425.2

1,070.2

Хөтөлбөр 2. Газар
тариалан
Хөтөлбөр 3. Хүнсний
үйлдвэрлэл
Хөтөлбөр 4. Аж үйлдвэр
Хөтөлбөр 5. ҮХАА-н
бодлого боловсруулалт,
төрийн өмчийн харилцаа

Хөтөлбөр 1. Мал, аж ахуй
Манай орны хувьд бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэх нь зардал багатай, эрчим хүч
хэмнэсэн, байгаль орчинд хал багатай, малаас гарах түүхий эд нь экологийн цэвэр
бүтээгдэхүүн болж чаддаг зэрэг давуу талаараа дэлхийн бусад орнуудаас ихээхэн
онцлогтой юм.
Мал аж ахуйн салбарт 2013 оны урьдчилсан байдлаар 67.4 сая литр сүүг
үйлдвэрийн аргаар боловсруулан, шингэн сүү, тараг, бяслаг, аарц, цөцгий зэрэг сүү, сүүн
бүтээгдэхүүнүүдийг дотооддоо үйлдвэрлэж, 29.6 мян.тн махыг дотоодын үйлдвэрүүдэд
үйлдвэрийн аргаар боловсруулалт хийж мах, хиам, нөөш зэрэг мах, махан бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх үзүүлэлттэй байна.
Мөн нийт 1.1 мян.тн угаасан ноос, 0.4 мян.тн самнасан ноолуурыг үйлдвэрийн
аргаар бэлтгээд байна. Улсын хэмжээнд 64.9 мян.ш үхрийн шир, 725.2 мян.ш хонины арьс,
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1,243.5 мян.ш ямааны арьсийг тус тус дотоодын үйлдвэрт боловсруулсан үзүүлэлттэй
байна.
Хүснэгт 5. Дотоодын үйлдвэрт боловсруулсан малын гаралтай бүтээгдэхүүн
Хэмжих
Төрөл
2011
2012
2013 ХБГ
нэгж
Боловсруулсан мах
мян.тн
16.4
16.6
29.6
Боловсруулсан сүү
сая л
42 677.4
53 184.9
67 396.0

2014 төсөл
31.1
70 737.5

Угаасан ноос
Самнасан ноолуур
Үхрийн шир

тн
тн
мян.ш

1 845.0
874.3
44.6

Хонины арьс

мян.ш

383.5

690.7

725.2

754.3

Ямааны арьс

мян.ш

480.2

1 184.3

1 243.5

1 293.2

1 075.2
874.3
63.3

1 128.9
437.8
64.9

1 174.1
455.3
37.5

Мал сүргийн дунд гарч болзошгүй халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх замаар
нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 2014 онд
малын халдварт өвчинд өртөх эрсдэл бүхий дор дурдсан тоо толгой бүхий малыг
урьдчидлан сэргийлэх, оношлох арга хэмжээнд хамруулна гэж тооцлоо.
Хүснэгт 6. Хамрагдах малын тоо толгой /мян.толгой мал/
№
1
2
3
4

Арга хэмжээний нэр
Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх, оношлох, мал эмнэлгийн
үйлчилгээ /давхардсан тоогоор/
Малын халдварт өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх
үйлчилгээ /давхардсан тоогоор/
Малын зарим архаг халдварт өвчнөөс
эрүүлжүүлэх үйлчилгээ
Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн үйлчилгээ
(мян.м2)

2012

2013

2014

2015

2016

20,858.0

18,686.0

21,161.0

18,000.0

15,000.0

38,546.0

35,183.0

38,701.0

42,571.0

46,828.0

36,764.0

22,000.0

23,148.0

23,148.0

23,148.0

13,656.0

13,362.0

14,698.0

16,168.0

17,785.0

Мал, аж ахуй хөтөлбөрийн хүрээнд 2014 онд нийт 64.3 тэрбум төгрөг
зарцуулахаар төлөвлөсөн.
Хүснэгт 7. Мал аж ахуйн хөтөлбөрийн арга хэмжээ

№
1
2
3
4

Арга хэмжээ
Мал эмнэлгийн урьдчилсан
сэргийлэх
Малын чанар, үржлийг сайжруулах
Малын бэлчээр, тэжээл бэлтгэх
Монгол мал хөтөлбөр
НИЙТ

2014 оны төсөв
/сая төг/
16,915.5
1,640.2
2,484.9
43,314.0
64,354.6

Хөтөлбөр 2. Газар тариалан
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Төрөөс газар тариалангийн салбарт шат дараатай авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний
үр дүнд хураан авч буй ургацын хэмжээ жилээс жилд нэмэгдэж байгаагийн зэрэгцээ
дараах эерэг үр дүнгүүд бий боллоо. Үүнд:
 1993 оноос хойш анх удаа 400.0 мянган тонноос давсан буудай хураан авч, буудай
төмсийг 100 хувь, хүнсний ногооны 62.7 хувийг дотоодын ургацаас хангах боломж
бүрдээд байгаа бөгөөд дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангаснаар 100 хүртэл мянган тонн
улаанбуудайг экспортод гаргах боломжтой болсон;
 318.0 мянган га-д чанар сайтай уринш боловсруулж, бэлтгэснээр тариалангийн нийт
эргэлтийн талбайн хэмжээ 663.5 мянган га-д хүрч 2007 онтой харьцуулахад эргэлтийн
талбайн хэмжээ 2.5 дахин нэмэгдлээ.
 Энэ жилийн ургацын урьдчилсан балансаар 468.8 мянган тонн буудай хураан авахаас
2013 оны тариалалтад 47.3 мянган тонн, улсын үрийн нөөцөд 8.3 мянган тонн, тэжээлд
19.8 мянган тонн, спиртийн үйлдвэрт 7.0 мянган тонныг тус тус зарцуулснаар гурил
үйлдвэрлэлд нийтдээ 386.4 мянган тонн буудай нийлүүлэгдэх бөгөөд үүнээс Тариалан
эрхлэлтийг дэмжих санд 75.0 мянган тонн, гурилын үйлдвэрүүдэд 311.4 мянган
тонныг тус тус нийлүүлэх тооцоо гарч байна.
Хүснэгт 8. Тариалсан талбай /мянган га/

Төрөл

2012

2013 ХБГ

2014 төсөл

Бүгд

379.8
306.2
16.8
7.9
13.8
6.7

423.4
293.4
15.1
7.6
110.3
5.0

370.0
300.0
15.0
10.0
35.0
10.0

Үр тариа
Төмс
Хүнсний ногоо
Тэжээлийн ургамал
Техникийн ургамал

2015
төсөөлөл
381.0
310.0
15.0
10.0
35.0
10.0

Хүснэгт 9. Хураасан ургац /тн/

Төрөл

2012

Үр тариа
Төмс
Хүнсний ногоо
Тэжээлийн ургамал
Техникийн ургамал

2013 ХБГ

479.3
245.9
98.9
46.2
21.0

423.4
211.8
103.4
21.0
65.2

2014 төсөл
474.0
222.0
208.0
98.0
12.0

2015
төсөөлөл
496.0
222.0
208.0
101.5
12.0

Хүснэгт 10. Буудай /мянган тн/

А. Буудайн хувиарлалт
д/д

Үзүүлэлт

буудай
мян/тн-оор

Б. Гурил үйлдвэрлэлт, хангалт
Үзүүлэлт

мян/тн-оор
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1

Хураан авах ургац /цэвэр
жингээр/

468.8

2

Дараа онд тариалах үрэнд

47.3

3

Улсын үрийн нөөцөд

8.3

4

Тэжээл үйлдвэрлэлд

19.8

5

Ургацаас авах буудай
ТЭДС-гийн
буудайн
үлдэгдэл
Таваарын буудайн бүгд
нөөц
Хүн
амын
хэрэгцээт
гурил
Шаардагдах буудай
Хэрэгцээнээс илүүдэлтэй
буудай

386.2
115.1
501.5
240.0

Спиртийн үйлдвэрт
7.0
328.7
Тариалан
эрхлэлтийг
75.0
172.8
дэмжих санд
7
Гурилын үйлдвэрт
311.4
Газар тариалангийн хөтөлбөрт 2014 онд нийт 35.4 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн бөгөөд
энэ нь дараах арга хэмжээнд зарцуулагдана.
6

Хүснэгт 11. Газар тариалангийн арга хэмжээ /сая төгрөг/

№
1
2
3
5

Арга хэмжээ
Тариаланг дэмжих
Өрхийн тариаланг дэмжих
Ургац хураалт
НИЙТ

2014 оны төсөв
32,066.2
3,350.0
20.0
35,436.2

Хөтөлбөр 3. Хүнсний үйлдвэрлэл
Бэлчээрийн мал аж, ахуй зонхилсон манай улсын хувьд малын гаралтай хүнсний
бүтээгдэхүүнүүд болох мах, сүүний хэрэглээ хүн амын хүнс, тэжээлийн хэрэглээнд
зонхилох хэсгийг эзэлж байна.
2014 оны төсвийн жилд хүнсний үйлдвэрлэл, худалдаа хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд нийт
14.7 тэрбум төгрөг төсөвлөлөө.
Манай улсын хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүн болох махны үйлдвэрлэл, хэрэглээ
цаашдын хандлагыг харуулбал:
Сүүлийн 3 жилийн статистикийн дундаж үзүүлэлтээр мал аж ахуйн үйлдвэрлэлээс
нядалгааны жингээр жилд 210.5 мянган тн махыг үйлдвэрлэж байгаагийн 28.4 хувийг
үхрийн, 12.6 хувийг адуу, тэмээний мах тус бүр, 35.3 хувийг хонины, 23.7 хувийг ямааны
мах эзэлж байна.
Улсын хэмжээнд мал нядлах, эхлэн боловсруулах 42 үйлдвэр, хиам, нөөшилсөн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 131 үйлдвэр, цех, хагас боловсруулах чиглэлийн 21 үйлдвэр, цех
ажиллаж байна. Нийт үйлдвэр жилд 55.9 мянган тн богийн, 90.0 мянган тн бодын мах
үйлдвэрлэх, 1,160.2 тн мах хөлдөөх хүчин чадалтай байгаа ба хөргөлттэй агуулахын хүчин
чадал 80.3 мянган тн байгаа боловч хүчин чадлаа бүрэн ашиглаж чадахгүй байна.
Махны үйлдвэрлэлд гахай, шувууны үйлдвэрлэл харьцангуй бага байгаа тул энэ
төрлийн түүхий эд, бүтээгдэхүүний хэрэгцээг импортоор зонхилон хангаж байна.
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Хүснэгт 12. 2013-2016 оны махны хэрэглээний таамаглал (магадлалын хэлбэлзэл 5-10 хувь)
Он

Хэрэглээнд ашиглах
малын тоо, сая.тол

Үйлдвэрлэх махны
хэмжээ,мян.тн

Махны хэрэгцээ,
мян.тн

Экспортлох
мах, мян.тн

2013 ХБГ
2014 төсөл
2015 төсөөлөл
2016 төсөөлөл

9.9
10.3
9.8
10.1

282.3
270.1
261.5
263.6

216.0
221.4
226.9
232.5

67.3
48.7
34.5
31.0

Хүснэгт 13. Монгол Улсын хүн ам ихээр төвлөрсөн Улаанбаатар хотын хүн амын мах, махын
бүтээгдэхүүний хэрэглээний динамик

2014 онд 2013 оны гүйцэтгэлийн түвшинтэй уялдуулж, махны нөөц бүрдүүлэхэд
улсын төсвөөс олгогдох татааст зориулж 14.0 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн.
Хөтөлбөр 4. Аж үйлдвэр
Манай улсын аж үйлдвэрлэлийн салбарт хөнгөн үйлдвэрийн салбарын
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл давамгайлдаг бөгөөд түүн дотроо ноос, ноолууран
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл зонхилж байна.
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График 1. Аж үйлдвэрийн салбарын үзүүлэлт

Төрөөс хөнгөн үйлдвэрийн салбарыг дэмжиж, 2011 оны 368 дугаар тогтоолоор бүх
төрлийн ноосонд урамшуулал олгох болсон. Үүнтэй холбогдуулан Монгол мал
хөтөлбөрийн хүрээнд 2014 оны төсвийн жилд 20.0 тэрбум төгрөгийг ноосны урамшуулалд
олгохоор төсөвлөв.
Мөн арьс, ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих, нэмэгдүүлэх зорилгоор
УИХ-ын 2012 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн “Малчид, үйлдвэрлэгчдийг дэмжих
зарим арга хэмжээний тухай” 74 дүгээр тогтоол батлагдсан бөгөөд үүний дагуу малаа
гарал үүслийн баталгаажуулалтад хамруулсан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий
этгээдэд үндэсний боловсруулах үйлдвэрт тушаасан арьс, ширэнд 2014 оноос эхлэн
урамшуулал олгоход зориулж 20.0 тэрбум төгрөгийг төсөвлөлөө.
График 2. Ноос боловсруулалтын цаашдын чиг хандлага
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Харин ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хувьд цаашид дараах зорилтыг
дэвшүүлэн ажиллахаар төлөвлөж байна.
График 3. Ноолуурын боловсруулалт

График 4. Арьс, шир боловсруулалтын цаашдын зорилт, чиг хандлага

Шинэчлэлийн засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд "Ажилтай орлоготой
Монгол хүн" хөтөлбөр, ажлын байрыг нэмэгдүүлэхээр дэвшүүлсэн зорилтуудыг
хэрэгжүүлэхэд оёдлын салбар нь хамгийн олон ажлын байр бий болгодог салбар тул
төрийн бодлогоор дэмжиж, импортын оёмол бүтээгдэхүүнийг бууруулах, өргөн
хэрэглээний оёмол бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн экспортлох зорилт тавин ажиллаж байна.
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Одоогийн бий болсон боломж, туршлагад тулгуурлан "Оёдлын салбарыг 2012-2016
ондуудад үндсэн 2 чиглэлд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхээр "Импортыг орлох болон
экспортын оёмол бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төсөл" хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.
Төслийн үр дүнд 30.0 мян ажлын байр бий болж, 549.3 тэрбум төгрөгийн оёмол төгрөгийн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн экспортлож, 552.0 мян.ш сурагчийн дүрэмт хувцас, 200.0 тэрбум
төгрөг өргөн хэрэглээний оёмол бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, ажилчдын цалин 500.0-700.0
төгрөгт хүрч, Улсын төсөвт жил бүр 25.0 тэрбум төгрөгийн татвар төлөх боломж бүрдэнэ.
Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайдын 2014 оны төсвийн төсөлд
тусгагдсан онцлог арга хэмжээ
 УИХ-ын 2012 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн “Малчид, үйлдвэрлэгчдийг дэмжих
зарим арга хэмжээний тухай” 74 дүгээр тогтоолын дагуу малаа гарал үүслийн
баталгаажуулалтад хамруулсан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд
үндэсний боловсруулах үйлдвэрт тушаасан арьс, ширэнд 2014 оноос эхлэн
урамшуулал олгоход зориулж 20.0 тэрбум төгрөгийг төсөвлөлөө.
 Засгийн газрын 2011 оны 221 дүгээр тогтоолоор зөвхөн 1 дүгээр зэргийн 1 кг ноосонд
урамшуулал олгож байсан ба ЗГ-ын 2011 оны 368 дугаар тогтоолоор бүх төрлийн
ноосонд урамшуулал олгох болсон. Үүнтэй холбогдуулан 2014 оны төсвийн жилд 20.0
тэрбум төгрөгийг ноосны урамшуулалд олгохоор төсөвлөв.
 2014 онд буудайн нөөц бүрдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг энэ оны оны ХБГ-тэй
уялдуулан, Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас улаанбуудайд олгох урамшуулалд
27.2 тэрбум төгрөгийг төсөвт тусгав.
 Махны үнийг тогтвортой байлгах зорилгоор махны нөөц бэлтгэж буй аж ахуйн
нэгжүүдэд олгох татааст энэ оны ХБГ-тэй уялдуулан, 14.0 тэрбум төгрөгийг олгохоор
төсвийн төсөлд тусгав.
 Ази, номхон далайн бүсийн 32-р бага хурлыг 2014 онд Улаанбаатар хотноо зохион
байгуулахаар шийдвэрлэсний дагуу ҮХААЯ, БОНХЯ, ГХЯ-аад хамтран зохион
байгуулах бөгөөд ҮХААЯ-наас хариуцан зохион байгуулах арга хэмжээнд зориулж
314.5 сая төгрөг төсөвлөв.

ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/

Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих
үйлчилгээ
Хөтөлбөр 2. Мэргэжлийн

Нийт
урсгал
зардал
173,409.9

2014 оны төсөл
Үүнээс:
Бараа,
Цалин,
үйлчилгээний
НДШ
бусад
39,162.5
36,440.5

Дунд хугацаа
Татаас
шилжүүлэг

2015
төсөөлөл

2016
төсөөлөл

97,806.9

186,133.8

204,747.1

63,540.1

599.7

130.0

62,810.4

69,859.0

76,844.9

77,499.6

27,046.6

23,596.6

26,856.4

83,565.6

91,922.1
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боловсролыг дэмжих,
хөгжүүлэх үйлчилгээ
Хөтөлбөр 3. ЖДҮ-ийг
дэмжих, хөгжүүлэх
үйлчилгээ
Хөтөлбөр 4. Хөдөлмөрийн
бодлого, удирдлагаар
хангах

4,120.5

413.6

686.9

3,020.0

4,508.4

4,959.2

28,249.7

11,102.6

12,027.0

5,120.1

28,200.0

31,020.9

Салбарын эрхэм зорилго: “Иргэн бүр ажил, хөдөлмөр эрхэлж, өрх бүр орлоготой болох
үндсэн зорилгыг хэрэгжүүлнэ”.
Хөтөлбөр 1. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ
Тодорхойлолт: Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээнд ажилгүй иргэдийг ажилд
зуучлах, ажлын байртай болгох, малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, нөхөрлөл, хоршоо
байгуулах иргэдийг дэмжих, жижиг үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжин ажлын байрыг бий
болгох, нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулж, ажилгүй иргэдийг ажлын түр байраар
хангах, ажил олоход хүндрэлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажилд зуучлан
оруулахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, урамшуулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бусад
шинэ төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зэрэг цогц арга хэмжээ энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго:
 Ажлын байр болон хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх
 Ажилгүйдлийг бууруулах
Хөтөлбөр 2. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх үйлчилгээ
Тодорхойлолт: Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжиж хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлж
хэрэгжүүлэх замаар ажлын байр, хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, амьжиргааг
дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодлогын арга хэмжээнүүд энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэл
эрхлэгчдийг дэмжиж хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх замаар тэдгээрийн тогтвортой
байдлыг хангах, өсөн дэвшиж, дунд хэмжээний үйлдвэрлэлээс үндэсний хэмжээний
томоохон үйлдвэрлэгчийн түвшин рүү, бага хэмжээний үйлдвэрлэлээс дунд шатруу
шилжихэд дэмжлэг үзүүлэх, шинээр ажлын байр бий болгох үндсэн зорилготой.
Хөтөлбөр 3. Мэргэжлийн боловсролыг дэмжих, хөгжүүлэх үйлчилгээ
Тодорхойлолт: Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих үйлчилгээний хөтөлбөрийг
Мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль, Монгол улсын Төсвийн тухай хууль,
Засгийн газрын 2011 оны 326 дугаар тогтоол, 2010 оны 212 дугаар тогтоол, Засгийн
газрын 2012 оны 94-р тогтоолуудыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон цогц арга хэмжээ энэ
хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, ажил олгогчдын хүсэл шаардлагад
нийцсэн мэргэжлийн өндөр ур чадвартай боловсон хүчнийг бэлтгэх бодлогыг
боловсруулж хэрэгжүүлэх үндсэн зорилготой.
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Хөтөлбөр 4. Хөдөлмөрийн бодлого, удирдлагаар хангах үйлчилгээ
Тодорхойлолт: Улсын хэмжээнд хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны талаар
баримтлах чиглэл, салбарын бодлого, стратегийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон
цогц арга хэмжээ энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Монгол Улсын засгийн газраас хөдөлмөрийн талаар баримталж байгаа бодлого
зорилтыг хэрэгжүүлэх, улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдлага, арга зүйгээр хангах үндсэн
зорилготой.
Хүснэгт 2. Орон тооны мэдээлэл
Орон тоо 2013 он

Төлөвлөснөөр

Батлагдсан

санхүүжүүлсэн

124
2556
11
1502

124
2556
11
1502

Төсөл
2014
127
2567
11
1538

4193

4193

4243

Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Гэрээт ажилтан
Үйлчилгээний
ажилтан
Нийт ажиллагсад

Дунд хугацаанд
2015
2016
128
129
2580
2600
15
17
1546
1558
4268

4396

2013 онд хөдөлмөрийн сайдын багцын хэмжээнд нийт 4193 хүн ажиллаж байсан
бол 2014 онд 4243 байхаар төлөвлөж, өмнөх оноос 50 орон тоогоор нэмэгдсэн байгаа нь
дараах шалтгаантай юм.
 МУ-ын ЗГ-ын 2013 оны 7-р сарын 9-ний өдрийн 267 тоот тогтоолын 1 дүгээрт Завхан
аймгийн Тосонцэнгэл суманд МСҮТ-ийг шинээр байгуулахаар тогтоосны дагуу
шинээр байгуулагдах МСҮТ-д нийт 23 ажилтан нэмж авч ажиллуулна;
 Хөдөлмөрийн сайдын 2013 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/157 тоот тушаалаар
Хөдөлмөрийн судалгааны институтын орон тоог 3-аар нэмэгдүүлж тогтоосон;
 Мөн байр ашиглалттай холбогдуулан Баянхонгор, Говь-Алтай, Дундговь, Өвөрхангай,
Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв, Увс аймгуудын хөдөлмөрийн хэлтсүүдэд байр ашиглалттай
холбогдуулан үйлчилгээний ажилтны орон тоог нийт 24-өөр нэмэгдүүллээ.
Хүснэгт 3. Салбарын орлого /сая төгрөг/
2013 оны ХБГ
Орлогын төрөл
Өөрийн орлого
НИЙТ ДҮН

139.9
139,9

2014 оны
төсөл
105.2
105.2

Дунд хугацаа
2015 он
126.2
126.2

2016 он
164.1
164.1

Хөдөлмөрийн сайд нь эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд 2014 онд нийт 105.2 тэрбум
төгрөгийн орлого оруулахаар төлөвлөсөн нь 2013 оны ХБГ-ээс 34.7 тэрбум төгрөгөөр
буюу 24.8 хувиар буурч байна.
Төсвийн орлогын бууралтад Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд төвлөрдөг
гадаадын ажиллагсадын ажлын байрны төлбөрийн орлогын бууралт нөлөөлөхөөр байна.
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Тухайлбал, тус санд 2013 онд 62.5 тэрбум төгрөг төвлөрөхөөр төлөвлөснөөс 20.0 гаруй
тэрбум төгрөгөөр буурах төлөвтэй байна. Энэ нь гадаадаас авах ажиллах хүчний тоог
бууруулах бодлого хэрэгжүүлэхтэй холбоотой болно. Түүнчлэн:
 Монгол Улсад ажиллах урьдчилсан зөвшөөрөл авсан гадаадын иргэдийн нилээд хэсэг
нь тус улсад орж ирээгүй байгаа,
 Гадаадаас ажиллах хүч авах хүсэлтэй байгууллагуудын нийгмийн даатгал төлдөг
даатгуулагчийн тоо нь гадаад ажиллах хүч авах квотыг хангаагүй тохиодолд квотоос
давсан хятад ажилчдын ажиллах эрхийг сунгахгүй тус улсаас гаргаж байгаа зэрэгтэй
холбоотой.
Хүснэгт 4. Салбарын нийт урсгал зарлага
Хөтөлбөрийн нэр
2012 гүйц
126,277.2
Нийт дүн
Хөтөлбөр 1. Хөдөлмөр
45,312.6
эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ
Хөтөлбөр 2. Мэргэжлийн
59,246.1
боловсролыг дэмжих, хөгжүүлэх
үйлчилгээ
Хөтөлбөр 3. ЖДҮ-ийг дэмжих,
2,819.6
хөгжүүлэх үйлчилгээ
Хөтөлбөр 4. Хөдөлмөрийн
18,898.9
бодлого, удирдлагаар хангах

2013 ХБГ
142,609.5

2014 төсөл
173,409.9

186,133.8

204,747.1

51,173.2

63,540.1

69,859.0

76,844.9

66,908.8

77,499.6

83,565.6

91,922.1

3,184.3

4,120.5

4,508.4

4,959.2

21,343.2

28,249.7

28,200.0

31,020.9

2015

2016

Хөтөлбөр 1. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ
Монгол Улсын шинэчлэлийн Засгийн газрын үйл ажиллагааны хүрээнд 2012 оноос
Хөдөлмөрийн салбар бие даан байгуулагдаж, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт
тусгагдсан 150 мянгаас доошгүй ажлын байр шинээр бий болгож, иргэдийн орлогыг
нэмэгдүүлэх бодлогын зорилтыг дэвшүүлсэн.
Эдийн засгийн өсөлт, хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээтэй нягт уялдуулан ажлын
байрыг нэмэгдүүлж, ажилгүйдлийн түвшинг жилийн 8.6 хувиас ихгүй байлгах бодлого
баримтлан 2013 онд улсын хэмжээнд 50.0 мянган шинэ ажлын байрыг бий болгохоор
төлөвлөсөн бөгөөд оны эхний 7 дугаар сарын байдлаар 30.5 мянган шинэ ажлын байрыг
бий болгоод байна.
Ажиллах хүчний судалгааны дүнгээр оны эхний 7 дугаар сарын байдлаар
ажилгүйдлийн түвшин 7.9 хувьтай болж, өмнөх оны мөн үеэс 1.1 пунктээр буурсан байна.
Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 2011 онд баталсан “Хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулга, 2013 онд баталсан Үндэсний
дунд хугацааны “Ажилтай орлоготой Монгол хүн” хөтөлбөр зэрэг хууль, эрхийн актууд
үйлчилж байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйлчилгээ арга хэмжээний хүрээнд дараах
ажлууд хийгдэж байна. Үүнд:
 2011-2012 онуудад давхардсан тоогоор 450.4 мянган хүнд хөдөлмөр эрхлэлтийн
үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Хуулийн хүрээнд хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг
хөтөлбөрт суурилан шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулж байгаа ба 2012 оноос эхлэн
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“Хөдөлмөрт бэлтгэх”, “Ажил олоход хүндрэлтэй иргэнийг ажлын байраар хангасан
ажил олгогчийг дэмжих”, “Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих” зэрэг
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна.
Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, ажилтай, орлоготой болгох зорилгоор
иргэдийг ажилд зуучлах, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх,
мэдээллээр хангах, жижиг зээл олгох, нийтийг хамарсан ажилд хамруулах,
мэргэжлийн болон давтан сургалт зэрэг үйлчилгээг үзүүлэхийн зэрэгцээ зорилтот
бүлэгт хүртээмжтэй болгох үүднээс 2013 оноос эхлэн “Эзэнтэй Монгол”, “40-өөс дээш
болон ахмад насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-үүдийг шинээр,
“Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон нөхөрлөл, хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих
хөтөлбөр”, “Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах хөтөлбөр”, “Ажил
олгогчийг дэмжих хөтөлбөр”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих хөтөлбөр”дэд нэмэлт өөрчлөлт оруулан, хэрэгжүүлж байна.
Салбарын хэмжээнд мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо бий болгох Хөдөлмөрийн зах
зээлийн бүртгэл, мэдээллийн шинэ систем суурилуулж байна. 2013 оны эхний хагас
жилийн байдлаар аймаг, дүүргүүдийн Хөдөлмөрийн хэлтсүүдэд ирсэн ажлын байрны
захиалгын тоо 66.8 мянга, ажилд зуучлан оруулсан хүний тоо 18 мянга байна.
Оюутан залуучуудыг улирлын болон түр ажлын байраар хангах, орлогыг нь
нэмэгдүүлэх зорилгоор “Цагийн ажил”, “Ажлын гараа”, “Сумын залуус” төслүүдийг
хэрэгжүүлж 1700 түр ажлын байр бий болгосон байна.
Хөдөлмөрийн зах зээлийн барометрийн судалгааг жил тутам зохион байгуулж,
хөдөлмөрийн зах зээлд хамгийн эрэлт ихтэй ажил, мэргэжил, ажлын байрыг
тодорхойлох ажлыг тогтмолжуулж байна. 2013-2016 онд эдийн засгийн томоохон
салбаруудад шинэ бүтээн байгуулалтын 305 төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төсөөлөл
гарсан байна.
Нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэдэд сургалтын тодорхой хэлбэрээр богино хугацаанд
мэргэжлийн ур чадвар эзэмшүүлэх, тэднийг хөгжүүлэх зорилгоор “Хөдөлмөр
эрхлэлтийн сургалтын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрлэлийн
салбарын 113 аж ахуйн нэгж байгууллага дээр 3 мянга гаруй, авто тээврийн 9 аж ахуйн
нэгж байгууллагын үйлдвэрлэлд 900 гаруй залуусыг хүнд даацын машины жолоочоор
бэлтгэж, ажлын байртай болгожээ.

2014 онд энэхүү хөтөлбөрийн урсгал зардлын санхүүжилтэд нийт 63.5 тэрбум төгрөг
зарцуулахаар төсөвлөсөн ба дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.




Хөтөлбөрийн хүрээнд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөлөө:
Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөгөө өгөх, мэдээллээр хангах үйлчилгээнд
70.0 мянган иргэдийг хамруулна.
Ажил олгогчдыг дэмжих үйлчилгээнд 1500 иргэнийг хамруулж, ажил олгогчдод
дэмжлэг үзүүлнэ.
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Ажилд зуучлах үйлчилгээнд 60,0 мянган иргэнийг хамруулна.
Хөдөлмөрт бэлтгэх арга хэмжээнд 1500 хүн хамруулна.
Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулж, ажилгүй болон ажилгүйдэлд өртөж
болзошгүй иргэн, ажил олоход хүндрэлтэй иргэд, сургууль завсардсан, хөдөлмөрийн
насанд хүрсэн хүүхдэд мэргэжлийн ур чадвар эзэмшүүлэх, хөгжүүлэх зорилгоор дээрх
бүлгийн 12,800 иргэнийг хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтад хамруулна.
Малчин, хувиараа болон нөхөрлөл, хоршооны хэлбэрээр хөдөлмөр эрхлэх иргэнийг
дэмжиж, жижиг зээл олгоно;
Санхүүгийн дэмжлэгт нэг ажлын байр бий болгоход нэг сая төгрөгөөр тооцон 7500,0
ажлын байрт 7,5 тэрбум төгрөг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжихэд 2,0 тэрбум төгрөг, зээлийн хүүгийн нөхөн төлбөрт 300,0 сая төгрөг,
малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийн хөтөлбөрт 3,0 тэрбум төгрөг, нийт 29.8 тэрбум төгрөг
зарцуулж, 21,6 мянган иргэнийг дэмжинэ.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэ үйлчилгээнд:
 ХЭД тухай хуулийн 23.1.11-д хууль тогтоомжид заасан, түүнчлэн Засгийн газрын
болон Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн шийдвэрээр тодорхойлсон бусад
хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлнэ.
 Сум хөгжүүлэх сангийн жижиг зээлийн үйлчилгээнд 12,0 тэрбум төгрөг зарцуулна.
 Бизнес инкубацийн үйлчилгээнд давхардсан тоогоор 20,120 хүн хамруулна.
 Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулж, нийгмийн эмзэг бүлэгт зориулсан хөдөлмөр
эрхлэлтийн бодлогын хүрээнд ажилгүй иргэн, ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэн,
ажил олоход хүндрэлтэй иргэд болон хөдөлмөр эрхлээгүй 30,000 иргэнийг түр
хугацаагаар ажиллуулах, орлого нэмэгдүүлэх зорилгоор нийтийг хамарсан ажилд
оролцуулна.
Хөтөлбөр 2. Мэргэжлийн боловсролыг дэмжих, хөгжүүлэх үйлчилгээ
Засгийн газраас сүүлийн жилүүдэд мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд
суралцан, төгсөж байгаа оюутнуудыг үндэсний хэмжээний томоохон ажиллах хүчин
болгож, бүтээн байгуулалтын их ажлыг гүйцэтгэх өндөр ур чадвартай ажиллагчдын эгнээг
өргөтгөх чиглэлд ихээхэн анхаарал хандуулан ажиллаж байгаа бөгөөд мэргэжлийн сургалт
үйлдвэрлэлийн төвд суралцагчдыг дэмжин, оюутны тэтгэлэг, дотуур байранд хамруулах,
дадлагажуулах, төгсөөд ажлын байраар хангагдах нөхцөл, боломжийг нэмэгдүүлэхэд үйл
ажиллагаагаа чиглүүлж байна.
Тус салбарт өнөөгийн байдлаар хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдээс дурдвал:
 Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд 6925 мэргэжилтэй
ажилтан бэлдсэн бөгөөд үүнээс 5125 нь ажлын байраар хангагдсан байна. Уг
хөтөлбөрийн хүрээнд 5 сараар сурч буй сургалтын хөтөлбөрийн онол дадлагын
харьцааг 20:80 буюу дадлага давамгайлсан байдлаар зохион байгуулж байна. 2013
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онд хөтөлбөрийн хүрээнд Оюутолгой ХХК–иас 7,6 тэрбум төгрөгийг зарцуулаад
байна. Энэ хөтөлбөрийг 2014 оноос Засгийн газар бие даан хэрэгжүүлнэ.
Автомашины механикч, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэгч, кассын
ажилчин, бетон арматурчин, жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо боловсруулах
үйлдвэрлэл эрхлэгч, газар тариалан МАА хосолсон фермерч мэргэжлийн чадамжид
суурилсан сургалтын хөтөлбөрийг Швейцарийн хөгжлийн агентлагтай хамтран
боловсруулан хэрэгжилтийг зохион байгуулж байна.
Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, мэргэжлийн чадамжид суурилсан 30
сургалтын хөтөлбөр, сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулан сургалтад нэвтрүүлж
эхлээд байна.
Мэргэжлийн боловсрол сургалтын байгууллагын төгсөгчдийн мэдээллийг нэгтгэх
болон хөдөлмөр эрхлэлтийг судалж, мэдээлэх ажлыг зохион байгуулж байна.
Азийн Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр 2014 оноос эхлэн Мэргэжлийн боловсрол,
сургалтын салбарыг хөгжүүлэх 25 сая ам.долларын өртөг бүхий хөнгөлөлттэй
зээлийн төслийг бэлтгэх техникийн туслалцааны төсөл хэрэгжүүлэх тухай Харилцан
ойлголцлын Санамж бичгийг 2013 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдөр Эдийн засгийн
хөгжлийн яам, Хөдөлмөрийн яам болон Азийн хөгжлийн банкны хооронд
байгууллаа.

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх арга хэмжээний урсгал
зардалд 2014 онд нийт 77.5 тэрбум төгрөг зарцуулахаар төсөвлөлөө.
Мөн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ болон хүн амын амьжиргааны доод
түвшний өсөлттэй уялдуулан, 2014 оны төсвийн жилээс эхлэн улсын хэмжээнд үйл
ажиллагаа явуулж буй нийт 75 гаруй МСҮТ-ийн оюутанд сар бүр 45.0 мянган төгрөг
олгодог байсныг 70.2 мянган төгрөг болгоход нэмж шаардагдах 12.5 тэрбум төгрөгийг
төсөвлөлөө.
Хөтөлбөр 3. Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөгжүүлэх үйлчилгээ
ЖДҮ эрхлэлтийг дэмжих, хөгжүүлэх чиглэлээр ЖДҮДСангаар дамжуулан дараах
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна.
 Ажлын байр шинээр бий болгоход зориулж ажил олгогчдод хөнгөлөлттэй зээлийн
дэмжлэг үзүүлэх;
 ЖДҮ эрхлэгчдэд санхүүгийн түрээс /лизинг/-ээр үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг авч
ашиглахад дэмжлэг үзүүлэх;
 Төрөөс дэмжлэг авч үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн, ажлын байр бий болгосон жижиг,
дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах, гадаад,
дотоодын үзэсгэлэн худалдаанд хамруулах, ЖДҮ эрхлэгчдэд зориулсан сургалт зохион
байгуулах, зөвлөгөө өгөх;
 Зээлийн давхар батлан даалтын үйлчилгээ үзүүлэх.
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Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих чиглэлээр сангаас олгосон зээл, зээлийг
санхүүжүүлэхэд санд татан төвлөрүүлсэн нийт хөрөнгийн дүнг харуулбал дараах
байдалтай байна.
Хүснэгт 5. ЖДҮДС-ийн нийт хөрөнгийн урсгалын судалгаа
№

1
2
3

Эх
үүсвэрийн
төрлүүд
Улсын
төсөв
ЗГ-ын
бонд
Бусад

Зээлийн
эргэн
төлөлт
Тухайн
жилд санд
5
орж ирсэн
хөрөнгө
Тухайн
жилд
6
олгосон
зээл
САНГИЙН
НИЙТ
ЭРГЭЛТИЙН
ХӨРӨНГӨ
4

Нэмэгдсэн эх үүсвэрийн дүн /сая төг/
2008 хүртэл
нийт

2009 гүйц

2010 гүйц

2011 гүйц

2012 гүйц

2013 ХБГ

НИЙТ

2014 төсөл

3170.0

33193.0

30730.0

8351.3

970.0

251.5

76665.8

148.5

-

-

-

276480.0

4657.0

-

281137.0

-

-

10239.2

9604.1

3413.9

2058.0

50000.0

75315.2

11487.0

-

1000.0

2897.9

24635.4

17662.4

49100.0

95295.7

60000.0

3170.0

44432.2

43232.0

312880.6

25347.4

99351.5

528413.7

71635.5

3170.0

44342.0

41094.0

311343.3

25465.7

57068.8

482483.8

11000.0

3170.0

43432.2

40334.1

288245.2

7685.0

50251.5

433118.0

11635.5

2014 оны төсвийн жилд ЖДҮ эрхлэлтийг дэмжих сангийн урсгал зардалд нийт 4.1
тэрбум төгрөг төсөвлөсөн бөгөөд сангаас санхүүжүүлэх, зарцуулах арга хэмжээдэд нийт
62.1 тэрбум, төгрөг зарцуулахаар төлөвлөлөө.
Хөтөлбөр 4. Хөдөлмөрийн бодлого, удирдлагаар хангах үйлчилгээ
Тус хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын өмнө хүлээсэн үүргээ
биелүүлэх, ард иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлт,
хөдөлмөрийн харилцаа, мэргэжлийн боловсрол эзэмших, жижиг дунд үйлдвэрлэл
эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг улсын түвшинд хэрэгжүүлэх бодлогын арга хэмжээг
хэрэгжүүлж, мэргэжлийн арга зүйн туслалцаа үзүүлж байна.
Хөдөлмөрийн бодлого, удирдлагаар хангах үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд 2014 онд
28.2 тэрбум төгрөг зарцуулахаар төсөвлөлөө.

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ТӨСВИЙН
БАГЦ
Хүн амын өсөлт, хөгжлийг хангах, эх, хүүхэд, гэр бүлийг дэмжин тэтгэх бодлогыг
2014 онд хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг
нөхөн тооцох тухай хуулиар ажилласан жил нэмэгдснээр тэтгэвэр тогтоолгох нөхцөл
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хангагдсан болон тэтгэврийн хэмжээ нэмэгдсэн иргэдийн тэтгэврийг оны эхнээс олгож
эхлэх юм. Түүнчлэн Нийгмийн халамжийн тухай, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний
нийгмийн хамгааллын тухай хуулиудын нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж эхлэн,
Нийгмийн даатгалын багц хуульд шинэчлэл хийхээр төлөвлөж байна.
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/

Хөтөлбөрийн нэр

Нийт
урсгал
зардал

2014 оны төсөл
Үүнээс:
Бараа,
Цалин,
үйлчилгээний
НДШ
бусад зардал

Дунд хугацаа
Татаас ба
шилжүүлэг

2015 оны
төсөөлөл

2016 оны
төсөөлөл

414,917.7

17,316.1

9,494.8

388,106.8

413,201.7

381,021.2

Хөтөлбөр 1. Нийгмийн
халамжийн үйлчилгээ

80,687.5

14,075.9

4,899.0

61,712.6

84,500.2

88,541.8

Хөтөлбөр 2. Нийгмийн
даатгалын үйлчилгээ

320,162.9

320,162.9

313,899.6

276,791.4

Хөтөлбөр 3. Хүүхдийн эрхийн
хамгаалал, хөгжлийг дэмжих

11,265.9

1,863.6

3,469.6

5,932.8

11,832.4

12,540.3

Хөтөлбөр 4. Нийгмийн
хамгааллын бодлого, удирдлага

2,801.4

1,376.5

1,126.2

298.7

2,969.5

3,147.7

Нийт дүн

Зорилго
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбар нь хүний хөгжлийг хангах, хүүхэд,
залуучууд, ахмад настан, гэр бүл зэрэг зорилтот бүлгүүдийн хөгжил, хамгааллыг шинэ
түвшинд гаргах, иргэдэд нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг хүргэх, нийгмийн даатгал,
нийгмийн халамжийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр дүнг сайжруулах, төрөөс
зайлшгүй халамжийн тусламж, дэмжлэг авах шаардлагатай зорилтот бүлгийн иргэд үүний
дотор ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, бие даан амьдрах орлогын эх үүсвэрээ
олох чадваргүй өрх, иргэдийн амьжиргааг дэмжих зорилготой.
Хөтөлбөрийн зорилгууд
Хөтөлбөр 1. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ
Тодорхойлолт: Нийгмийн халамжийн сангаас зорилтот бүлгийн иргэнд тэтгэвэр, тэтгэмж,
хөнгөлөлт, тусламж, олон нийтэд түшиглэсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээ болон
төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх, ахмадын байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих
асуудлууд энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Нийгмийн зүгээс зайлшгүй дэмжлэг, туслалцаа үзүүлбэл зохих зорилтот бүлгийн
иргэдийн амьдралын баталгааг алдагдуулахгүй байх, тэдгээрийг ядуурал, хүнс хоол
тэжээлийн дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, нийгэм, хамт олон дунд бие даан амьдрах
боломжийг нэмэгдүүлэх зорилготой.
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Хөтөлбөр 2. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ
Тодорхойлолт: Нийгмийн даатгалын сангийн үйл ажиллагааны хэвийн нөхцөлийг хангах
зорилгоор хуулийн дагуу 1995 оноос өмнө тэтгэвэр тогтоолгосон иргэд болон цэргийн
тэтгэвэрт зориулан улсын төсвөөс нийгмийн даатгалын санд хөрөнгө төвлөрүүлэх,
нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зохистой удирдлагыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх
болон тэтгэврийн нөхөн олговор олгохтой холбоотой үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт
хамаарна.
Зорилго: Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах, хамрах хүрээг
өргөтгөх замаар сангийн орлогын эх үүсвэрийг тогтвортой бүрдүүлж, нийгмийн даатгалын
сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээг оновчтой зөв тодорхойлж, иргэдэд түргэн
шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх, иргэн, даатгуулагчид эрх зүйн хүрээнд мэргэжлийн
үйлчилгээг үзүүлэх замаар тэдний тэтгэвэр, тэтгэмж авах, хуульд заасан бусад эрхээ бүрэн
эдлэх, үйлчилгээний таатай нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.
Хөтөлбөр 3:Хүүхдийн эрхийн хамгаалал, хөгжил
Тодорхойлолт: Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц, үндэсний бодлого, хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг хангах үүднээс хүүхдийн эрхийг хамгаалах, дэмжихтэй холбогдсон бодлого,
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий Засгийн газрын агентлаг
буюу үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Зорилго: Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хөгжил оролцоог дэмжих замаар хүүхдийн
өнөөгийн болон хэтийн хөгжил, оролцоо, эрх хамгаалалтын тогтолцоог бэхжүүлэх.
Хөтөлбөр 4: Нийгмийн хамгааллын бодлого, удирдлага
Тодорхойлолт: Эдийн засгийн шинэ харилцаанд нийцсэн нийгмийн хамгааллын бодлогыг
хэрэгжүүлэх, шинэчлэх, өрх гэрийг дэмжин тэтгэх, нийгмийн эмзэг бүлгийн иргэдэд
төрөөс халамж, үйлчилгээ үзүүлэх, асрамжид авах зэрэг үйл ажиллагааг тус хөтөлбөрт
хамааруулна.
Зорилго: Хүнээ тэтгэх нийгмийн үүрэг, иргэнээ дэмжих төрийн үйлчилгээг хэрэгжүүлэх
үндсэн дээр хүний хөгжил, хүн амын өсөлтийг хангах, нийгмийн тэгш орчин бүрдүүлэх,
хүн амын амьдралын чанарыг сайжруулах, нийгмийн даатгал, халамжийн үйлчилгээний
чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, үр ашгийг дээшлүүлэх зэрэг тулгамдсан зорилтуудыг
хэрэгжүүлэхэд манай салбарын бодлого, үйл ажиллагаа чиглэгдэх болно.
Стратегийн тойм
 Зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн халамжийн тогтолцоог бий болгох;
 Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, амьжиргааны баталгаажих
төвшингөөс доогуур орлоготой айл, өрх, хараа хяналтгүй хүүхдүүд зэрэг төрөөс
зайлшгүй халамж шаардагддаг нийгмийн бүлэгт төрөөс дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх;
 Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг тогтвортой бүрдүүлэх;
 Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хөгжлийг дэмжих;
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Дунд хугацаанд баримтлах стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүд:
1. Эх /эцэг/ нь төрүүлсэн хүүхдээ 2 нас хүртэл, ихэр хүүхдийг 3 нас хүртэл өөрөө
асран хүмүүжүүлэх эдийн засгийн орчинг бий болгож хэрэгжүүлэх;
2. Олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоог нэвтрүүлэх эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх;
3. 1990-1995 оны хооронд өөрөөс үл хамаарах шалтгааны улмаас ажил хөдөлмөр
эрхлээгүй буюу эрхлэх боломжгүй байсан иргэдийн ажилласан жил тасарсаныг
ажилласнаар нөхөн тооцох эрх зүйн орчинг бүрдүүлсэн тул хөрөнгийг 2014 оны
төсвийн төсөлд тусган хэрэгжүүлэх;
4. Зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн нийгмийн халамжийн бодлого хэрэгжүүлэх;
5. Ахмадуудыг нийгмийн тустай ажил эрхлэх, хамтарч ажиллах санаачилгыг
дэмжинэ;
6. Өндөр настны асрамжийн төвийг хувийн хэвшлийн байгууллага шинээр байгуулах
эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ;
7. “Хүүхдийн мөнгө”-ийг үргэлжлүүлэн олгоно;
8. 16 нас хүртэлх өнчин, хагас өнчин хүүхдийн эдийн засгийн баталгааг төрөөс
хариуцах;
9. Нийгмийн даатгалын тогтолцооны болон хууль тогтоомжийн шинэчлэл,
хөгжлийг дэмжих чиглэлээр судалгаа, үнэлгээ хийх замаар нийгмийн даатгалын
хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох санал боловсруулах, хүргүүлэх;
10. Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын хамрах хүрээг өргөжүүлэн шимтгэлийн
орлогыг бүрдүүлж, нийгмийн даатгалын сангийн бие даасан тогтвортой байдлыг
хангах замаар сангийн зарлагын гүйцэтгэлийг хангах, тэтгэвэр, тэтгэмжийг цаг
тухайд нь олгох ажлыг шуурхай зохион байгуулж, үйлчилгээг сайжруулах;
11. Байгууллагын гадаад, дотоод харилцааг өргөжүүлж, ажил олгогч, даатгуулагчтай
хамтран ажиллаж хуулийг сахиулах, тэдний эрх ашгийг хамгаалах, даатгуулагч
төвтэй, төр хувийн хэвшлийн иж бүрэн түншлэлийн харилцаанд шилжүүлэх;
12. Даатгуулагчийн хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл мэндийн чанартай тусламж, үйлчилгээг
худалдан авдаг үйлчлүүлэгч төвтэй, нийгмийн хариуцлага бүхий тогтолцоог
бүрдүүлж хэрэгжүүлэх;
13. Нийгмийн даатгалын цахим мэдээллийн нэгдсэн сүлжээг боловсронгуй болгож,
дэвшилтэт шинэ технологи нэвтрүүлэх замаар түүний ашиглалт, үйлчилгээг
нийтэд хүртээмжтэй, ил тод болгож, нийгмийн даатгалын харилцаанд оролцогч
талуудын эрх ашгийг хамгаалсан олон нийтийн хяналтын нэгдсэн тогтолцоог бий
болгох, төлөвшүүлэх;
14. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн талаар Монгол Улсын төрөөс баримтлах үндэсний
бодлого, эрх зүйн орчны шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх;
15. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулинд хүүхдийн эдийн засгийн буюу эд хөрөнгө
өмчлөх эрх, хүүхдийн эрхийн зөрчлийн талаарх гомдол хүлээн авах, зөрчил
гаргагчид хариуцлага тооцох механизм бүрдүүлэх, хүүхдийн үрчлэл, хүүхдийн
байгууллагад ажиллагсдын нийгмийн баталгааны асуудлыг тусган, хүүхдийн
эрхийг хамгаалах эрх зүйн орчинг сайжруулна;
Дунд хугацаанд шийдвэрлэвэл зохих асуудлууд:
 Хүний хөгжлийг хангахад чиглэсэн шинэ бодлого, хөтөлбөрийг гарган хэрэгжүүлэх;
 Одоогийн хэрэгжиж байгаа хууль, эрх зүйн бодлогод шинэчлэл хийх замаар иргэн
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бүрт хүрсэн хөгжлийн гарцыг олох, гэр бүл, залуучуудад төлөвшил, хүмүүжил
олгох, чадварлаг, бүтээлч иргэн бий болгох;
“Хүүхдийн эрхийн тухай” НҮБ-ын конвенцийн хэрэгжилтийг хангах, Засгийн
газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр /2012-2016/-ийг хэрэгжүүлэх, хүүхдийн эрхийн
хамгаалал, хөгжлийн түвшинг дээшлүүлэх;
Нийгмийн даатгалын багц хуулиудыг шинэчлэх, нийгмийн даатгалын сангийн бие
даасан байдлыг хангах, нийгмийн даатгалын сангийн хуримтлалын санг бий болгох,
арвижуулах замаар урт хугацаанд тогтвортой, үр ашигтай үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлж, даатгуулагчдын итгэл үнэмшлийг нэмэгдүүлэх, эрсдлээс хамгаалах;
1990-1995 оны хооронд өөрөөс үл хамаарах шалтгааны улмаас ажил, хөдөлмөр
эрхлээгүй буюу эрхлэх боломжгүй байсан иргэдийн ажилласан жил тасарсныг
ажилласнаар нөхөн тооцох эрх зүйн орчин бүрдэж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах;
Нийгмийн халамж, асрамжийн үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх, давхардлыг
арилгах, чиглэлээр шинэчлэлийг үргэлжлүүлнэ.









Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд
Өмнөх

Шалгуур үзүүлэлт
2011

Одоо

Цаашдын төсөөлөл

2012

2013

2014

2015

2016

Хөтөлбөр 1. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ
Тоон үзүүлэлт
Орон гэргүй, тэнэмэл иргэдийн тооны бууралт /мян.хүн/

7

6.5

6

5

4.5

4.3

Нийгмийн халамжийн чиглэлийн хууль тогтоомжид заасны
дагуу хамрагдах ёстой зорилтот бүлгүүдийн хамрагдалтын
хувь

80

76

80

81

85

90

Чанарын үзүүлэлт
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ хүртэж байгаа иргэдийн амьжиргааны түвшин буурахгүй байх
Хөтөлбөр 2. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ
Нийгмийн даатгалд хамрагдалт /мян.хүн/
-

Ажил олгогчийн тоо

26.8

30.4

33.6

37.1

40

43.9

-

Даатгуулагчийн тоо

675.6

742

754.4

769.6

784.8

800

3

3.2

3.8

3.9

3.9

4

Хүүхдийн сурч, хүмүүжих орчны бүрдэлт /боловсролд
хамрагдалтын түвшин/ %

80.4

82.5

85.8

90

91

92

Хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдийн тоо /мянган хүүхдээр/

43

56

60

55

50

40

88.1

88.1

88.2

89

90

95

5

15

20

25

30

35

0.625

0.625

0.625

0.627

0.65

0.7

Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын тусламж
үйлчилгээ авсан иргэдийн тоо /давхардсан тоо-сая хүн/
Хөтөлбөр 3. Хүүхдийн эрхийн хамгаалал, хөгжлийг дэмжих

Хүүхдээс хүлээж авсан өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт хувь
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр төрийн зарим чиг
үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэсэн иргэний нийгмийн
байгууллагын тоо
Хөтөлбөр 4. Нийгмийн хамгааллын бодлого, удирдлага
Хүний хөгжлийн индекс /коэф/
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Ядуурлын түвшний бууралт /%/

29.8

27.9

26

25

23

22

Хүснэгт 3. Хөтөлбөрийн хураангуй /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр

2012 оны
гүйцэтгэл

2013 он
батлагдсан

2014 оны
төсөл

Нийт дүн

474,886.0

387,631.8

414,917.7

Хөтөлбөр 1. Нийгмийн халамжийн
үйлчилгээ
Хөтөлбөр 2. Нийгмийн даатгалын
үйлчилгээ
Хөтөлбөр 3. Хүүхдийн эрхийг
хамгаалал, хөгжлийг дэмжих
Хөтөлбөр 4. Нийгмийн хамгааллын
бодлого, удирдлага

Дунд хугацааны төсөөлөл
2015 он

2016 он

413,201.7

381,021.2

191,433.5

80,334.9

80,687.5

84,500.2

88,541.8

272,760.2

294,316.5

320,162.9

313,899.6

276,791.4

8,320.6

10,428.1

11,265.9

11,832.4

12,540.3

2,371.7

2,552.3

2,801.4

2,969.5

3,147.7

Зардлын чиг хандлага
Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын багц нь нийгмийн халамжийн
үйлчилгээ, нийгмийн даатгалын үйлчилгээ, хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хөгжлийг дэмжих
болон нийгмийн хамгааллын бодлого, удирдлага гэсэн үндсэн 4 хөтөлбөрөөр 2014 оны
урсгал зардалд 414.9 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн.
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд 2014 онд 80.7 тэрбум төгрөг зарцуулахаар
төсөвлөсөн. Үүний дотор нийгмийн халамжийн багц хуулийн дагуу алдарт эхийн одонтой
эхчүүдэд олгох тэтгэмж, төрөлжсөн асрамж, ахмад дайчин, ахмад настанд үзүүлэх
хөнгөлөлт, тусламж, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийтийн тээврийн
үнийн хөнгөлөлт зэрэг арга хэмжээнд нийт 60.8 тэрбум төгрөгийн зардлыг тусгав.
Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ буюу улсын төсвөөс нийгмийн даатгалын санд
олгох санхүүжилтийг 2014 онд 320.2 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн.
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зардлыг
2014 онд өнгөрсөн оныхоос 7.1 хувиар нэмэгдүүлж, 11.3 тэрбум төгрөг төсөвлөөд байна.
Нийгмийн хамгааллын бодлого, удирдлага хөтөлбөрийн хүрээнд нийгмийн
хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, арга хэмжээ болон салбарыг ерөнхий удирдлагаар хангах
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх бөгөөд 2014 онд нийт 2.8 тэрбум төгрөг төсөвлөлөө.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл

Хөтөлбөрийн нэр
Хөтөлбөр 1. Нийгмийн
халамжийн үйлчилгээ
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан

2012
2013
гүйцэтгэл батлагдсан

2014
төсөв

Дунд хугацааны
төсөөлөл
2015 он
2016 он

227

1660

1696

1696

1696

15

51

55

55

55

98

1,123

1,142

1,142

1,142
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Үйлчилгээний ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 2. Нийгмийн
даатгалын үйлчилгээ
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчилгээний ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 3. Хүүхдийн
эрхийг хамгаалал,
хөгжлийг дэмжих
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчилгээний ажилтан
Гэрээт ажилтан
Хөтөлбөр 4. Нийгмийн
хамгааллын бодлого,
удирдлага
Удирдах ажилтан
Гүйцэтгэх ажилтан
Үйлчилгээний ажилтан
Гэрээт ажилтан
НИЙТ

108

390

403

403

403

6

96

96

96

96

1,431

1,501

1,501

1,501

1,501

41

42

49

49

49

1,174

1,243

1,236

1,236

1,236

72

72

72

72

72

144

144

144

144

144

601

617

631

631

631

29

29

29

29

29

233

233

236

236

236

150

156

163

163

163

189

199

203

203

203

116

116

118

118

118

12

12

16

16

16

68

68

65

65

65

20

20

21

21

21

16

16

16

16

16

2,375.00

3,894.00

3,946.00

3,946.00

3,946.00

Хүснэгт 5. Салбарын орлого /сая төгрөг/

Салбарын орлого
Өөрийн орлого
Бусад
НИЙТ ДҮН

2012 оны
гүйцэтгэл

2013 оны
төсөв

2014 оны
төсөл

4,339.0
119.7
4,458.7

2,179.2
125.8
2,304.9

2,648.3
576.8
3,225.2

Дунд хугацааны төсөөлөл
2014 он
2,871.7
576.8
3,448.5

2015 он
3,172.9
576.8
3,749.7

Хөтөлбөр 1. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ
Зорилтууд
 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжийг зорилтот бүлэгт хүргэж, мөнгөн
тэтгэмж, тусламжаас гадна эмзэг бүлгийн иргэдийг идэвхижүүлэх, сургах, дэмжих
үйлчилгээг ТББ-уудын оролцоотойгоор хөгжүүлнэ;
 Иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлж, амьжиргааны түвшинг дээшлүүлнэ;
 Ядуурлыг бууруулна.
Хүснэгт 6. Дэд хөтөлбөрүүд /сая төгрөгөөр/
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Хөтөлбөрийн нэр

2012 оны
гүйцэтгэл

2013 оны
төсөв

2014 оны
төсөл

Нийт дүн

191,433.5

80,334.9

80,687.5

Дэд хөтөлбөр 1. Нийгмийн
халамжийн бодлого, удирдлага
Дэд хөтөлбөр 2. Зорилтот бүлэгт
олгох мөнгөн тусламж
Дэд хөтөлбөр 3. Зорилтот бүлэгт
зориулсан нийгмийн халамжийн
үйлчилгээ
Дэд хөтөлбөр 4. Нийтлэг мөнгөн
тусламж

Дунд хугацааны төсөөлөл
2015 он
2016 он
84,500.2

88,541.8

1,198.9

15,688.0

17,141.0

17,141.0

17,141.0

121,066.7

26,537.3

26,459.5

28,047.0

29,729.8

5,749.0

1,851.5

2,898.8

3,072.7

3,257.1

63,418.9

36,258.2

34,188.2

36,239.5

38,413.9

Нэмэлт мэдээлэл: Төсвийн тухай хуулийн дагуу 2013 оноос эхлэн нийгмийн халамжийн зарим төрөл орон
нутгийн суурь зарлагад ордог болсонтой холбоотойгоор халамжийн зардал 2012 оны түвшингээс буурч
харагдаж байна.

Зардлын чиг хандлага
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ хөтөлбөрийн хүрээнд 2014 онд 80.7 тэрбум
төгрөгөөр төсөвлөлөө. Тус хөтөлбөр нь Нийгмийн халамжийн бодлого удирдлага, Зорилтот
бүлэгт олгох мөнгөн тусламж, Зорилтот бүлэгт зориулсан нийгмийн халамжийн үйлчилгээ
болон нийтлэг мөнгөн тусламж гэсэн 4 дэд хөтөлбөрөөр төсөвлөгддөг бөгөөд нийтлэг
мөнгөн тусламж буюу улсын алдар цолтой ахмадууд, алдарт эхийн одонтой эхчүүдэд 2014
онд нийт 37.7 тэрбум төгрөг төсөвлөөд байна.
Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийтийн тээврийн хэрэгслийн үнийн
хөнгөлөлтөд 23.1 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн болно.
Хөтөлбөр 2. Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ
Зорилтууд
 Монгол Улсын иргэн бүр ирээдүйдээ, нийгмийн баталгаандаа итгэлтэй байх
нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр нийгмийн даатгалд хамрагдагсдын хүрээг өргөтгөж,
хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. Нийгмийн даатгалд хамрагдсан ажил олгогчийн тоог
2014 онд 37.1 мянга, 2015-2016 онуудад 40.0-43.9 мянгад хүргэнэ. Мөн нийгмийн
даатгалд хамрагдах даатгуулагчийн тоог 2014 онд 769.6 мянга, 2015-2016 онуудад
784.8 – 800.0 мянга болгохоор төсөвлөсөн болно.
 Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээ авсан иргэдийн тоог
(давхардсан тоогоор) 2014 онд 3.9 сая, 2015 – 2016 онуудад 3.9 – 4.0 сая гэж
төсөөлж байна.
Хүснэгт 7. Дэд хөтөлбөрүүд /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр

2012 оны
гүйцэтгэл

2013 оны
төсөв

2014 оны
төсөл

Дунд хугацаа
2015
2016
төсөөлөл
төсөөлөл

253

Нийт дүн
Дэд хөтөлбөр 1. Өндөр насны
тэтгэвэр
Дэд хөтөлбөр 2. Тэжээгчээ алдсаны
тэтгэвэр
Дэд хөтөлбөр 3. Цэргийн албан
хаагчдын тэтгэвэр
Дэд хөтөлбөр 4. ҮОМШӨ-ний
тэтгэвэр

272,760.2

294,316.6

320,162.9

313,899.6

276,791.4

212,881.6

223,148.5

237,954.2

227,954.2

177,954.2

-

-

-

56,288.2

71,168.1

82,208.7

85,945.4

98,837.2

-

-

-

3,590.4

Зардлын чиг хандлага
Тэтгэврийн даатгалын санд хуулийн дагуу 1995 оноос өмнө тэтгэвэрт гарсан иргэдийн
тэтгэврийн болон цэргийн албан хаагчдын тэтгэврийн зардлыг төр хариуцдаг бөгөөд
үүнээс гадна уг санд төсвөөс өгөх өглөгийг жил бүр тодорхой хэмжээгээр барагдуулсаар
байгаа болно. Тэтгэврийн даатгалын санд олгох татаасын хэмжээг 2014 онд 320.2 тэрбум
төгрөгөөр, үүнээс улсын төсвөөс нийгмийн даатгалын санд төлөх өглөгийг 2014 онд
барагдуулах хэмжээг 35.8 тэрбум төгрөг байхаар тус тус төсөвлөв.
Хөтөлбөр 3. Хүүхдийн эрхийн хамгаалал, хөгжлийг дэмжих
Зорилтууд
 Төрөөс хүүхдийн талаар баримтлах бодлого, эрх зүйн орчны шинэчлэлийг
хэрэгжүүлэх;
 Хүүхэд бүрийг /6-18 хүртэл насны/ хөгжлийн үнэлгээний карттай болгоно;
 Хүүхдийн ордон, зуслан, хөгжлийн төв, парк зэрэг хүүхдэд зориулсан үйлчилгээний
стандартыг батлуулан, хэрэгжүүлнэ;
 Монгол зан үйл, эх оронч үзэл, байгаль экологио хамгаалах талаар хүүхэд, өсвөр
үеийнхний үүсгэл санаачлага, аян, хөдөлгөөнийг дэмжиж, хамтран зохион
байгуулна;
 Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд иргэний боловсролоор дамжуулан эрүүл амьдралын дадал
олгох, аливаа хорт муу зуршлаас ангид байх, тодорхой зорилго тэмүүлэлтэй
амьдрах хүмүүжил олгох чиглэлээр гэр бүл, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн
санаачлагыг бүх талаар дэмжинэ;
 Хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллага, хөдөлгөөн, нэгдсэн зөвлөлийн үйл
ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн болон санхүү, эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлнэ;
 Гэр бүлийн зуслан, гэр бүлд зориулсан нийгмийн үйлчилгээг төрөөс дэмжих
бодлогын санал боловсруулж, хэрэгжүүлнэ;
 Гэр бүлийн боловсрол олгох тогтолцоог бий болгож, эцэг, эх, гэр бүлийн
гишүүдийн мэдлэг хандлагыг өөрчлөх сургалт, сурталчилгааг өргөжүүлэх чиглэлээр
төрийн болон ТББ-тай хамтран ажиллана;
Хүснэгт 8. Дэд хөтөлбөрүүд /сая төгрөг/
Хөтөлбөрийн нэр
2012 оны

2013 оны

2014 оны

Дунд хугацааны
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гүйцэтгэл

төсөв

төсөл

8,320.57

10,428.00

11,265.94

Нийт дүн
Дэд хөтөлбөр 1. Хүүхдийн
төлөө үйл ажиллагааны
бодлого, удирдлага
Дэд хөтөлбөр 2. Хүүхдийн
хөгжил, төлөвшил
Дэд хөтөлбөр 3. Хүүхэд
хамгаалал
Дэд хөтөлбөр 4. Хяналт,
шинжилгээ

төсөөлөл
2015 он
2016 он
11,832.36

12,540.34

4,285.00

5,131.23

5,535.78

5,761.93

6,107.64

2,640.46

3,594.63

3,834.22

4,064.28

4,308.13

1,365.89

1,669.37

1,861.69

1,973.39

2,091.79

29.22

32.77

34.25

32.77

32.77

Зардлын чиг хандлага
Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын хөтөлбөрийн хүрээнд Хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх
стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, хүүхдийн байгууллагуудын хэвийн үйл ажиллагааг
хангах, хүүхдийн эрхийн хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус
байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжих, Эх орон 36 хөтөлбөр зэрэг арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлэхээр тооцож, нийт 11.3 тэрбум төгрөгийн зардлыг 2014 оны төсөвт тусгалаа.
Хүүхэд, хөгжил, хамгааллын хүрээнд 2013 онд эрх зүйн шинэчлэл, арга зүйн өөрчлөлт
шинэчлэлтийг хангах зорилтын дагуу хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний арга зүй, гарын
авлагыг боловсруулах, хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх хүний нөөцийг
чадавхжуулах, хүүхдийн эрхийг хэрэгжүүлэх хууль эрх зүйн орчинд шаардлагатай нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах ажлыг батлуулахаар ажиллаж байна.
Хөтөлбөр 4. Нийгмийн хамгааллын бодлого, удирдлага
Зорилтууд
 Хүнээ тэтгэх нийгмийн үүрэг, иргэнээ дэмжих төрийн үйлчилгээг хэрэгжүүлэх
үндсэн дээр хүний хөгжил, хүн амын өсөлтийг хангах нийгмийн тэгш орчин
бүрдүүлнэ.
 Хүн амын амьдралын чанарыг сайжруулна.
 Нийгмийн даатгал, халамжийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, үр
ашгийг дээшлүүлнэ.
Хүснэгт 9. Дэд хөтөлбөрүүд /тэрбум төгрөг/

Хөтөлбөрийн нэр

2012 оны
гүйцэтгэл

2013 он
төсөв

2014 оны
төсөл

Дунд хугацаа
2015
төсөөлөл

2016
төсөөлөл

Нийт дүн

2,371.68

2,328.64

2,801.41

2,969.49

3,147.66

Дэд хөтөлбөр 1. Бодлогын удирдлага

1,580.83

1,455.33

1,754.53

1,859.80

1,971.38
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Дэд хөтөлбөр 2. Нийгмийн
хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, арга
хэмжээ

790.85

873.31

1,046.88

1,109.70

1,176.28

Зардлын чиг хандлага
Нийгмийн хамгааллын бодлого, удирдлага хөтөлбөрийн хүрээнд салбарын ерөнхий
удирдлага, нийгмийн хамгааллын үндэсний хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй
холбогдсон үйл ажиллагааны зардлыг тусгасан бөгөөд 2014 онд "Жендерийн тэгш байдлыг
хангах үндэсний хөтөлбөр", "Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрүүдийг устгах
үндэсний хөтөлбөр", "Өрхийн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр” зэрэг нийт 7
үндэсний хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж нийт 2.7 тэрбум төгрөг
тусгалаа.

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/

Хөтөлбөрийн нэр

НИЙТ ДҮН
Хөтөлбөр 1.Эдийн засаг,
хөгжлийн нэгдсэн
удирдлага, бодлого
боловсруулах
Хөтөлбөр 2.Худалдаа,
эдийн засгийн харилцаа

9,126.9

2014 оны төсөл
Үүнээс:
Бараа,
Цалин,
үйлчилгээний
НДШ
бусад
3,323.8
5,554.5

7,321.1

2,117.8

4,983.9

219.4

7,934.7

7,883.4

1,805.8

1,206.0

570.6

29.2

1,877.3

1,892.0

Нийт
урсгал
зардал

Дунд хугацаа
Татаас
шилжүүлэг

2015
төсөөлөл

2016
төсөөлөл

248.6

9,812.0

9,775.4

Эдийн засгийн хөгжлийн сайдын 2014 оны урсгал төсвийн багцын хэмжээг 9.1
тэрбум төгрөгөөр төлөвлөж байна.
Хөтөлбөр 1. Эдийн засгийн хөгжил, шинэтгэлийн нэгдсэн бодлого
Хөтөлбөрийн тодорхойлолт: Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн урт, дунд хугацааны
төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, шинэтгэлийн бодлого, төлөвлөлттэй холбоотой
байгууллагын үйл ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Стратегийн зорилго: Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, шинэтгэлийн
бодлогыг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангах замаар эдийн засгийн аюулгүй байдлыг
хангах хүн амын амьжиргааны түвшинг тогтвортой дээшлүүлэх
Хөтөлбөрийн зорилт: Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, урт, дунд
хугацааны стратеги төлөвлөлт, эдийн засгийн шинэтгэл, инноваци, технологи бүтцийн
өөрчлөлтийн бодлого, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх, салбар хоорондын
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уялдааг хангах, хөрөнгө оруулалтын хөгжлийн бодлогуудыг боловсруулах, нэгдсэн
удирдамжаар хангах, Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, Мянганы хөгжлийн зорилт,
Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн биелэлтэд хяналтшинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх, бодлогын баримт бичиг боловсруулахад шаардагдах
судалгааны ажил хийх.
Хөтөлбөр 2.Худалдаа эдийн засгийн харилцаа
Хөтөлбөрийн тодорхойлолт: Чөлөөт бүсийн талаар баримтлах бодлого, чиглэлийг
тодотгон дүгнэлт гаргах, Монголын чөлөөт бүсүүдийн худалдаа, эдийн засгийн ерөнхий
төсөөллийг тооцоолох, зөвлөмж боловсруулах, УИХ, Засгийн газраас чөлөөт бүсийн талаар
гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий байгууллагын үйл
ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Стратегийн зорилт: Монгол Улсын Чөлөөт бүсүүдийг гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагч
нарт бизнес эрхлэх таатай нөхцөлийг хангасан, орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи
нэвтэрсэн, дэд бүтэц бүхий олон улсын нийтлэг зарчмаар хөгжүүлэх эрх зүй, эдийн засгийн
таатай орчин бүрдүүлж, улмаар улс орны болон бүс нутгийн хөгжилд чөлөөт бүсийн
оруулах үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэхэд оршино.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
Гүйцэтгэлийн шалгуур
Д/Д
Арга хэмжээ
үзүүлэлт
Улс орны эдийн засаг,
Монгол Улсын эдийн засаг,
нийгмийн хөгжлийн чиг
нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн
хандлага, бодлого, хэтийн
чиглэл, төсвийн төсөөлөл,
1
болон дунд хугацааны стратеги дунд хугацааны стратеги,
боловсруулах, бодлогын
нэгдсэн төлөвлөгөөг
удирдамжаар хангах
боловсруулна

2014 оны зорилтот түвшин
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг
2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл,
2014-2015 оны төсвийн төсөөлөл, дунд
хугацааны стратеги төлөвлөгөөг
боловсруулан УИХ, ЗГ-аар батлуулсан
байна

2014 онд дэлхийн эдийн засгийн
Эдийн засгийн макро үндсэн
болон Монгол улсын макро эдийн
үзүүлэлтийн тооцоо таамаглал засгийн тооцоо судалгааг тогтмол
, төсөөллийг бодитоор хийж
гаргаж, эдийн засгийн гадаад, дотоод
тэнцвэрт харьцааг бүрдүүлнэ. эрсдлийг тооцож бодлогыг шийдвэр
гаргах түвшинд тогтмол танилцуулна.

2

Макро эдийн засгийн үндсэн
үзүүлэлтийн тооцоо, төсөөлөл
гаргаж, тэнцвэрт харьцааг
бүрдүүлэх, бодлогын
удирдамжаар хангах

3

Хүн ам, иргэдийн амьжиргааны Санхүү эдийн засгийн
түвшинг дээшлүүлэх бодлого,
болзошгүй хямралыг даван
стратегийг төлөвлөх, бодлогын туулах арга замыг
удирдамжаар хангах
тодорхойлсон байна.

Орон нутгийн хөгжлийн индекс,
Нийгмийн жишиг нормативийг
бодлого төлөвлөлтөд ашиглаж, МХЗын хэрэгжилтийн Үндэсний 5 дахь
илтгэлийг боловсруулна.
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4

5

Эдийн засгийн бүтцийн
өөрчлөлт, шинэтгэлийн болон
зах зээлийг боловсронгуй
болгох бодлогыг улам
гүнзийрүүлэх стратегийн
төлөвлөлтийг боловсруулсан
байна.
Төр хувийн хэвшлийн
Хувийн хэвшлийн хөгжлийг
түншлэлийн хүрээнд
дэмжих, төр, хувийн хэвшлийн
концессийн гэрээгээр хийгдэх
түншлэлийг хөгжүүлэх бодлого,
ажил үйлчилгээ нэмэгдсэн
стратеги боловсруулах;
байна.
Эдийн засаг, нийгмийн
шинэтгэл, эдийн засгийн
бүтцийн өөрчлөлт, зах зээлийн
үйл ажиллагааны бодлого,
стратеги боловсруулах,
бодлогын удирдамжаар хангах;

6

Үндэсний технологийн хөгжил,
Монгол Улсын өрсөлдөх
инновацийг хөгжүүлэх бодлого,
чадвар 2013 онд 5 хүртэл
стратеги боловсруулах,
пунктээр доошилсон байна.
бодлогын удирдамжаар хангах

7

Эдийн засгийн тэргүүлэх
чиглэл, салбарыг тодорхойлох,
салбарын болон бүс нутгийн
хөгжлийн бодлого
боловсруулах, бодлогын
удирдамжаар хангах
Монгол Улсын эдийн засаг
нийгмийг 2014-2017 онд
хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл,
УХОХ-ийг баримтлана

8

Салбаруудын хөгжлийн
бодлогын уялдааг хангах,
хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн
бодлого, стратеги, төлөвлөгөө
боловсруулах, хөрөнгө
оруулалтын төслүүдийн дүн
шинжилгээ хийх, хяналт тавих.

9

МХЗ, Үндэсний хөгжлийн цогц
бодлого, Засгийн газрын үйл
ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн Үнэн, бодитой, тоо баримтад
чиглэлийн хэрэгжилтийн явцад үндэслэсэн байна.
хяналт-шинжилгээ хийх, үр
дүнд үнэлгээ өгөх

Уул уурхайд түшиглэсэн эдийн засгаас
үйлдвэрлэл худалдаа , газар тариаланг
хөгжүүлэх өрсөлдөх чадвар бүхий
мэдлэгийн эдийн засгийн суурийг
тавих бодлого боловсруулсан байна.
Компанийн засаглалийг сайжруулах,
өрсөлдөх чадвар, бүтээмжийг
нэмэгдүүлэх, төр хувийн хэвшлийн
түншлэлийн бодлогын баримт бичгийг
ЗГ, УИХ-аар батлуулан гаргана.
Өндөр технологийн талаар төрөөс
баримтлах бодлого, Технологи
үндэсний хөтөлбөр, Бренд
бүтээгдэхүүний боловсруулж,
Инновацийн хууль, түүнийг дагалдаж
гарах сангуудийн дүрэм журам,
санхүүжилт шийдэгдсэн байна.
Эдийн засгийн тэргүүлэх салбарыг
тодорхойлсон төлөвлөлтийн
тогтолцоог бүрдүүлэх хөгжлийн
бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн
төслийг батлуулсан байна. Монгол
Улсын Үйлдвэржилтийн хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг хангах бодлого
төлөвлөлтийг гаргана
Улсын хөрөнгө оруулалтын 2014-2017
оны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний төлөвлөгөөг гаргаж
Сайншанд, Дархан -Сэлэнгийн аж
үйлдвэрийн цогцолбор төсөл, Шинэ
бүтээн байгуулалт, Өмнийн говийн
бүтээн байгууллатын хөтөлбөр,
аймгуудад үйлдвэржилтийг
хэрэгжүүлэх бодлого, Чөлөөт
бүсүүдийн хөгжил, хөрөнгө
оруулалтыг нэмэгдүүлэх, үйл
ажиллагааг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ
авна.
ҮХЦБ, Засгийн газрын үйл
ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, Эдийн
засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2013 оны
Үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөөний
хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ
үнэлгээ хийж Засгийн газар, УИХ-д
танилцуулж цаашид авах арга
хэмжээний талаар саналаа хүргүүлсэн
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байна

10

Судалгаа, шинжилгээ хийх

Бодлого төлөвлөлт болон
томоохон бүтээн
байгууллалтын ажлын суурь
үндэслэл болно.

11

Байгууллагын хэвийн үйл
ажиллагаа, төрийн захиргааны
удирдлагын манлайлалаар
хангах

Төрийн албаны болон бусад
хууль тогтоомжийг дагаж
мөрдөнө.

Дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх бодлогын
томоохон төсөл хөтөлбөрийг
боловсруулахад шаардлагатай
төслүүдийн ТЭЗУС болон Бодлогын
судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн
байна.
ЭЗХЯ-д олон улсын чанарын
удирдлагын ISO стандартыг
нэвтрүүлэх, үйл ажиллагааны чадавхи,
гүйцэтгэлийн түвшин сайтай төрийн
албан хаагчид бүхий төрийн
байгууллага болох ажлыг
үргэлжлүүлэн хийнэ.

Хүрэх үр дүн: Монгол Улсын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх 2014 оны Үндсэн чиглэл,
эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн 2014-2017 оны тэргүүлэх чиглэлийг хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөөг боловсруулсан байна.
Эдийн засгийн бүтцийн шинэтгэлийн бодлого, инноваци, технологийн хөгжлийн
баримтлах бодлого, стратегийг боловсруулсан байна.
Эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудын хөгжлийн уялдааг хангах, улсын хөрөнгө
оруулалтын нэгдсэн бодлого, стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж, хөрөнгө оруулалтын
томоохон төслүүдийг үнэлж дүгнэх дүн шинжилгээ хийсэн байна.
Чөлөөт бүсүүдийн хөгжлийг түргэтгэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх арга
хэмжээг авсан байна.
Гадаадын хөрөнгө оруулалтын
нэгдсэн мэдээллийн бүртгэл, хяналтын үйл
ажиллагаа сайжирч, төрийн байгууллагуудтай холбогдсон байна.
Гадаадын зээл тусламжийн нэгдсэн бодлого сайжирч, зээл тусламжийн үр ашгийг
нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна.
Хүснэгт 3. Төсвийн хураангуй
Хөтөлбөр
НИЙТ ДҮН
Хөтөлбөр 1.Эдийн засаг, хөгжлийн нэгдсэн удирдлага,
бодлого боловсруулах
Хөтөлбөр 2.Худалдаа, эдийн засгийн харилцаа

2013
оны
төсөв
8,970.3

2014
оны
төсөл
9,126.9

7,330.9
1,639.4

7,321.1
1,805.8

Дунд хугацаа
2015
2016
төсөөлөл төсөөлөл
9,812.1
9,775.4
7,934.7
1,877.4

7,883.4
1,892.0
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Зардлын чиг хандлага: Эдийн засгийн хөгжлийн яамны орон тоог Засгийн газрын 2012
оны 14 дүгээр тогтоолоор батлагдсан бүтэц, орон тоонд үндэслэн хянаж цалин, НДШ-ийн
зардалд 2.0 тэрбум төгрөг, хөгжлийн бодлоготой уялдуулан хийгдэх бодлогын судалгааны
ажилд зориулан 3.3 тэрбум төгрөг, төвлөрсөн арга хэмжээний зардалд 780.0 сая төгрөг
төлөвлөсөн.
Чөлөөт бүсийн ажлын алба болон худалдаа, эдийн засгийн чөлөөт бүсийн зардлыг 1.6
тэрбум төгрөгөөр тооцон Эдийн засгийн хөгжлийн сайдын төсвийн багцад тусгалаа.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Эрүүл мэндийн сайдын багцын 2014 оны нийт урсгал зардал 450.6 тэрбум төгрөгөөр
тооцож төсвийн төслийг боловсрууллаа.
Хүснэгт 1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны төсвийн хураангуй /сая.төг/
2014 онытөсөл
Дундхугацаа
Үүнээс:
Нийт
Хөтөлбөрийн нэр
2015
2016
Бараа,
урсгал
Цалин,
Татаас
төсөөлөл төсөөлөл
үйлчилгээний
зардал
НДШ
шилжүүлэг
бусад
450,618.0
205,179.7
131,539.8
113,898.5 522,513.7
600,890.8
НИЙТ ДҮН
Хөтөлбөр-1 Нийгмийн
57,981.8
12,115.6
23,115.2
22,751.0
67,744.6
77,906.3
эрүүл мэнд
Хөтөлбөр-2
Эмнэлгийн
тусламж
358,159.9
181,889.1
73,175.3 414,117.5
476,235.1
103,095.6
үйлчилгээ
Хөтөлбөр-3
Эрүүл
мэндийн
удирдлага,
34,476.3
11,175.0
5,329.0
17,972.3
40,651.6
46,749.3
мэдээлэл

Хүснэгт 2. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2012-2016 оны урсгал зардал хөтөлбөрөөр:
Дундхугацаа
2012
2013 оны 2014 оны
Хөтөлбөрийннэр
гүйцэтгэл
төсөв
төсөл
2015
2016
40,251.0
54,002.1
57,981.8
67,744.5
77,906.2
Хөтөлбөр-1 Нийгмийн эрүүл мэнд
1.1 Эрүүл мэндийг дэмжих

9,048.9

16,998.8

17,292.1

20,431.7

23,496.5

1.2 Халдварт өвчний урьдчилан
сэргийлэлт, хяналт
1.3 Халдварт бус өвчний урьдчилан
сэргийлэлт, хяналт

18,628.9

24,628.3

23,023.0

26,750.3

30,762.8

11,937.6

12,116.2

17,409.6

20,269.3

23,309.7
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635.6

258.8

257.1

293.3

337.3

тусламж

274,424.1

328,163.8

358,159.9

414,117.5

476,235.1

тусламж

186,334.2

221,817.9

246,071.7

283,578.8

326,115.6

тусламж

88,089.9

106,345.9

112,088.2

130,538.6

150,119.4

мэндийн

37,014.4

30,614.1

34,476.3

40,651.6

46,749.3

351,689.5

412,780.0

450,618.0

522,513.6

600,890.6

1.4 Орчны эрүүл мэнд
Хөтөлбөр-2
Эмнэлгийн
үйлчилгээ
2.1 Үндсэн мэргэжлийн
үйлчилгээ
2.2 Төрөлжсөн мэргэжлийн
үйлчилгээ
Хөтөлбөр-3
Эрүүл
удирдлага, мэдээлэл
НИЙТ ДҮН

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны урсгал зардлын хөтөлбөрийн хураангуй:
Хөтөлбөр 1:Нийгмийн эрүүл мэнд
Стратегийн зорилго: Эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжихэд нийгмийн эрүүл мэндийн
тусламж, үйлчилгээг гол чиглэл болгох
Хөтөлбөрийн тодорхойлолт: Халдварт болон халдварт бус өвчин эмгэгээс өвчин, эмгэгээс
урьдчилан сэргийлэх, хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл мэндийг дэмжих үйл
ажиллагаа, хүн амын эрүүл мэндийн байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тандах, судлах,
хянах, хамгаалах, тэдгээрийг арилгахад чиглэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагын дангаар
болон төр, олон нийт, байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг
сайжруулахад чиглэгдсэн нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ хамаарна.
Нийгмийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагаанд 2014 онд Эрүүл мэндийн сайдын урсгал
төсвийн багцад нийт 58.0 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар тооцлоо. Энэ нь хөтөлбөрт
хуваарилсан нийт урсгал зардлын 13.0 хувийг эзэлж байна.
Хөтөлбөр 2: Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
Стратегийн зорилго: Хүн амд эмнэлгийн үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ, өдрийн
эмчилгээг аймаг, хот, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүдээр дамжуулан улсын хэмжээнд,
ерөнхий болон төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг цогц байдлаар цаг алдалгүй,
хүртээмжтэй үзүүлэх.
Зорилго: Хүний өвчин эмгэг, гэмтлийг илрүүлэх, оношлох, магадлах, илааршуулах,
сэргээн засах, сэргийлэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах,
эмнэлгийн үйл ажиллагаа болон сургалт, эрдэм шинжилгээний ажил явуулах, болон
эмнэлгийн мэргэжилтний дангаар буюу хамтран гүйцэтгэх үйл ажиллагааг хангахад
оршино.
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээнд 2014 онд Эрүүл мэндийн сайдын урсгал төсвийн багцад
нийт 358.1 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар тооцлоо. Энэ нь хөтөлбөрт хуваарилсан нийт
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урсгал зардлын 79.5 хувийг эзэлж байна. Энэ хөтөлбөр нь Үндсэн мэргэжлийн тусламж
үйлчилгээ, Төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ гэсэн 2 дэд хөтөлбөртэй.
Хөтөлбөр 3 : Эрүүл мэндийн удирдлага, мэдээлэл
Хөтөлбөрийн тодорхойлолт: Эрүүл мэндийн салбарын бодлого, эрх зүйн орчин,
нотолгоонд суурилсан удирдлага, зохицуулалтыг сайжруулж, эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээний тогтолцоо, уялдааг бэхжүүлж, мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгох,
эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийг хангаж, нийгмийн асуудлыг
шийдвэрлэхэд чиглэгдэнэ.
Эрүүл мэндийн удирдлага, мэдээлэлийн хөтөлбөрт 2014 онд Эрүүл мэндийн сайдын урсгал
төсвийн багцад нийт 34.5 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар тооцлоо.Энэ нь хөтөлбөрт
хуваарилсан нийт урсгал зардлын 7.5 хувийг эзэлж байна.
График 1. Эрүүл мэндийн салбарын 2014 оны урсгал зардал, санхүүжилтийн эх үүсвэрээр:

Урсгал зардлын санхүүжилтийн эх үүсвэр
Гадаадын
төслийн
зээлээс
санхүүжих, 2.6
Төсвөөс
санхүүжих,
311.4

Эpүүл мэндийн
даатгалаас
санхүүжих,
123.4

Үндсэн болон
туслах үйл
ажиллагааны
орлогоос
санхүүжих,
13.3

2014 оны урсгал зардлыг эх үүсвэрээр нь задлан үзвэл улсын төсвөөс 311.4 тэрбум
төгрөг, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 123.4 тэрбум төгрөг, үндсэн болон туслах
үйлчилгээний бусад орлогоос 13.3 тэрбум төгрөг, гадаадын төслийн зээлээс 2.5 төгрөг
буюу нийт 450.6 тэрбум төгрөг болж байна.

Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн чадамжтай уялдуулан 2014 онд даатгуулагчид
үзүүлэх тусламж үйлчилгээний хувьсах зардлын хэмжээг бодит өртөгийн судалгаанд
үндэслэн шинэчлэн тогтоон төсвийн төсөлд тусгалаа. Тарифыг тусламж үйлчилгээний
бодит өртөгт ойртуулан нэмэгдүүлснээр даатгуулагчийн хувиасаа төлөх төлбөрийн
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хэмжээ буурах, тусламж үйлчилгээний чанар, хяналт сайжирах, мөн улсын төсвийн
ачаалал буурах зэрэг ач холбогдолтой байна.
Эрүүл мэндийн сайдын багцын ЭМД-ын санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 2014 онд
123.4 тэрбум төгрөгөөр төсөвлөсөн нь 2013 оныхоос 33 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж
салбарын 2014 оны нийт санхүүжилтийн 27.4 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд 2013 оныхтой
харьцуулахад 5.3 хувиар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна

График. 2 Эрүүл мэндийн даатгал /тэрбум төгрөг/
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Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих
Эрүүл мэндийн даатгалын эзлэх хувь

Төсвийн санхүүжилт
Тусламж үйлчилгээний өртөгийг санхүүжүүлэх эх үүсвэрээр /ЭМДСан, төлбөртэй
тусламж үйлчилгээ, улсын төсвөөс санхүүжүүлэх тусламж үйлчилгээ/ нь бодит өртөгт үе
шаттайгаар ойртуулан шинэчлэн тогтоосноор санхүүжилтийн эх үүсвэр оновчтой болж
дутагдаж байгаа зардлын зөрүүг төсвөөс нөхөж байгаа тогтолцоо өөрчлөгдөж төсвийн
ачаалал цаашид буурахаар байна. Төсвийн нийт санхүүжилтийг 311.4 тэрбум төгрөгөөр
тооцож тусгав.
Үндсэн үйл ажиллагааны болон бусад орлого
“Эрүүл мэндийн тухай” хуулийн 21.3, 21.5 дахь заалт, “Төлбөртэй үзүүлэх тусламж,
үйлчилгээний жагсаалт, журам батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын 2006 оны 277 тоот
тушаалын 1-р хавсралтын “Тусламж, үйлчилгээг төлбөртэй үзүүлэх журам” болон “Төрийн
өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагад нэмэлтээр үзүүлэх тусламж үйлчилгээний жагсаалт,
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журам батлах тухай” заалт,даатгуулагчид үзүүлэх хувьсах зардлын хэмжээг
нэмэгдүүлэхтэй холбоотойгоор хамтын төлбөрийн нэмэгдэх эх үүсвэрийг үндэслэн үндсэн
үйл ажиллагааны болон бусад орлогыг 13.2 тэрбум төгрөг байхаар 2013 оны батлагдсан
төсвөөс 3.9 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэн тооцов.
Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих
Эрүүл мэндийн сайдын багцын гадаадын төслийн зээлийн эх үүсвэрээс санхүүжих
төсөл, хөтөлбөрийн дотоод урсгал зардал 2.6 тэрбум төгрөг болно.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны урсгал зардлын
хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй:
Салбарын Зорилго: Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны “Эрүүл чийрэг Монгол хүн” хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэх зорилго
тавин ажиллаж байна.
Зорилт: Шударга өрсөлдөөн, чөлөөт сонголтод суурилсан олон улсын стандартад
нийцсэн, эрүүл мэндийн оношилгоо, эмчилгээ, үйлчилгээ авах боломжийг иргэн бүрт олгох
нь эрүүл мэндийн салбарын үндсэн зорилт болно.
Дээрхи зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд 2014 онд дараах бодлого, шинэчлэлийг
хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
 Монгол хүний эрүүл мэндийн эрсдэлийг бууруулах
 Эх орондоо чанартай оношилгоо, эмчилгээ хийлгэх боломжийг бүрдүүлэх
 Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын шинэчлэлийг хийх
 Импортын эмийн болон хүнсний аюулгүй байдлыг хангах шинэчлэлийг хийх зэрэг
болно.
СТРАТЕГИЙН ЕРӨНХИЙ ТОЙМ /2012-2016/
Эрүүл мэндийн салбарын бодлогын чиглэл нь Монгол улсын үндсэн хууль, Эрүүл мэндийн
тухай хууль, Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль,
бодлогын баримт бичгүүдэд үндэслэнэ.
Эрүүл мэндийн салбарын бодлогын чиглэлийг хэрэгжүүлэхийн тулд шударга өрсөлдөөн
сонголтонд суурилсан, хамгийн чанартай эрүүл мэндийн оношлогоо, эмчилгээ,
үйлчилгээ авах боломжийг иргэн бүрт олгох эрүүл мэндийн салбарын үндсэн зорилт
тавин ажиллаж байна. Энэхүү зорилтыг хангах үүднээс дараахь бодлогын тэргүүлэх
чиглэлийг авч хэрэгжүүлнэ, Үүнд:
1. Монгол хүний эрүүл мэндийн эрсдэлийг бууруулах
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Энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд Нийгмийн эрүүл мэндийг бүх нийтийн үйлс
болгон эрүүл мэндийн асуудалд бусад салбарын оролцоо, хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.
 Сүүлийн жилүүдэд хүн амын дунд урьдчилан сэргийлж болох өвчин ялангуяа
халдварт бус өвчний тохиолдлын тоо эрс нэмэгдэж байна. Иймд хүн амын дунд
халдварт бус өвчин үүсгэгч эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах тухайлбал, хүн
амд зохистой хооллолтын талаар мэдлэг олгох, архи тамхины хэрэглээг
бууруулах, хөдөлгөөн - эрүүл мэнд, стресс менежмент гэх мэт чиглэлээр эрүүл
зан үйл, хандлагыг төлөвшүүлэх, хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох үйл
ажиллагааг эрчимжүүлнэ.
 Дэлхий дахинаа тулгамдсан асуудал болоод байгаа уур амьсгалын дулаарал,
цөлжилт, уул уурхай, хотжилтын улмаас хүн амын эрүүл мэндэд нөлөөлж буй
эрсдэлт хүчин зүйлсийг бууруулах чиглэлээр үндэсний хөтөлбөр, стратегийг
боловсруулан баталж хэрэгжүүлнэ.
 Хүн амд суурилсан халдварт өвчний эрт илрүүлэг, бүртгэл хяналтын тогтолцоог
сайжруулах, улмаар эрсдэлийн үеийн удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх
зорилгоор “Эрсдэлийн шуурхай удирдлагын төв” байгуулна.
2. Иргэд эх орондоо чанартай оношлогоо, эмчилгээ хийлгэх боломжийг бүрдүүлэх
Энэхүү зорилтын хүрээнд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд бүх
нийтийг хамруулах дэлхий дахины зорилтыг хэрэгжүүлнэ.
 Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийн тусламж үйлчилгээний хүрээг өргөжүүлж,
өдрийн болон гэрээр үзүүлэх тусламж үйлчилгээ, хөнгөвчлөх эмчилгээний тусламж
үйлчилгээг оруулах замаар хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, бүтэц зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох арга
хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
 Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүдийг сүлжээ хэлбэрээр зохион байгуулж нийт 9
сүлжээнд хувааж, гуравдагч шатлалын эмнэлгийн зарим тусламж үйлчилгээг
хоёрдогч шатлалын эмнэлэгт
шилжүүлэх замаар эмнэлгүүдийн ачааллыг
бууруулах, хоёрдогч шатлалын эмнэлгүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх арга хэмжээг
хэрэгжүүлнэ.
 Бүх аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дэргэд оношилгооны төвийг үе шаттайгаар
байгуулж, хүчин чадлыг бэхжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
 Хүүхдэд тохиолдож буй төрөлхийн гаж хөгжил, удамшлын эмгэгийг эрт оношлох
“Эх, ураг, нярайн эрт оношилгооны төв буюу Пренатологийн төвийг Эх хүүхдийн
эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дэргэд байгуулах ажлыг эрчимжүүлж нэн
шаардлагатай хэд хэдэн төрлийн эрт илрүүлэх оношилгоо, үзлэг, шинжилгээ
хийгдэх боломжийг бүрдүүлэх.
 Телемедицины үндэсний сүлжээг байгуулж, зайн оношлогоог өргөтгөх;
 Анагаахын боловсрол олгох, мэргэжил дээшлүүлэх, нарийн мэргэшлийн эмчийг
дотоод, гадаадад бэлтгэх тогтолцоог боловсронгуй болгох;
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Нэгдсэн эмнэлэг, үндэсний төвүүдийн санхүүгийн бие даасан ажиллагааг хангах,
зорилгоор эмнэлгийн хагас бие даасан удирдлагын тогтолцоог зарим эмнэлгүүдэд
туршилтаар үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

3. Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын шинэчлэлийн хүрээнд
Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээний хүрээ, даатгалын тусламж
үйлчилгээнд хамрагдсан хүний тоо, эрүүл мэндийн оношлогоо, эмчилгээний зардал
техник технологийн дэвшилтээр жил бүр нэмэгдэж эрүүл мэндийн нийт зардлын дийлэнхи
хувийг төсвөөс мөн хувь хүнээс шууд гарч байгаа зардал жилээс жилд нэмэгдэж байна.
Иймд 2012-2016 онуудад эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог иргэнийг эрүүл мэндээс
үүдэлтэй санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалах үүргээ биелүүлдэг, даатгуулагчид чанартай
тусламж үйлчилгээг худалдан авах чадавхи бүхий тогтолцоо болгон хөгжүүлэн
шинэчлэхээр зорьж байна. Үүнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна:
 Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээний багцыг өргөжүүлэх замаар хувь
хүнээс гарч байгаа төлбөрийн хэмжээг бууруулж, даатгуулагчийг эрүүл мэндээс
үүдэлтэй санхүүгийн эрсдэлээс хамгаална. Тухайлбал: Хувь хүний өөрөөсөө
төлбөрийг нь төлж буй өндөр өртөг бүхий мэс заслын хэрэгслийн зардал, өндөр
өртөг бүхий оношилгоо шинжилгээний зардлыг санхүүжүүлнэ.
 Улсын төсвөөс санхүүжихээр заасан хавдар, төрөх, сэтгэц гэх мэт тусламж
үйлчилгээний багцыг Эрүүл мэндийн даатгалд үе шаттайгаар шилжүүлэн, эрүүл
мэндийн салбарын урсгал зардалд ЭМД-ын эзлэх хувийг 2016 он гэхэд 60 хувь,
2020 он гэхэд 80 хувьд хүргэнэ.
 Хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаас үзүүлж буй тусламж
үйлчилгээний чанарыг магадлан итгэмжилж, улсын болон хувийн эмнэлгийн
тусламж үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ижил болгох шат дараатай арга хэмжээг
авсны үндсэн дээр улсын болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын
даатгалаас санхүүжих санхүүжилтийн хэмжээг ялгаваргүй болгож, төр хувийн
хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
 Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлилгээний нэгжийн өртөг зардлыг тооцох
үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, тусламж үйлчилгээг бодит өртөг зардалтай нь
уялдуулан тогтоодог болно.
Эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн стратеги болон Эрүүл мэндийн салбарын
шинэчлэлийн бодлогын хүрээнд эрүүл мэндийн салбарын нийт санхүүжилтэнд эрүүл
мэндийн даатгалын санхүүжилтийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх замаар нэг худалдан
авагчийн тогтолцоонд шилжүүлэх зорилтыг тавьж байна.
4. Импортын эмийн болон хүнсний аюулгүй байдлыг хангах шинэчлэлийг хийх
 Эмийн зохицуулалтын үйл ажиллагааг хяналтын үйл ажиллагаатай нэгтгэн “Эмийн
зохицуулалтын агентлаг” байгуулна. Эмийг зах зээлд гаргасны дараах чанар,
аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор эмийн гаж нөлөөний бүртгэл, мэдээлэл, зах
зээлийн тандалт судалгааг сайжруулна.
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Бүх эрүүл мэндийн байгууллагуудад жор бичилт, олголтын цахим системийг
нэвтрүүлж жор бичих, эмийг жороор олгох үйл ажиллагааг хэвшүүлж иргэдэд
эмийн зохистой хэрэглээний талаархи сургалт сурталчилгааг эрчимжүүлнэ.
Эмийн чанар аюулгүй байдлыг хангах үүднээс төрийн өмчийн эмнэлгүүдийн
хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгслийг худалдан авах ажиллагааг төвлөрүүлэн зохион
байгуулах арга хэмжээний хүрээнд “Эм хангамжийн газар” байгуулна.
Орчин үеийн эмийн үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор эм
үйлдвэрлэлийн зохистой дадал
нэвтрүүлсэн үндэсний эмийн үйлдвэрүүдэд
батламж олгодог тогтолцоог бүрдүүлнэ.
Уламжлалт эм тангийн үйлдвэрлэлийг өргөтгөн уламжлалт эмийг улсын бүртгэлд
хамруулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

ХӨТӨЛБӨР 1: НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД
Стратегийн зорилго: Эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжихэд нийгмийн эрүүл мэндийн
тусламж, үйлчилгээг гол чиглэл болгох
Хөтөлбөрийн тодорхойлолт: Халдварт болон халдварт бус өвчин эмгэгээс өвчин, эмгэгээс
урьдчилан сэргийлэх, хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл мэндийг дэмжих үйл
ажиллагаа, хүн амын эрүүл мэндийн байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тандах, судлах,
хянах, хамгаалах, тэдгээрийг арилгахад чиглэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагын дангаар
болон төр, олон нийт, байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг
сайжруулахад чиглэгдсэн нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ хамаарна.
Хүснэгт 3. Хөтөлбөрийн хураангуй /сая.төг/
Хөтөлбөрийн нэр
Хөтөлбөр-1 Нийгмийн эрүүл мэнд
1.1 Эрүүл мэндийн дэмжих
1.2 Халдварт өвчний урьдчилан сэргийлэлт,
хяналт
1.3 Халдварт бус өвчний урьдчилан
сэргийлэлт, хяналт
1.4 Орчныэрүүлмэнд

2012 оны
гүйцэтгэл
40,251.0

2013 оны
төсөв
54,002.1

2014 оны
төсөл
57,981.8

Дундхугацаа
2015
2016
67,744.5
77,906.2

9,048.9

16,998.8

17,292.1

20,431.7

23,496.5

18,628.9

24,628.3

23,023.0

26,750.3

30,762.8

11,937.6

12,116.2

17,409.6

20,269.3

23,309.7

635.6

258.8

257.1

293.3

337.3

Зорилтууд:
- Хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны ажлыг
эрчимжүүлэн хүн амд эрүүл зан, үйлийг төлөвшүүлэх
- Хүн ам эрүүл мэндээ хянаж бэхжүүлэн эрүүл аж төрөх, ажиллах орчныг бүрдүүлэхэд
чиглэсэн цогц үйл ажиллагааг олон нийт, аж ахуйн нэгж байгууллага болон салбар
дундын хамтын оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх
Дэд хөтөлбөрүүд:
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Дэд хөтөлбөр 1.1 Эрүүл мэндийг дэмжих
Дэд хөтөлбөр 1.2 Халдварт өвчний урьдчилан сэргийлэлт, хяналт, тандалт
Дэд хөтөлбөр 1.3 Халдварт бус өвчний урьдчилан сэргийлэлт, хяналт, тандалт
Дэд хөтөлбөр 1.4 Орчны эрүүл мэнд
Дэд хөтөлбөр 1.1 Эрүүл мэндийг дэмжих
Зорилго: “Хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны
ажлыг эрчимжүүлж хүн амд эрүүл зан, үйлийг төлөвшүүлэх, хүн ам эрүүл мэндээ хянаж
бэхжүүлэн эрүүл аж төрөх, ажиллах орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн цогц үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэх замаар Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын
хэрэгжилтийг хангах Үндэсний хөтөлбөр, стратеги хэрэгжих орчин бүрдүүлэх”
Зорилт
- Хүн амд эрүүл мэндийн боловсрол олгох мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны ажлыг
эрчимжүүлэн хүн амд эрүүл зан, үйлийг төлөвшүүлэх
- Хүн ам эрүүл мэндээ хянаж бэхжүүлэн эрүүл аж төрөх, ажиллах орчныг бүрдүүлэхэд
чиглэсэн цогц үйл ажиллагааг олон нийт, аж ахуйн нэгж байгууллага болон салбар
дундын хамтын оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх
Зардлын чиг хандлага:
Эрүүл мэндийг дэмжих сан: Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн хөрөнгө нь Монгол улсын
“Засгийн газрын тусгай сан”-ийн хуулийн 21 дүгээр зүйлийн дагуу архи, согтууруулах
ундааны онцгой албан татварын 1 хувь, эмийн импортын гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн
албан татварын 2 хувь болон тамхины онцгой албан татварын 2 хувиас тус тус бүрддэг. Тус
сан нь эрүүл зан үйл төлөвшүүлэх эрүүл мэндийн боловсрол олгох, мэдээлэл, сургалт,
сурталчилгааны үйл ажиллагааг үндэсний түвшинд зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж,
эрүүл мэндийг дэмжих сангийн удирдлага зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээг
боловсронгуй болгож, түншлэлийг хөгжүүлэх, архидан согтуурахаас сэргийлэх, тамхины
хяналтын арга хэмжээг сайжруулж, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн
салбарын хүний нөөцийн хөгжлийг хангах зорилготой болно. 2014 онд Эрүүл мэндийн
дэмжих сангийн хөрөнгийг 10 дэд зорилтын хүрээнд арга хэмжээнүүдийг зохион
байгуулахаар төлөвлөгөө гаргаж, 4.1 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр
төлөвлөсөн. /Сангийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг тусгай сангийн танилцуулгаас үзнэ үү/.
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
- Эрүүл мэндийн анхан шатны түвшинд иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох
мэдээллээр хангах
- Олон нийтийн арга хэмжээгээр дамжуулан эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх
Хүрэх үр дүн:
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-

Хүн амын дунд эрүүл зан үйл төлөвшин, аливаа өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийн
тархалтын түвшин буурна.
Хүн амын эрүүл мэндийн боловсрол сайжирснаар өвчилсөн хойно нь бус урьдчилан
сэргийлэх чадвартай болно.

Дэд хөтөлбөр 1.2 Халдварт өвчний урьдчилан сэргийлэлт, хяналт, тандалт
Зорилго: Хүн амын дунд эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, халдварт өвчний эрсдэлт хүчин
зүйлсийн түвшинг бууруулахад чиглэсэн эрүүл мэндийг дэмжих орчинг олон нийтийн
оролцоо, салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулах замаар бүрдүүлэх
Зорилт: Зонхилон тохиолдох халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үйл ажиллагааг удирдан
зохицуулж, өвчлөл, нас баралт, тэдгээрийн эрсдэлт хүчин зүйлийг хянан тандах тогтолцоо
бүрдүүлнэ.
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
- Зонхилон тохиолдох халдварт өвчин тэдгээрийн эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах,
хянах, тандах чадавхийг бэхжүүлэх
- Эрүүл мэндийн анхан шатны түвшинд халдварт өвчнийг илрүүлэн мэдээлж, бүртгэх,
хянантандах тогтолцоог бүрдүүлэх
Зардлын чиг хандлага:
Өрхийн эмнэлэг: Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 2014 оны төсвийн төслийг Эрүүл
мэндийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2012 оны 190/186 тоот Өрхийн эрүүл мэндийн
төвийн нэг иргэнээр тооцсон санхүүжилтийн хэмжээ, мөн цалин, хөлсний нэмэгдэл,
нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээрх үндсэн үйл ажиллагаатай нь уялдуулан нийт 22.1
тэрбум төгрөг буюу 2013 оны батлагдсан төсвөөс 1.5 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэн
төлөвлөсөн.
Дархлаажуулалтын сан: Монгол Улсын дархлаажуулалтын тухай хууль, Засгийн газрын
тусгай сангийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх бодлогын хүрээнд халдварт өвчнөөс сэргийлэх,
түүний тархалтыг хязгаарлах, өвчнийг устгах зорилгоор хүн амын өсөлт, өвчлөлийн төлөв
байдал, үнийн өсөлт зэргийг тооцон, дархлаажуулалтын сангийн зардлыг 7.1 тэрбум
төгрөгөөр төсөвлөв /Сангийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг тусгай сангийн танилцуулгаас үзнэ
үү/.
Хүрэх үр дүн:
- Халдварт өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийн тархалтын түвшин буурна.
- ХДХВ/ДОХ/БЗДХ, Сүрьеэ, Вируст гепатит зэрэг өвчний эмчилгээний үр дүнг
нэмэгдүүлнэ.
Дэд хөтөлбөр 1.3 Халдварт бус өвчний урьдчилан сэргийлэлт, хяналт, тандалт
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Зорилго: Хүн амын дунд эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, халдварт бус өвчний эрсдэлт
хүчин зүйлсийн түвшинг бууруулахад чиглэсэн эрүүл мэндийг дэмжих орчинг олон
нийтийн оролцоо, салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулах замаар бүрдүүлэх
Зорилт: Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, хянах үйл ажиллагааг
удирдан зохицуулж, өвчлөл, нас баралт, тэдгээрийн эрсдэлт хүчин зүйлийг хянан тандах
тогтолцоо бүрдүүлнэ.
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
- Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчин тэдгээрийн эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах,
хянах, тандах чадавхийг бэхжүүлэх
- Эрүүл мэндийн анхан шатны түвшинд халдварт бус өвчнийг илрүүлэн мэдээлж,
бүртгэх, хянантандах тогтолцоог бүрдүүлэх
Зардлын чиг хандлага:
Уламжлалт анагаах ухааны төв: Дорнод аймагт Уламжлалт анагаах ухааны төвийн
шинэ барилга ашиглалтанд орохтой холбоотойгоор барилгын тогтмол зардал болон орон
тоог 3-аар нэмэгдүүлж урсгал үйл ажиллагааны зардлыг 64.3 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн
төлөвлөсөн.
Эрүүл мэндийн төвлөрсөн арга хэмжээний зардалд дараах арга хэмжээг санхүүжүүлэхээр
төсвийн төсөлд тусгасан.
 Гадаад улсад эмчлүүлэх иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх: Засгийн газрын 2011
оны 226 дугаар тогтоол, Эрүүл мэндийн сайдын 2011 оны 107 дугаар тушаалаар
батлагдсан журмын дагуу зайлшгүй шаардлагаар гадаад улсад эмчлүүлэх иргэдэд
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхэд 500 сая төгрөгийг тусгасан. 2011 онд 103 иргэнд 416 сая
төгрөг, 2012 онд 147 иргэнд 513.5 сая төгрөг, 2013 оны 9 дүгээр сарын байдлаар 151
иргэнд 460.7 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд байна. Өвчин, эмгэгийн
тохиолдлоор авч үзвэл элэг шилжүүлэн суулгах, хавдрын нөхөн сэргээх эмчилгээ,
тархины хавдрын мэс засал болон гамма туяа эмчилгээ, хүүхдийн зүрхний төрөлхийн
хавсарсан хүнд гажгуудын улмаас гадаад улсад эмчлүүлэх нь зонхилсон байна. Монгол
улсад эмчлэгдэх боломжгүй өвчин эмгэгийн жагсаалтыг Эрүүл мэндийн сайдын 2013
оны 313 дугаар тушаалаар шинэчлэн баталж 2013 оны 10 дугаар сараас шинэ журмаар
дэмжлэг үзүүлэхээр төлөвлөсөн байна.
 Түргэвчилсэн оношлуур: Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 2013-2015 оны тусламж
үйлчилгээний шинэчлэлийн стратегиийн хүрээнд өрхийн эрүүл мэндийн төв болон
анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх сум, сум дундын эмнэлэгт түргэвчилсэн
оношлуур, эмнэлгийн хэрэгслээр хангах үйл ажиллагаанд 0.9 тэрбум төгрөг,Монголын
Мянганы сорилтын сангийн эрүүл мэндийн төслөөс хэрэгжүүлэн дууссан Умайн
хүзүүний болон хөхний өмөн, артерийн даралт ихсэх өвчин, чихрийн шижин хэв шинж
2 зэрэг хүн амд суурилсан халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг үзлэгийг 2014 оноос
Монголын Засгийн газар хариуцаж зохион байгуулахаар хамтарсан гэрээнд заасны
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дагуу шаардагдах эмнэлгийн нэг удаагийн багаж, хэрэгсэл, оношлуурын зардлыг 0.6
тэрбум төгрөгийг тус тус төсвийн төсөлд шинээр нэмэгдүүлэн тусгасан.
 А, D амин дэм: Улсын хэмжээний 0-5 хүртэлх насны хүүхдийн А, D амин дэмийн
дутлаас сэргийлэх арга хэмжээний зардалд нийт 150 сая төгрөгийг тусгасан. Энэхүү
арга хэмжээний зардал сүүлийн жилүүдэд тогтмол улсын төсвөөс санхүүжүүлэгдэж
байна.
 Жирэмслэлтээс сэргийлэх эм, хэрэгсэл: Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үндэсний
дөрөвдөх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд гэр бүл төлөвлөлт, нөхөн
үржихүйн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй үзүүлж, хүн амын
тогтвортой өсөлтийг хангах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд нөхөн үржихүйн насны
эмэгтэйчүүдийн жирэмслэлтээс сэргийлэх эм, хэрэгсэлд 210 сая төгрөгийг төсвийн
төсөлд тооцож тусгалаа.
Хүрэх үр дүн:
- Халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийн тархалтын түвшин буурна.
- Хорт хавдар, Осол гэмтэл хүчирхийлэл, НҮЭМ, Амны хөндий, Чих хамар хоолой,
Сэтгэцийн эрүүл мэнд зэрэг өвчний эмчилгээний үр дүнг нэмэгдүүлнэ.
- Өрхийн эрүүл мэндийн төвөөр үйлчлүүлэх иргэдийн тоо нэмэгдэж, шатлал алгасах, 2
дах шатлалын тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчдийн ачааллыг хуваалцах, хүн амд
чирэгдэлгүй тусламж үйлчилгээ хүрнэ.
Дэд хөтөлбөр 1.4 Орчны эрүүл мэнд
Зорилго: Хүрээлэн буй орчныг бохирдуулж буй хүчин зүйлийг багасгах, орчны эрүүл
мэндийг сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, химийн аюулгүй байдлын
эрх зүйн зохицуулалт, менежментийг боловсронгуй болгох
Зорилт:Хүн амын дундах хоол тэжээл, хүнс, эмийн аюулгүй байдлыг сайжруулах орчинг
бүрдүүлэх, хяналтыг сайжруулах, зөв зан үйлийг төлөвшүүлэхийг дэмжих замаар хоол
тэжээл, хүнс болон эмийн хэрэглээтэй холбоотой өвчлөлийг бууруулах
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:
- Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, орчны эрүүл мэнд, эм, хүнсний аюулгүй байдлыг
хангахад чиглэсэн эрх зүйн зохицуулалт, эмнэлзүйн удирдамж, гарын авлага
боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагыг
сайжруулах
- Эмнэлгийн хог хаягдлын техник технолгийн шинэчлэлийг нэвтрүүлж, эрүүл мэндийн
байгууллагын ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, менежментийг сайжруулах.
Хүрэх үр дүн:
- Хүн амын дундах хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал алдагдсантай холбоотой үүсдэг
өвчлөл буурч, эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүд сайжирна.
- Химийн хорт бодис, хүнсний аюулгүй байдал, хоол тэжээлийн шимт бодисыг хянах
чадавх бэхжиж, эрүүл мэндийн анхан шатны түвшинд илрүүлэн мэдээлж, бүртгэх,
хянантандах тогтолцоог бүрдэнэ.
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ХӨТӨЛБӨР 2: ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Стратегийн зорилго: Хүн амд эмнэлгийн үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ, өдрийн
эмчилгээг аймаг, хот, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүдээр дамжуулан улсын хэмжээнд,
ерөнхий болон төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг цогц байдлаар цаг алдалгүй,
хүртээмжтэй үзүүлэх.
Хөтөлбөрийн зорилго: Хүний өвчин эмгэг, гэмтлийг илрүүлэх, оношлох, магадлах,
илааршуулах, сэргээн засах, сэргийлэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарыг
сайжруулах, эмнэлгийн үйл ажиллагаа болон сургалт, эрдэм шинжилгээний ажил явуулах,
болон эмнэлгийн мэргэжилтний дангаар буюу хамтран гүйцэтгэх үйл ажиллагааг хангахад
оршино.
Дэд хөтөлбөрүүд:
-Дэд хөтөлбөр 2.1 Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ
-Дэд хөтөлбөр 2.2 Төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ
Дэд хөтөлбөр 2.1 Үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ
Зорилго: Хүн амд эмнэлгийн үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ, өдрийн эмчилгээг
аймаг, хот, дүүргийн нэгдсэн эмнэлгүүдээр дамжуулан улсын хэмжээнд түргэн шуурхай
чанартай үзүүлэхэд чиглэнэ.
Зорилт:
1. Өвчнийг хүндрүүлэлгүй цаг тухайд нь оношлох, эмчлэх, сэргийлэх үйл ажиллагааг
сайжруулах
2. Эмнэлгүүдийн хэвтүүлэн эмчлэх арга хэмжээний зардлыг багасгах
3. Архаг өвчтэй хүмүүс, өндөр настан, нийгмийн эмзэг хэсгийнхэн, эх хүүхдийн эрүүл
мэндэд тавих хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох
4. Амаржих газрын хүртээмж, орчин нөхцөл, эмчилгээ, оношлогооны чадамжийг
нэмэгдүүлэх
Хүснэгт 4: Хөтөлбөрийн хураангуй

Хөтөлбөрийннэр
Хөтөлбөр-2 Эмнэлгийн тусламж
үйлчилгээ
2.1 Үндсэн мэргэжлийн тусламж
үйлчилгээ
2.2 Төрөлжсөн мэргэжлийн
тусламж үйлчилгээ

2012
2013
2014
оныгүйцэтгэл онытөсөв онытөсөл

Дундхугацаа
2015
2016

274,424.1

328,163.8

358,159.9

414,117.5 476,235.1

186,334.2

221,817.9

246,071.7

283,578.8 326,115.6

88,089.9

106,345.9

112,088.2

130,538.6 150,119.4

Зардлын чиг хандлага:
2014 онд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар эмнэлгүүдэд
төрөх болон төрөлжсөн мэргэжлийн тасгуудыг нэмэгдүүлсэн, зарим аймгууд болон
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төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлгүүдийн ачаалал, тулгамдаж байгаа зардлуудыг шийдвэрлэх
хүрээнд төсвийн төслийг боловсрууллаа.
 Улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 2013-2014 онд шинээр буюу
өргөтгөлөөр баригдаж байгаа төрөлжсөн болон аймаг, хотын нэгдсэн эмнэлэг, сумын
эрүүл мэндийн төвүүдэд барилга ашиглалтанд орохтой холбоотойгоор орон тоо,
холбогдох урсгал зардал, мөн одоо ажиллаж буй байгууллагуудын хүндрэлтэй зарим
асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд бусад урсгал зардлыг нэмэгдүүлэхээр тусгасан.
Шинээр буюу өргөтгөлөөр баригдаж байгаа аймаг, нийслэл, сумын эмнэлгүүд:
Улсын болон орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 2013-2014 онд шинээр буюу
өргөтгөлөөр баригдаж байгаа дараах төрөлжсөн болон аймаг, хотын нэгдсэн эмнэлгүүдийн
барилга ашиглалтанд орохтой холбоотойгоор шинээр буюу дутагдаж байгаа зардлыг нийт
3.0 тэрбум төгрөгөөр төсвийн төсөлд нэмэгдүүлэн тусгасан.
Үүнд:
 Нийслэлийн 3 дугаар амаржих газрын 150 ортой шинэ барилга, /2013 оны 12 сард/
 Хонхор тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмнэлгийн шинэ барилга, /2013 оны 10 сард/
 Өвөрхангай аймгийн 90 ортой Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн өргөтгөл,
2013 оны 9 сар/
 Булган аймгийн 50 ортой төрөх эмнэлэг, /2013 оны 10 сард/
 Өмнөговь аймгийн 50 ортой төрөх эмнэлэг, /2013 оны 7 сард/
 Сүхбаатар аймгийн 50 ортой төрөх эмнэлэг, /2013 оны 10 сард/
 Хөвсгөл аймгийн 50 ортой төрөх эмнэлэг, /2013 оны 8 сард/
 Сэлэнгэ аймгийн 20 ортой халдвартын эмнэлэг, /2013 оны 7 сард/
 Булган аймгийн Хутаг өндөр сумын сум дундын эмнэлгийн барилга, /2013 онд/
 Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын сум дундын эмнэлгийн барилга/2013 оны 11 сард/
 Булган аймгийн Рашаант сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөлийн барилга, /2013
оны 10 сард/
 Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзийт, Богд, Өлзийт, Нарийн тээл, Тарагт, Хужирт сумын
Эрүүл мэндийн төвийн барилга, /2013 оны 10 сард/
 Сэлэнгэ аймгийн Хэрх сумын Эрүүл мэндийн төвийн 10 ортой эмнэлгийн барилга,
/2013 оны 10 сард/
 Ховд аймгийн Манхан сумын Эрүүл мэндийн төвийн барилга, /2012 оны 7 сард/
 Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг, Тариат сумын эрүүл мэндийн төвийн барилга, /2012 оны
11 сард/
 Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын эрүүл мэндийн төвийн 10 ортой эмнэлгийн
барилга, /2013 оны 9 сард/
 Түүнчлэн шинээр 11 аймагт оношлогооны төв байгуулах тоног төхөөрөмж
нийлүүлэгдэж байгаатай холбоотойгоор Оношлогооны төвийг ажиллуулахад нийт 1.3
тэрбум төгрөг төсөвт тусгасан.
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 Ерөнхийлөгчийн 42 дугаар зарлигийн дагуу Хөвсгөл аймгийн Цаатан иргэдэд эрүүл
мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй хүргэх, чанар, хүртээмжийг сайжруулах
хүрээнд шинээр багийн бага эмчийн салбарыг бий болгон шаардагдах 2 орон тоо,
бусад зардлыг тус тус тусгасан.
Хүрэх үр дүн: Эрүүл мэндийн үндсэн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг тогтвортой,
тасралтгүй хүргэх нөхцөл бүрдэнэ.
Дэд хөтөлбөр 2.2 Төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ
Зорилго: Хүн амд ерөнхий болон төрөлжсөн мэргэжлийн чанартай тусламж үйлчилгээг
цогц байдлаар цаг алдалгүй, хүртээмжтэй үзүүлэхэд чиглэгдэнэ.
Зорилт:
 Цочмог өвчнөөс шалтгаалсан эмнэлгийн нас баралтыг бууруулах
 Эмнэлгээр үйлчлүүлж буй өвчтнүүд стандартын дагуу тусламж үйлчилгээ авах
нөхцөлийг бүрдүүлсэнээр иргэдийн сэтгэл ханамжийн түвшинг дээшлүүлэх
 Оношлогоо, эмчилгээнд шинэ техник, технологи нэвтэрснээр иргэдийн гадаадад
оношлуулж, эмчлүүлэх асуудлыг багасгах
 Гамшиг онцгой байдлын үед шаардлагатай цус, цусан бүтээгдэхүүн, тэдгээрийг орлох
бэлдмэлийн нөөцийг бүрдүүлэх, бэлэн байдлыг хангах
Зардлын чиг хандлага:
Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2013-2014 онд шинээр буюу өргөтгөлөөр баригдаж
байгаа төрөлжсөн эмнэлгүүдийн барилга ашиглалтанд орохтой холбоотойгоор шинээр
буюу дутагдаж байгаа зардлыг нийт 3.3 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэн тусгасан. Үүнд:
 Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийг түшиглэн “Хүүхдийн цусны эмгэг,
хавдрын оношлогоо эмчилгээний төв: Үндэсний хэмжээний хүүхдийн төрөлжсөн
нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэх, жил бүр нэмэгдэж буй хүүхдийн
цусны эмгэг, хавдарын эмчилгээг илрүүлэх, эмчлэх зорилтын хүрээнд Эх хүүхдийн
эрүүл мэндийн үндэсний төвийг түшиглэн “Хүүхдийн цусны эмгэг, хавдрын оношлогоо
эмчилгээний төв”-ийг шинээр байгуулж буйтай холбоотойгоор 2013 оны 3-р улиралд
ашиглалтад орох 50 орны хүчин чадал бүхий төвийн орон тоог 44-өөр, урсгал зардлыг
1.9 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэн тооцлоо.
 Улсын 3 дугаар төв эмнэлгийг түшиглэн “Зүрх судасны тасаг”, “Цочмог
харвалтын тасаг”: Сүүлийн жилүүдэд тархины харвалтын улмаас хэвтэн
эмчлүүлэгчдийн тоо жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байгаа учраас үүнтэй тэмцэх,
урьдчилан сэргийлэх нь улсын эрүүл мэндийн бодлогын тэргүүлэх чиглэл болж байгаа
тул Улсын 3 дугаар төв эмнэлгийг түшиглэн “Зүрх судасны тасаг”, “Цочмог харвалтын
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тасаг”-ийг 20 ортойгоор ажиллуулахаар батлагдсаны дагуу нэмэгдүүлэх орон тооны
цалин, НДШ-д 558.2 сая төгрөгийг тооцон төлөвлөв.
Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга: Улсын нэгдүгээр төв
эмнэлгийн өргөтгөлийн барилга 2014 онд ашиглалтанд орохтой холбоотойгоор тус
өргөтгөлийн барилгын тогтмол зардалд 186 сая төгрөгийг тусгасан.
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн өргөтгөл: Сэтгэцийн эрүүл мэндийн
үндэсний төвийн өргөтгөлийн шинэ барилгын тогтмол зардалд 373.1 сая төгрөг тус тус
төсвийн төсөлд тусгасан.
Монгол улсын төрөөс донорын цус, цусан бүтээгдэхүүний хангамжийг сайжруулах,
аюулгүй байдлыг хангах талаар баримтлах бодлогын хүрээнд Засгийн газрын 2013 оны
254 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Гамшиг онцгой байдлын үед цус, цусан
бүтээгдэхүүн, тэдгээрийг орлох бэлдмэлийн нөөц бүрдүүлэхэд шаардлагатай зардалд
315 сая төгрөгийг, донорын хоолны зардалд 10сая төгрөгийг төлөвлөн аймгийн Бүсийн
оношлогоо эмчилгээний төвүүд, Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн эмийн зардалд
нэмэгдүүлэн тусгалаа.

Хүрэх үр дүн: Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмнэлгүүдээр дамжуулан эмнэлгийн
тусламж үйлчилгээг хүн амд чанартай, хүртээмжтэй, чирэгдэлгүйгээр хүрсэн байна.
ХӨТӨЛБӨР 3: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УДИРДЛАГА, МЭДЭЭЛЭЛ
Хөтөлбөрийн зорилго: Эрүүл мэндийн салбарын бодлого, эрх зүйн орчин, нотолгоонд
суурилсан удирдлага, зохицуулалтыг сайжруулж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний
тогтолцоо, уялдааг бэхжүүлж, мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгох, эрүүл
мэндийн салбарын хүний нөөцийн хөгжлийг хангаж, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд
чиглэгдэнэ.
Зорилт:
1. Эрүүл мэндийн салбарын бодлого, эрх зүйн орчин, нотолгоонд суурилсан удирдлага,
зохицуулалтыг сайжруулж, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний тогтолцоо, уялдааг
бэхжүүлнэ.
2. Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн удирдлагын тогтолцоо, хууль эрх зүйн орчинг
боловсронгуй болгоно.
3. Эмнэлгийн мэргэжилтний цалин, урамшууллын тогтолцоо, бодлогыг боловсронгуй
болгох
4. Эрүүл мэндийн мэдээллийн тогтоцлоог боловсронгуй болгох
Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:
1. Эрүүл мэндийн багц хууль хэрэгжих нөхцөл бүрдүүлж, удирдлага, мэдээлэл,
хяналтыг сайжруулах

275

2. Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй
болгох замаар хүн амын эрэлт хэрэгцээний дагуу эмнэлгийн мэргэжилтэн бэлтгэх
механизм бий болгох,
3. Эрүүл мэндийн анхан шатны болон хүүхэд, нялхасын байгууллагад ажиллах хүний
их эмчийн хангамжийг сайжруулах, эмнэлгийн мэргэжилтний тогтвор суурьшилтай
ажиллахыг дэмжих зорилго бүхий тэтгэмж, мөнгөн тусламжийг олгох замаар
нийгмийн баталгааг сайжруулах
Хүснэгт 5. Хөтөлбөрийн хураангуй
2012 оны
гүйцэтгэл

Хөтөлбөрийн нэр
Хөтөлбөр-3
Эрүүл
удирдлага, мэдээлэл

мэндийн

37,014.4

2013 оны
төсөв
30,614.1

2014 оны
төсөл
34,476.3

/сая.төг/
Дунд хугацаа
2015

2016

40,651.6

46,749.4

Шийдвэрлэх асуудал ба хэрэгжүүлэх стратеги:
2013 онд шинээр “Эрүүл мэндийн дэмжих төв”-ийн дараах барилгууд ашиглалтад орохтой
холбоотойгоор нийт урсгал зардлыг 230.7 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн төлөвлөсөн. Үүнд:
 Архангай аймгийн Эрүүл мэндийн дэмжих төв
 Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн дэмжих төв
Яамдын зохион байгуулалтын бүтцийг батлах тухай Засгийн газрын 2012 оны 14 дүгээр
тогтоолын дагуу эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаа нь
Эрүүл мэндийн яаманд чиг үүргийн дагуу шилжсэнтэй холбоотойгоор магадлан
итгэмжлэх, холбогдох тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны орлого, зарлагыг тооцон
орлогыг 148.2 сая төгрөгөөр, зарлагыг 131 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн тусгалаа.
Тэтгэвэр тэтгэмжийн зардал
 Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дах заалтад зааснаар төрийн
өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагад 25 ба түүнээс дээш жил ажилласан 1380 эрүүл
мэндийн ажилтанд тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжийн зардлыг
нийт 16.8 тэрбум төгрөг байхаар буюу өмнөх оноос 5.1 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлэн
тусгалаа.
 Эрүүл мэндийн анхан шатны нэгж болон хөдөө орон нутаг, өрх, сум, тосгоны эрүүл
мэндийн төв, сум дундын эмнэлэгт тогтвор сууршилтай ажиллаж байгаа нийт 1467 эмч,
эмнэлгийн мэргэжилтэнд 6 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн
тэтгэмжийг хуулийн 29.5 дахь заалтын дагуу олгохоор нийт 4.0 тэрбум төгрөг буюу
өмнөх оноос 711.0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн тусгасан.
Хүснэгт 6. Орон тооны мэдээлэл
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2013 оныбатлагдсан
2014 онытөлөв
Хөтөлбөр 1. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

2015 он

2016 он

Удирдахажилтан

38

38

38

38

Гүйцэтгэх ажилтан

811

814

1200

1200

Үйлчлэхажилтан

282

282

300

300

8

8

8

8

Гэрээтажилтан

Хөтөлбөр 2: Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
Удирдахажилтан

526

526

542

542

Гүйцэтгэх ажилтан

15873

16152

16976

17114

Үйлчлэх ажилтан

6825

6829

7005

7010

Гэрээт ажилтан

141

141

141

141

Хөтөлбөр 3: Эрүүл мэндийн удирдлага, мэдээлэл
Удирдахажилтан
55

55

63

68

Гүйцэтгэх ажилтан

772

780

840

1240

Үйлчлэх ажилтан

161

163

161

170

4

4

4

18

Гэрээт ажилтан

Хүрэх үр дүн:
1. Эрүүл мэндийн салбарын хууль, эрх зүйн орчин боловсронгуй болж, эрүүл мэндийн
салбарын удирдлага, зохион байгуулалт сайжирна.
2. Хүн амын эрэлт хэрэгцээг хангасан чадварлагэрүүл мэндийн ажилтан хүний нөөц
бүрдэнэ.
3. Эмнэлгийн мэргэжилтний нийгмийн баталгаа сайжирна.
4. Эрүүл мэндийн мэдээллийн тогтолцоо сайжирна.
Хүснэгт 7. Хөтөлбөрүүдийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд:
№

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

2012 оны
түвшин

2014 оны
зорилтот
түвшин

98.8

98-100

54.4
75.2

55.2
75

2.1

2

29.6

29.8

33.1. Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ
1
2
3
4
5

0-1 хүртэлх насны хүүхдийн өргөн дархлаажуулалтын хамралтын
хувь
Жирэмслэлтээс сэргийлэх орчин үеийн аргын хэрэглээний хувь
Түрхэц эерэг сүрьеэгийн тохиолдлын илрүүлэлт
100000 хүн амд ногдох сүрьеэгийн шалтгаант нас баралтын
түвшин
Хорт хавдар оношлогдсоноос хойш 5-аас дээш жил амьдарсан
хүний эзлэх хувь
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6
7
8

10 000 хүн амд ногдох хорт хавдрын өвчлөлийн тохиолдлын тоо
10 000 хүн амд ногдох зүрхний шигдээсийн тохиолдлын тоо
10 000 хүн амд ногдох тархины цус харвалтын тохиолдлын тоо

16
197.7
17.6

16
197.7
17.6

9

10 000 хүн амд ногдох чихрийн шижин өвчлөлийн тохиолдлын тоо

49.8

49.8

15.3

15.0-17.0

18.7

18.0-19.0

50.8

48.0-50.0

32.4

35

87.3

87.5

87.5
25.4

87.5
23.5-25.0

33.2. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ
1
1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин
1000 амьд төрөлтөд ногдох тав хүртэлх насны хүүхдийн
2
эндэгдлийн түвшин
3
100 000 амьд төрөлтөд ногдох эхийн эндэгдлийн түвшин
Амбулаторийн нийт үзлэгт урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн эзлэх
4
хувь
Жирэмсний хугацаанд 6 ба түүнээс дээш удаа хяналтанд
5
хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн хувь
6
Жирэмсний эрт үеийн хяналтын хувь
7
Эмнэлгийн хоног болоогүй нас баралт
33.3. Эрүүл мэндийн удирдлага
1
10000 хүн амд ногдох эмнэлгийн мэргэжилтний тоо
Төрийн зардлаар төгсөлтийн дараах сургалтанд хамрагдсан эмч,
2
сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтний тоо
3
Гадаадад мэргэжил дээшлүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтний тоо

147.6
7085
200

Эх үүсвэр: Эрүүл мэндийн яам.

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН ТӨСВИЙН БАГЦ
Хүснэгт 1. Төсвийн хураангуй /сая төгрөг/

Хөтөлбөрийн нэр

Нийт дүн
Хөтөлбөр: Эрчим хүч

Нийт
урсгал
зардал
36,065.6
36,065.6

2014 оны төсөл
Үүнээс:
Бараа,
Цалин,
үйлчилгээний
НДШ
бусад
1,228.6
5,474.0
1,228.6
5,474.0

Дунд хугацаа
Татаас
шилжүүлэг

2015
төсөөлөл

2016
төсөөлөл

29,310.0
29,310.0

83,388.9
83,388.9

83,684.9
83,684.9

Зорилго:
Эрчим хүчний яамны эрхэм зорилго нь Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн
өсөлтийг хангахуйц эрчим хүчний бодлогыг хэрэгжүүлж, хүний эрүүл, аюулгүй, тав
тухтай орчинд амьдрах болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний найдвартай,
тогтвортой
нөхцөлийг хангахад оршино.
Хөтөлбөр 1. Эрчим хүч
Тодорхойлолт: Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн систем байгуулах, хөдөөг
цахилгаанжуулахад сэргээгдэх эрчим хүчийг өргөн ашиглах замаар экологийн тэнцвэртэй
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байдлыг хангах, Улаанбаатар хотын болон аймгийн төвүүдийн хэрэглэгчдийг дулааны
эрчим хүчээр найдвартай, тасралтгүй хангах.
Зорилго: Эрчим хүчний өндөр үр ашиг бүхий, алдагдал багатай үйлдвэрлэлийн бүтцийг
бий болгох, цахилгаан дамжуулах шугам болон цахилгаан станцуудыг зөв байршуулсны
үндсэнд эрчим хүч экспортлох, эрчим хүчний хэмнэлтийн бодлогыг тодорхойлох,
дэвшилтэт шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх, сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцийг
ашиглаж эрчим хүчний эх үүсвэрийн бүтцийн шинэчлэлт хийх замаар эрчим хүчний
хараат бус бие даасан найдвартай хангамжийн систем байгуулахад оршино.
Стратегийн ерөнхий тойм
Стратегийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл нь:
 Эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр бий болгох, бүс нутгийн шугам сүлжээ байгуулах;
 Эрчим хүчний салбарын тасралтгүй, найдвартай ажиллагаа, аюулгүй байдлыг
хангах;
 Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг дэмжин хөгжүүлэх;
 Бүс нутгийн түлш, эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах;
 Нүүрсний болон шинэ, хийн түлшний технологийг хөгжүүлэх, инновацийг дэмжин
хөгжүүлэх;
 Салбарын эдийн засгийн үр ашиг, санхүүгийн чадавхийг сайжруулах, дотоод,
гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах, олон улсын хөгжлийн чиг хандлагатай
уялдуулан хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;
 Салбарын удирдлага болон тогтолцоог боловсронгуй болгох, тус салбарт хувийн
хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлж, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх
замаар салбарын өрсөлдөх чадавхийг дээшлүүлэх;
 Түлш, эрчим хүчний салбарт техник, тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт хийж,
дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх.
Хүснэгт 2. Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд
№

Үзүүлэлт

Аль
хөтөлбөрт
хамаарах

Өмнөх

Одоо

Цаашдын
төсөөлөл

2012

2013

2014

2015

90
Гкал/ц

103
Гкал/ц

240
Гкал/ц

90
Гкал/ц

2016

Тоон үзүүлэлт
1.Дулааны хангамжын өргөтгөл
шинэчлэх

1.1

Орон нутгийн дулааны эх
үүсвэрийг өргөтгөх,
шинээр барьж байгуулах,
/шинээр нэмэгдэх хүчин

Хөтөлбөр
1: Эрчим

90
Гкал/ц
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чадал Гкал/цаг/

1.2

Улаанбаатар хотын дулаан
эх үүсвэр өргөтгөх, шинээр
барьж байгуулах /Гкал/цаг/

1.3

Дулааны шугам сүлжээний
өргөтгөл, /км/

90
Гкал/ц

200
Гкал/ц

470
Гкал/ц

90
Гкал/ц

90
Гкал/ц

4.1 км

5.2 км

4.8 км

4.8 км

675.9 км

280 км

3.8 км

2.Цахилгаан эрчим хүчний
хангамжын талаар

2.1

Эрчим хүчний нэгдсэн
системд шинээр холбох,
шинээр барьж байгуулах
/км/

2.2

Улаанбаатар хотын агаар
бохирдол бууруулах ажлын
хүрээнд цахилгаан
хангамжийн дамжуулах,
түгээх сүлжээний өргөтгөл
шинэчлэлт

5230

4500

4600

4200

4200

2.3

Орон нутгийн цахилгаан
хангамжийн дамжуулах
түгээх сүлжээний өргөтгөл,
шинэчлэлт /Сумдын 0,4 кВын шинэчлэл, хамрагда
сумдын тоо/

-

104

30

10

10

490 км

360 км

360 км

Хүрэх үр дүн: Төв, орон нутгийн цахилгаан, дулааны эрчим хүчний хангамжын үйл
ажиллагааны тасралтгүй, найдвартай байдал нэмэгдэнэ.
Хүснэгт 3. Зардлын тооцоолол
Хөтөлбөрийн нэр

2012 оны
гүйц

2013

2014 оны
төсөл

Дунд хугацаа
2014
2015
төсөөлөл
төсөөлөл

Нийт дүн

57,769.7

39,978.7

36,065.6

83,388.9

83,684.9

Хөтөлбөр 1. Олборлолт уул уурхай

57,769.7

39,978.7

36,065.6

83,388.9

83,684.9

Зардлын чиг, хандлага: Эрчим хүчний сайдын багцын урсгал зардалд 2014 онд 36.0
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тэрбум төгрөг төсөвлөсөн бөгөөд чаашид эрчим хүчний үйлдвэр, компаниудын үйл
ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх, эрчим хүчний эрчим хүчний татаасын бууруулах
боломжтой.
Хүснэгт 4. Орон тооны мэдээлэл
Дунд хугацаа
2015 он
2016 он
100
100
13
13

Хөтөлбөр 1. Эрчим хүч
Удирдах ажилтан

98
13

2014
төсөл
100
13

Гүйцэтгэх ажилтан

71

73

73

73

Үйлчилгээний ажилтан

-

-

-

-

Гэрээт ажилтан

14

14

14

14

Хөтөлбөрийн нэр

2012 гүйц.

2013

Дэд хөтөлбөр
Зорилт:
Эрчим хүч, дулааны системийн үнэ тарифыг хязгаарласнаар улсын төсвөөс олгох татаас
жилээс жилд нэмэгдэх хандлагатай болж байгаа учраас дээрх салбарын үйл ажиллагааг
хэвийн найдвартай явуулах үүднээс үнэ тарифыг бодитой тогтоон мөрдүүлэх шаардлага
байна.
Хүснэгт 5. Зардлын тооцоолол
Өмнөх
Дэд хөтөлбөр

2012

Одоо
2013

2014

Дунд хугацааны
2015

2016

Агаарын бохирдол
бууруулах

2,000.0

5,000.0

3,500.0

3,500.0

Нийт дүн

2,000.0

5,000.0

3,500.0

3,500.0

Стратегийн зорилго:
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулахад дэвшилтэт техник, технологи
нэвтрүүлсэн, шинэ санаачилга гаргасан айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагад
дэмжлэг үзүүлэх, олон улсын стандартын шаардлагад нийцсэн дэд бүтэц бүхий,
үйлдвэрлэлийн цогцолборууд байгуулж үндэсний эдийн засгийн чадавхийг
дээшлүүлнэ.
Хөтөлбөрийн тодорхойлолт:
Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хороололын энэ хуулийн 6
дугаар зүйлд заасан нөхцөл, шалгуурын аль нэгийг хангасан айл өрхөд цахилгаан,
эрчим хүчний үнийг 50 хувиар бууруулах урамшууллын арга хэмжээг авч, зөрүүг
улсын төсвөөс санхүүжүүлэх ажиллагаа энэ хөтөлбөрт хамаарна.
Хөтөлбөрийн зорилго:
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Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын айл өрхөд
цахилгааны үнийн хөнгөлөлт, урамшуулал олгох

ТУСГАЙ САНГУУД
1. Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан
Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан нь “Харилцаа холбооны тухай хууль”,
“Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль”-ийн хүрээнд Засгийн газрын 2006 оны 288
дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн санг бүрдүүлэх
зарцуулах журам”-ыг мөрдөн ажиллаж байна.
Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сан нь орчин үеийн техник, технологийн
хөгжлийн чиг хандлага, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагын дагуу мэдээлэл, харилцаа
холбооны технологийн салбарын хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээний
төлөвлөгөөг жил бүр боловсруулан Ерөнхий сайдаар батлуулж алслагдсан орон нутгийн
хүн амд харилцаа холбооны үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.
Тус сан нь Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигчдээс санд хөрөнгө төвлөрүүлэх, зарцуулах ажлыг улсын хэмжээнд
зохион байгуулж, шударга, нээлттэй өрсөлдөх, эрх тэгш оролцох нөхцлийг бүрдүүлэн
ажилладаг.
Тус сан нь харилцаа холбооны үйлчилгээг орон нутагт болон үйлчилгээ хүрээгүй
хүн амд хүргэх, харилцаа холбооны сүлжээг өргөтгөх, шинэчлэх, шинээр байгуулахад
дараах төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Хүснэгт 1. 2013 онд хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөр:
/сая төгрөгөөр/

1
2
3
4
5
6
7
8

Хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүд
Урьд оны төслүүдийн үлдэгдэл санхүүжилт /Хөдөө орон нутагт үүрэн холбооны
үйлчилгээ хүргэх /
Урьд оны төслүүдийн үлдэгдэл санхүүжилт / Тоон технологид суурилсан радио өргөн
нэвтрүүлгийг малчдад хүргэх /
Үүрэн холбоо /Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум суурин газарт утасгүй холбооны
үйлчилгээ хүргэх/
Үүрэн холбооо / Орон нутагт харилцаа холбооны үйлчилгээний чанар, хамрах хүрээ,
хүртээмжийг сайжруулах/
Интернэт / Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт утасгүй болон суурин
өргөн зурвасын сүлжээ байгуулах, интернэтийн үйлчилгээ хүргэх
Интернэт /Хөдөө орон нутагт дамжуулах интернэтийн чанар хамрах хүрээг сайжруулах /
Шуудангийн салбарын үйлчилгээний хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх,
дэмжлэг үзүүлэх
Телевизийн олон сувгийн үйлчилгээний чанар, хамрах хүрээг сайжруулах, засвар
үйлчилгээг шуурхай зохион байгуулах зорилгоор автомашин нийлүүлэх

Дүн
235.3
200.0
675.0
310.0
240.0
1,200.0
300.0
50.0
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9
10

Судалгаа сурталчилгаа/Бүх, аймаг сумдын мэдээлэл холбооны сүлжээ, үйлчилгээний
өнөөгийн түвшин, тоон ялгааг тодорхойлох судалгаа
Судалгаа сурталчилгаа/ Хөдө орон нутгийн иргэдэд мэдээлэл харилцаа холбооны
боловсрол олгох төсөл/
Төсөвт зардлын дүн

49.7
240.0
3,500.0

Тус сангийн 2014 оны хөрөнгө оруулалтын зардлыг 6 тэрбум төгрөгөөр, урсгал
татаас шилжүүлгийг 2.9 тэрбум төгрөгөөр, урсгал зардлыг 152.8 сая төгрөгөөр тус тус
тооцож төсвийн төсөлд тусгаад байна.
Хүснэгт 2. 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр:
№

Хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр

/сая төгрөгөөр/
Төслийн
өртөг

Тайлбар

1

Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний чанар
хамрах хүрээ, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор
хөдөө орон нутагт харилцаа холбооны хээрийн сайт,
цамхаг, дэд бүтэц байгуулах

900.00

5 сум, багт 4*6мІ Техникийн
байр, 20м цамхаг,дэд бүтэц

2

Монгол Улсын Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт
тусгагдсан "Сумын төвийн шинэчилэл" хөтөлбөрийн
хүрээнд орон нутагт мэдээлэл харилцаа холбооны нэг
цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах

840.00

6 сумдад 9*12мІ Үйлчилгээний
байр,20м цамхаг

3

Монгол Улсын хэмжээнд Радио, телевизийн өргөн
нэвтрүүлгийг тоон системд шилжүүлэх үндэсний
хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутагт тоон телевизийн
нэвтрүүлэх станцын техникийн байр, телевизийн
цамхаг нийлүүлж суурилуулах

750.00

10 сумдад 4*6мІ техникийн байр,
25м цамхаг

4

Орон нутагт өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээнд
тулгуурлан цахим мэдээллийн системийг хөгжүүлэх,
төрийн цахим үйлчилгээний машин нийлүүлж
суурилуулах

850.00

50 сумдад

5

Монгол Улсын шилэн кабелийн үндсэн сүлжээнд
холбогдоогүй сумдыг шилэн кабелийн сүлжээнд
холбох

2,000.00

4 суманд

6

Телевизийн олон сувгийн үйлчилгээний чанар, хамрах
хүрээг сайжруулах, засвар үйлчилгээг шуурхай
зохион байгуулах зорилгоор автомашин нийлүүлэх

200.00

4 Аймагт (автомашин)
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7

Сумдад өндөр хурдны, өргөн зурвасын түгээх сүлжээ
байгуулах /18 суманд интернетийн үйлчилгээ
хүргэхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж/
Төсөвт зардлын дүн

460.00

6,000.00

Хүснэгт 3. 2014 оны урсгал татаас шилжүүлэг:
№

Хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөр

Интернэтийн үйлчилгээ хүргэх

/сая төгрөгөөр/
Төслийн өртөг

Тайлбар

1

Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт
утасгүй холбооны үйлчилгээ хүргэх

750.0

Үүрэн холбооны үйлчилгээ
хүрээгүй 10 цэгт

2

Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт
утасгүй болон суурин өргөн зурвасын сүлжээ
байгуулах, интернэтийн үйлчилгээ хүргэх

90.0

Интернэтийн үйлчилгээ
хүрээгүй 18 сум

3

Хөдөө орон нутагт дамжуулах интернэтийн чанар,
хамрах хүрээг сайжруулах

600.0

Бүх аймаг, сумд

4

Шуудангийн салбарын үйлчилгээний хүргэлтийн
давтавж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх

300.0

9 аймгийн бүх сум, баг

5

Хөдөөгийн
холбоог
хөгжүүлэхэд
зайлшгүй
шаардлагатай мэдээлэл харилцаа холбооны салбарын
судалгаа хийх

100.0

Бүх аймаг, сумд

6

Хөдөө орон нутгийн иргэд, малчдад мэдээлэл
харилцаа холбооны боловсрол олгох, харилцаа
холбооны хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор гарын
авлага бэлтгэх, Малчдыг компьютержүүлэх

410.0

Бүх аймаг, сумд

7

Улаанбаатар хотын алслагдсан гэр хороололд
интернэтийн үйлчилгээ хүргэх

250.0

Алслагдсан дүүрэг, хороод

8

Тоон технологид суурилсан радио өргөн нэвтрүүлгийг
малчдад хүргэх

400.0

2 аймагт

Төсөвт зардлын дүн

2,900.0

2. Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сан
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 5.4.16, 26.3-т заасныг үндэслэн
Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 3 дугаар сарын 19-ны 110 дугаар тогтоолоор
Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн дүрмийг баталж, тус сан нь
2009 оны 4 дүгээр улирлаас үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.
Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сангийн хөрөнгийг гадаадад
урт, богино хугацаанд зорчиж буй иргэдийн тоотой харьцуулахад нэн бага бөгөөд
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өнөөгийн байдлаар ихэвчлэн шарил чандар авчруулах, амь насанд нь аюул учирсан,
эмчлэгдэх аргагүй өвчин туссан иргэн болон гадаадад ял эдэлж дуусаад эх орондоо ирж
буй иргэдэд туслахад зарцуулагдаж байна. Сүүлийн 2 жилийн Сангийн зарцуулалтыг
хүснэгтэд үзүүлэв. Үүнд:
/сая төгрөгөөр/

Хүснэгт4
д/д

Он

Өргөдөлийн
тоо

Зарцуулалт

Шийдсэн
өргөдөл

Тайлбар

1

2012

54

169.3

31

Жилдээ

2

2013

58

140.2

39

2013.09.26-ний
байдлаар

2013 онд Иргэдэд туслах сангийн зориулалтаар 280.0 сая төгрөг зарцуулахаар
төсөвлөгдсөн ба 9 дүгээр сарын 15-ны байдлаар 57 өргөдөл хүсэлтийн хүрээнд дараах
140.2 төгрөгийг зарцуулаад байна.
Сангийн дүрэмд заасны дагуу тусламж олгох
үндэслэлүүд

Тохиолдолын тоо

Дүн
(төгрөгөөр)

1

Хилийн чанадад нас барсан иргэний гэр бүл нь түүний
шарилыг эх оронд нь буцаах зардалгүй, эсхүл гэр бүл,
төрөл садан нь тогтоогдоогүй тохиолдолд түүний
шарилыг хадгалах, чандарлах, шарил болон чандрыг эх
оронд нь буцаах буюу тухайн улсад нь нутаглуулах;

11

55.8

2

Хилийн чанадад байгалийн онц аюултай гамшиг, алан
хядах ажиллагаа, зэвсэгт мөргөлдөөнд өртсөн, эсхүл
осол, гэмт хэргийн улмаас хүнд гэмтэл авсан, сэтгэцийн
өвчтэй болсон, амь насанд нь аюул учирсан иргэнд
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, эх оронд нь
буцаах;

20

69.0

3

Хилийн чанадад хорих ял эдэлж байгаад, эсхүл албадан
саатуулагдаж байгаад суллагдсан иргэнийг эх оронд нь
буцаах;

2

1.1

4

Хилийн чанадад хорих ял эдэлж байгаа иргэнийг
дипломат төлөөлөгчийн газраас эргэх;

6

14.3

39

140.2

д/д

НИЙТ

Тус сангийн 2014 оны төсвийг өмнөх оны суурь түвшинд буюу 280.0 сая
төгрөгөөр төлөвлөөд байна.
3. Зэвсэгт хүчний хөгжлийн сан
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Монгол Улсын Их Хурлын 2009 оны хаврын чуулганаар “Засгийн газрын тусгай
сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” хууль батлагдан “Зэвсэгт хүчний
хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааг явуулах эрх зүйн орчин бүрдсэн бөгөөд Батлан
хамгаалахын сайдын 2009 оны 290 дүгээр тушалаар сангийн журам, удирдах зөвлөлийн
бүрэлдэхүүнийг баталсан.
Сангийн орлого, зарлагын төлөвлөлтийг тухайн оны батлагдсан төсвийн хязгаарын
хүрээнд, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн дагуу төлөвлөж сангийн удирдах
зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулж сангийн үйл ажиллагаа явагдаж байна.
Хуульд заасан эх үүсвэрээс санд төвлөрсөн орлого болон сангийн зарцуулалт
дараах байдалтай байна.
Хүснэгт 6.

/сая.төгрөгөөр/

Зэвсэгт хүчний хөгжлийн сан

2012
гүйцэтгэл

2013
Батлагдсан

2013 ХБГ

2014 оны төсөл

Зардал

11,198.20

12,528.50

12,528.50

15,000.0

Санхүүжүүлэх эх үүсвэр

13,753.40

12,528.50

13,528.50

15,000.0

Өөрийн орлого

13,753.40

7,000.00

8,000.00

15,000.0

0

5,528.50

5,528.50

0.0

Төсвөөс санхүүжих

Сангийн орлогыг 2013 онд 7.0 тэрбум төгрөгөөр төлөвлөсөн бол 2014 оны өөрийн
орлогыг 15.0 тэрбум төгрөг, урсгал зардлыг 15.0 тэрбум төгрөгөөр төлөвлөлөө. Сангийн
үндсэн үйл ажиллагааны орлогыг дараах зорилго, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд
зориулна. Үүнд:






ЗХ-ийг НҮБ-ын энхийг сахиулах болон олон улсын бусад ажиллагаанд оролцох
чадавхийг нэмэгдүүлэх,
Зэвсэгт хүчнийг НҮБ-ын энхийг сахиулах болон олон улсын бусад ажиллагаанд
оролцох чадавхийг нэмэгдүүлэх,
Зэвсэгт хүчний зэвсэглэл техникийг сэргээн сайжруулах, шинэчлэх, сургалтын
материаллаг баазыг бэхжүүлэх,
Олон улсын цэргийн ажиллагаанд оролцохтой холбогдсон бусад үйл ажиллагааг
санхүүжүүлэх,
Энхийг дэмжих ажиллагааны олон улсын хамтарсан сургалт, дадлагыг зохион
байгуулах,
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Батлан хамгаалах салбарт ажиллаж буй офицер, ахлагч, албан хаагчдын нийгмийн
хамгааллыг сайжруулахад зарцуулна.
Өмнөх жилүүдэд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын нөхөн төлбөртэй энхийг дэмжих
ажиллагаанууд болон Монголын талын санхүүжилттэй Афганистан дахь энхийг дэмжих
ажиллагаанд оролцохтой холбоотой бүхий л зардлыг тус сангийн өөрийн үйл
ажиллагааны орлого буюу ажиллагааны нөхөн төлбөрөөр санхүүжүүлж ирсэн. 2014 оны
төсвийн төсөлд Өмнөд Суданд энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох багууд бүрэн
хэмжээнд оролцохоор болсонтой холбогдуулан нөхөн төлбөрийн орлого 8.0 тэрбум
төгрөгөөр нэмэгдэх боломжтой гэж үзлээ.
4. Эрсдэлийн сан
Эрсдэлийн санд 2013 онд 5.0 тэрбум төгрөгийг төсөвлөснөөс одоогоор
зарцуулагдаагүй байгаа бөгөөд 2014 онд энэ оны түвшинээр тооцон 5.0 тэрбум төгрөгийг
төсвийн төсөлд тусгасан.
5. Засгийн газрын нөөц сан
Засгийн газрын нөөц сан нь “Засгийн газрын тусгай сангийн тухай” хуулийн дагуу
зохицуулагддаг бөгөөд Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн
бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Засгийн газрын нөөц санд 2013 онд 20.0 тэрбум төгрөг төлөвлөсөн.
2013 оны эхний 9 сарын байдлаар Засгийн газрын нөөц хөрөнгийн зарцуулалт 9.7 тэрбум
төгрөг буюу төлөвлөсөн дүнтэй харьцуулахад 48.5 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.
Засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс 2010 оны тогтоолоор он дамжиж 0.1 тэрбум төгрөг,
2012 оны тогтоолоор 3.5 тэрбум төгрөгийг санхүүжүүлсэн болно.
Хүснэгт 7. Засгийн газрын нөөц хөрөнгийн гүйцэтгэлийг хүснэгтээр үзүүлбэл:
/тэрбум төгрөгөөр/
Үзүүлэлт

Дүн

Хувь

2013 оны эхний 9 сарын ЗГНөөц хөрөнгийн зардлын
төлөвлөгөө

13.5

Засгийн газрын тогтоолын дүн

22.7

113.5%

0.1

0.5%

2012 оны шийдвэр

3.5

17.5%

2013 оны шийдвэр

18.8

94.0%

11.7

86.7%

Үүнээс: 2010 оны шийдвэрээс олгосон

0.1

0.7%

2012 оны шийдвэрээр олгосон

0.4

2.9%

2013 оны шийдвэрээр олгосон

11.2

83.1%

Үүнээс: 2010 оноос дамжсан

Нийт санхүүжүүлсэн
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Засгийн газрын нөөц санд 2014 онд 20.0 тэрбум төгрөг төлөвлөж байна.
6. Эрүүл мэндийг дэмжих сан
Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн хөрөнгө нь Монгол Улсын “Засгийн газрын тусгай
сан”-ийн хуулийн 21 дүгээр зүйлийн дагуу архи, согтууруулах ундааны онцгой албан
татварын 1 хувь, эмийн импортын гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 2
хувь болон тамхины онцгой албан татварын 2 хувиас тус тус бүрддэг. Тус сан нь эрүүл зан
үйл төлөвшүүлэх эрүүл мэндийн боловсрол олгох, мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны үйл
ажиллагааг үндэсний түвшинд зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, эрүүл мэндийг
дэмжих сангийн удирдлага зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээг боловсронгуй болгож,
түншлэлийг хөгжүүлэх, архидан согтуурахаас сэргийлэх, тамхины хяналтын арга хэмжээг
сайжруулж, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх, эрүүл мэндийн салбарын хүний
нөөцийн хөгжлийг хангах зорилготой болно. 2014 онд Эрүүл мэндийн дэмжих сангийн
хөрөнгийг 10 дэд зорилтын хүрээнд арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахаар төлөвлөгөө
гаргаж, 4.1 тэрбум төгрөгийг улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр төлөвлөлөө.
2014 онд Эрүүл мэндийг дэмжих сангаас үзүүлэх дэмжлэгийг доорхи чиглэлээр
санхүүжүүлэхээр төлөвлөлөө. Үүнд:












Тамхи, архины болон эмийн зохисгүй хэрэглээний хяналт, эрүүл мэндийг дэмжих
үндэсний хөтөлбөр стратегийн хэрэгжилтийг үндэсний хэмжээний хангах үйл
ажиллагаанд зориулж 2,239.7 сая төгрөгийг буюу 53.5 хувийг;
Тамхины хяналтын хуулийг хэрэгжүүлэх архины хор хөнөөлтэй тэмцэх хуулийг
хэрэгжүүлэх, талаар мэдээлэл сургалт, сурталчилгаа явуулах, хяналт тавих, хангах
үйл ажиллагаанд зориулж 251.5 сая төгрөгийг буюу 6 хувийг;
Тамхи, архи, болон эрүүл мэндийн эрсдэлт хүчин зүйлүүдийг бууруулж өвчин
эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх болон хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалахад
чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжих үйл ажиллагаанд зориулж 139 сая төгрөг буюу
3.3 хувийг;
Тамхи, архи, мансууруулагч бодисын донтолтоос гаргах эмчилгээ болон түүнд
шаардлагатай эм, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлэх үйл
ажиллагаанд зориулж 142 сая төгрөг буюу 3.4 хувийг;
Тамхи, архины болон эмийн зохисгүй хэрэглээнээс хүн амын эрүүл мэнд, эдийн
засагт учрах хор холбогдлын талаарх судалгаанд зориулж 72 сая төгрөг буюу 1.7
хувийг;
Архидан донтох өвчтэй хүнд үзүүлэх, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж үйлчилгээг
боловсронгуй болгох, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаанд зориулж 125 сая
төгрөг буюу 3 хувийг;
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Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, эмийн зохистой хэрэглээг
төлөвшүүлэх ажилд идэвхитэй оролцож үр дүнд хүрсэн төрийн бус байгууллага,
хуулийн этгээд, иргэдийн үйл ажиллагааг дэмжихэд зориулж 95 сая төгрөг буюу
2.3 хувийг;
Нийтийн биеийн тамир, хүн амын идэвхитэй хөдөлгөөн, зохистой хооллолтыг
дэмжихэд чиглэсэн төсөл, хөтөлбөр, мэдээлэл сургалт сурталчилгааг дэмжих арга
хэмжээнүүдэд зориулж 165 сая төгрөг буюу 3.9 хувийг;
Орон нутгийн захиалгаар эмнэлгийн мэргэжилтний чадавхийг бэхжүүлэх, төсөл
арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэхэд зориулж 105.5 сая төгрөг 2.5
хувийг;
Анагаах ухааны дэвшилтэт технологийг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд
нэвтрүүлэх болон энэ чиглэлээр эмнэлгийн мэргэжилтний гадаадад сургах,
мэргэшүүлэх үйл ажиллагааг дэмжихэд зориулж 460 сая төгрөг буюу 11 хувийг;
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, эрүүл мэндийн байгууллагын ил тод байдал,
хариуцлагыг дээшлүүлэх талаар мэдээлэл, сургалт сурталчилгаа зохион явуулахад
367.6 сая төгрөг 8.8 хувийг зарцуулахаар төлөвлөсөн байна.

7. Дархлаажуулалтын сан
Монгол Улсын дархлаажуулалтын тухай хууль, Засгийн газрын тусгай сангийн
тухай хуулийг хэрэгжүүлэх бодлогын хүрээнд халдварт өвчнөөс сэргийлэх, түүний
тархалтыг хязгаарлах, өвчнийг устгах зорилгоор хүн амын өсөлт, өвчлөлийн төлөв байдал,
үнийн өсөлт зэргийг тооцон, дархлаажуулалтын сангийн зардлыг 7.1 тэрбум төгрөгөөр
төсөвлөв.
2009 оны 9 дүгээр сард шинэчлэгдэн мөрдөгдөж байгаа улсын хэмжээнд заавал
хийх дархлаажуулалтын үндэсний товлолын дагуу 2 хүртэлх насны хүүхдийг сүрьеэ,
халдварт саа, В вируст гепатитын эсрэг, сахуу-татран, хөхүүл ханиад-В вируст гепатитхемофилюс инфлюэнзагийн эсрэг хавсарсан тавт, улаанбурхан-гахайн хавдар-улаануудын
(УГУ) эсрэг хавсарсан гуравт вакцин, А гепатитын вакцин зэрэг нийт 6 төрлийн сэргийлэх
тарилгад, 7, 15 настай хүүхдийг сахуу-татрангийн эсрэг тарилгад хамруулж, тарилгатай
халдварт өвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээг авч байна. 2014 онд тус сангаас санхүүжүүлэх
арга хэмжээг багцлан задалбал:
 Үндэсний товлолоор заавал хийх халдварт саа, сүрьеэгийн эсрэг вакцин, В гепатит,
улаанбурхан улаанууд гахай хавдрын хавсарсан 3-т вакцин, сахуу татрангийн
хоргүйсүүр, сахуу, татран, хөхүүл ханиад, В гепатит, хемофилиус инфлюнзийн
хавсарсан тавт, А гепатит зэрэг 6 нэрийн вакцин, товлолд нэвтрүүлэхээр төлөвлөж
буй Пневмококкийн эсрэг вакциныг худалдан авахад зориулж 4.3 тэрбум төгрөг;
o Судалгаагаар 1 тунтай А гепатитын вакцин нь вакцин нэвтрүүлэхээс өмнөх
үетэй харьцуулахад 88%-аар өвчлөлийг бууруулсан нь нотлогдсон байдаг
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Хүснэгт 8.Үндэсний товлолын дагуу заавал хийх дархлаажуулалтанд хамрагдсан
хүүхдийн тоо
2010

2011

2012

2013

2014

№

Вакцинынэр

Хийгдэхтун

Хамрагдах
хүүхдийн тоо



Хамрагдах
хүүхдийн тоо




Хамрагдсан
хүүхдийн тоо



Хамрагдсан
хүүхдийн тоо



Хамрагдсан
хүүхдийн тоо



бөгөөд А гепатитын вакцин нь 10-н жил дархлаа тогтоодог. Хүүхдүүд 8
наснаас гараа угаагаад өвчлөх эрсдэл нь багасдаг урчаас 2 дахь тунг 2014
оноос хасч, А гепатитын вакцины 1 тунгаар дархлаажуулахаар төлөвлөсний
дагуу төсөвт тусгалаа;
o Бага насны хүүхдийн өвчлөл эндэгдлийн тэргүүлэх шалтгааны нэг
пневмококкоор үүсгэгдсэн уушгины үрэвсэл жилд 3212, менингит 25, бусад
инвазив өвчний 147 тохиолдол, тав хүртэл насны 192 хүүхэд жил бүр нас
бардаг байна. Пневмококкийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулснаар уушгины
хүнд хэлбэрийн үрэвсэл, түүнээс шалтгаалсан нас баралт 70 хувиар
урьдчилан сэргийлэгдэх боломжтой. Иймд пневмококкын вакциныг 1.9
тэрбум төгрөгөөр худалдан авахаар төсөвийн төсөвт суулгасан.
Дархлаажуулалтанд нэвтрүүлснээр дээрх өвчлөл 50-70 хувиар буурах
боломжтой гэж үзэж байна.
Тархвар судлалын заалт, сайн дурын болон сэргийлэх тарилгын ажил үйлчилгээний
жагсаалтаар хийх вакцин, биобэлдмэлийн үнэ 804.9 сая төгрөг;
Халдварт өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээний улсын фондын вакцин биобэлдмэл 1.1
тэрбум төгрөг;
Заавал хийх дархлаажуулалтад шаардагдах тариур, аюулгүй хайрцаг 50.6 сая
төгрөг;
Орон нутагт вакцин тээвэрлэх, татварын зардалд 190.0 сая төгрөг;
НҮБ-ынХүүхдийн сангаар захиалан худалдан авдаг вакцин, зүү тариур, аюулгүй
хайрцгийн гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварт 476.0 сая төгрөг;
Иргэдэд дархлаажуулалтын ач холбогдол, дархлаажуулалтанд өргөнөөр хамрагдах
сургалт сурталчилгааг хийхэд 59.5 сая төгрөг тус тус тусгалаа.

1

Сүрьеэгийн эсрэг БЦЖ

1 удаа

64410

69698

73897

77782

79640

2

В вируст гепатит

1 удаа

65766

69 802

73932

77782

79640

3

Тавт (СХТ-В геп+ Хиб)

3 удаа

65186

66 369

70926

77782

79640

4

Улаанбурхан, гахай
хавдар, улаанууд

2 удаа

63946

62 061

67130

77782

79640

5

Халдварт саа

4 удаа

65766

68695

71667

77782

79640
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6

7

А гепатит

2 удаа

Сахуу, татран

53886

41704

77782

79640

7 настайд

41599

39 721

43244

46979

52733

15 настайд

43812

40 821

38030

48986

48591

8. Сургалтын төрийн сан
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудад суралцагчдад зохих журмын дагуу
төрөөс сургалтын төлбөр, суралцагчдын тэтгэлэг, зээл олгох, зээлийг эргэн төлүүлэх чиг
үүргийг хэрэгжүүлэхээр Монгол Улсын Боловсролын тухай, Дээд боловсролын
санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хууль, Засгийн газрын 2012 оны
19 дүгээр тогтоол, 2010 оны Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 78 дугаар зарлиг,
Засгийн газрын 2008 оны 201 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2013 оны 271 дүгээр
тогтоолоор батлагдсан “Дэлхийн шилдэг их сургуульд оюутан суралцуулах журам”,
Засгийн газрын 2011 оны 102 дугээр тогтоол, Засгийн газрын 2008 оны 49 дүгээр
тэмдэглэл, Сангийн сайд, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын хамтарсан 2013 оны
175/108, 176/109 тоот тушаалууд, 2013-2014 оны хичээлийн жилийн суралцагчдын
мэдээллийг тус тус үндэслэн Сургалтын төрийн сангийн төсвийн төслийг боловсруулав.
Сургалтын төрийн сангийн нийт зардал 123.4 тэрбум төгрөгөөр 2014 оны
төсвийн төсөлд тооцогдлоо.
Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 78 тоот зарилаг, Засгийн газрын 2013 оны 271 дүгээр
тогтоолын дагуу гадаадын шилдэг 100 их сургуульд багтсан суралцагчдын төлбөрийн
зээлийн эх үүсвэр 2.0 тэрбум төгрөгийг 2014 оны төсвийн төсөлд тооцон тусгалаа. Мөн
Засгийн газрын 2013 оны 181 дугаар тогтоол багш, инженерийн чиглэлээр суралцагчдын
сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтийг 1200 оюутанд олгоход 1.2 тэрбум төгрөг, дадлагад
хамрагдах оюутан, багшийн томилолт, унааны зардал, урамшууллын зардлыг төрөөс
хариуцахад 1000 оюутанд 800.0 сая төгрөгийг тус тус тусгав.
Хүснэгт 9. Сургалтын төрийн сангийн 2014 оны төсвийн задаргааг хүснэгтээр үзүүлбэл:

Үзүүлэлт
Мэргэжлийн боловсролын сургуульд Засгийн газрын 201-р тогтоолоор
суралцагчид
ДҮН
2012.01.18-ний өдрийн
ЗГ-ын гэрээгээр Монголоос гадаадад
ЗГ-ын 19 дүгээр журмын суралцагчдын тэтгэлэгийн зардалд
ЗГ-ын гэрээгээр Гадаадаас Монголд суралцагчдын
4.1.1 заалтын дагуу
тэтгэлэгийн зардалд
амьжиргааны
тэтгэлэгийн зардалд, ЗГ- Монголоос гадаадад суралцагчдын тэтгэлэг,
2013 оны 271
/Баклаврт буцалтгүй тусламжаар суралцагчдын

Оюутны
тоо

/сая. төг-р/
2014 Төсөв
/сая төг/

11945

5,500.00

11945

5,500.00

65

367.8

185

333

36

1,875.00
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зардал/

2012.01.18-ний өдрийн
ЗГ-ын 19 дүгээр журмын
4-р хавсралын 2.1,3.1
заалтын дагуу зээл
олгох зардалд
2012.01.18-ний өдрийн
ЗГ-ын 19 дүгээр журмын
2.1, 3.1 заалтын дагуу
үндэсний тэтгэлэгийн
зардалд

Дэлхийн шилдэг 100 сургуульд суралцахад олгох
зээлийн эх үүсвэр
ДҮН
Өндөр хөгжилтэй орны магистр, докторантурт
суралцагчид
Дотоодын дээд боловсролын байгууллагад
суралцагчид

100

2,000.00

386

4,575.80

200

5,837.20

7389

4,300.00

7,589

10,137.20

135097

95,843.60

135,097

95,843.90

15246

1,504.90

Буцалтггүй тусламж , бүтэн өнчин, хөгжлийн
бэрхшээлтэй суралцагчид

2728

3,337.70

Дадлагад хамрагдах оюутан, багшийн томилолт
мөн унааны зардал,урамшуулал

1000

800.00

багш бэлтгэдэг сургуульд элсэгчдийн төлбөрт

1200

1,200.00

20,174

6,842.60

769

500

769

500

зээлийн дүн
Үндэсний тэтгэлэг
Тэтгэлэгийн дүн
Оршин суугаа газраас 500 км-ээс дээш аймгийн
замын зардал

ЗГ-ын 2012.01.18-ний
өдрийн 19 дүгээр журмын
4.2 заалтын дагуу
сургалтын төлбөр олгох
зардалд

Сургалтын төлбөрийн дүн
Удирдлагын академи

Сумдад төрийн албан хаагч бэлтгэх зардал

Их дээдийн санхүүжилтийн хуулийн дүн
НИЙТ ДҮН

123,399.50

9. Монгол судлалыг дэмжих сан
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 14 дүгээр зарлиг, Засгийн газрын 2012 оны 56
дугаар тогтоол, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөлчлөлт оруулах
тухай хуулийн 215 дугаар зүйлийн дагуу Монгол судалалыг дэмжих санг байгуулсан.
Монгол судлалыг дэмжих сангийн хөрөнгийг дор дурдсан арга хэмжээг
санхүүжүүлэхэд зарцуулна.
Монголын түүх, хэл, соёл, зан заншил, уламжлалт мэдлэг ухааныг судлах төсөл,
хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, монгол судлалын номын сан, мэдээллийн
нэгдсэн сан байгуулж, баяжуулах, гадаад дахь монгол судлалын төвийг хөгжүүлэх,
сэргээх, шинээр байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, үе шаттайгаар санхүүжүүлэх, монгол
судлаачдыг бэлтгэх, давтан сургах зорилгоор тэтгэлэг олгох, монгол судлалын чиглэлээр
олон улсын хурал, үзэсгэлэн зохион байгуулж, эрдэм шинжилгээний бүтээл, мэдээлэл
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солилцох, монгол судлалын үйл ажиллагааг дотоод, гадаадад түгээн дэлгэрүүлэх,
сурталчлах, монгол судлаач, эрдэмтдийн шилдэг бүтээлийг шалгаруулж, хэвлүүлэх,
сурталчлахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхэд нийт 1.0 тэрбум төгрөгөөр тооцон 2014 оны
төсвийн төсөлд тусгалаа.
10. Шинжлэх ухаан, технологийн сан
Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 8.1.3 дахь хэсэгт зааснаар Шинжлэх
ухаан, технологийг 2007-2021 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө, Үндэсний инновацийн
тогтолцоог 2008-2015 онд хөгжүүлэх төлөвлөгөө, Монгол улсын шинжлэх ухаан
технологийг 2010-2014 онд хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн жагсаалт,
Энэхүү үндэслэлээр 2014 оны төсөвт зайлшгүй шаардлагатай 9.3 тэрбум төгрөгийн эрдэм
шинжилгээний зардлыг тооцон тусгалаа. Уг сангийн хөрөнгөөр дараах арга хэмжээг 2014
онд санхүүжүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд:
Монгол Улсын эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудын хөгжлийг
түргэтгэх, ирээдүй бүхий шинэ салбарыг үүсгэн хөгжүүлэх, экспортын нөөцийг
өсгөх болон импорт орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх зэрэг
стратегийн асуудлыг судлан шийдвэрлэж хэрэгжүүлэх, төслийн үр дүнг
үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, ашиглах, гадаадын технологийн ололтыг
нэвтрүүлэх, нутагшуулах, ашиглах зэрэг шинжлэх ухааны захиалгат төсөл;
онолын үндэслэл, шинэ мэдлэг бий болгох, дэлхийн шинжлэх ухааны
хөгжлийн чиг хандлага, өөрийн орны хөгжлийн онцлог, хэрэгцээ, шаардлага,
шинжлэх ухааны хүрсэн түвшинтэй уялдуулан шинжлэх ухааны шинэ салбар,
чиглэлийг хөгжүүлэх, шинэ мэдлэг бий болгох, шинэ материал гарган авах онолын
үндэслэл, нано мэдээлэл, технологийн үндэслэлийг боловсруулах зэрэг суурь
судалгааны сэдэвт ажил;
шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэхэд гадаад, улс оронтой
хамтран ажиллах, залуу судлаачдыг дэмжих, судалгааны ажилд санхүүгийн
дэмжлэг үзүүлэх зэрэг бусад судлагааны ажил, төсөл, грант зэрэг болно.
11. Нийгмийн даатгалын сан
Монгол Улсын нийгмийн даатгалын тогтолцоо нь иргэдэд ирээдүйн орлогын гэнэтийн
бууралтаас хамгаалах тэтгэврийн даатгал, мөн болзошгүй эрсдлээс хамгаалах зорилготой
тэтгэмжийн, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний, ажилгүйдлийн, эрүүл
мэндийн даатгалын сангуудаас бүрдэж байна.
Улсын хэмжээнд эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцож, хөдөлмөр эрхэлж буй
ажиллагсдын 73.2 орчим хувь нь нийгмийн даатгалд хамрагдана гэж үзэж байна.
Нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг бүрдүүлэх боломжит эх үүсвэрүүд, эдийн засгийн
өсөлт, даатгуулагчдын тоо болон цалин хөлс орлогын өсөлтийг харгалзан 2014 онд
нийгмийн даатгалын 5 төрлийн санд 1,246.1 тэрбум төгрөгийн шимтгэлийн орлого
бүрдүүлэхээр төсөвлөлөө.
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2014 оны төсвийн төсөлд нийгмийн даатгалын санд нийт 1,289.3 сая төгрөгийн
төсөвлөсөн нь өмнөх онтой харьцуулахад 20.5 хувиар өссөн байна.
Хүснэгт 10.
/сая төгрөг/
№

Сан / Зардал

2013 оны
төсөв

2013 оны
ХБГ

2014 оны
төсөл

1

Тэтгэврийн даатгалын сан

813,795.0

819,179.5

949,294.4

2

Тэтгэмжийн даатгалын сан

54,354.3

57,905.3

66,611.5

3

ҮОМШӨ-ний даатгалын сан

31,795.2

32,031.5

35,241.4

4

Ажилгүйдлийн даатгалын сан

11,275.0

14,066.8

15,242.1

5

Эрүүл мэндийн даатгалын сан

131,721.5

132,721.5

189,184.8

6

Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх албаны төлбөр

108.1

108.1

118.9

7

Ажиллагааны зардал

18,376.8

19,689.1

20166.9

8

Хөрөнгө оруулалт

5,383.0

5,383.0

13,429.3

1,066,808.9

1,081,084.8

1,289,289.2

Нийт зардал

“Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай” хуулийг
хэрэгжүүлэх зорилгоор Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2012 оны А/57
дугаар тушаалаар “Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцуулах
иргэний нийгмийн даатгалын шимтгэл нөхөн төлөх журам”-ыг баталсан. Энэхүү журмын
3.1-т заасны дагуу 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-наас 2013 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдөр
хүртэл бүртгэлийн үйл ажиллагаа явагдан бүртгэлийн хугацаа 10 сарын 1-ний өдөр хүртэл
сунгагджээ. Энэ арга хэмжээнд нийт 700.0 мянга гаруй иргэд хамрагдахаас 8 дугаар сарын
1-ний байдлаар 463.0 гаруй мянган иргэд бүртгэгдээд байгаа ба үүний 40.3 мянга нь
нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авч байгаа иргэд байна. Энэ хуулийн дагуу тэтгэвэр
нь нэмэгдэх иргэдийн зардлыг 31.6 тэрбум төгрөгөөр тооцлоо.
2014 онд нийгмийн даатгалын сангийн үйл ажиллагааны хүрээнд дараах зорилтуудыг
дэвшүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:
 Нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ. Нийгмийн даатгалд хамрагдсан
ажил олгогчийн тоог 2014 онд 37.1 мянга, даатгуулагчийн тоог 769.9 мянга
болгоно.
 Нийгмийн даатгалын сангийн орлого бүрдэлтийг 2013 онд 1,246.1 тэрбум төгрөгт
хүргэхээр төлөвлөж байна.
 Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээ авсан иргэдийн тоог (давхардсан
тоогоор) 2013 онд 3.9 сая хүргэхээр зорьж байна.
12. Нийгмийн халамжийн сан
Нийгмийн халамжийн тухай хууль, Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай
хууль, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн хамгааллын тухай хууль, Олон хүүхэд
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төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай хууль, Монгол Улсын баатар, хөдөлмөрийн
баатар, ардын болон гавъяат цолтон ахмад настанд төрөөс олгох нэмэгдлийн тухай
хуулинд заасан иргэдэд мөнгөн тэтгэмж, тусламж үзүүлэхтэй холбоотойгоор 2014 оны
халамжийн сангийн зарлагыг нийт 266.8 тэрбум төгрөг төлөвлөлөө. Үүнээс 38.4 тэрбум
төгрөг нь улсын төсөвт, 228.4 тэрбум төгрөг нь орон нутгийн төсөвт туссаныг хүснэгтээр
харуулбал:
Хүснэгт 11. Нийгмийн халамжийн сангийн зардал /сая.төгрөгөөр/
2014 оны халамжийн сангийн төсвийн төсөл
Д/д

Зардлын төрөл

Орон нутгийн төсөв
Хүний тоо
Дүн

Улсын төсөв
Хүний тоо
Дүн

1069.70

1

Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн зардал

2

Банкны шимтгэл

3

Маягтын зардал

200.00

4

Сургалт, семинарын зардал

287.10

5

Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн

236.00

6

Халамжийн тэтгэвэр

66,098

90422.06

7

Жирэмсэн хөхүүл эхчүүдийн

80,134

38464.32

8

Ахмад дайчдад олгох тэтгэмж

1,447

3396.80

9

Алдар цолтой ахмадын нэмэгдэл

3,550

2983.20

10

Алдарт эхийн одон

196,520

31205.00

11

Нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж

31,292

19826.61

12

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн
халамжийн үйлчилгээ

58,582

9826.00

13

Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн
тусламж

42,400

25844.40

14

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний
хөнгөлөлт, үйлчилгээ

55,248

14306.60

15

Ахмад настны хөнгөлөлт үйлчилгээ

169,644

17882.36

16

Хоол тэжээлийн хөнгөлөлт

100,450

9986.29

17

Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ

18

Цаатан иргэдийн тэтгэмж

295.30

Дүн

137.80
450.00
603,848

228373.65

201,517.0

38445.90

13. Хүүхдийн төлөө сан
Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулинд заасны дагуу 2005 онд Хүүхдийн төлөө
Үндэсний зөвлөлийн дэргэд Хүүхдийн төлөө сан байгуулагдсан. Хүүхдийн төлөө сангийн
зарлагыг 2014 оны төсвийн төсөлд 235.0 сая төгрөгөөр тусгалаа. Тус сангийн зарцуулалт
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нь Засгийн газрын 2011 оны 347-р тогтоолын хэрэгжилттэй уялдуулан загвар 5 төвийн үйл
ажиллагааг бүрэн дэмжиж хүүхэд хамгааллыг бэхжүүлэх стратеги (2011-2015 он)
төлөвлөгөөний дагуу хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний загварыг дэлгэрүүлэх, түгээх,
зарим үйлчилгээнд тавигдах шаардлага, стандартын төсөл боловсруулах, албажуулах,
үйлчилгээний арга хэлбэр, нэр төрлийг орон нутгийн онцлогт нийцүүлэн нутагшуулах,
чиг үүргийг шилжүүлэх, тогтвортой хөгжлийг дэмжих арга хэмжээ авч удирдлага, зохион
байгуулалт, хяналтын үйл ажиллагааг явуулж байна. Хүүхэд хамгааллын урьдчилан
сэргийлэх, нөхөн сэргээх, яаралтай тусламж үйлчилгээний 5 загварыг орон нутагт түгээн
дэлгэрүүлэхээр ажиллаж байна. Үүнд:
 1-р төв: Хүүхэд хамгааллын шуурхай тусламж үйлчилгээ / НАЙЗ-1979 хүүхдийн
утасны Үндэсний сүлжээ/
 2-р төв: Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих үйлчилгээ
 3-р төв: Өрхийн сургалт, хүүхдийн суурь үйлчилгээ
 4-р төв: Хүүхдийн оролцоог дэмжих үйлчилгээ
 5-р төв: Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн нөхөн сэргээх үйлчилгээ
Нэг төвд ахлагч, нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч, үйлчлэгч, жижүүрээс бүрдсэн 7 ажилтан
ажиллаж, 5 төвд нийт 35 ажилтан ажиллаж байна.
Хүснэгт 12. Нийт төвүүдийн жилийн төсвийн хуваарилалт
1-р төв

2-р төв

3-р төв

/сая.төгрөгөөр/
4-р төв
5-р төв

183 264.1

39 505.1

34 517.2

34 517.2

34 517.2

40 207.4

Бараа, үйлчилгээний
бусад зардал

39 095.9

10 786.0

7 006.0

8 077.9

5 220.0

8 006.0

Тогтмол зардал

12 640.0

3 020.0

2 500.0

2 500.0

1 800.0

2 820.0

44 023.2

45 095.1

41 537.2

51 033.4

Төвүүдийн нэр
Үндсэн цалин

Нийт дүн

Нийт

235 000.0

53 311.1

14. Байгаль хамгаалах сан
Байгаль хамгаалах сан нь 2013 онд нийт 6,130 сая төгрөг зарцуулахаар
төлөвлөгдсөн. Төлөвлөгдсөн 94 арга хэмжээнээс 2013 оны 9 дүгээр сарын 1-ний байдлаар
34 арга хэмжээний гүйцэтгэл нь бүрэн гарсан, 25 арга хэмжээ нь гэрээ байгуулах болон
тендер зарлах шатандаа явж байна. Ажлын гүйцэтгэл 62.8 хувьтай байна
Хүснэгт 13. 2013 оны төлөвлөсөн ажлыг багцлан үзүүлвэл:

№

Зардлын нэр

/сая.төгрөгөөр/
Батлагдсан
төсөв

Олгосон
санхүүжилт

Хүлээгдэж буй
гүйцэтгэл

Зарцуулагдаагүй
үлдэгдэл
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1

2

3

4

5
6
7
8

Байгалийн баялагын нөөц, байгаль орчны төлөв
байдлын хувьсал, өөрчлөлтийн байдлыг судлан
тогтоох, стандарт, норм нормативыг боловсронгуй
болгох
Байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зүй
зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, байгаль орчинд
үзүүлэх хортой нөлөөллийг багасгах дэвшилтэт арга,
хоргүй
бохирдолгүй
хаягдалгүй
технологи
нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл
ажиллагааг дэмжих, урамшуулах
Байгаль орчныг хамгаалахтай холбогдсон асуудлаар
үндэсний болон олон улсын семинар, онолпрактикийн бага хурал, уулзалт, симпозиум зэрэг арга
хэмжээг зохион байгуулах
Байгаль орчныг хамгаалах, хянах, судлахад
шаардлагатай техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж,
хэмжих багаж худалдан авахад санхүүгийн дэмжлэг
үзүүлэх
Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, сурталчлах,
шинжлэн судлах үйл хэрэгт онцгой амжилт гаргасан
өөрийн улсын болон гадаадын иргэдийг шагнах
Байгалийн гамшигт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэхэд
чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах
Байгаль хамгаалахтай холбогдсон хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтэнд хяналт тавих үйл ажиллагаа явуулах
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 2,48 дугаар
зүйл, экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох ажлыг
дэмжих
ДҮН

1,550.0

621.6

748.4

180.0

750.0

42.3

607.7

100.0

470.0

421.9

42.8

5.2

490.0

24.5

355.5

110.0

180.0

1.0

159.0

20.0

750.0

37.6

592.4

120.0

590.0

195.5

246.5

147.9

1,349.9

822.5

419.9

107.4

6,129.90

2,166.90

3,172.40

790.6

Байгаль хамгаалах санд 2014 онд нийт 71 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр 6.1 тэрбум
төгрөг төлөвлөсөн. Сангийн хөрөнгийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 12.2
дахь заалтад заасны дагуу дор дурдсан арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд зарцуулна:






байгалийн баялгийн нөөц, байгаль орчны төлөв байдлын хувьсал, өөрчлөлтийн
байдлыг судлан тогтоох, мэдээллийг хуримтлуулж боловсруулах, дүгнэлт
гаргах төсөл, арга хэмжээ;
байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн
сэргээх, байгаль орчинд үзүүлэх хортой нөлөөллийг багасгах дэвшилт арга,
хоргүй, бохирдолгүй, хаягдалгүй технологи нэвтрүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллагын үйл ажиллагааг урамшуулах;
байгаль орчныг хамгаалахтай холбогдсон асуудлаар үндэсний болон олон
улсын семинар, онол, практикийн бага хурал, уулзалт, симпозиум зэрэг арга
хэмжээг зохион байгуулах;
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байгаль орчныг хамгаалах, хянах, судлахад шаардагдах техник хэрэгсэл, тоног
төхөөрөмж, хэмжих багаж худалдан авахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх;
байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, сурталчлах, шинжлэн судлах үйл
хэрэгт онцгой амжилт гаргасан өөрийн улсын болон гадаадын иргэдийг шагнах;
байгалийн гамшигт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа
явуулах;
байгаль орчныг хамгаалахтай холбогдсон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд
хяналт тавих үйл ажиллагаа явуулах;
Экологийн боловсрол, хүмүүжил олгох ажлыг дэмжих.

15. Цэвэр агаарын сан
Цэвэр агаар сангийн хөрөнгийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн дагуу
төлөвлөн хөтөлбөр, арга хэмжээг санхүүжүүлж байна. Тус сангийн хөрөнгийн эх
үүсвэрийг уялдуулан төлөвлөдөг агаарын бохирдлын төлбөр, нөхөн төлбөр нь дараах
үзүүлэлттэй байна:




Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль хэрэгжиж эхлэснээс хойш 2011 онд
нийт 19.6 тэрбум төгрөг, 2012 онд 23.7 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт
төвлөрүүлсэн байна. Төлбөрийн дийлэнх буюу 90-ээс дээш хувийг нүүрснээс
бүрдүүлж байгаа учир уг төлбөрийн өсөлт, бууралт нь манай улсын нүүрсний
экспортын хэмжээ буюу БНХАУ-ын зах зээл, зах зээл дээрх нүүрсний үнэ
зэргээс шууд хамаарч байна.
2013 оны төсвийн төсөлд агаарын бохирдлын төлбөрөөр 30.0 тэрбум төгрөг
төвлөрөхөөр тооцсон. 2013 оны 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлээр тус орлогын
гүйцэтгэл нийт 12.9 тэрбум төгрөг буюу 65 хувьтай байна.

Хүснэгт 14. Цэвэр агаар сан

Цэвэр агаарын сан
Төвлөрсөн арга хэмжээ

2013 оны
эхний 8
сарын төсөв
16,500.0

2014 оны 8
сарын гүйц

/сая төгрөг/
Гүйцэтгэлийн
хувь

9,941.9

60%

16,500.0

9,941.9

60%

2013 оны 9 дүгээр сарын 9-ний байдлаар Цэвэр агаарын сангийн зардлын
7.3 тэрбум төгрөг нь 2013 оны төсөвт төлөвлөгдсөн арга хэмжээний зардлыг
санхүүжүүлж, 2.9 тэрбум төгрөг нь 2011, 2012 оны төсөвт туссан бөгөөд 2013 онд
үргэлжлэн хийгдэж байгаа ажлуудын зардлыг санхүүжүүлэхэд зарцуулагдсан байна.
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2014 оны төсвийн төсөлд тус сангийн зардлыг 22,512.1 сая төгрөгөөр төлөвлөсөн
болно.
Хүснэгт 15. Цэвэр агаарын сангийн 2013, 2014 оны төсвийн төлөвлөлт /ерөнхий ангилал/

№

1

2

3

4

5

6

7

8

Ангилал

Агаарыг хамгаалах, агаарын бохирдлыг бууруулахад
чиглэсэн шинэ дэвшилтэт техник, технологи
нэвтрүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх
Стандартын шаардлагад нийцсэн цэвэр түлш, зуух
үйлдвэрлэхийг дэмжих, тэдгээрийг худалдан авахад
татаас олгох
Агаарын чанарын хяналт-шинжилгээний чадавхийг
бэхжүүлэх, агаарын чанарын төлөв байдлын хувьсал
өөрчлөлтийг тогтоох болон агаарыг хамгаалахтай
холбогдолтой стандарт, норм, дүрэм, арга, аргачлал
боловсруулах, судалгаа, шинжилгээний төсөл, ажлыг
гүйцэтгэх

Эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх, барилгын
дулаалгыг сайжруулах төсөл, арга хэмжээг
санхүүжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
Агаарын бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн иргэд,
олон нийтийн үйл ажиллагаа, төсөл, арга хэмжээнд
дэмжлэг үзүүлэх

2013 оны
төлөвлөгөө

2014 төсвийн
төслийн
хуваарилалт

2014
төсвийн
төсөл

8,300.0

6.3%

1,418.3

15,500.0

71.3%

16,051.1

1,620.0

5.1%

1,148.1

2,000.0

6.8%

1,530.8

2,200.0

5.6%

1,268.3

1.7%

382.7

1,120.0

1.7%

382.7

260.0

1.5%

330.1

Сэргээгдэх эрчим хүч, цэвэр технологийг
хөгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа, төсөл, арга
хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэх
Агаарын бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн олон
нийтэд мэдлэг олгох сургалт, сурталчилгааны арга
хэмжээг зохион байгуулах
Бусад зардал
ДҮН

31,000.0

22,512.1

16. Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан
“Тариалангийн тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол улсын Засгийн
газрын 2005 оны 139-р тогтоолоор “Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санг бүрдүүлэх, захиран
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зарцуулах, түүнд хяналт тавих, тайлагнах журам” батлан, Хүнс хөдөө аж ахуйн яамны
дэргэд 2005 оны 6-р сард “Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан” байгуулсан нь одоо ажлын
алба, 5 салбартай үйл ажиллагаа явуулж байна.
ТЭДС нь “Засгийн газрын тусгай сангийн тухай” хуулийн дагуу үйл ажиллагааны
зардлыг өөрийн орлогоор санхүүжүүлж ирсэн бөгөөд дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа
явуулж байна.
ТЭДСангаас:
 Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр шатахуун нийлүүлэх;
 Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр ургамал хамгааллын бодис нийлүүлэх;
 Хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр үрийн улаанбуудай нийлүүлэх;
 Урт хугацааны лизинг хэлбэрээр техник, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх; гэсэн 4
үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.
Хүснэгт 16. 2009-2013 онуудад ТЭДСангаас хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр нийлүүлсэн бараа бүтээгдэхүүний
судалгаа

2009

Он

Бараа бүтээгдэхүүний нэр
төрөл

хэмжих
нэгж

Биет
хэмжээ

Үнийн дүн
/сая. төг-р/

Урьдчилгаа
/хувь/

Буудайгаар
/хувь

Шатахуун

тонн

7,643.10

11,286.70

0

100

Ургамал хамгааллын бодис

тонн

216.6

378.9

50

50

Үрийн буудай

тонн

12.9

8,772.00

30

70

шир

8,017

29,576.30

30

70

Техник, тоног төхөөрөмж

2010

Нийт

50,013.90

Шатахуун

тонн

5,710.30

7,829.30

20-30

80-70

Ургамал хамгааллын бодис

тонн

265.1

1,643.10

30

70

Үрийн буудай

тонн

6.5

4,420.00

30

70

шир

222

8,327.90

30

70

Техник, тоног төхөөрөмж

2011

Нийт

22,220.30

Шатахуун

тонн

7,450.70

12,607.00

30

70

Ургамал хамгааллын бодис

тонн

709.4

3,812.40

30

70

Бордоо

тонн

0.2

191.1

30

70

Үрийн буудай

тонн

8.2

5,576.00

30

70

Техник, тоног төхөөрөмж

шир

209

8,758.20

30

70

2012

Нийт

30,944.70

Шатахуун

тонн

1,653.00

3,013.00

50

50

Ургамал хамгааллын бодис

тонн

675.9

4,483.90

40

60

Бордоо

тонн

0.6

540.8

30

70

Үрийн буудай

тонн

2.8

1,904.00

40

60

Техник, тоног төхөөрөмж

шир

102

6,750.90

30-50

70-50

Нийт

16,692.60
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2013 ХБГ

Шатахуун

тонн

4,027.30

6,651,446.80

50

50

Ургамал хамгааллын бодис

тонн

369.9

3,120,197.00

30

70

Бордоо

тонн

419.9

364,302.20

30

70

Үрийн буудай

тонн

2,738.10

1,686,546.00

30

70

шир

1,074

5,706,258.40

30-50

70-50

Техник, тоног төхөөрөмж
Нийт

17,528,750.40

2013 онд тус сангаас газар тариалан эрхлэх үйл ажиллагааг болон буудайн
үйлдвэрлэлийг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд зориулж нийт 23.1 тэрбум төгрөгийн
урсгал зардлыг төсөвлөсөн. Харин 2014 оноос 30.6 тэрбум төгрөг зарцуулахаар
төсөвлөсөн ба Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Төв аймгийн Угтаалд ТЭДСангийн шинэ
салбарууд нээгдэж байгаатай холбоотойгоор зардал нэмэгдэж буй юм.
Мөн улаанбуудайн урамшуулалд энэ оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл болон ирэх оны
буудайн нөөц бүрдүүлэх бодлогын арга хэмжээнд нийцүүлэн, 2014 онд улсын төсвөөс
олгох татаасын дүнг 2013 оны түвшнээс 12.2 тэрбумаар нэмэгдүүлж, 27.2 тэрбум төгрөг
төсөвлөлөө.
17. Мал хамгаалах сан
Мал хамгаалах сан нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 246 тоот тогтоолоор
мал сүргийг ган, зудаас хамгалахад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн
хүрээнд мал сүргийг байгалийн гамшгаас хамгаалах тогтолцоо, тусламжийн сүлжээ
бүрдүүлэх, мал сүргийг тогтвортой өсгөх үндсийг хангах, мал сүргийг ган, зудаас
сэргийлэн хамгаалах, байгалийн гамшиг тохиолдсон үед хүн, хүч, хөрөнгө санхүүгийн
нөөцийг зөв зохистой ашиглах зорилгоор хөрөнгийн эх үүсвэр бүрдүүлж, урт ба богино
хугацаатай хөнгөлөлттэй нөхцлөөр зээл олгох зорилготой байгуулагдсан.
Тус сан нь 2001 оноос 2009 оныг хүртэл ХХААЯ-ны Тариалан эрхлэлтийг дэмжих
сангийн харъяанд ажиллаж байгаад 2009 оны 3 дугаар улирлаас Хүнс, хөдөө аж ахуй,
хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2009 оны 84 дүгээр тушаалаар Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч
агентлаг “Мал эмнэлэг, үржлийн газар”-ын даргын эрхлэх асуудлын хүрээнд, 2011 оны 01
дүгээр сарын 26-ны өдрөөс Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын А/18 тоот
тушаалаар бие даан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого, бүсчилсэн хөгжлийн үзэл
баримтлалын дагуу бүсийн тулгуур төвүүдийн ойролцоо, мөн газар тариалангийн бүс
нутагт газар тариалан эрчимжсэн мал аж ахуйг хослуулан хөгжүүлэх, бэлчээрийн нөөцийг
зохистой ашиглах, бүтээмж өндөртэй мал, амьтан үржүүлэх, тэдгээрээс хүн амд
хүрэлцэхүйц, чанартай хүнсний зүйлээр хангах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын
2003 оны 160 дугаар тогтоолоор “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр”,
УИХ-ын 2010 оны 23 дугаар тогтоолоор “Монгол мал хөтөлбөр”-ийг тус тус баталсан.
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Дээрх хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх зорилгын хүрээнд сангаар дамжуулан:
 Өвс тэжээлийн нөөц бий болгох;
 Ган, зудын улмаас учирсан хохирлыг нөхөх арга хэмжээг зохион байгуулах;
 Цаг агаарын аюултай үзэгдэл болон гамшгаас сэргийлэх, урьдчилан сэргийлэх
мэдээлэл, сургалт явуулах;
 Малчдад зориулсан сургалт, сурталчилгаа явуулах;
 Малын тэжээл тариалах, бэлтгэх арга хэмжээнд иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжлэг
үзүүлэх;
 Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх;
 Эрчимжсэн Мал аж ахуйг бүсчилэн хөгжүүлж, эрх зүй, эдийн засгийн орчинг
сайжруулан загвар аж ахуйг бий болгох чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх;
 Бэлчээр усжуулалт, уст цэг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх;
 Сангаас хөнгөлөлттэй төслийн зээл олгон малын үржлийн чанар, хүртээмжийг
сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг явуулж байна.
2013 онд мал хамгаалах сангаас хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны санхүүжилтэд нийт 27.4
тэрбум төгрөг, үүнээс ноосны урамшуулалд 25.0 тэрбум төгрөгийн татаасыг улсын
төсвөөс олгохоор, өөрийн үйл ажиллагааны санхүүжилтээс олгох малчдад зориулсан
зээлийн эх үүсвэрт 2.2 тэрбум төгрөг төсөвлөж байсан.
Харин 2014 онд сангаас ноосны урамшууллаас гадна арьс, ширэн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор арьс, ширний урамшууллыг татаас хэлбэрээр улсын
төсвөөс олгохоор төсөвт тусгасан ба тус бүр 20 тэрбум төсөвлөлөө.
Мөн сангийн өөрийн үйл ажиллагааны орлогоос малчдад олгох зээлийн эх үүсвэрт 1.5
тэрбум төгрөг тусгаж, сангийн үйл ажиллагааны хүрээнд нийт 41.0 тэрбум төгрөгийн
зардал зарцуулахаар төсөвлөлөө.
18. Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан
Монгол улс, АНУ-ын Засгийн газрын хооронд 1992-1993 онуудад байгуулсан “АНУ-аас
Монгол улсад хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний тусламж үзүүлэх тухай” хэлэлцээрийн
дагуу анх 1993 онд байгуулагдсан бөгөөд 2007 онд Засгийн газрын тусгай сангийн тухай
хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж, эрх зүйн харилцааг хуульчилснаар тусгай сан хэлбэрээр
хэвийн тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Тус сангийн өнөөгийн үйл
ажиллагааны урсгал явцыг дүрслэн үзүүлбэл дараах байдалтай байна.
График 1. Санхүүжилт хэрэгжилт
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САНХҮҮЖИЛТ БОЛОН ХЭРЭГЖИЛТ
Эх үүсвэр

Үр дүн

Зарцуулалт

•Улсын төсөв

• Орон нутаг болон
бүс нутагт ЖДҮ-ийг
хөгжүүлэх
• Ажлын байрыг
нэмэгдүүлэх
•Импортын барааг
орлох бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх
•Экспортын
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлэх

• Хөнгөлөлттэй нөхцөл
бүхий зээл олгох

• Олон улсын зээл, тусламж

• Санхүүгийн түрээс /лизинг/

• Бусад эх үүсвэр

• Зээлийн давхар батлан
даалт /2013 оноос/

•Зээлийн эргэн төлөлт
•Засгийн газрын бонд /2011/

Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих чиглэлээр сангаас олгосон зээл, зээлийг санхүүжүүлэхэд
санд татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн дүнг харуулбал дараах байдалтай байна.

Хүснэгт 17. ЖДҮДС-ийн хөрөнгийн урсгалын судалгаа
№

1
2
3

Эх
үүсвэрийн
төрлүүд
Улсын
төсөв
ЗГ-ын
бонд
Бусад

Зээлийн
эргэн
төлөлт
Тухайн
жилд санд
5
орж ирсэн
хөрөнгө
Тухайн
жилд
6
олгосон
зээл
САНГИЙН
НИЙТ
ЭРГЭЛТИЙН
ХӨРӨНГӨ
4

Нэмэгдсэн эх үүсвэрийн дүн /сая төг/
2008 хүртэл
нийт

2009 гүйц

2010 гүйц

2011 гүйц

2012 гүйц

2013 ХБГ

НИЙТ

2014 төсөл

3170.0

33193.0

30730.0

8351.3

970.0

251.5

76665.8

148.5

-

-

-

276480.0

4657.0

-

281137.0

-

-

10239.2

9604.1

3413.9

2058.0

50000.0

75315.2

11487.0

-

1000.0

2897.9

24635.4

17662.4

49100.0

95295.7

60000.0

3170.0

44432.2

43232.0

312880.6

25347.4

99351.5

528413.7

71635.5

3170.0

44342.0

41094.0

311343.3

25465.7

57068.8

482483.8

11000.0

3170.0

43432.2

40334.1

288245.2

7685.0

50251.5

433118.0

11635.5

Дээрх хүснэгтээс харахад ЖДҮДС-ийн нийт эргэлтийн хөрөнгө 2013 оны байдлаар 433.1
тэрбум төгрөгт хүрсэн бөгөөд Засгийн Газрын 2012-2016 оны мөрийн хөтөлбөрт “Жижиг,
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дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн эх үүсвэрийг 500 тэрбумаас доошгүй төгрөгийн эх
үүсвэртэй байгуулах” гэж заасантай дүйцэхүйц хэмжээнд дөхөж очсон байна.
2014 оны төсвийн жилээс эхлэн гэрээнд заасны дагуу жил бүр 50.0 тэрбум төгрөгийн
өрийг ЖДҮДС-ийн зээлийн эргэн төлөлтөөс барагдуулахаар тооцоолж, төсвийн төсөлд
тусгалаа.
19. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн үйл ажиллагааны гол зорилго нь хүн амын ажил
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, амьжиргааг дээшлүүлэх, ядуурлыг бууруулах явдал юм.
Сангийн орлоын гол эх үүсвэр нь “Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч
мэргэжилтэн авах тухай” хуулийн хүрээнд гадаад улс орнуудаас Монгол Улсад ажиллаж
байгаа иргэдийн ажлын байрны төлбөрийн орлого ба санд төвлөрүүлсэн орлогыг хүн
амын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих олон төрлийн хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд
зарцуулж байна.
Тухайлбал 2012 онд 174.0 мянган иргэнийг хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагаанд
хамруулан, 38,827.0 ажлын байрыг шинээр бий болгож, 6.8 тэрбум төгрөг зарцуулсан бол
2013 оны хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр 229.8 мянган иргэнийг хамруулж, 50.0 мянгаас
доошгүй ажлын байрыг бий болгоход 84.8 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар байна.
Хүснэгт 18. Эх үүсвэрүүд
Нэмэгдсэн эх үүсвэрийн дүн /сая төг/
Эх үүсвэрийн
төрлүүд

2008
хүртэл
нийт

Улсын төсөв

2440.0

Орон нутгийн
төсөв

206.9

Бусад

44164.3

Тухайн жилд
олгосон зээл
САНГИЙН
НИЙТ
ЭРГЭЛТИЙН
ХӨРӨНГӨ

2010
гүйц

2011
гүйц

2012
гүйц

2013
ХБГ

-

НИЙТ

2014
төсөл

2440.0

13268.0

4946.4

62796.8

3838.8

2800.0

61814.3

87400.0

9013.4

9400.7

5112.8

7000.0

22000.0

62526.9

-

46811.2

22281.4

34347.1

77909.6

60838.8

84800.0

326988.1

87400.0

15683.4

9050.0

7100.0

29000.0

-

30000.0

90833.4

17000.0

46811.2

13268.0

24946.4

62796.8

53838.8

62800.0

264461.2

87400.0

Зээлийн эргэн
төлөлт
Тухайн жилд санд
орж ирсэн хөрөнгө

2009
гүйц
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Харин 2014 оны төсвийн жилд тус сангаас хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, дэмжлэг
үзүүлэхэд зориулж 87.4 тэрбум төгрөг зарцуулахаар төлөвлөж байгаа ба зарцуулах арга
хэмжээний зардлын задаргааг харуулбал дараах байдалтай байна.
Хүснэгт 19. Зардлын задаргаа
Арга хэмжээ
Нийт дүн
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихэд зориулж олгох зээл
Сум хөгжүүлэх сангийн эх үүсвэр
Хөдөлмөр эрхлэлтэд нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн дэмжлэг

Зардлын дүн
/сая төг/
87,400.0
17,400.0
12,000.0
58,400.0

20. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих сан
Тус сан нь “Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай” хуулийн 21-26 дугаар
зүйлийг үндэслэн, 2010 оны 8 дугаар сард байгуулагдан, үйл ажиллагаа эхлүүлсэн.
Сангийн орлогын эх үүсвэр нь төсвөөс бүрдэж байгаа ба уг сангаар дамжуулж
мэргэжлийн боловсрол сургалтын үйл ажиллагааны хамрах цар хүрээг өргөтгөх,
суралцагсдыг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна.
2013 онд 16.5 тэрбум төгрөг зарцуулахаар төсөвлөсөн бол 2014 оны төсвийн төсөлд
энэ оны гүйцэтгэлийн түвшинтэй уялдуулж, 14.6 тэрбум төгрөг зарцуулахаар төсөвлөлөө.
Хүснэгт 20. Сангийн төсвийн зардлын задаргаа

Арга хэмжээ
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага сургуулилт болон бусад
Хувийн МСҮТ-д суралцагсдад олгох амьжиргааны
тэтгэлэг
НИЙТ ДҮН

/сая төгрөгөөр/
Зардлын дүн
7,210.7
7,434.0
14,644.70

21. Соёл, урлаг хөгжүүлэх сан
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 5.4.12, 6.4.5 дахь заалтууд, 15 дугаар
зүйлийн дагуу соёл, урлагийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж байна.
Соёл, урлагийг хөгжүүлэх сангаас 2013 онд 113 төрөл зүйлийн ажил үйлчилгээг
гүйцэтгээд байна.
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Соёл, урлагийг хөгжүүлэх сангийн 2014 оны урсгал төсвийг 6030.9 сая төгрөгөөр
төсвийн төсөлд тусгалаа. Монгол Улсын Засгийн газрын тусгай сангийн хуулийн дагуу
дараах зорилтуудын хүрээнд хөтөлбөр, төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.
Тухайлбал, соёл урлаг судлал, соёл урлагийн гадаад хамтын ажиллагаа, улсын санг
шилдэг бүтээлээр баяжуулах зэрэг сангийн үндсэн зорилгыг хэрэгжүүлэх тусгай
хөтөлбөрүүд, мөн Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, сэргээн засварлах хөтөлбөр
(2008-2015 он), Морин хуур, уртын дуу үндэсний хөтөлбөр (2005-2014), Монгол хөөмий
хөтөлбөр (2007-2014 он), Монголын уламжлалт бий биелгээ хөтөлбөр (2009-2014),
Сонгодог урлаг-II хөтөлбөр (2011-2016 он), Монгол тууль хөтөлбөр (2012-2014),
Улаанбаатар болон олон улсын кино наадам, “Соёлын өв эв нэгдэл” бүжгийн наадам,
Палеонтологи, археологийн музейн шинэчлэл зэрэг төсөл, хөтөлбөрүүдыг хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөж байна.
Хүснэгт 21. Сангийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх арга хэмжээнүүд

№

Зохион байгуулагдах арга хэмжээ

2014 онд
шаардагдах
төсөв /сая төг/

1

Морин хуур, уртын дуу хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

35.0

2

Монгол хөөмий хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

20.0

3

Монголын уламжлалт бий, биелгээ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

51.0

4

Монгол тууль хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

58.0

5

Монгол цуур хөтөлбөр

10.0

6

Хүүхдэд зориулсан уран бүтээл туурвихад уран бүтээлчдэд санхүүгийн
дэмжлэг үзүүлэх

150.0

7

Монголын кино урлагийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор Соёл, спорт, аялал
жуулчлалын яамны захиалгаар уран сайхны кино бүтээхэд дэмжлэг үзүүлэх

480.0

8

Гадаад, дотоодод үзэсгэлэнг зохион байгуулах

7.2

9

Соёлын байгууллагуудын үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах нээлттэй
өдөр, өдөрлөг зохион байгуулах

6.0

10

Гадаад улсын соёл, урлагийн байгууллагын туршлага судлах сургалтанд
хамруулах

14.0

11

Шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авах/Хөгжим/

50.0

12

Шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авах/ном/

50.0

13

Шилдэг бүтээлийг улсын санд худалдан авах/Дүрслэх/

50.0

14

Түүхэн сэдэвт кино бүтээх

350.0

15

Гадаад орнуудын соёл, урлагийн байгууллагын туршлага судлах

15.0

16

Дуудлага худалдааг зохион байгуулах

15.0

17

Гэрээг боловсронгуй болгох

3.0
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18

Дуудлага худалдааны журмыг боловсруулах

19

“Монгол туургатны бүжгийн их наадам” зохион байгуулах

20

Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах

21

Сонгодог урлаг II хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

936.6

22

Түүхэн хүрд баримтат кино бүтээх

110.0

23

Олон улсын уралдаан, тэмцээнд оролцож онцгой амжилт гаргасан уран
бүтээлчдэд мөнгөн шагнал олгох

350.0

24

Оны шилдэг уран бүтээлч шалгаруулах

30.0

25

Номын сангийн баяжилт-номын яармаг зохион байгуулах

360.0

26

Гадаад, дотоодод соёл, урлагийн арга хэмжээ зохион байгуулах

270.0

27

Олон улсын “Алтаргана-2014” наадам зохион байгуулах

100.0

Соёл урлагийн зардлын дүн

3726.8

Төрийн албан хаагчдын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

267.4

Сургалт семинарын зардлын дүн

267.4

Түүх соёл, дурсгалт зүйлийг сэргээн засварлах, хамгаалах

1993.1

Түүх соёлын дурсгалт зүйлийг хамгаалах

1993.1

1
2
3

3.0
200.0
3.0

Соёл урлаг хөгжүүлэх сангийн зардлын дүн

43.6

Соёл урлаг хөгжүүлэх сангийн урсгал зардал, цалин

43.6

Нийт дүн

6030.9

22. Аялал жуулчлалын сан
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 5.4.1 дэх заалт, 11 дүгээр зүйлийн
дагуу тухайн жилд Засгийн газраас аялал жуулчлалын салбарт хэрэгжүүлэх төсөл, арга
хэмжээг зохион байгуулдаг.
Аялал жуулчлалын сангийн 2014 оны урсгал төсвийг 2619.8 сая төгрөгөөр
төсвийн төсөлд тусгалаа. Монгол Улсын Засгийн газрын тусгай сангийн хуулийн дагуу
дараах зорилтуудын хүрээнд хөтөлбөр, төслүүдийг хэрэгжүүлж байна. Үүнд:






Аялал жуулчлалыг цогцоор хөгжүүлэх санхүүгийн болон хууль, эрх зүйн орчинг
бүрдүүлэх, жуулчин хүлээн авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх.
Тусгай сонирхлын Аялал жуулчлалыг төрөлжүүлэн хөгжүүлэх.
Монгол Улсын гадаад сурталчилгааг идэвхжүүлэх, гадаад маркетингийн цогц
бодлогыг хөгжлийн шинэ шатанд гаргах ажлын хүрээнд 2015, 2016 оныг Монголд
зочлох жилээр зарлах. Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Берлин хотноо
зохион байгуулагддаг Ай Ти Би олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд 2015 онд
түнш орноор оролцох бэлтгэлийн ажлыг хангах.
Аялал жуулчлалын мэргэжилтэн болон үйлчилгээний ажилтнуудыг бэлтгэж байгаа
одоогийн сургалтын төлөвлөгөө хичээлийн хөтөлбөрийг орчин үеийн шаардлагад
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нийцүүлэн шинэчилж, үйлчилгээний ажилтныг бэлтгэх, давтан сургах тогтолцоог
боловсронгуй болгоно.
Аялал жуулчлалын орчны бүсийн төлөвлөлтийг хийх, орчны тохижилтын ажилд
дэмжлэг үзүүлэх, түр буудаллах цэг цогцолборуудыг барьж байгуулах ажлын
эхлэлийг тавих.

Хүснэгт 22. Аялал жуулчлалын сангаас хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Д/д

1

2

Хөтөлбөр арга
хэмжээ

Аялал жуулчлалын
гадаад арга
хэмжээний дэд
хөтөлбөр

Аялал жуулчлалын
дотоод арга
хэмжээний дэд
хөтөлбөр

Төсөвт өртөг /сая.төг/
Олон улсын аялал жуулчлалын
үзэсгэлэнгүүдэд салбарын
байгууллагуудыг нэгдсэн
зохион байгуулалттай
оролцуулж, Монгол Улсыг
сурталчлах

Берлин, Япон, Солонгос, Хятад,
Тайвань, Хонг Конг, Лондон, Турк,
АНУ, Сингапур, Франц, АНЭУ

Нейшнл Жеографик Монгол
төслийг үргэлжлүүлэн
хэрэгжүүлэх, Монголын аялал
жуулчлалыг гадаад, дотоодод
сурталчлах мэдээллийн
сувгийг бий болгох

Гадаад сурталчилгааны маркетинг
төлөвлөгөө боловсруулж
хэрэгжүүлнэ. Интернетийн
сурталчилгаа, сурталчилгааны
хэвлэмэл материал бэлтгэх

Дотоодын арга хэмжээнүүдийг
зохион байгуулахад дэмжлэг
үзүүлэх, зохион байгуулах,
хамтарч ажиллах

Дээлтэй монгол, Науризын баяр,
Мөсний баяр, Түмэн тэмээний баяр,
Тэмээн поло, Бүргэдийн баяр,
Сарлагийн баяр, Эсгийний баяр, 99н баатрын баяр, Чацарганы баяр,
Ааруулын баяр, Монголдоо сайхан
аялцгаая арга хэмжээ, Дэлхийн
аялал жуулчлалын өдөр, Монголын
аялал жуулчлалын үзэсгэлэн

262.8

350.0
Аялал жуулчлалын салбарын
мэргэжлийн сургалт,
дадлагажуулалт, хурал
зөвлөгөөн зохион байгуулах

Тусгай сонирхолын төрлүүдэд
мэргэжлийн хөтөч бэлдэх, орон
нутгийн мэргэжилтнүүдийг
дадлагжуулах, Хувийн хэвшлийн
байгууллагуудыг чавдаржуулах
сургалт зохион байгуулах, Аялал
жуулчлалын бүс нутгуудад
харилцан туршлага солилцох
зөвлөгөөн хийх
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3

Тусгай сонирхолын
аялал жуулчлалын
дэд хөтөлбөр

4

ITB -2015 Berlin
Олон Улсын
үзэсгэлэнд түнш
орноор оролцоход
шаардагдах
санхүүжилт

НИЙТ ДҮН

120.0

1887.0

Тусгай сонирхлын аялал
жуулчлалын нэр төрөл,
бүтээгдэхүүн, чиглэл,
маршрутыг гарган, аялал
жуулчлалын газрын зураг,
атлас, картыг бэлдэх,
Монголын Аялал жуулчлалын
цаглабарыг хэвлэх

Монголын түүх сонирхогчдын
аялал, Шашин сонирхогчид
сүсэгтэй олны аялал, Үлэг гүрвэл
сонирхогчдын аялал, Шувуу, ан
амьтан, байгаль сонирхогчдын
аялал, Адал явудалт спорт аялал
жуулчлалын аялал, Монголын
нүүдлийн соёл, уламжлалт зан
заншил сонирхогчдын аялал тус
бүрээр гаргах

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013
оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн
190-р тогтоолын дагуу "Ай Ти Би"
2015- түнш орноор оролцох
болсонтой холбогдуулан
байгуулсан гэрээний урьдчилгаа
төлбөр төлөх

2619.8

23. Улсын авто замын сан
“Авто замын тухай” хуулийн 18 дүгээр зүйлд “...Улсын авто замын сан нь авто
замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын, орон нутгийн авто замын
сан нь аймаг, нийслэлийн Засаг даргын мэдэлд байна” гэж, 19 дүгээр зүйлийн 19.1.3
заалтад Замын сангийн эх үүсвэр нь “...хууль тогтоомжид заасны дагуу авто зам, замын
байгууламжаар зорчиж буй тээврийн хэрэгслээс авах төлбөр” байна гэж тус тус заасны
дагуу Зам, тээврийн сайд /ТЕЗ/-ын багцын Төлбөр хураах цэгийн үйл ажиллагаа энэхүү
санд харьяалагдан ажиллаж байна. 2014 онд тус үйл ажиллагаанд 962.7 сая төгрөгийг
төсөвлөсөн болно.
24.Орон сууц хөгжүүлэх сан
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд 2009 онд орсон өөрчлөлтөөр
байгуулагдсан болно. “Орон тооны хязгаарыг баталж,тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт
оруулах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн
220 дугаар тогтоолоор сангийн ажлын албыг байгуулсан боловч Засгийн газрын 2012 оны
11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 117 дугаар тогтоолоор Орон сууц хөгжүүлэх сангийн
ажлын алба татан буугдсан болно.
25.Хүний хөгжил сан
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УИХ-аас Монгол Улсын Хүний хөгжил сангийн тухай хуулийг 2009 оны 11 дүгээр
сарын 18-ны өдөр батлан гаргаснаар Хүний хөгжлийн сан байгуулагдсан. Хүний хөгжил
сангийн тухай хуулийн дагуу тус сангаас 2010 оноос эхлэн иргэнд хишиг, хувь хүртээх
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. Хүний хөгжил сан нь ашигт малтмал, уул уурхайн
салбарын орлогоос хуримтлал үүсгэж, тогтвортой өсөн нэмэгдэх байнгын нөөц бүрдүүлэн
иргэддээ тэгш хүртээх зорилготой.
26. Төсвийн тогтворжуулалтын сан
Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйл, Засгийн газрын тусгай
сангийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.4.28-д тус тус заасны дагуу нэгдсэн төсвийн
дунд, урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор ашигт малтмалын нөөц
ашигласны төлбөр болон аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тэнцвэржүүлсэн
орлогоос давсан хэсгийг 2011 оны төсвийн жилээс эхлэн Төсвийн тогтворжуулалтын санд
хуримтлуулж байна. Төсвийн тогтворжуулалтын санд 2013 оны байдлаар 362.6 тэрбум
төгрөг хуримтлагдсанаас 34.2 тэрбум төгрөг нь энэ оны эхний 8 сард төвлөрсөн байна.
Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр 2013 онд тус санд нийт 54.8 тэрбум төгрөг төвлөрөхөөр
байна. Харин 2014 оны төсвийн төсөлд гол нэр төрлийн эрдэс бүтээгдэхүүн болох зэс,
нүүрснээс Төсвийн тогтворжуулалтын санд 29.9 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээр тооцож
тусгалаа.
27. Сэргээгдэх эрчим хүчний сан
Монгол Улсын Их Хурал 2007 онд Сэргээгдэх эрчим хүчний хуулийг батлан, одоо
мөрдөн ажиллаж байна. Энэхүү хуулийн 13 дугаар зүйлд Сэргээгдэх эрчим хүчний санг
байгуулах, уг сангийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнахтай
холбогдсон харилцааг “Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль”-иар зохицуулахаар
заасан байна.
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 5.4.22, 211-д мөн Сэргээгдэх эрчим
хүчний санг байгуулах, уг сангийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, зарцуулах тухай заалтуудыг
хэрэгжүүлэх үүднээс Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайдын 2011 оны 94 тоот тушаалаар
“Сэргээгдэх эрчим хүчний санг бүрдүүлэх, захиран зарцуулах, хяналт тавих, тайлагнах
журам”-ыг баталсан. Одоогоор энэ сангаар үйл ажиллагаа явагдаагүй болно.

28. Инновацийн сан
Тус сан нь Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 2012 оны 5 сарын 12-ны
өдрийн нэмэлт өөрчлөлтөөр шинээр байгуулагдсан. Хэдийгээр энэ санг бий болгох хууль
эрх зүй гарсан ч гэсэн түүнийг дагалдан гарах журамыг боловсруулах, инновацийн
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төслийн мэдээллийн нэгдсэн санг бий болгох зайлшгүй шаардлагатай байна. Иймээс
Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас “Инновацийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох”,
“Инновацийн төсөлд тавигдах шаардлага”, “Инновацийн төслийн үнэлгээ хийх, сонгон
шалгаруулах”, “Инновацийн төслийг санхүүжүүлэх”, “Инновацийн төслийн хэрэгжилтэнд
хяналт тавих, үр дүнг хүлээж авах” журмуудыг боловсрууллаа.
29. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн сан
Энэ сангийн хөрөнгийг зээл олгох, зээлийн баталгаа гаргах, зээлийн хүүгийн татаас
олгох, аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбогдсон зөвлөгөө өгөх, сургалт зохион
байгуулах гадаад зах зээлд гарахад туслалцаа үзүүлэх, өндөр технологи нутагшуулах,
бизнес инкубатор байгуулах зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зориулалтаар байгуулсан.
2007-2010 онуудад энэ сангаас аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэгч нарт зээлийн хүүгийн
татаас олгож байсан. Одоогоор үйл ажиллагаа явуулаагүй болно.
30. Олон улсын гэрээний дагуу байгуулагдсан сан
Олон улсын гэрээний дагуу улсын төсвийн хөрөнгө, гадаад улс, олон улсын
байгууллага, түүнчилэн гадаад улсын бусад байгууллагаас буцалтгүй тусламж, хандиваас
бүрдүүлэхээр энэ санг 2007 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуулиар Засгийн газрын
тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулан байгуулсан. Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч
нь олон улсын гэрээний дагуу байгуулагдсан санд улсын төсвөөс олгох хөрөнгийн
хэмжээг үйл ажиллагаа явуулж байгаа сангуудын урьд оны орлогын гүйцэтгэл, тухайн
төсвийн жилд эдгээр санд төвлөрөх буцалтгүй тусламж, хандивыг харгалзан төлөвлөхөөр
хуульд заасан. Сангийн хөрөнгийг тухайн гэрээнд заасан төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээ
болон гадаад улс, түүнчилэн олон улсын болон гадаад улсын байгууллагатай тохиролцсон
төсөл, хөтөлбөр, арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд зарцуулна. Өнөөгийн байдлаар үйл
ажиллагаа явуулаагүй болно.
31. Олон улсын хамтын ажиллагааны сан
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт
“Монгол Улсын ардчилал, хүний эрх, зах зээлийн эдийн засгийн замнал, туршлагыг
хөгжиж байгаа бусад улстай хуваалцах зорилгоор сан байгуулж ажиллуулна”гэж заасан.
Энэ дагуу Засгийн газрын 2012 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар
“Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай” хуулийн төслийг
хэлэлцүүлж, улмаар УИХ-ын чуулганы 2013 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдрийн нэгдсэн
хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэн баталснаар Олон улсын хамтын ажиллагааны сан
Засгийн газрын тусгай сангийн нэг төрөл болон байгуулагдсан.
Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Гадаад бодлогын үзэл баримтлалыг
мөрдлөг болгон өөрийн орны ардчилсан үйл явцын туршлагаас хуваалцах, олон улсын
тавцанд нэр хүнд, байр сууриа бэхжүүлэх, гадаадын зарим улстай хоёр талын хамтын
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ажиллагааг өргөжүүлэх зорилтыг дипломат үйл ажиллагааны зөөлөн хүчний бодлогоор
дамжуулан хэрэгжүүлэхэд тус сангийн зорилго оршино.
Сангийн үйл ажиллагааны зардлыг 2014 онд 2.5 тэрбум төгрөгөөр төлөвлөлөө.
32. Гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөр олгох сан
Тус сан нь Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 2010 оны 12 дугаар сарын
2-ний өдрийн хуулиар зонхилох хэсгийг нь улсын төсвийн хөрөнгөөр бүрдүүлэх сангийн
ангилалд батлагдсан. “Журам батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 132
дугаар тогтоолоор сангийн эх үүсвэрийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтыг зохицуулсны дагуу
үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2014 онд Гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөр олгох
санд 379.6 сая төгрөгийг үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжүүлэхээр тусгаад байна.
33. Цагдаагийн хөгжлийн сан
Тус сан нь Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 2013 оны 07 дугаар сарын
05-ний өдрийн хуулиар зонхилох хэсгийг нь улсын төсвийн хөрөнгөөр бүрдүүлэх сангийн
ангилалд батлагдсан. Сангийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтын талаар журам
боловсруулахаар ажиллаж байна. Иймээс 2014 онд төсөвт үйл ажиллагаатай холбоотой
зардлыг тусгаагүй болно.

ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН ТӨСӨВ
Хүний хөгжил сангийн 2013 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
Орлого
Хүний хөгжил сан (ХХС)-д оны эхний 8 сард ашигт малтмалын нөөц ашигласны
төлбөрөөр нийт 252.4 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрөхөөр тооцсоноос 164.1 тэрбум
төгрөг төвлөрч орлогын төлөвлөгөө эхний 8 сарын байдлаар 88.2 тэрбум төгрөгөөр
буурлаа.
Хүний хөгжил сангийн 2013 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр ашигт малтмалын
нөөц ашигласны төлбөр 396.5 тэрбум төгрөг, хувьцааны ногдол ашгаар 70.0 тэрбум төгрөг
тус тус төвлөрч, батлагдсан төсвөөс 154.9 тэрбум төгрөгийн орлого буурахаар байна.
Зарлага, өр төлбөр
Хүний хөгжил сангаас 2013 оны эхний 8 сард нийт 192.6 тэрбум төгрөгийн зарлага
санхүүжилт хийгдэхээс 185.1 тэрбум төгрөгийг зарцууллаа. Тухайлбал, иргэдэд өмнөх
онуудад аваагүй хишиг, хувийг нөхөн олгоход 32.0 тэрбум төгрөг зарцуулахаас 27.4
тэрбум төгрөг, хүүхдийн мөнгөнд 152.5 тэрбум төгрөг зарцуулахаас 149.5 тэрбум төгрөг
зарцуулагдан, эхний 8 сарын 15-ны байдлаар зарлага 7.5 тэрбум төгрөгөөр хэмнэгдээд
байна.
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Түүнчлэн эхний 8 сард Эрдэнэс Тавантолгой ХК-ийн урьдчилгаа төлбөрт нийт 49.5
тэрбум төгрөгийг хаахаар тооцсон ч 3.7 тэрбум төгрөгийг татварын орлогод хааж, энэ
хэмжээний орлогыг Хүний хөгжил сангаас төсөвт төвлөрүүлээд байна.
Тус сангийн төсвийн орлогын төлөвлөгөө тасарч байгаагаас санхүүжилтийн эх
үүсвэрийг Төсвийн тухай хуулийн 38.1.7-т заасныг баримтлан улсын төсөвт өглөг үүсгэх
замаар бүрдүүлж санхүүжүүлэн, өглөгийг тухайн сард нь хаах зарчим баримтлан ажиллаж
ирлээ. 2013 оны эхний 8 сарын байдлаар улсын төсөвт нийт 114.5 тэрбум төгрөгийн өглөг
үүсгэж, түүний 93.8 тэрбум төгрөгийн өглөгийг барагдуулж, улсын төсөвт 20.6 тэрбум
төгрөгийн өглөгтэй үлдсэнийг энэ ондоо багтаан барагдуулах юм.
Тэнцэл, мөнгөн хөрөнгийн өөрчлөлт
Хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээр тус сангаас 2012 оны төсөвт авсан Засгийн газрын
бондын төлбөрт 108.1 тэрбум төгрөг төлөх ба урьдчилгаа төлбөрт 3.7 тэрбум төгрөгийг
хаагаад байна.
Мөн Хүний хөгжил сангийн 2012 оны төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх зорилгоор
2012 онд гаргасан 313.1 тэрбум төгрөгийн Засгийн газрын бондын хүүгийн төлбөр 8.6
тэрбум төгрөг тус сангийн 2013 оны төсөвт тусгагдаагүйгээс 2014 оны төсөвт тусган
шийдвэрлүүлэх шаардлага гарч байна.

Хүний хөгжил сангийн 2014 оны төсвийн төсөл
Төсвийн орлого
Хүний хөгжил сангийн тухай хуулиар тус сангийн орлого дараах эх, үүсвэрээс
бүрдэхээр заасан. Үүнд:
- стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын ашиглалтын тусгай
зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдийн төрийн өмчид ногдох хувьцааны ногдол
ашиг, хувьцаа борлуулсны орлого;
- ашигт малтмалын орд газарт ашигт малтмал олборлох, боловсруулах үйл
ажиллагаа эрхэлж байгаа хуулийн этгээдийн ашигт малтмалын нөөц ашигласны
төлбөрийн 70 хувь;
- хөрөнгө оруулалтаас орох цэвэр ашиг;
- стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд ашиглахтай холбогдуулан
авсан урьдчилгаа мөнгө, зээлийн тодорхой хэсэг орно.
Хүний хөгжил санд 2014 оны төсвийн жилд ашигт малтмалын нөөц ашигласны
төлбөрийн 70 хувиар нийт 534.8 тэрбум төгрөг, ногдол ашгаар 15.0 тэрбум төгрөг буюу
нийт 549.8 тэрбум төгрөг төвлөрөхөөс 170.9 тэрбум төгрөгийн орлого нь урьдчилгаа
төлбөрт суутган тооцогдож, 378.9 тэрбум төгрөгийн орлого орохоор тооцогдоод байна.
Төсвийн зарлагын төлөвлөгөө

313

Хүний хөгжил сангийн 2014 оны төсөвт Хүний хөгжил сангийн тухай хууль,
Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, 2010-2012 онд Хүний хөгжил санд авсан
урьдчилгаа төлбөртэй холбоотой нийт 312.1 тэрбум төгрөгийг дараах арга хэмжээнд
зарцуулахаар байна. Үүнд:
Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар төр хариуцах иргэний эрүүл
мэндийн даатгалын шимтгэлийг Хүний хөгжил сангаас төлөхөөр хуульчилсан
ба уг зардалд 12.0 тэрбум төгрөг;
Хүний хөгжил сангийн тухай хууль, Засгийн газрын үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн дагуу 0-18 хүртэлх насны хүүхэд бүрт сар бүр 20 мянган төгрөг
олгоход нийт 240.0 тэрбум төгрөг;
Хүний хөгжил сангийн 2012 оны төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх зорилгоор
гаргасан 313.1 тэрбум төгрөгийн бондын 2013, 2014 оны хүүгийн төлбөрт 31.1
тэрбум төгрөг;
Оюутолгой ХК-ын 2009 онд худалдан авсан эхний 100 сая ам.долларын
хямдруулалтын зардал 15.0 сая доллар болон урьдчилгаа төлбөрүүдийн хүүгийн
зардалд нийт 23.5 тэрбум төгрөг;
2012 оны 12 дугаар сарын 13-ний өдрийн Хүний хөгжил сангийн тухай хуульд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар тухайн жилийн төсвийн тухай хуулиар хүүхдийн
мөнгөнд төсөвлөгдсөн хөрөнгөөс зарцуулагдаагүй үлдэгдлийг зөвхөн хүүхдийн хөгжлийг
дэмжих зориулалтаар дараа жилийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээнд тусган
зарцуулахаар нэмэлт оруулсан. Энэ дагуу 2012 оны төсөвт тусгагдсан Хүүхдийн мөнгөний
үлдэгдэл 5.4 тэрбум төгрөгийг Хүний хөгжил сангийн 2014 оны төсөвт Хүүхдийн
хөгжлийг дэмжих хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг санхүүжүүлэхээр тусгагдахаар байна.
Өр, төлбөр
Хүний хөгжил сангийн зарлага, санхүүжилтийг хийж, Оюутолгой ХК болон
Эрдэнэс МГЛ, Эрдэнэс Тавантолгой компаниудын 2010-2012 онд төсөвт төвлөрүүлсэн
урьдчилгаа төлбөрөөс нийт 370.9 тэрбум төгрөгийн үндсэн төлбөрийг татвар, төлбөрийн
орлогод суутгагдан төлөгдөхөөр тооцлоо.
Мөн Засгийн газрын үнэт цаас гаргах зөвшөөрөл олгох тухай УИХ-ын 2012 оны 64
дүгээр тогтоолын дагуу Хүний хөгжил сангийн 2012 оны төсвийн алдагдлыг нөхөх
зорилгоор авсан Засгийн газрын бондын үндсэн төлбөрт 80.6 тэрбум төгрөг төлнө.

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САН
Нийгмийн даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, ирээдүйд үүсэх нийгмийн
халамжийн зардлыг бууруулах чиглэлээр “Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын
шимтгэлийн нөхөн тооцох тухай” хуулийг баталсан бөгөөд хуулийн зорилго нь өөрөөс үл
хамаарах шалтгаанаар 1990 - 1995 оны хооронд ажил хөдөлмөр эрхлээгүй буюу эрхлэх
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боломжгүй байсан иргэний ажилласан жил нь тасарсан хугацааг ажилласнаар нөхөн
тооцох, 1995 – 2000 оны хооронд нийгмийн даатгалын шимтгэл нь төлөгдөөгүй буюу
төлөх боломжгүй байсан иргэний даатгуулагч өөрөө төлөх 10 хувийг тухайн онуудын
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс тооцож төлүүлэн нийгмийн даатгалын шимтгэлээ
төлсөнд тооцуулах юм.
2013 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэл бүртгүүлсэн иргэдийн тэтгэврийн
нэмэгдлийг 2014 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс олгож эхлэх бөгөөд 72.2 мянган иргэний
тэтгэвэрт 31.6 тэрбум төгрөгийн зардлыг нэмж тусгалаа. Харин 2013 оны 10 дугаар сарын
1 хүртэл ажилласан жил нөхөн тооцох бүртгэл хийгдэх бөгөөд 8 дугаар сарын 1-ний
өдрөөс хойш бүртгүүлсэн иргэдийн тэтгэврийн нэмэгдэл 2015 оноос олгогдож эхлэнэ.
Улсын хэмжээнд эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцож, хөдөлмөр эрхэлж буй
ажиллагсдын 73.2 хувь орчим нь нийгмийн даатгалд хамрагдана гэж үзэж байгаа бөгөөд
хөдөө аж ахуй, газар тариалан болон албан бус секторт хөдөлмөр эрхэлж буй /326.6 гаруй
мянган/ иргэдээс сайн дурын даатгалд 33.7 хувь буюу 110.0 орчим мянган хүнийг
хамруулахаар тооцсон. Ингэснээр даатгалд хамрагдах заавал даатгуулагчдын тоог (эрүүл
мэндийн даатгалаас бусад) 2014 онд 769.6 мянган хүнээр тооцсон нь 2013 оны хүлээгдэж
буй гүйцэтгэлээс 15.2 мянган хүнээр нэмэгдэж байна.
2014 онд нийт 37.1 мянган ажил олгогч нийгмийн даатгалын санд шимтгэл
төлөхөөр тооцсон нь 2013 оныхоос 10 хувиар нэмэгдэхээр байна.
Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар 31.3 мянган ажил олгогч нийгмийн
даатгалын санд шимтгэл төлж байгааг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3.7 мянган
аж ахуйн нэгжээр нэмэгджээ. Ирэх оны хувьд 2013 оны хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээс
11.2 хувиар нэмэгдүүлэх буюу 3.5 мянган аж ахуйн нэгж нэмж хамрагдахаар тооцож
байна.
График1. Нийгмийн даатгалд шимтгэл төлөгч ажил олгогч, даатгуулагчдын тоо
Заавал даатгуулагчдын тоо

Сайн дурын даатгуулагчдын тоо

Аж ахуйн нэгж байгууллага

30,4

33,6

37,1

26,8

81,6
2011 он

769.6

754.4

742.0

675.6

101,3
2012 он

106,6
2013 ХБГ

110,4
2014 төсөл
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Нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах нийт даатгуулагчийн тоог
2014 онд 2,442.9 мянган хүнээр төлөвлөснийг нийт хүн амын тоотой харьцуулвал 85.2
хувь нь хамрагдахаар байна.
Нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг бүрдүүлэх боломжит эх үүсвэрүүд, эдийн
засгийн өсөлт, даатгуулагчдын тоо болон цалин хөлс орлогын өсөлтийг харгалзан
тооцсоноор 2014 онд нийгмийн даатгалын 5 төрлийн санд 1,246.0 тэрбум төгрөгийн
шимтгэлийн орлого бүрдүүлэхээр байгаа нь ДНБ-ний 6.1 хувьтай тэнцэж байна.
Өмнөх 2011-2012 онуудад 10.0-188.1 тэрбум төгрөгөөр Засгийн газрын бонд Төв
банкны үнэт цаас худалдан авснаас бонд, үнэт цаасны хүүгийн орлогоор 2.4-4.4 тэрбум
төгрөг, сангийн чөлөөт үлдэгдэл 98.0-245.0 тэрбум төгрөгийг арилжааны банкнуудад
байршуулснаар хадгаламжийн хүүгийн орлогоор 9.9-16.2 тэрбум төгрөгөөр тус тус
сангийн хөрөнгө нэмэгдсэн байна.
Энэ онд үнэт цаасны болон хадгаламжийн хүүгийн орлогоос 20.1 тэрбум төгрөгөөр
сангийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэхээр тооцсон байна.
Хүснэгт 1: Сангийн чөлөөт үлдэгдлийн орлого /сая төгрөгөөр/

Байршуулах хөрөнгө
Хүүгийн орлого

2013 он ХБГ

Арилжааны
банкуудад
байршуулах

ЗГ-ын бонд,
Төв банкны ҮЦ

Арилжааны
банкуудад
байршуулах

ЗГ-ын
бонд, Төв
банкны ҮЦ

2012 он

Арилжааны
банкуудад
байршуулах

Үзүүлэлт

ЗГ-ын бонд,
Төв банкны ҮЦ

2011 он

10,000.0

98,000.0

188,100.0

163,000.0

108,100.0

245,000.0

2,404.9

9,900.2

3,275.9

14,323.2

4,355.3

16,186.5

Нийгмийн даатгалын таван төрлийн сангаас 2014 онд тэтгэвэр, тэтгэмж, эмчилгээ
үйлчилгээг /давхардсан тоогоор/ 3.9 сая иргэдэд хүргэхэд 1,255.7 тэрбум төгрөгийг
зарцуулна. Нийгмийн даатгалын сангуудын 2014 оны орлого, зарлагын тооцооноос
харахад тэтгэмж, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний, ажилгүйдлийн
болон эрүүл мэндийн даатгалын сангууд орлогоороо зарлагаа бүрэн нөхөж ашигтай
ажиллахаар, харин тэтгэврийн даатгалын сангийн зарлагыг санхүүжүүлэхэд дутагдах
хөрөнгийг улсын төсвөөс олгох хөрөнгө болон сангийн хуримтлагдсан орлогоос
санхүүжүүлэхээр төлөвлөж байна.
Хүснэгт 2. Нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлага /тэрбум төгрөгөөр/
2013 ХБГ
№

Нийгмийн
даатгалын сан

Эхний
үлдэгдэл

Орлого

Зарлага

2014 он
Эцсийн
үлдэгдэл

Эхний
үлдэгдэл

Орлого

Зарлага

Эцсийн
үлдэгдэл
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1

Тэтгэврийн
даатгал

235.0

893.4

835.5

292.9

292.9

1100.8

969.3

424.4

2

Тэтгэмжийн
даатгал

6.8

68.0

57.9

16.9

16.9

87.1

66.6

37.4

3

Эрүүл мэндийн
даатгал

172.6

201.4

137.8

236.2

236.2

261.2

198.3

299.1

4

ҮОМШӨ-ний
даатгал

86.8

73.1

34.6

125.3

125.3

90.7

38.3

177.7

5

Ажилгүйдлийн
даатгал

93.2

21.3

15.3

99.2

99.2

26.3

16.8

108.7

Нийт дүн

594.4

1,257.2

1,081.1

770.5

770.5

1,566.1

1,289.3

1,047.3

Тэтгэврийн даатгалын сан
Тэтгэврийн даатгалын сангаас 2014 онд өндөр насны, тахир дутуугийн, тэжээгчээ
алдсаны болон цэргийн тэтгэвэр авагч 326.4 мянган хүний тэтгэвэрт 969.3 тэрбум төгрөг
зарцуулахаар байна.
Үндэсний стастистикийн хорооноос гаргасан “Монгол Улсын хүн амын 2010-2040
оны хэтийн тооцоо” судалгаагаар 2014 онд өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрэгтэй (60
нас) 6.0 мянга, эмэгтэй (55 нас) 12.9 мянга, эмэгтэй (50 нас) 16.6 мянга хүн байна.
Нийгмийн даатгалын сангаас өндөр насны тэтгэврийг жилд дунджаар 11.5-12.5 мянган
хүн шинээр тогтоолгож, 8.2-9.7 мянган тэтгэвэр авагчдын тэтгэвэр зогсоогдож, тэтгэвэр
авагчдын цэвэр өсөлт жилд 2.8-3.3 мянган хүн байна.
“Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай” хуулийг
хэрэгжүүлэх зорилгоор Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2012 оны А/57
дугаар тушаалаар “Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэл нөхөн тооцуулах
иргэний нийгмийн даатгалын шимтгэл нөхөн төлөх журам”-ыг баталсан. Энэхүү журмын
3.1-т заасны дагуу 2012 оны 11 дүгээр сарын 15-наас 2013 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдөр
хүртэл бүртгэлийн үйл ажиллагаа явагдан бүртгэлийн хугацаа 10 сарын 1-ний өдөр хүртэл
сунгагджээ. Энэ арга хэмжээнд нийт 700.0 мянга гаруй иргэд хамрагдахаас 8 дугаар сарын
1-ний байдлаар 463.0 гаруй мянган иргэд бүртгэгдээд байгаа ба үүний 40.3 мянга нь
нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авч байгаа иргэд байна. Энэ хуулийн дагуу тэтгэвэр
нь нэмэгдэх иргэдийн зардлыг 31.6 тэрбум төгрөгөөр тооцлоо.
Сүүлийн жилүүдэд 4 ба түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн болон 3 хүртэл настайд нь
үрчлэн авч, өсгөсөн эх, тэжээгчээ алдсаны болон тахир дутуугийн тэтгэвэр шинээр
тогтоолгож буй иргэдийн тоо харьцангуй буурах хандлагатай байна.
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Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 153 дугаар тогтоолоор тэтгэвэр бодох
цалингийн итгэлцүүрийг шинэчлэн баталж тэтгэврийн доод хэмжээг нэмэгдүүлэх цогц
арга хэмжээ авснаар оны эхнээс дундаж тэтгэвэр 127.0 мянган төгрөгөөс 221.6 мянган
төгрөгт хүрч 174.5 хувь, бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 105.3 мянган төгрөгөөс 180.3
мянган төгрөгт хүрч 171.2 хувь, хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 70.2 мянган
төгрөгөөс 145.2 мянган төгрөгт хүрч 206.8 хувиар тус тус нэмэгдсэн байна. Тэтгэврийн
доод хэмжээний өсөлтийг сүүлийн 5 жилд тэтгэвэр нэмэгдүүлэх талаар Засгийн газраас
авсан арга хэмжээтэй уялдуулсан байдлаар харуулбал:
График 3. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн доод хэмжээ,төгрөгөөр

2008.01

2010.01

2011

2012.02

180300

145200

140300

Бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ

105200

105300

70200

105300

70200

81000

54000

Хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээ

2012.05

Засгийн газрын 2012- 2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт цалин,
тэтгэвэр, тэтгэмжийг инфляцийн түвшин, хөдөлмөрийн бүтээмжтэй уялдуулан
нэмэгдүүлэх гэж заасан тул 2014 онд нийгмийн даатгалын сангаас олгож буй тэтгэврийг
нэмэгдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг төсвийн төсөвт тусгалаа.
Нийт тэтгэвэр авагчдын 25 орчим хувь нь төрөөс тэтгэврийг хариуцах 1995 оноос
өмнө тэтгэвэр тогтоолгосон иргэд байна. Эдгээр иргэдийн тоо жилд дунджаар 5.0-6.0
мянган хүнээр буурч байна.
Тэтгэврийн даатгалын сангийн зардалд өндөр насны тэтгэвэр 70.3 хувь, тахир
дутуугийн тэтгэвэр 11.8 хувь, тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 5.5 хувь, цэргийн тэтгэвэр 8.7
хувийг тус тус эзэлж байна.
График 4 . Тэтгэвэр авагчдын тоо
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88.1
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Даатгалд хамралтын нэмэгдэл, тэтгэвэр авагчдын өсөлтөөс үзэхэд ирэх онуудад
2.5-2.7 даатгуулагчид нэг тэтгэвэр авагч ногдохоор байна.
Тэтгэмжийн даатгалын сан
Тэтгэмжийн даатгалын санд 2014 онд 87.1 тэрбум төгрөгийн орлого бүрдүүлж, 66.6
тэрбум төгрөгийг хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж, жирэмсэн, амаржсан эхийн
болон оршуулгын тэтгэмжид зарцуулахаар байна.
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2013 оны 26 дугаар тогтоолоор
оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг нэг даатгуулагчид 300.0 мянган төгрөг байсныг 620.0
мянган төгрөг болгон өөрчлөн баталснаар 2014 онд нийтдээ 8.3 тэрбум төгрөг
зарцуулахаар төсөлд тусгалаа.
Хүснэгт 3 . Тэтгэмжийн даатгалын сангийн зарлагын нөлөөлөл /сая төгрөгөөр/
Нөлөөлөл
Зардал

2013 ХБГ

2014 он

Өөрчлөлт

Хүний тооны
өөрчлөлт

Дундаж
тэтгэмжийн
өөрчлөлт

1

Хөдөлмөрийн чадвар
түр алдсаны тэтгэмж

11,026.0

12,720.6

1,694.6

655.1

1,039.5

2

Жирэмсэний болон
амаржсаны тэтгэмж

42,281.7

45,558.8

3,277.1

2,826.0

451.1

3

Оршуулгын тэтгэмж

45,37.5

8,272.0

3,734.5

66,551.4

8,706.2

Нийт дүн

57,845.2

3,734.5
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Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин (ҮОМШӨ)-ий даатгалын сан
ҮОМШӨ-ний даатгалын санд 2014 онд 90.7 тэрбум төгрөгийн шимтгэлийн орлого
хуримтлуулж тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, сувиллын хувьсах зардал, урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээний зардал, ҮОМШӨ-ий улмаас тахир дутуу болсон иргэдийн шимтгэлд 38.3
тэрбум төгрөг зарцуулна.
Тус сангаас тахир дутуу, тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авах 7143 мянган иргэнд 28.7
тэрбум төгрөг, тэтгэвэр авагчдын банкны үйлчилгээний хөлсөнд 6.0 сая төгрөг,
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж, нөхөн сэргээхтэй холбогдсон төлбөр, рашаан
сувилалд ирж буцах 2970 иргэнд 1,016.8 сая төгрөг, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний
улмаас тахир дутуу болсон даатгуулагчийг сувилах сувиллын газрын тусламж
үйлчилгээний хувьсах зардалд /Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2011 оны 6
дугаар сарын 20-ны өдрийн 09 тоот тогтоолоор баталсан хэмжээг үндэслэн/ 1118.3 сая
төгрөг, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээний зардлыг /Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2008 оны 12 дугаар сарын
21-ний өдрийн 21 тоот тогтоолыг үндэслэн/ 365.0 сая төгрөгөөр тус тус зарцуулахаар
байна.
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас олгох
тэтгэвэр, тэтгэмжийн нэмэгдлийн 47.0 хувь нь хүний тооны өсөлтөөс, 53.0 хувь нь дундаж
тэтгэвэр, тэтгэмжийн нэмэгдлээс шалтгаалан нэмэгдэж байна.
Ажилгүйдлийн даатгалын сан
Ажилгүйдлийн даатгалын сангийн шимтгэлийн орлогыг 2014 онд 26.3 тэрбум
төгрөгөөр, зарлагыг 16.8 тэрбум төгрөгөөр төсөвлөлөө.
Уг сангаас 2014 онд ажилгүйдлийн тэтгэмж авах 14.9 мянган иргэнд 14.5 тэрбум
төгрөг, мэргэжил олгох давтан сургалтын зардалд 51.5 сая төгрөг, ажилгүйдлийн
даатгалын сангийн хөрөнгийг зарцуулахтай холбогдох зардалд 588.6 сая төгрөг тус тус
төлөвлөлөө.
Эрүүл мэндийн даатгалын сан
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2014 оны орлогыг 261.2 тэрбум төгрөгөөр
төлөвлөсний 12.0 тэрбум төгрөг нь төр шимтгэлийг нь хариуцах иргэдийн шимтгэлийн
орлого байна. Харин сангийн зарлагыг 198.3 тэрбум төгрөгөөр төлөвлөсөн нь 2013 оны
батлагдсан төсвөөс 45.2 хувь буюу 60.9 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.
Нийт зардлын 65.7 хувь буюу 129.6 тэрбум төгрөгийг улсын эмнэлэгт, 20.0 хувь
буюу 39.2 тэрбум төгрөгийг хувийн эмнэлэгт, 4.1 хувь буюу 8.0 тэрбум төгрөгийг рашаан
сувилалд, 6.1 хувь буюу 12.1 тэрбум төгрөгийг зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн
хөнгөлөлтийн зардалд тус тус зарцуулахаар байна.
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Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн зарлагыг төлөвлөхдөө;
1. Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны “Эмнэлэг, рашаан сувиллын орны дээд хязгаарыг
батлах тухай” 24 дүгээр тушаал, Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2013
оны “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн тухай” 28
дугаар тогтоол, 2011 оны “Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зайлшгүй
шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх журам” батлах тухай 03 дугаар
тогтоолыг үндэслэв.
2. ЭМЯ-ны захиалгаар, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Азийн хөгжлийн
банкны санхүүжилтийн дэмжлэгтэйгээр ЭМШИУС-ын нийгмийн эрүүл мэндийн
сургуулийн судлаачдаар даатгалын тусламж, үйлчилгээний бодит өртөг зардлыг
тооцох судалгааг хийлгэсэн байна. Уг судалгаанд үндэслэн Эрүүл мэндийн сайд,
Сангийн сайд, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2011 оны
“Даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардлын хэмжээг тогтоох
тухай” 2011 оны 438/273/А146 тоот хамтарсан тушаалаар баталсан хувьсах зардлын
хэмжээг баримтлан нэмэгдүүлэн төлөвлөв.
График 5. Хувьсах зардлын хэмжээний нэмэгдсэн хувь, хэмжээ

Дээрхи судалгаагаар оношийн хамааралтай бүлгүүдийн өртгийн жинд тооцоо
судалгаа хийсэн бөгөөд Эрүүл мэндийн сайдын 2009 оны “Жагсаалт, журам батлах тухай”
335 дугаар тушаалд өөрчлөлт оруулан зарим төрлийн оношийн бүлгийн өртгийн жинг
нэмэгдүүлэн тооцсон байна.
Улсын эмнэлгийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний зардлын 2014 оны төсвийн
төсөл, 2015-2016 оны төсөөллийг урд онуудын гүйцэтгэл, 2013 оны хүлээгдэж буй
гүйцэтгэл, холбогдох тушаал шийдвэр, шинэчлэлийн хүрээнд хийх өөрчлөлтийн хувьсах
зардлын хэмжээ, оношийн бүлэг, өртгийн жинг тус тус үндэслэн тооцоход 2014 оны
зардлын төсөв 2013 оны оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээс 143 хувиар нэмэгдэж байна.
Энэ нь Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн “Эмнэлэг,
рашаан сувиллын орны дээд хязгаарыг батлах тухай” 24 дүгээр тушаалаар даатгалаас
санхүүжих орны тоог 2012 онтой харьцуулахад улсын эмнэлэгт 887, рашаан сувилалд 680,
хувийн эмнэлэгт 789, нийтдээ 2356 ороор нэмэгдүүлэн баталсантай холбоотой.
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Зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардлыг 2014 онд 1,207.2
мянган даатгуулагчид 12.1 тэрбум төгрөгөөр төлөвлөсөн бөгөөд 2015 онд 13.2 тэрбум
төгрөг, 2016 онд 14.6 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар тооцов. Үүнд:
 Даатгуулагчид үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлтийн
үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор алслагдсан дүүрэг, хороонд
хөнгөлөлттэй үнэтэй эмээр үйлчлэх эмийн сангийн тоог нэмэгдүүлэх чиглэл
баримтлан 2014 онд Нийслэлд 30, Дархан-Уул аймаг 1, Хэнтий аймагт 1, эмийн
санд шинээр зөвшөөрөл олгосон.
 Зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлт эдэлж байгаа даатгуулагчийн
тоо сүүлийн жилүүдэд жилд дунджаар 30.0 гаруй хувиар өсч байна.

График 6. Эмийн үнийн хөнгөлөлтийн зардал, хүний тоо,
нэг хүнд ногдох зардал

Зардал /тэрбум ₮/

Хүний тоо /мян /

11.1

567.1

905.8

Нэг хүнд ногдох зардал /мян ₮/

12.1 1102.1

12.1 1329.1

13.3

17.0

621.6
4.9

2.9
4.6

2011 он

6.9

2012 он

10.8

2013 төлөвлөгөө

2013 ХБГ

2014 төсөв

Рашаан сувиллын нөхөн сэргээх тусламж, үйлчилгээний зардлыг 2014 онд 2,740
мянган даатгуулагчид 10.9 тэрбум төгрөгөөр, 2015-2016 онд 14.3 тэрбум төгрөгөөр тус тус
төлөвлөсөн нь 2013 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээс 136.5 хувиар нэмэгдсэн байна.
Хувийн хэвшлийн эмнэлгийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний зардал 2014 онд
нийт 4410 ор бүхий 165 эмнэлгээр 130,7 мянган даатгуулагч үйлчлүүлэн 27.3 тэрбум
төгрөг зарцуулахаар, 2015-2016 онд 30.8 тэрбум төгрөгөөр тус тус тооцсон. Эрүүл
мэндийн сайдын 2012 оны 24 дүгээр тушаалаар орон нутагт 166, нийслэлийн хэмжээнд
623, нийтдээ 789 ор нэмж баталсныг мөн хувьсах зардлын хэмжээ, өртгийн жинг үндэслэн
тооцоход 2014 оны төсөв 2013 оны батлагдсан төсвөөс 146.4 хувиар нэмэгдэж байна.
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Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 120 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын
Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга
хэмжээний төлөвлөгөөнд Иргэдийг цахим карт, хувийн эрүүл мэндийн нэгдсэн
мэдээллийн сантай болгож, эрүүл мэндийн даатгалтай иргэн харьяалал харгалзахгүйгээр
эрүүл мэндийн байгууллагаас тусламж, үйлчилгээ авах боломжийг бүрдүүлэх зорилгын
хүрээнд иргэдэд эрүүл мэндийн ухаалаг цахим үнэмлэх олгохоор 6.0 тэрбум төгрөгийн эх
үүсвэрийг Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гаргахаар тусгасан болно.
Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.8 дахь
хэсэгт дараалласан 3 жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээ
аваагүй даатгуулагчийг нэг удаа эрүүл мэндийн бүрэн үзлэгт хамруулж урамшуулна гэж
заасны дагуу хуульд заасан нөхцөлийг хангасан 475.0 мянган даатгуулагчдаас 100.0
мянган даатгуулагчдыг урамшууллын үзлэгт хамрагдах, “Даатгуулагчийг эрүүл мэндийн
үзлэгт үнэ төлбөргүй үзүүлэх эрхээр урамшуулах зардлын хэмжээг 80.0 мянган төгрөгөөр
тооцон 8.0 тэрбум төгрөгөөр төлөвлөв.

ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ
Төсвийн шинэ хууль 2013 оноос хэрэгжиж эхэлснээр төв, орон нутгийн төсвийн
харилцаа шинэ шатанд гарч, орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангах, бүс нутгийг жигд
хөгжүүлэх, төсвийн тогтвортой байдлыг дунд болон урт хугацааанд хангахад чиглэсэн
санхүүгийн дэмжлэг, орлогын болон тусгай зориулалтын шилжүүлгийн шинэ механизмыг
орон нутгийн төсөвт нэвтрүүлсэн билээ.
Энэхүү төсвийн шинэ харилцааны бодлого нь орон нутгийн тухайн шатлал бүрд
төсөв санхүүгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлж, төсвийн шийдвэрт иргэдийн оролцоог хангах
боломжийг бий болгосноороо онцлог бөгөөд 2014 онд үргэлжлэн хэрэгжихээр
төлөвлөгдлөө. Өөрөөр хэлбэл, орон нутагт төвлөрсөн орлого зуун хувь орон нутгийнхаа
зарлагад зарцуулагдах ба улсын төсвөөс хөрөнгө оруултын төсөл арга хэмжээгээ
санхүүжүүлэхэд нь зориулан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн мөнгө олгох бол нийгмийн
салбарын голдуу 7 чиг үүргийн байгууллага санхүүжилтийн эх үүсвэрийн хамт улсын
төсвөөс орон нутгийн төсөвт шилжинэ. Үүний үр дүнд 2014 онд орон нутгийн төсвийн
орлого, зарлага ДНБ-ний 10.2 хувьд хүрсэн нь хуучин төсвийн харилцааны үе буюу 2012
онд орон нутгийн төсвийн зарлага ДНБ-ний 3.6 хувь байсантай харьцуулахад 4.0 дахин
тэлж байна.
Түүнчлэн орон нутгийн суурь төсвийн тэнцэл 2013 онд 87.4 тэрбум төгрөгийн
ашигтай байсан бол 2014 онд 161.9 тэрбум төгрөгт хүрч, 2 дахин өсөхөөр байна. Төсвийн
тэнцэл нь ашигтай гарсан 4 аймаг, нийслэл 2013 онд суурь төсвийн ашгаас суурь
зарлагатай тэнцэх дүнгээр буюу 209.5 тэрбум төгрөгийг тухайн аймаг, нийслэлийн

323

төсөвтөө нэмж зарцуулж байсан бол 2014 онд энэ дүн 255.6 тэрбум төгрөгт хүрч 22 хувиар
нэмэгдэв.

Орон нутгийн 2014 оны суурь төсвийн үндсэн үзүүлэлт
Орон нутгийн 2014 оны төсвийн нийт орлого улсын төсвийн шилжүүлгийн орлого
орсноор 2,086.9 тэрбум төгрөгт тооцогдсон нь шинэ тогтолцоонд шилжихээс өмнөх үед
2012 онд 862.8 тэрбум төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байсантай харьцуулахад 2.4 дахин
өргөжиж, энэ өсөлтөөр орон нутгийн төсвийн шийдвэр гаргах эрх нэмэгдлээ.
Орлогыг эх үүсвэрээр нь ангилж үзвэл:








Орон нутгийн төсвийн суурь орлого 732.0 тэрбум төгрөг;
Улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэгээс 162.7 тэрбум төгрөг;
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 282.1 тэрбум төгрөг;
Улсын төсвөөс орон нутагт олгох тусгай зориулалтын шилжүүлгээс 869.4
тэрбум төгрөг;
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих Засгийн газрын зарим чиг
үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлж байгаа улсын төсөвт
байгууллагуудын өөрийн орлого 6.7 тэрбум төгрөг байхаар төлөвлөгдлөө.
Мөн орон нутгийн төсвийн бие даасан байдлыг хангах зорилтын хүрээнд
орон нутгийн төсвийн орлогыг “суурь орлого”-оор буюу Улсын Их Хурлаас
баталсан татварын хувь, хэмжээний доод хязгаараар тооцож эхэлсэн. Орон
нутгийнхаа онцлог байдалтай уялдуулан хуулиар эрх олгогдсон зарим
татварын хувь хэмжээг өсгөснөөс орон нутагт нэмж төвлөрөх нийт 34.0
тэрбум төгрөгийн орлогыг 2014 онд төсөвтөө нэмж зарцуулах боломжтой.

График 1. 2014 оны орон нутгийн орлогын бүтэц
Орон нутгийн
хөгжлийн
сангийн
Орон нутгийн
орлого
төсвийн
Улсын
11%
төсвөөс оронорлого
нутагт олгох 39%
тусгай
зориулалтын
шилжүүлэг…

Улсын
төсвийн
санхүүгийн
дэмжлэг
7%

Орон нутгийн төсвийн орлого 2014 онд 766.1 тэрбум төгрөгт тооцогдсоноор 2013
оны орлогоос 136.9 тэрбум төгрөг буюу 21.8 хувиар нэмэгдэхээр байна. Энэхүү өсөлтөд
Нийслэлийн төсвийн орлого дийлэнх буюу 124.4 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэн 90.9 хувийг
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бүрдүүлж байгаа бол 12.5 тэрбум төгрөг буюу 9.1 хувьд нь аймгуудын орлогын өсөлт
нөлөөлсөн байна.
Орлогын өсөлтийг нэр төрлөөр нь авч үзвэл хувь хүний орлогын албан татвар нийт
орлогын өсөлтийн 73 хувь, тэр дундаа цалин хөлстэй холбоотой орлогын албан татвар 54
хувийн өсөлтийг бүрдүүлнэ гэж тооцогдлоо. Харин аймгуудаар нь авч үзвэл улсын
төсвөөс санхүүгийн дэмжлэг авдаг 17 аймгийн орон нутгийн төсвийн суурь орлого 2013
онтой харьцуулахад 4.2 хувиар нэмэгдэж, төсөв нь ашигтай 4 аймаг, нийслэлийн орлогын
дүн 14.1 хувиар тус тус нэмэгдэхээр төлөвлөгдөж байна.
Орон нутгийн төсвийн нийт зарлага 2012 онд 510.4 тэрбум төгрөгийн
гүйцэтгэлтэй байсан бол 2013 оны төлөвлөгөөгөөр 1,828.9 тэрбум төгрөгт, 2014 оны
төлөвлөгөөгөөр нийт 2,094.2 тэрбум төгрөгт хүрч 4 дахин өргөжлөө.
Орон нутгийн зарлагыг зарцуулалтаар нь ангилж үзвэл:



орон нутгийн 2014 оны төсвийн суурь зардал 570.1 тэрбум төгрөг;
тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих Засгийн газрын зарим чиг
үүргийг төлөөлөн хэрэгжүүлэхтэй холбогдолтой урсгал зардал 876.1 тэрбум
төгрөг;
 гадаад төслийн зээлээс санхүүжүүлэх төслүүдийн зардал 7.3 тэрбум төгрөг;
 Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих хөрөнгийн болон хуулиар
зөвшөөрөгдсөн зарим төрлийн урсгал зардал 640.7 тэрбум төгрөг тус тус
зарцуулахаар төлөвлөлөө.
Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллага, Орон нутгийн хөгжлийн сан,
Гадаад төслийн зээлийн эх үүсвэрээр санхүүжих зарлагууд улсын төсвийн санхүүжилтийн
эх үүсвэртэйгээ нийт 1,321.5 тэрбум төгрөг орон нутагт шилжиж байна. Улсын төсвийн
шилжүүлгээр 2013 онд орон нутгийн төсвийн зарлагын 64.0 хувийг санхүүжүүлж байсан
бол 2014 онд 63.1 хувийг санхүүжүүлэх болж буурч байна.
График 2. 2014 оны орон нутгийн зарлагын бүтэц
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325

Орон нутгийн төсвийн суурь зарлагын хувьд нийт зарлагын 71.5 хувийг орон
нутгийн төсвийн орлогоор, 28.5 хувийг нь улсын төсвийн санхүүгийн дэмжлэгийн
орлогоор санхүүжүүлнэ.
Орон нутгийн төсвийн суурь зарлагын өсөлтийг аймгуудаар авч үзвэл улсын
төсвөөс санхүүгийн дэмжлэг авч байгаа 17 аймгийн орон нутгийн төсвийн суурь зарлага
5.4 хувиар нэмэгдсэн бол төсөв нь ашигтай 4 аймаг, нийслэлийн суурь зарлага 11.5 хувиар
тус тус нэмэгдэхээр тооцогдоод байна.
Нийт дүнгээр нь авч үзвэл орон нутгийн төсвийн суурь зарлага 61.4 тэрбум
төгрөгөөр нэмэгдэхээр төлөвлөгдсөний 42.0 тэрбум төгрөг нь буюу 68.4 хувь нь
Нийслэлийн зарлагын өсөлт, 19.4 тэрбум төгрөг буюу 31.6 хувийг нь аймгуудын зарлагын
өсөлт бүрдүүлж байна.
Орон нутгийн халамжийн сангийн талаар: 2014 оны төсөвт орон нутгийн
халамжийн санд нийт 8 төрлийн халамжийн үйлчилгээнд 228,373.7 сая төгрөгийг
төсөвлөсөн нь 2013 оны батлагдсан төсвөөс 6,097.8 сая төгрөгөөр өссөн байна. Нийгмийн
халамжийн тэтгэвэр болон нөхцөлт мөнгөн тэтгэмжийг инфляцийн түвшинтэй уялдуулан
нэмэгдүүлэхээр төсөвт тусгасан.
Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн хүрээнд
сар бүр 103.6 мянган төгрөгийн халамжийн тэтгэвэр авч буй нийт 74.2 мянган иргэдээс 8.1
мянган иргэн нь нийгмийн даатгалын сангаас хувь тэнцүүлсэн тэтгэвэр буюу сар бүр 145.2
мянган төгрөгийг тэтгэвэр авахаар төсвийн төсөлд тусгасан. Нийгмийн халамжийн тухай
хууль, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн хамгааллын тухай хуулиудад орсон
өөрчлөлтийг 2014 оноос хэрэгжүүлж эхлэхтэй холбоотойгоор халамжийн сангийн
зардлыг 8,565.6 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн тооцлоо.
Орон нутгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг: Орон нутгийн 2014 оны төсөвт олгох
санхүүгийн дэмжлэгийн тооцооллыг хийхэд 17 аймагт нийт 162.7 тэрбум төгрөгийн
санхүүгийн дэмжлэгийг улсын төсвөөс олгохоор байна.
Хүснэгт- 1. Орон нутагт олгох санхүүгийн дэмжлэг, аймгаар
/сая.төг/

Орлого

Зардал

Суурь орлого

Суурь зардал

.1.

.2.

Аймаг, нийслэл

Үндсэн
тэнцэл
. 3=(1)-(2).

САНХҮҮГИЙН
ДЭМЖЛЭГ
. 4=-(3)>0 .
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1

Архангай

5,254.5

18,131.5

-12,877.0

12,877.0

2

Баян-Өлгий

5,815.7

17,561.3

-11,745.6

11,745.6

3

Баянхонгор

5,531.4

18,046.6

-12,515.2

12,515.2

4

Булган

17,727.7

20,149.2

-2,421.5

2,421.5

5

Говь-Алтай

5,045.6

14,807.3

-9,761.7

9,761.7

6

Дорноговь

14,134.3

12,183.8

1,950.5

0.0

7

Дорнод

9,491.4

15,630.5

-6,139.1

6,139.1

8

Дундговь

3,478.2

11,929.4

-8,451.2

8,451.2

9

Завхан

5,655.8

16,913.4

-11,257.6

11,257.6

10

Өвөрхангай

5,978.1

19,942.8

-13,964.7

13,964.7

11

Өмнөговь

85,384.2

29,563.4

55,820.8

0.0

12

Сүхбаатар

4,744.2

13,422.8

-8,678.6

8,678.6

13

Сэлэнгэ

14,760.9

19,172.2

-4,411.3

4,411.3

14

Төв

10,272.6

20,715.8

-10,443.3

10,443.3

15

Увс

6,508.7

17,329.7

-10,821.1

10,821.1

16

Ховд

7,525.4

17,207.6

-9,682.2

9,682.2

17

Хөвсгөл

8,104.8

27,266.5

-19,161.7

19,161.7

18

Хэнтий

6,832.4

16,691.8

-9,859.4

9,859.4

19

Дархан-Уул

15,133.8

15,129.2

4.5

0.0

20

Улаанбаатар

459,188.4

208,287.3

250,901.1

0.0

21

Орхон

31,666.3

15,763.6

15,902.7

0.0

22

Говь-Сүмбэр

3,800.3

4,266.3

-466.0

466.0

732,034.4

570,111.8

161,922.5

162,657.1

Нийт дүн

Эх үүсвэр: Сангийн яамны тооцооллоос

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих орон нутгийн төсвийн
бүрэлдэхүүн
“Төсвийн тухай хууль”-д заасны дагуу Засгийн газрын зарим чиг үүргийг тусгай
зориулалтын шилжүүлэг хэлбэрээр орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх болсон бөгөөд 2014
онд орон нутгийн төсөвт нийт 869.4 тэрбум төгрөгийн тусгай зориулалтын шилжүүлэг
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олгогдохоор тооцогдсон нь 2013 онтой харьцуулахад 76.8 тэрбум төгрөгөөр буюу 9.7
хувиар зарлага нь нэмэгдэж байна.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, аймаг, нийслэлийн Засаг даргатай Засгийн газрын
зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээг байгуулсны үндсэн дээр дор
дурдсан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: Сургуулийн өмнөх боловсрол, Ерөнхий
боловсрол, Соёлын үйлчилгээ, Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээ, Газрын
харилцаа кадастр, Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үйлчилгээ, Нийтийн биеийн тамир зэрэг
орно.
Дээр дурдагдсан төсөвт байгууллагууд нь өөрийн орлогын төлөвлөгөө, зарлагын
төлөвлөгөөгөө тухайн шатныхаа ИТХ-аар батлуулах ба өөрийн орлогоо нэмэгдүүлэх
замаар зарлагаа нэмэгдүүлэх боломжтой болсон бөгөөд 2014 онд нийт 6.7 тэрбум
төгрөгийн үндсэн болон, туслах үйл ажиллагааны орлогыг төвлөрүүлэн зарцуулна.
Хүснэгт 2. Тусгай зориулалтын шилжүүлгийг Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар
/сая.төг/
ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ
НИЙТ ДҮН

2013 он

2014 он

Зөрүү

Өсөлтийн
хувь

792,675.8

869,432.4

76,756.6

9.7

ЭРYYЛ МЭНДИЙН САЙД

85,094.1

91,853.1

6,759.0

7.9

Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж
үйлчилгээний тусгай зориулалтын
шилжүүлэг

85,094.1

91,853.1

6,759.0

7.9

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД

6,657.2

6,994.7

337.5

5.1

Газрын харилцаа, кадастрын тусгай
зориулалтын шилжүүлэг

6,657.2

6,994.7

337.5

5.1

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЙД

649,357.7

716,348.2

66,990.5

10.3

Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай
зориулалтын шилжүүлэг

194,093.3

214,183.4

20,090.1

10.4

Ерөнхий боловсролын тусгай зориулалтын
шилжүүлэг

455,264.4

502,164.8

46,900.4

10.3

46,139.1

48,010.1

1,871.0

4.1

37,851.1

38,599.0

747.9

2.0

СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
САЙД
Соёлын үйлчилгээний тусгай зориулалтын
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шилжүүлэг
Нийтийн биеийн тамирын тусгай
зориулалтын шилжүүлэг

8,288.0

Соёл, нийтийн биеийн тамирын тусгай
зориулалтын шилжүүлэг

145.4

-8,142.6

9,265.7

9,265.7

-98.2

ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ, НИЙГМИЙН
ХАМГААЛЛЫН САЙД

5,427.6

6,226.3

798.7

14.7

Хүүхдийн хөгжил хамгааллын
үйлчилгээний тусгай зориулалтын
шилжүүлэг

5,427.6

6,226.3

798.7

14.7

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан
Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас орон нутгийн хөгжлийн санд олгох
орлогын шилжүүлгийн тооцооллыг боловсруулахдаа “Төсвийн тухай хууль” болон “Орон
нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох орлогын
шилжүүлэг тооцох аргачлал”-д тус тус үндэслэж тооцлоо.
Улсын төсөвт дотоодын бараа, ажил үйлчилгээний НӨАТ-ын орлогоос 2014 онд
25.0 хувь болох 174.9 тэрбум төгрөгийн орлогыг Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэнд санд
шилжүүлнэ. Түүнчлэн орон нутгийн суурь төсвийн тэнцлийн ашгаас суурь зардалтай
тэнцэх хэмжээний хэсгийг тухайн шатны төсөвт нь үлдээн, давсан ашгийг ОНХНСанд
төвлөрүүлэхээр хуульчилсны дагуу Улаанбаатар, Өмнөговь болон Орхон аймгууд нийт
69.0 тэрбум төгрөгийн орлогыг ОНХНСанд төвлөрүүлэн, түүнийг аймаг, нийслэлд дахин
хуваарилаар тооцлоо. Хандив тусламжийн орлого байхгүй ба дээрх эх үүсвэрээс бүрдсэн
нийт 243.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгийг хүн ам, газар нутаг, татварын идэвх, орон нутгийн
хөгжлийн индексийн итгэлцүүрүүдэд харгалзуулан хуваарилсан. Мөн Орон нутгийн
хөгжлийн сангийн эх үүсвэр болох Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн
орлогын 5.0 хувь 38.2 тэрбум төгрөгийг хүн амд хамааруулан шилжүүлэхээр
төлөвлөгдлөө.
Хүснэгт 3. Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас 2014 оны төсвийн жилд аймаг, нийслэлд олгох
орлогын шилжүүлгийн тооцоолол
/сая.төг/
Аймгууд

1. Итгэлцүүрт үндэслэсэн хуваарилалт
Дотоодын
НӨАТ

Төвлөрүүлэх

Нийт
итгэлцүүрийн дүн

.1.

. 2.

.3=2+1.

2. АМНАТ-ийн
хуваарилалт

Нийт жилийн
дүн

. 4.

.5=4+3.
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Архангай

7,553.1

2,980.8

10,533.9

1,243.1

11,777.0

Баян-Өлгий

6,484.2

2,559.0

9,043.2

1,199.3

10,242.5

Баянхонгор

8,969.3

3,539.7

12,509.0

1,115.7

13,624.7

Булган

6,499.9

2,565.2

9,065.0

793.7

9,858.8

Говь-Алтай

8,934.1

3,525.9

12,460.0

745.2

13,205.1

Дорноговь

7,161.7

2,826.4

9,988.0

825.6

10,813.7

Дорнод

7,815.8

3,084.5

10,900.4

1,011.8

11,912.2

Дундговь

7,178.8

2,833.1

10,011.9

604.0

10,615.9

Завхан

7,226.4

2,851.9

10,078.3

942.1

11,020.4

Өвөрхангай

8,273.0

3,265.0

11,538.0

1,496.2

13,034.2

Өмнөговь

8,715.9

3,439.7

12,155.6

841.3

12,996.9

Сүхбаатар

7,484.3

2,953.7

10,438.0

753.9

11,191.9

Сэлэнгэ

5,980.6

2,360.3

8,340.8

1,431.9

9,772.7

Төв

6,476.3

2,555.9

9,032.2

1,189.1

10,221.2

Увс

7,012.8

2,767.6

9,780.5

1,004.5

10,784.9

Ховд

7,636.7

3,013.8

10,650.5

1,063.1

11,713.6

Хөвсгөл

7,921.1

3,126.1

11,047.2

1,687.9

12,735.1

Хэнтий

7,306.0

2,883.3

10,189.3

952.5

11,141.8

Дархан-Уул

5,643.4

2,227.2

7,870.6

1,203.8

9,074.4

Улаанбаатар

22,830.6

9,010.1

31,840.7

16,615.6

48,456.4

Орхон

6,287.1

2,481.2

8,768.3

1,272.4

10,040.7

Говь-Сүмбэр

5,472.7

2,159.8

7,632.5

205.8

7,838.3

174,863.7

69,010.3

243,874.0

38,198.6

282,072.6

НИЙТ ДҮН

/Эх үүсвэр: Сангийн яамны тооцооллоос/

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас аймаг, нийслэлийн орон нутгийн
хөгжлийн санд 2014 онд нийт 282.1 төгрөгийн орлогын шилжүүлэг олгохоор тооцоолж
байгаа бөгөөд өмнөх оны орлогын шилжүүлгийн дүнгээс 34.5 тэрбум төгрөгөөр буюу
13.9 хувиар нэмэгдэж байна.

ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖААР САНХҮҮЖИХ ТӨСӨЛ,
ХӨТӨЛБӨРҮҮД
Монгол Улсын 2014 оны төсвийн төсөлд гадаад зээлийн эх үүсвэрээс
санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэхээр Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын багцад 28 төсөл,
хөтөлбөрийг нийт 297.3 тэрбум төгрөгийн гадаадын зээлээс санхүүжүүлэн
хэрэгжүүлэхээр тооцлоо
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БҮЛЭГ 1. ХОЁР ТАЛТ ХӨГЖЛИЙН АЛБАН ЁСНЫ ТУСЛАЛЦАА
Арабын эдийн засгийн хөгжлийн Кувейтын сан
Уньт-Мөрөн, Уньт-Тариалангийн чиглэлд авто зам барих төсөл - /655/
Арабын эдийн засгийн хөгжлийн Кувейтын сангийн зээлийн хөрөнгөөр ЭрдэнэтБулган-Уньт чиглэлийн авто замыг цааш үргэлжлүүлэн Уньт-Мөрөнгийн чиглэлд УньтТариалангийн хооронд 88 км хатуу хучилттай авто зам барих төслийг хэрэгжүүлж эхлээд
байна. Кувейтын сангийн 6.0 сая кувейт динар (20.5 сая ам.доллар)-ын зээлийн нөхцөл нь
жилийн 2.5 хувийн хүүтэй, 22 жил, үүнээс үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 4 жил
юм. Төслийг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Засгийн газар нийт 14.0 сая ам.долларын
санхүүжилт хийнэ.
Тус төслийн зээлийн хэлэлцээрийг 2010 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдөр УИХ-ын
нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар хэлэлцүүлж соёрхон батлуулсан бөгөөд төслийн
гүйцэтгэгчээр сонгон шалгарсан БНСУ-ын “Baek Seok Construction” компанитай 2012 оны
4 дүгээр сарын 23-ны өдөр гэрээ байгуулж, хяналтын зөвлөхөөр Кувейт улсын “Abdulaziz
Al Fulaij Consulting” болон БНСУ-ын “Soosong”, Монгол улсын “TIB” компаниудын
түншлэлийг сонгон шалгаруулсан. Төслийг 2014 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.
2013 оны хагас жилийн байдлаар төслийн хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газраас
8.3 сая төгрөг, “Кувейтын сангаас 2.9 сая ам долларын санхүүжилтийг тус тус хийгээд
байна. 2013 оны 8 дугаар сарын 15-ны байдлаар хөрс хуулалтын ажил 93.27 хувь, газар
шорооны ажил 26.4 хувьтай байна. 2013 оны батлагдсан график төлөвлөгөөгөөр нийт
ажлын гүйцэтгэл 55.4 хувь байхаас 10.8 хувийн гүйцэтгэлтэй, төлөвлөсөн ажлын
хоцрогдол 47.6 хувь болж, ажлын явц удааширалтай байна. Ажлын талбайд нийт 132 ш
техник, тоног төхөөрөмж, 230 ажилчин, үүнээс 25 солонгос инженер, 9 шри ланка
оператор ажиллаж байна.
Монгол Улсын Засгийн газар 2013 онд нийт 6 аймгийн төвийг Улаанбаатар хоттой
хатуу хучилттай авто замаар холбохоор шийдвэрлэсэн бөгөөд Уньт-Тариалан чиглэлийн
88 км хатуу хучилттай авто зам нь дээрх зорилтот хөтөлбөрт багтсан. Төслийн зам
барилгын ажил үргэлжлэх хуанлийн 28 сараас 16 сар /нийт хугацааны 57.0 хувь/ өнгөрөөд
байгаа хэдий ч барилгын ажлын гүйцэтгэл дөнгөж 10.8 хувьтай байгаа тул авто замын
барилгын ажлыг 2 багц болгон хувааж, 40 км замын ажлыг одоогийн гүйцэтгэгч “Baek
Seok Construction” компаниар үргэлжлүүлэн гүйцэтгүүлэх, үлдсэн 48 км авто замын
ажлыг “Кувейтын сан”-тай зөвшилцсөний үндсэн дээр дотоодын компаниудтай шууд
гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэн ажиллаж байна.
Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс
“Эрчим хүчний үр ашиг – 1” хөтөлбөрийн Дарханы дулааны цахилгаан станцын
турбин шинэчлэх төсөл - /2006.65.828/
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Дээрх станц дээрхи асуудлыг шийдэх зорилгоор 2001 онд ДДЦС ХК-ийн Турбиныг
шинэчлэх төсөл боловсруулан станцын техникийн зөвлөлөөр хэлэлцэн дэмжигдэж ДБЯ,
Засгийн газарт уламжилсны дагуу 2003 оны 3 дугаар сард Монгол Улс, ХБНГУ-ын
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрээр ДДЦС ХК-ийн турбины шинэчлэх төслийг
хэрэгжүүлэх санамж бичигт гарын үсэг зурсан. Тус санамж бичгийн дагуу 2004 оны 4
дүгээр сард байгуулагдсан Монгол Улс, ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын хөгжлийн
хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээрээр ДДЦС ХК-ийн турбины шинэчлэх төслийг
ХБНГУ-ын сэргээн босголтын KFW банкны 8.0 сая еврогийн хөнгөлөлттэй зээлээр
санхүүжүүлэхээр болсон. Төсөлд нийт 10.0 сая евро шаардлагатай гэж үзээд үлдсэн 2.0 сая
еврог Монголын тал гаргахаар тохиролцож, төсөл хэрэгжиж байна.
Төслийн талбайн ажил 2012 оны 5 дугаар сард эхэлсэн. Ерөнхий гүйцэтгэгч ОХУын ВОАО “АСЭН” компаний туслан гүйцэтгэгчид турбин, генератор, барилгын төмөр
хийц болон зураг төслийн ажлыг зохих хугацаандаа гүйцэтгэж, турбины үйлдвэрлэл дуусч
туршилт амжилттай хийгдээд ачуулахад бэлэн болсон. Генераторын үйлдвэрлэл 95
хувьтай болсон боловч төлбөрийн асуудлаас шалтгаалан ажлаа зогсоосон байна. 40 мВтийн трансформаторын үйлдвэрлэл дууссан боловч мөн төлбөрийн асуудлаас шалтгаалан
туршилтын ажлыг хойшлууллаа. Төмөр хийцийн үйлдвэрлэл 51.0 хувь болсноос 24.0
хувийг талбай дээр ирүүлээд байна. Зураг төслийн ажил 95 хувь болсон боловч бүх
зургийн 28.0 хувийг ирүүлсэн. Барилгын талбай дахь ажлын туслан гүйцэтгэгч 3 дахь
удаагаа өөрчлөгдөж одоо Монголын “VH&B” ХХК ажлыг үргэлжлүүлэн хийж байна. Уг
компани дараах ажлуудыг хийж дуусгалаа. Үүнд:
Насосны станцын барилгын бригад нь суурийн ул бетон цутгаж, хатаалт дууссан
тул урьдчилан бэлтгэсэн суурь болон тулгуур баганын арматурыг газар дээр нь угсрах
ажлыг хийж дууссан ба 2013 оны 9 дүгээр сард багтаан бетон цутгалтын ажлыг эхлүүлнэ.
Мөн турбины барилгын суурийн ажил, турбины суурийн 2 үеийн арматурын ажил,
конденсатор болон туслах тоноглолын суурийн бетоныг цутгах ажлууд дуусч барилгын
төмөр хийцийн угсралтын ажил эхлээд байна. Насосны станцын барилга, турбины
барилгын ажлууд энэ оны 10 дугаар сард дуусах төлөвлөгөөтэй байна.
Ерөнхий гүйцэтгэгчийн санхүүгийн чадавхиас шалтгаалан барилгын хана,
дээврийн сендвич хавтангийн үйлдвэрлэл зогсонги байдалд ороод байна. Санхүүжилтийн
ажлыг шийдвэрлэх зорилгоор нэхэмжлэх №3-ын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр Сэргээн
босголт, зээлийн банктай тохиролцсон боловч АСЭН компани банкны баталгаагаа
сунгуулах асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй байгаагаас шалтгаалан төлбөр хийх асуудал
удаашралтай байгаа ба 9 дүгээр сард багтаан уг асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байна.
Улаанбаатар хотын хүнсний хангамжийг сайжруулах зорилгоор бүс нутгийн
тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл - /BMZ 2008.65.162/
Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн
газар хоорондын Хөгжлийн бодлогын хамтын ажиллагааны 2008 оны хэлэлцээрээр
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“Улаанбаатар хотын хүнсний хангамжийг сайжруулах бүс нутгийн тээврийн дэд бүтцийг
хөгжүүлэх төсөл”-ийг (BMZ 2008 65 162) хэрэгжүүлэхээр тохиролцсоны дагуу ХБНГУ-ын
Засгийн газраас уг төсөлд зориулан нийт 40 жилийн хугацаатай, үүнээс эхний 10 жилд
үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх, жилийн 0.75 хувийн хүүтэй 11.5 сая еврогийн
хөнгөлөлттэй зээл (Үндсэн зээл 4.5 сая евро, нэмэлт зээл 2.5 сая евро болон 4.5 сая еврог)ийг аваад байна. Энэхүү төсөл нь сонгосон сумдын авто замын тээврийн дэд бүтцийг
шинэчлэх замаар хөгжүүлж, ингэснээр сумдын хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих,
Улаанбаатар хотын хүн амыг дотооддоо үйлдвэрлэсэн баталгаатай хүнсээр хангаж,
импортоор оруулж ирэх хүнсний бүтээгдэхүүнээс хараат байдлыг багасгах зорилготой
бөгөөд нийт 78.6 км 3 багц бүхий авто замын барилгын ажлаас бүрдэнэ. Үүнд:
Багц-1: Партизаны 17 км авто зам: Барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр “Төгс зам”
ХХК болон “Баткубик” ХХК-уудын түншлэл ажиллаж, гэрээт хугацаанаас 4 сарын өмнө
замын хөдөлгөөнийг нээж, одоо байнгын ашиглалтад оруулахад бэлэн болоод байна.
Барилгын ажлын хяналт хийх Зөвлөх компаниар Энэтхэг улсын ICT компани ажилласан.
Барилгын ажлын гэрээний үнэ 5.46 сая ам.доллар байхаас зарцуулалт нь 4.29 сая
ам.доллар. Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу 2014 онд гүйцэтгэгчид барьцаа
төлбөрийг олгоно.
Багц-2: Партизан-Батсүмбэр чиглэлийн 29.36 км авто зам: Энэ багцын
барилгын ажлын гүйцэтгэгч шалгаруулах тендерийг 2011-2012 онуудад 3 удаа зарласан
боловч шаардлагад нийцсэн тендер ирээгүйгээс шалтгаалан өнөөг хүртэл барилгын ажлаа
эхэлж чадаагүй байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч шалгаруулах ээлжит тендерийг 2013
оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 45 хоногийн хугацаатай зарлаж 8 дугаар сарын 09-ний
өдөр нээсэн. Худалдан авах ажиллагааны газраас байгуулагдсан Үнэлгээний хороо
тендерийн үнэлгээг хийсэн бөгөөд 9 дүгээр сард багтаан гүйцэтгэгчийг шалгаруулж,
барилгын ажлын гэрээ байгуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.
Багц-3: Жаргалант (24.75км), Борнуурын (7.45км) 32.2 км авто зам: Барилгын
ажлын гүйцэтгэгчээр “КТК” ХХК болон “Анандын зам” ХХК-уудын түншлэл ажиллаж
байгаа бөгөөд өнөөгийн байдлаар энэ багцын замуудын ажлын гүйцэтгэл 57.0 орчим
хувьтай байна. Асфальт бетон хучлагын ажлаас бусад ажлууд үндсэндээ дууссан ба гэрээт
хугацаанд нь буюу 2013 оны 10 дугаар сард замыг ашиглалтад оруулна. Барилгын ажлын
хяналт хийх Зөвлөх компаниар Энэтхэг улсын ICT компани ажиллаж байна. Барилгын
ажлын гэрээний дүн 7.02 сая ам.доллар байгаагаас зарцуулалт нь 4.98 сая ам.доллар байна.
Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу 2014 онд гүйцэтгэгчид барьцаа төлбөрийг
олгоно.
Эрчим хүчний үр ашиг II төсөл
Хэрэгжих хугацаа
Санхүүжилтийн хэлбэр
/нөхцөл/

2012-2014
Хөнгөлөлттэй зээл
Жилийн хүү - 0.75 хувь
Зээл эргэн төлөх хугацаа - 40 жил
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Санхүүжилтийн хэмжээ

Үндсэн зээлийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа -10 жил
8.5 сая евро

Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын Хөгжлийн
бодлогын хамтын ажиллагааны хүрээнд 8.5 сая еврогийн хөнгөлөлттэй зээлийн
санхүүжилтээр 2013 оноос Улаанбаатар хотын “ДЦС-4” ТӨХК-ийн эрчим хүч үйлдвэрлэх
үр ашгийг нэмэгдүүлэх “Эрчим хүчний үр ашиг-II” төсөл хэрэгжиж эхлээд байна. Төслийн
хүрээнд өсөн нэмэгдэж буй эрчим хүчний хэрэглээг байгаль орчинд ээлтэй, сүүлийн үеийн
техник технологид нийцсэн эрчим хүчээр хангах, эрчим хүч үйлдвэрлэх үр ашгийг
дээшлүүлэх зорилготой дараах 3 багц ажил хийгдэх болно. Үүнд:
- Багц 1: Турбины конденсаторыг нүхтэрсэн бөмбөлгөөр цэвэрлэх технологи бүхий
тоног төхөөрөмжийг турбогенератор 1-6-д суурилуулах ба хөргөлтийн усны шугам
хоолойд шүүлтүүр тавих,
- Багц 2: Зуухны тэжээлийн усны их чадлын (4 мВт) насосын хөдөлгүүрийг хувьсах
хурданд шилжүүлэх,
- Багц 3: Зуухны нэмэлт усыг “Эсрэг осмос”-ын аргаар бэлтгэх технологи бүхий
тоноглолуудыг суурилуулах.
Төслийн зөвлөх компаниар ХБНГУ-ын “Gopa- Intec” компани шалгаран ажиллаж
байгаа ба 2012 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр Сангийн яам, ЭХЯ болон “ДЦС-4” ТӨХКийн хооронд дамжуулан зээлдүүлэх гэрээг байгуулснаар төсөл 2013 оноос хэрэгжиж
эхэлсэн. Төсөл 2014 оны 10 дугаар сард бүрэн хэрэгжиж дуусна.
Төслийн 3-р багц болох “Эсрэг осмос”-ын ажлын тендер 2013 оны 3 дугаар сард
олон улсад нээлттэй зарласан ба БНХАУ-ын Beijing Futong Science & Technology
Development Co., Ltd Nari Group Corporation шалгарч, 2013 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр
гэрээ байгуулан ажилдаа ороод байна.
Төслийн 1, 2 дугаар багцын олон улсын тендер 2013 оны 7 дугаар сард зарлагдаад
байна.
Бүгд Найрамдах Солонгос Улс
Үндэсний оношлогоо, эмчилгээний төв байгуулах төсөл - /MON-8/
“Монгол Улсын Засгийн газар Бүгд Найрамдах Солонгос Улс (БНСУ)-ын Эдийн
засгийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны сангаас 2011-2015 онд 300.0 сая ам.долларын
хөнгөлөлттэй зээл авах тухай Ерөнхий гэрээ” нь 2011 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр
байгуулагдаж, 2012 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр соёрхон батлагдсан. Энэхүү ерөнхий
гэрээний хүрээнд хоёр улсын Засгийн газар эхний ээлжинд “Үндэсний оношлогоо,
эмчилгээний төв байгуулах төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхээр тохиролцсон бөгөөд төслийн
Зээлийн гэрээ байгуулагдаж, 2012 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон.
Энэхүү төсөл нь 3 жилийн хугацаатайгаар хэрэгжих бөгөөд төслийн хүрээнд дараах
ажлууд хийгдэнэ. Үүнд:
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1. Барилгын ажил: Орчин үеийн шаардлага, стандартад нийцсэн Оношлогоо,
эмчилгээний төвийн барилгын зураг төсөл, барилгын ажлыг хийх. (170 ортой)
2. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж суурилуулах:
-

Эмчилгээ, оношлогооны тоног төхөөрөмж (PET/CT8 MRI, CM сканер
машин гэх мэт),
Эмнэлгийн тавилга гэх мэт эмчилгээний бус тоног төхөөрөмж,
Эмнэлгийн мэдээллийн системийг байгуулах,
Телемедициний системийг байгуулах,
Сургалт,
Зөвлөх үйлчилгээ.

Төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг 2013 онд байгуулж, төслийн үйл ажиллагааг
эхлүүлэн ажиллаж байна.
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
Орон сууцны хороолол, дэд бүтэц төсөл /2011-23-174/
БНХАУ-ын Засгийн газраас олгох 300.0 сая ам.долларын экспортын хөнгөлөлттэй
зээлийн хүрээнд 5 төсөл хэрэгжүүлэхээр тогтсон. Тэдгээрийн нэг болох “Орон сууцны
хороолол, дэд бүтэц төсөл”-ийн Тусгайлсан зээлийн хэлэлцээрийг Сангийн яам болон
Хятадын Эксим банк хооронд 2011 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр байгуулсан. Төслийн
гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын Бээжин Констракшн компани сонгон шалгарсан ба төслийн
бодит хэрэгжилт 2012 оны 3 дугаар сараас эхэлсэн.
Төслийн нийт өртөг 117.5 сая ам.доллар, үүнээс Монголын тал 17.6 сая ам.доллар,
зээлээс 99.9 сая ам.долларыг санхүүжүүлнэ. Төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын 7-р
хороолол, Монголын Радио телевизын хэрэг эрхлэх газрын орчмын орон сууцны
хорооллын инженерийн шугам сүлжээ, 7, 14-р хороололд баригдах 2152 айлын орон
сууцны барилга угсралт, инженерийн шугам сүлжээний угсралтын ажил хийнэ. Төслийн
өнөөгийн хэрэгжилт дараах байдалтай байна. Үүнд:
Багц 1. Орон сууцны барилга угсралтын ажил: 1.1 Орон сууцны VII хороолол:
Тайлант хугацаанд орон сууцны VII хороололд баригдах барилгуудын газрыг
чөлөөлөх үүрэг хүлээсэн "Бэрэн констракшн энд автомэшн" ХХК нь газар чөлөөлөх ажлыг
хийж байгаа бөгөөд газар чөлөөлөлтийн ажил нь удаашралтай байж, төсөл хэрэгжүүлэх
нэгжид газрыг хүлээлгэж өгөхгүй удсан нь төслийн ажил төлөвлөсөн хугацаандаа
эхлэхгүй байх үндсэн шалтгаануудын нэг болсон. Ажлын явц дараах байдалтай байна.
Үүнд:
1. 7-А блокод 720 айлын орон сууцны 10 барилга баригдахаар төлөвлөгдсөнөөс:
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144 айлын II, III, V, VI барилгын зоорийн давхраас 12-р давхрын төмөр бетон
цутгалтын ажлыг гүйцэтгэсэн. Дотор ханын өрөг шавардлагын ажлыг бүрэн
гүйцэтгээд байна.



72 айлын IV барилгын зоорийн давхраас 12-р давхрын төмөр бетон цутгалтын
ажлыг гүйцэтгэсэн. Дотор ханын өрөг шавардлагын ажлыг бүрэн гүйцэтгээд
байна.



72 айлын I барилгын БУА-ыг барилгын талбай руу орох орц гарцны асуудлыг
шийдвэрлэж, газар шорооны ажлыг гүйцэтгэн, нил суурь, зоорийн давхраас 8-р
давхрын төмөр бетон цутгалтын ажлыг гүйцэтгэнэ.

2. 7-В блокод 720 айлын орон сууцны 10 барилга төлөвлөгдсөнөөс 2013 оны 05
дугаар сарын 23-ны өдөр I, II, III, IV, V, VI барилгуудын улаан шугамыг
гүйцэтгүүлэн, барилга угсралтын ажил 2013 оны 07 дугаар сарын 01-ээс эхэлсэн.
Газар шороо, нил суурийн болон зоорийн давхрын төмөр бетон цутгалтын ажил
2013 ондоо бүрэн хийгдэнэ.
3. 7-С блокод 360 айлын орон сууцны 5 барилга баригдахаар төлөвлөгдсөнөөс:


144 айлын V, VI барилгын зоорийн давхраас 12-р давхрын төмөр бетон
цутгалтын ажлыг гүйцэтгэж дуусна.



72 айлын I барилгын газар чөлөөлөгдөөгүйгээс БУА оройтож эхэлсэн бөгөөд
энэ онд газар шороо, нил суурийн болон зоорийн давхрын төмөр бетон
цутгалтын ажил бүрэн хийгдэж, 1-4-р давхрын ажлыг гүйцэтгэж дуусна.

1.2 Орон сууцны XIV хороолол: Ажлын явц дараах байдалтай байна. Үүнд:
1. А блокод 432 айлын орон сууцны 6 барилга баригдахаар төлөвлөгдсөнөөс:


144 айлын I, II барилгыг бүрэн ашиглалтанд оруулна. (Дулаан хангамжийн
холболт хийгдсэн тохиолдолд)



144 айлын III барилга газар чөлөөлөлтийн ажлын удаашралтай байснаас 2013
оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр барилгын ажил эхэлж, газар шороо, нил
суурийн болон зоорийн давхрын төмөр бетон цутгалтын ажил бүрэн хийгдэж,
1-12-р давхрын ажлыг бүрэн гүйцэтгэнэ.

2. В блокод 288 айлын орон сууцны 4 барилга баригдахаар төлөвлөгдсөнөөс:


144 айлын I, II барилгын газрыг 2013 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр бүрэн
чөлөөлж барилгын ажил эхлэн газар шороо, нил суурь, зоорийн давхраас 8-р
давхрын төмөр бетон цутгалтын ажлыг гүйцэтгээд байна.

3. С блокод 72 айлын орон сууцны 1 барилга баригдахаар төлөвлөгдсөнөөс: Барилгын
ажил эхлэн газар шороо, нил суурь, зоорийн давхраас 12-р давхрын төмөр бетон
цутгалтын ажлыг бүрэн гүйцэтгээд байна.
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Багц 2. Дэд станц болон цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын БУА:
2.1. 220/110/35 кВ-ын “Улаанбаатар” дэд станцын өргөтгөлийн ажил: Газар
шорооны ажил бүрэн дуусч, дэд станцын өргөтгөлийн бараа материалын таталтын ажлыг
гүйцэтгэж байна. 2013 оныг дуустал “Улаанбаатар” дэд станцын өргөтгөлийн ажлыг бүрэн
дуусгаж, туршилт тохируулгын ажлыг гүйцэтгэнэ.
2.2. “Улаанбаатар” дэд станцаас “7-р хороолол” дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын
ЦДАШ-ын ажил: 110 кВ-ын ЦДАШ-ын 1-3, 6-55-р тулгуурын суурийн нүх ухалт
суурилуулалт, фундамент суурилуулалт, төмөр тулгуурын угсралт, босголт, газардуулгын
ажлыг бүрэн гүйцэтгэж, 50-52-р тулгуур хүртэлх утас таталтын ажлыг гүйцэтгэж байна.
2013 оныг дуустал 57 тулгууруудын тоноглолын угсралт, утас таталтын ажлыг бүрэн
гүйцэтгэнэ.
2.3. 110/35/10 кВ-ын “7-р хороолол” дэд станцын ажил: 10/35/10 кВ-ын “7-р
хороолол” дэд станцын өнгөн хөрс хуулалтын ажил дуусч, 30 см тутамд хөрс нягтруулах
ажил гүйцэтгэж, хөрсний шинжилгээний дүгнэлт гаргуулж байна. Энэ онд дэд станцын
барилга угсралтын ажлыг бүрэн гүйцэтгэнэ.
2.4.“7-р хороолол” дэд станцаас “Радио телевиз” дэд станц хүртэлх
110 кВ-ын ЦДАШ-ын ажил: Уг ажлын 2-26, 28-40-р төмөр тулгуурын угсралт, босголт,
газардуулгын ажлыг бүрэн гүйцэтгэж дуусаад байна. Энэ онд 40 тулгуурын тоноглолын
угсралт, утас таталтын ажлыг гүйцэтгэж дуусгана.
2.5. 110/35/10 кВ-ын “Радио телевиз” дэд станцын ажил: Дэд станцын 10, 35, 110
кВ, удирдлагын байрны суурийн цутгалтын ажлуудыг бүрэн дуусгасан. Мөн байнгын
жижүүрийн 2 айлын орон сууцны БУА бүрэн дуусч, зураг төслийн дагуу гүний худаг
гаргуулаад байна. 2013 онд дэд станцын барилгуудын угсралтын ажлыг гүйцэтгэж
дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
Багц 3. VII хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээний БУА:
3.1. Дулаан хангамж:
6 ба 4-р магистралын холбоос /0.29 км шугам/: 6 ба 4-р магистралын холбоос ф400
мм-ийн голчтой, 0.29 км шугамын угсралтын ажлыг бүрэн гүйцэтгэж, улсын комисст
хүлээлгэн өгсөн.
Гадна дулааны шугам угсралтын ажил /Ф273 мм-ээс ф 500 мм-ийн голчтой, 2.8 км
шугам/
ДХ-1-ээс ДХ-2 хүртэл ф 530 мм-ийн голчтой, 243.2 метр шугамын угсралт,
ДХ-2-оос ДХ-3,4 хүртэл ф 480 мм-ийн голчтой, 310.8 метр шугамын угсралт,
ДХ-4-өөс ДХ-5,6,7,8 хүртэл ф 426 мм-ийн голчтой, 634.2 метр шугамын угсралт,
ДХ-5 ДХ-13 хүртэл ф 325 мм-ийн голчтой, 166.8 метр шугамын угсралт,
ДХ-13-аас ЦТП-Г хүртэл ф 273 мм-ийн голчтой, 44.3 метр шугамуудын угсралтын ажлыг
гүйцэтгэнэ.
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Дулааны төвлөрсөн ЦТП-ийн 6 ширхэг барилга /Барилгатай 4 ширхэг, барилгагүй 2
ширхэг/
ДХ-7-оос ЦТП-Д хүртэл ф 273 мм-ийн голчтой, 172 метр шугамын угсралт,
ДХ-8-аас ЦТП-Д хүртэл ф 325 мм-ийн голчтой, 63 метр шугамын угсралт,
ДХ-2-аас ЦТП-А хүртэл ф 219 мм-ийн голчтой, 25.8 метр шугамуудын угсралтын ажлыг
энэ онд гүйцэтгэж дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
3.2. Усан хангамж, ариутгах татуурга:
Цэвэр усны шугам угсралтын ажил /Ф300 мм-ийн голчтой, 3.65 км шугам/:
Чөлөөлөгдсөн трассын дагуу 800 метр шугам сүлжээний угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн.
ЦХ-2-оос УХ-3 хүртэл 400 метр шугам сүлжээний угсралтын ажлыг энэ онд гүйцэтгэж
дуусахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
Бохир усны 21-р коллекторын шугам угсралтын ажил /ф600 мм-ийн голчтой, 1.6 км
шугам/: Баянбүрдийн тойргийн авто замыг сэтлэж, 25-р коллекторын 36-р худгаас БУХ-1
хүртэл 1200 мм-ийн голчтой футляр хоолой тавьж, 60 метр шугамын угсралтын ажлыг
гүйцэтгэсэн.
3.3. Цахилгаан хангамж:
Одоогоор хуваарилах байгууламж РП№1, РП№3, РП№4, РП№1-ээс тэжээгдэх
ХП№4, ХПТ№7, РП№3-аас тэжээгдэх ХТП№5, ХТП№6-ийн барилгуудын суурийн
цутгалтын ажлыг бүрэн гүйцэтгэж, ханын өрлөг, хучилтын ажлуудыг гүйцэтгэж байна.
2013 оныг дуустал 4 хуваарилах байгууламж РП, 13 хаалттай дэд өртөө ХТП-үүдийн
барилга угсралтын ажлыг бүрэн гүйцэтгэж дуусгана.
Багц 4. МҮОНРТ орчмын орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам
сүлжээний БУА: Тус хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээний трасс, хамгаалалтын
зурваст 513 нэгж талбар байршиж буй бөгөөд иргэдийн өмчлөлд байгаа газрууд учраас
нөхөн олговрын асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн
гаргасан судалгаагаар 37 орчим тэрбум төгрөгийн нөхөн олговор шаардлагатай болох
тооцоо гарсан. Энэ асуудал шийдвэрлэгдээгүй байгаа тул тус хорооллын гадна
инженерийн шугам сүлжээний угсралтын ажлыг хэрэгжүүлэх боломжгүй байдалд хүрээд
байна.
4.1. Дулаан хангамж: Гадна дулааны шугам /ф 273-480 мм-ийн голчтой 1.8 км
урттай/: ДХ-1 ээс ДХ-6 хүртэл ф400-480 мм-ийн голчтой, 590 метр шугамын угсралтын
ажлыг гүйцэтгээд байна.
Дулааны Ерөнхий ЦТП-ийн барилга: Дулаан хангамжийн ерөнхий ЦТП-ийн
барилгыг, тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлын хамт гүйцэтгэн, туршилтад оруулахад
бэлэн болсон.
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4.2. Усан хангамж, ариутгах татуурга: Бохир усны шугамын угсралтын ажил /ф
250-400 мм-ийн голчтой, 4.5 км шугам/ Чөлөөлөгдсөн трассын дагуух 580 метр шугамын
угсралтын ажлыг гүйцэтгээд байна.
4.3. Цахилгаан хангамж: Тасганы овооны ерөнхий ЦТП-ний хажууд баригдах ХТП
№9-ийн барилгын суурийн цутгалтын ажлыг бүрэн дуусгаад, ханын өрлөг, хучилтын
ажлыг гүйцэтгэж байна. Энэ онд ХТП №9-ын барилгын угсралтын ажлыг бүрэн дуусгаж,
тоног төхөөрөмж суурилуулалт, туршилт тохируулгын ажлыг гүйцэтгэнэ.
Замын-Үүдийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл /2010-17-124/
БНХАУ-ын Засгийн газраас олгох 300.0 сая ам.долларын экспортын хөнгөлөлттэй
зээлийн хүрээнд 5 төсөл хэрэгжүүлэхээр тогтсон. Тэдгээрийн нэг болох “Замын-Үүдийн
дэд бүтийг сайжруулах төсөл”-ийн нийт өртөг 58.8 сая ам.доллар бөгөөд хоёр улсын
Засгийн газрын хооронд байгуулсан Зээлийн ерөнхий хэлэлцээрт заасны дагуу 50.0 сая
ам.долларыг БНХАУ-ын Засгийн газраас, 8.8 сая долларыг Монгол Улсын Засгийн газраас
санхүүжүүлэх юм. Үүнд:
1.
2.
3.
4.

Дулаан хангамж
Ус хангамж, ариутгах татуурга
Цахилгаан хангамж
Авто зам, холбоо дохиолол

17.6 сая ам.доллар
11.9 сая ам.доллар
10.9 сая ам.доллар
18.5 сая ам.доллар

Төслийн хүрээнд “Замын-Үүд” Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн дэд бүтцийг шинээр
барьж байгуулах ба Замын-Үүд сумын дэд бүтцийг шинэчлэх бөгөөд дулааны станц
барих, дулаан хангамжийн шугам сүлжээ, ус хангамж, ариутгах татуургын байгууламж,
цахилгааны дэд станц, шугам сүлжээ болон авто зам, холбоо дохиолол гэсэн үндсэн 4
багцын томоохон бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэх юм.
Төслийн гүйцэтгэгчийг олон улсын нээлттэй тендер зарлаж БНХАУ-ын төрийн
өмчит “Чайна КАМК инженеринг” компани сонгон шалгарч, 2010 оны 05 дугаар сарын
09-ний өдөр гэрээ байгуулсан. Гэрээнд заасны дагуу төслийг 2014 оны 10 дугаар сард
түлхүүр гардуулан өгөх нөхцөлтэйгөөр хүлээлгэн өгнө.
ЗТБХБЯ /хуучнаар/-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан зургийн
даалгаврыг үндэслэн 4 багц ажлын зургийг гүйцэтгэгч “Чайна КАМК инженеринг”
компани боловсруулан, зөвлөх үйлчилгээг “Мон-Агаар”, “Эрчим төсөл”, “Престиж
инженеринг”, “Мон-Энержи”, “Аварга зам” компаниудаар улсын магадлал хийлгэсэн.
Төслийн хэрэгжилт дараах байдалтай байна. Үүнд:
1-р багц: Дулаан хангамж /гүйцэтгэл – 59 хувь/
- Дулааны станцын суурийн ажил бүрэн дуусч 1-р давхрын арматурчлалын ажил
хийгдэж байна.
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Дулааны станцын утааны яндангийн өрлөгийн ажил +40.0м өндөр хийгдсэн.
Дулаан дамжуулах төв ДДТ¹ 8, 9, 10, 11, 12-үүдийн барилгын ажил дууссан бөгөөд
цэвэр ус, саарал усны гадна оруулгын ажил хийгдэж байна.
- Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн доторх Ф720мм-ийн дулааны шугамын угсралтын
ажил хийгдсэн. Мөн 4-н компенсатор суурилуулсан.
2-р багц: Ус хангамж, ариутгах татуурга /гүйцэтгэл – 71 хувь/
- Сэвхүүлийн тойромоос Ус цэвэршүүлэх үйлдвэр хүртэл 7.6 км цэвэр усны
шугамын газар шорооны ажил хийгдэж байна. Ойролцооогоор 2.0 км гаруй шугам
хоолойг угсарч суурилуулсан.
- Ус цэвэршүүлэх үйлдвэрийн дотор заслын ажил хийгдэж байна. Тоног
төхөөрөмжүүдийг оруулж ирсэн.
- Бохирын цэвэрлэх байгууламжийн гол цутгалтын ажил хийгдсэн бөгөөд
тунгаагуурын хэсгийн арматурчлал хийгдэж байна.
- Лабораторын барилгын угсралтын ажил дууссан бөгөөд хаалга цонх суурилуулж
байна.
- Эдийн засгийн чөлөөт бүсээс Замын-Үүд сум руу тавих цэвэр усны шугамын
угсралтын ажил эхэлж 300м гаруй хийгдсэн.
3-р багц: Цахилгаан хангамж /гүйцэтгэл – 50 хувь/
- Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн 4-н ТП-ийн барилга угсралтын ажил хийгдэж
дууссан. Одоо 2 ТП-ийн барилгын суурийн ажил хийгдэж байна.
- Эдийн засгийн чөлөөт бүсэд баригдах 110/10кВ-ын дэд станцын барилгын ажил
хийгдэж дууссан.
- Тус чөлөөт бүсэд суурилуулах трансформатор түүний тоноглолууд, мөн газар
доогуур явах кабелиудыг оруулж ирсэн.
4-р багц: Авто зам, холбоо дохиолол /гүйцэтгэл – 80 хувь/
- Эдийн засгийн чөлөөт бүсэд тавигдах хатуу хучилттай авто замын далангийн
дүүргэлтийн ажил бүрэн дууссан.
- Тус авто замын дагуух явган хүний замын болон гэрэлтүүлгийн кабелийн шугамын
ажил хийгдэж байна.
Төслийн хүрээнд баригдах дулааны станцыг технологийн нүүрсээр хангах төмөр
замын байгууламжийг барих, нүүрсээр хангах асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор 2.5 км
төмөр замыг улсын төсвийн хөрөнгөөр барих, сонгон шалгаруулалтыг 2013 ондоо багтан
эхлэхээр ажиллаж байна.
-

Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн ба зам барилга завсарын хөдлөх бүрэлдэхүүний
паркийг нэмэгдүүлэх төсөл /2011-24-175/
БНХАУ-ын Засгийн газраас олгох 300.0 сая ам.долларын экспортын хөнгөлөлттэй
зээлийн хүрээнд 5 төсөл хэрэгжүүлэхээр тогтсон. Тэдгээрийн нэг болох уг төслүүдийн
тусгайлсан зээлийн хэлэлцээрүүдийг Сангийн яам, Хятадын Эксим банкны хооронд 2010
оны 6 дугаар сарын 1, 2011 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр тус тус байгуулсан. Төслийн
гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын Си-Эн-Ар корпораци, Си-Эс-Ар корпораци тус тус сонгон
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шалгарсан ба “Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний паркийг нэмэгдүүлэх” хэсгийн
хэрэгжилт 2011 оноос эхэлсэн.
“Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний паркийг нэмэгдүүлэх” хэсгийн нийт өртөг
35.6 сая ам.доллар, үүнээс Монголын тал 5.3 сая ам.доллар, 30.3 сая ам.долларыг Хятадын
тал тус тус санхүүжүүлнэ. Төслийн хүрээнд төмөр замын гол замын 5, сэлгээний 1
зүтгүүр, ачааны 245 вагон, 2 чингэлэг өргөгчийг худалдан авах ба өнөөг хүртэл 2 чингэлэг
өргөгч, 185 хагас вагон, 10 битүү вагон, гол замын 5 зүтгүүр, сэлгээний 1 зүтгүүр тус тус
нийлүүлэгдээд байна. Төслийн хэрэгжилт 2013 оны эцэст дуусч, гэрээний баталгааны
төлбөрийг 2014 онд санхүүжүүлэх болно.
“Зам барилга, засварын хөдлөх бүрэлдэхүүний паркийг нэмэгдүүлэх” хэсгийн нийт
өртөг 25.6 сая ам.доллар, үүнээс Монголын тал 4.3 сая, Хятадын тал 24.3 сая ам.долларыг
тус тус санхүүжүүлнэ. Төслийн хүрээнд чигжигч машин 2ш, замын динамик
тогтворжуулагч машин 2ш, балласт тохируулагч машин 2ш, өөрөө буулгагч чиргүүл 57ш,
мотовоз 1ш-ийг тус тус нийлүүлэх юм. Нийлүүлэлт 2012 оны 4 дүгээр улирлаас эхэлсэн
бөгөөд 2013 онд дуусахаар төлөвлөн, 2014 онд баталгаа хөрөнгийг санхүүжүүлнэ.
Төслүүдийн гүйцэтгэгчээр Монголын Төмөр Зам ТӨХК ажиллаж байна.
Баруун босоо тэнхлэгийн авто зам барих төсөл /2010-26-133/
“Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд
Монгол Улсын Засгийн газар нь баруун хязгаарт Азийн авто замын сүлжээний АН-4
чиглэлийн дагуу 145.3 км авто замыг БНХАУ-ын Засгийн газраас олгох 300.0 сая
ам.долларын экспортын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр тогтож,
тусгайлсан зээлийн хэлэлцээрийг 2010 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр БНХАУ-ын
Эксим банктай байгуулсан. Төслийн хүрээнд босоо тэнхлэгийн авто замын дараах хоёр
багцыг хэрэгжүүлэх юм. Үүнд:
Багц-3: Манхан – Ховд чиглэлийн 85.3 км авто зам,
Багц-5: Хашаатын даваа – Өлгий чиглэлийн 60.0 км аюто зам.
Төслийн гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын “China Gezhuoba Group company” шалгарч, 2010
оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр гэрээг байгуулан, барилгын ажлыг 2011 оны 4 дүгээр
сараас эхлүүлсэн. Барилгын ажлын явц 2013 оны 8 дугаар сарын 31-ний байдлаар дараах
гүйцэтгэлтэй байна. Үүнд:
Багц 3: Ховд-Манхан сум чиглэлийн 85.3км авто зам: Барилгын ажлын нийт
гүйцэтгэл 63.5 хувьтай байгаа ба 2013 онд барилгын талбай дээр 221 мэргэжилтэй
ажилчид БНХАУ-аас орж ирэн ажиллаж байна. Талбай дээр 162 тоног төхөөрөмж
ажиллаж байна. Мөн STA68+000-73+600 хэсэгт суурийн 2 дахь үеийн ажил, STA67+00068+000 хэсэгт өнгөн үе хийгдсэн ба нийт 42,000м-т асфальт хучилтын ажил хийгдээд
байна.
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Багц 5: Өлгий-Хашаатын даваа чиглэлийн 60 км авто зам: Барилгын ажлын нийт
гүйцэтгэл 68.9 хувьтай байгаа ба 2013 онд барилгын талбай дээр БНХАУ-аас 227
мэргэжилтэй ажилчид орж ирэн ажиллаж байна. Талбай дээр 162 тоног төхөөрөмж
ажиллаж байна. Мөн STA42+000-45+500 хэсэгт суурийн эхний үе, STA43+000-47+300
хэсэгт суурийн 2 дахь үеийн ажил, STA7+000-10+000 хэсэгт асфальт хучилтын ажил
хийгдээд байна.
Барилгын ажлыг 2013 онд дуусгаж, 2014 онд буюу барилгын ажлын гэрээний дагуу
баталгаат засварын хугацаа дууссны дараа барьцаа мөнгийг олгоно.

Бүгд Найрамдах Франц Улс
Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөлийн төсөл /fr-001/
БНФУ-ын Засгийн газраас Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн
өргөтгөлийн төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газарт олгосон 9.5
сая еврогийн хоёр Засгийн газар хоорондын Санхүүгийн протоколыг 2008 оны 6 дугаар
сарын 5-ны өдөр байгуулсан. Энэхүү зээл нь жилийн 0.9 хувийн хүүтэй, 25 жил бөгөөд
үүнээс үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа нь 5 жил. Зээлийн гэрээг 2008 оны 12
дугаар сарын 31-ний өдрийн УИХ-ын нэгдсэн хуралдаанаар соёрхон баталсан.
Тус зээлийн хүрээнд Монголын талаас гаргах 2.5 сая ам.долларын хөрөнгийг
Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрээс гаргах бөгөөд энэхүү хөрөнгийг тус
байгууламжийн өргөтгөлийн ажлын газар шорооны болон барилгын ажилд ашиглана.
Төслийг хэрэгжүүлснээр Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадлыг
нэмэгдүүлж, өргөтгөх, бохир усны цэвэршилтийн түвшинг хоёр дахин нэмэгдүүлж 98.0
хувьд хүргэх, дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлж найдвартай ажиллагааг хангах,
байгаль орчны бохирдолтыг багасгах, экологийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалж хамгаалах,
Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орсон 40,000 айлын орон сууц барих
хөтөлбөр хэрэгжихэд шинээр баригдах орон сууцнаас гарах бохир усыг татан зайлуулж,
цэвэрлэх ажлын бэлтгэл хангах, бохир усны цэвэршилтийн явцад гарах хоёрдогч бохирдол
үүсгэгч лаг боловсруулалтын технологийг шинэчлэх, Эрдэнэт хотын агаарт цэвэрлэх
байгууламжаас дэгдэж тархах эвгүй үнэрийг арилгах зэрэг ач холбогдолтой.
Зээлийн хөрөнгийг Орхон аймгийн Засаг даргын тамгын газарт дамжуулан
зээлдүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Сангийн яам, Орхон аймгийн Засаг даргын тамгын
газар хооронд Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ байгуулсан. Засгийн газар хоорондын
Санхүүгийн протоколд зээлийг БНФУ-ын компаниудаар гүйцэтгүүлэхээр заасанчлан
Орхон аймгийн Засаг даргын тамгын газар нь БНФУ-ын Дегремон С.А компанитай 8.7 сая
еврогийн үнийн дүн бүхий төслийн гүйцэтгэлийн гэрээг 2009 оны 6 дугаар сарын 19-ний
өдөр байгуулсан. Зээлийн хөрөнгөөс 6.9 сая еврог тус байгууламжийн тоног
төхөөрөмжийн шинэчлэлд зарцуулах бөгөөд үлдсэн хөрөнгөөр гүйцэтгэгч компани
байгууламжийн засвар арчилгааг байгууламжийг хүлээлгэж өгсөнөөс хойш 2 жилийн
хугацаанд хариуцах, тоног төхөөрөмжийг ашиглах сургалт зохион байгуулах зэрэг үйл
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ажиллагаанд зарцуулах юм. Дегремон компаний үйл ажиллагаанд хяналт тавих зорилгоор
БНФУ-ын Засгийн газраас BCEOM International компанийг төслийн техник туслалцааны
багаар сонгон шалгаруулсан. Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас BCEOM
International компанитай 601.7 мянган еврогийн үнийн дүн бүхий Техник туслалцааны
гэрээг 2008 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр байгуулан төслийн үйл ажиллагаа эхэлж, тоног
төхөөрөмжөө нийлүүлээд байна.
Барилгын ажлыг гүйцэтгэх дотоодын компанийг сонгон шалгаруулах ажиллагаа
2013 оны 7 дугаар сард дуусч, сонгон шалгарсан компаний газар шорооны ажилдаа орсон.
Нийт хийж гүйцэтгэх барилгын ажлын 27 хувийг 2014 онд дуусгахаар төлөвлөж байна.
Япон Улс
Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал барих төсөл /MON-P8/
Япон Улсын Засгийн газраас “Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ
буудал барихад зориулж жилийн 0.2 хувийн хүүтэй, 40 жилийн хугацаатай, үүнээс эхний
10 жилд үндсэн зээлийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх нөхцөл бүхий 28.8 тэрбум иений зээл
олгох гэрээг 2008 оны 5 дугаар сард байгуулж, Улсын Их Хурлаар соёрхон баталтлуулсан.
Зээлийн нөхцлийн дагуу төслийн гүйцэтгэгч нь Японы аж ахуйн нэгж байх ёстой
бөгөөд гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтын тендерийг 2011 оны 6 дугаар сард зарлаж
МИЦУБИШИ/ЧИЁДА компаниудын түншлэл тендерт шалгарснаар бүтээн байгуулалтын
ажил 2013 оны 5 дугаар сараас эхлэн, хөөрөх зурвасын хөрс хуулалт болон зорчигч
үйлчилгээний барилгын суурийн ажлыг хийж гүйцэтгэж байна. Шинэ нисэх буудлын
цогцолборын барилгын ажлын төсөвт өртөг 49.4 тэрбум иен болсон тул, 19.6 тэрбум иены
нэмэлт санхүүжилт шаардлагатай болсон бөгөөд нэмэлт зээлийг авахаар Японы талтай
хэлэлцэж байна.
2014 онд Төслийн бүтээн байгуулалтын ажил төлөвлөгөөний дагуу үргэлжлэн
явагдах бөгөөд үүнд Зорчигч үйлчилгээний барилга угсралтын ажил, хөөрөх зурвасын
хучилтын ажил болон удирдлагын хяналтын цамхагийн барилгын угсралт зэрэг томоохон
ажлууд хийж гүйцэтгэгдэнэ.
Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах хоёр үе шаттай
зээлийн төсөл MON-P9
Японы Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлж буй “Жижиг, дунд
үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах хоёр үе шаттай зээлийн төсөл”-ийн хоёр
дахь шатыг санхүүжүүлэх 5.0 тэрбум иений хөнгөлөлттэй зээлийн хэлэлцээрийг УИХ-ын
2011 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар соёрхон батлаж, Японы
Олон улсын Хамтын ажиллагааны банкны холбогдох журмын дагуу 2011 оны 3 дугаар
сарын 18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон. Зээлийн нөхцөл 40 жилийн хугацаатай, үндсэн
зээлийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 10 жил, жилийн 0.6 хувийн хүүтэй юм. Нийт
зээлийн эх үүсвэрээс 48.0 сая ам.долларыг жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих зориулалтаар,
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12.0 сая ам.долларыг байгаль орчныг хамгаалах, үүний дотор хот суурин газрын агаарын
бохирдлыг бууруулах чиглэлээр тус тус санхүүжилт хийх нөхцөлтэйгээр батлагдсан.
Төслийн гол зорилго нь Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтөд дэмжлэг үзүүлэх,
ажлын байрыг шинээр бий болгож өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх замаар ядуурал,
ажилгүйдлийн түвшинг бууруулах, байгаль орчныг хамгаалахад оршино. Хөгжлийн энэ
зорилтыг хангах үүднээс бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн шаардлага хангасан
хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлж улмаар
төсөлд оролцогч арилжааны банкуудын урт хугацааны зээлийн судалгаа хийх чадавхийг
сайжруулах явдал юм.
Зээлийн нөхцөл. Японы Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр хэрэгжүүлэх “Жижиг,
дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах хоёр үе шаттай зээлийн төсөл”ийн хоёр дахь шатны хүрээнд аж ахуйн нэгжид дэд зээл олгох нөхцөл өмнөх төсөлтэй
ижил буюу нэг зээлдэгчид олгох дэд зээлийн дээд хэмжээ 0.6 сая ам.доллар буюу түүнтэй
тэнцэх хэмжээний төгрөг, эргэн төлөх хугацаа 3-10 жил, үндсэн өрөөс чөлөөлөгдөх
хугацаа хамгийн уртдаа 3 жил байхаар тохиролцсон. Дэд төслийн нийт өртгийн 20-иос
багагүй хувийг зээлдэгч өөрийн хөрөнгөөс гаргах бөгөөд төсөл нь техник технологийн ба
арилжаа, санхүүгийн хувьд найдвартай, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, нүүлгэн
шилжүүлэлт, байгаль орчныг хамгаалах стандартад нийцсэн, 13 хувиас доошгүй хөрөнгө
оруулалтын өгөөжийн үзүүлэлттэй байна.
Төслийн хэрэгжилтийн байдал: Төслийн 2 дугаар шат 2011 оны 6 дугаар сараас
эхлэн хэрэгжиж байгаа бөгөөд дамжуулан зээлийг Худалдаа, хөгжлийн банк, Хаан банк,
Хас банк, Голомт банк, Капитал банк, Улаанбаатар банкиар дамжуулан зээл олгогдож
байна. 2013 оны 8 дугаар сарын 31-ний байдлаар нийт 219 төслийн зээлийг санхүүжүүлсэн
бөгөөд үүнээс ЖДҮ хөгжүүлэх зээлд нийт 198 аж ахуйн нэгжид 80.0 тэрбум төгрөгийн эх
үүсвэрээс 67.2 орчим тэрбум төгрөг (84 орчим хувь), Байгаль орчныг хамгаалах зээлд 21
аж ахуйн нэгжид 17.0 тэрбум төгрөгийн эх үүсвэрээс 8.7 тэрбум төгрөгийг (52 орчим хувь)
олгосон байна.
Төслийн хэрэгжилт төлөвлөсөн хугацаанаас эрт дуусах бөгөөд 2014 онд ЖДҮ-г
дэмжих төслийн эх үүсвэр дуусч, Байгаль орчныг хамгаалах зээлийн төсөлд 3.0 орчим
тэрбум төгрөгийн санхүүжилт үлдэж байна. Гадаад зээлийн санхүүжилт дуусч байгаатай
уялдуулан эргэн төлөлтийн данснаас санхүүжилт олгож байгаа бөгөөд нэг зээлдэгчид
300.0 мянган ам.доллар буюу түүнтэй тэнцэх төгрөгөөс хэтрэхгүй зээлийг олгоно.
Бүгд найрамдах Энэтхэг улс
Mэдээллийн технологийн боловсрол болон аутсорсингийн төвийг хөгжүүлэх төсөл
/India-01/
БНЭУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн газарт 0.75 хувийн хүүтэй, 25
жилийн хугацаатай үүнээс эхний 8 жил нь үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх нөхцөл бүхий
20.0 сая ам долларын хөнгөлөлттэй зээлийг олгосон бөгөөд төслийн зорилго нь олон
улсын түвшинд хүрэхүйц мэргэжлийн өндөр ур чадвартай хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх,
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мэдээллийн технологийн гадаад аутсорсингийг хөгжүүлэх зорилгоор олон улсын жишигт
нийцсэн мэдээллийн технологийн боловсрол, аутсорсингийн төвийг байгуулах юм.
Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Экпорт-Импортын банк хооронд
байгуулах Зээлийн хэлэлцээрт 2012 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр гарын үсэг зурж, 8
дугаар сард хүчин төгөлдөр болсон. Төслийн гол зорилго:
 Олон улсын жишигт нийцсэн сургалт, бизнесийн орчин бүхий барилга барьж
ашиглалтад өгөх;
 Орчин үеийн техник, технологи сургалтын хэрэгсэлтэй, олон улсын сертификат
олгох тогтолцоо бүхий сургалтын төвийг байгуулах;
 Энэтхэг Улсын өндөр мэргэжлийн багшлах боловсон хүчин ажиллуулах;
 Мэдээллийн технологийн өндөр мэргэжлийн инженер, ажилтнуудыг бэлтгэх
тогтолцоог бий болгох;
 Орчин үеийн мэдээллийн технологийн аутсорсингийн төвийг бий болгох;
 Бизнес хөгжлийн төв байгуулах;
 Судалгаа шинжилгээний төв байгуулах;
 Дэлхийд тэргүүлэгч улсын тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэх зэрэг болно.
Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага болох Боловсрол, шинжлэх ухааны яам нь Төсөл
хэрэгжүүлэх нэгжийг байгуулж, төслийн зорилго, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг
нарийвчлан боловсруулахаар ажиллаж байна. Төслийн хүрээнд 2014 онд төсөл
хэрэгжүүлэх нэгжийг байгуулж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулалтыг хийж, холбогдох
мэргэжилтнүүдийг сургалтад хамруулах болно.

БҮЛЭГ 2. ОЛОН ТАЛТ ХӨГЖЛИЙН АЛБАН ЁСНЫ ТУСЛАЛЦАА
Дэлхийн банк
Олон салбарыг хамарсан техник туслалцааны төсөл /MOG 4777/
Хэрэгжих хугацаа
Санхүүжилтийн хэлбэр
/нөхцөл/
Санхүүжилтийн хэмжээ

2011 - 2015
Хөнгөлөлттэй зээл
Шимтгэл 0.75 хувь, Хугацаа 20(10) жил
12.0 сая ам.доллар

Төслийн зорилго нь Монгол Улсын төсөв, нийгэм, санхүүгийн салбарын бодлого
боловсруулалт, хяналт болон санхүүжилтийн чадавхийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэхэд
оршино. Төсөл нь 5 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй: 1) төсвийн төлөвлөлтийг сайжруулах, 2)
засгийн газрын нийгмийн халамжийн бодлогод дэмжлэг үзүүлэх, 3) санхүүгийн салбарын
тогтвортой байдлыг хангах, чадавхийг сайжруулах, 4) худалдан авах ажиллагааны газрын
чадавхийг бэхжүүлэх, ил тод байдлыг сайжруулах, 5) тэтгэврийн шинэчлэлийн бодлогын
хувилбаруудыг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх бөгөөд төсөл нь 2011-2015 оны хооронд
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хэрэгжинэ. Төслийн зорилгыг бүрэн ханган биелүүлэх зорилгоор төслийг тус бүрдээ бие
даасан зорилтын дагуу бүрэлдэхүүн, дэд бүрэлдэхүүнээр нь Сангийн яам, Хүн амын
хөгжил, Нийгмийн хамгааллын яам, Монголбанк, Худалдан Авах Ажиллагааны Газрын
нийт 15 газар, хэлтэст хэрэгжүүлж байна.
2013 оны 6 дугаар сарын 30-ны байдлаар төслийн хүрээнд нийт 4.9 сая
ам.долларын гэрээ байгуулснаас 4.1 сая ам.долларын ажил үйлчилгээг эцэслэн хүлээж
аваад байгаа нь нийт үнийн дүнгийн 34.0 хувь болж байна.
Төслийн хүрээнд төсвийн төлөвлөлт, нийгмийн халамжийн шинэчлэл, санхүүгийн
салбарын тогтвортой байдлыг хангах чиглэлээр бодлогын судалгаа, бодлогыг хэрэгжүүлэх
хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Төсвийн
тухай хууль, Нийгмийн халамжийн тухай хууль зэрэг хуулиуд, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх
журмыг боловсруулж, сургалт зохион байгуулсан. Мөн эдийн засгийн дунд болон урт
хугацааны өсөлтийг төлөвлөх аргачлал, тогтворжуулалтын санг тооцох аргачлалыг
сайжруулах ажил хийгдсэн.

Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөл /IDA 5039/
Хэрэгжих хугацаа
Санхүүжилтийн хэлбэр
/нөхцөл/
Санхүүжилтийн хэмжээ

2012 - 2017
Хөнгөлөлттэй зээл
Шимтгэл 0.75 хувь, хүү 1.25 хувь, Хугацаа 25(5)
жил
15.0 сая ам.доллар

Төсөл нь дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрдэж байна. Үүнд:
1. Гэр хорооллын нарийн тоосонцрыг бууруулах;
2. УБ хотын нарийн тоосонцрыг бууруулах;
3. Агаарын чанарын хөтөлбөр, төслийн менежмент, хяналт үнэлгээ.
1. Гэр хорооллын нарийн тоосонцрыг багасгах зорилгоор гэр хорооллын айл өрхийн
халаалтын зуухнаас үүдэлтэй бохирдлыг бууруулах юм. Төслийн ажлуудын хөрөнгө
зарцуулалтын эрх 2013 оны 1 дүгээр сараас эхэлсэн бөгөөд энэ ондоо бэлтгэл явагдаж
зарим зөвлөхийн ажил эхэлж байна. 2013 оны 9 дүгээр сараас эхлэн айл өрхөд түлшний
хэмнэлттэй, бүрэн шаталттай зуухыг гэр хорооллын айл өрхүүдэд татаастайгаар олгож
эхэлнэ. Энэхүү төсөл нь 2013 оноос 2014 оны өвлийн улиралд багтаан УБ хотын гэр
хорооллын зуухны төсөлд хамрагдаагүй үлдсэн 45.0 мянган айлд чиглэгдэх ба
хөнгөлөлттэй үнээр бүрэн шаталттай зуухыг түгээх ажлыг хэрэгжүүлнэ.
2. 2014 онд хотын төвийн нарийн тоосонцрыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах зорилгоор
дараах 4 судалгааг хийнэ. Үүнд:
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(i) Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, тоосжилтыг
бууруулахад нөлөөлөх техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, судалгаа хийх
(250.0 мянган ам доллар);
(ii) Цахилгаан станцын утаа, үнсний сангийн байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг бууруулахад чиглэгдсэн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, ТЭЗҮ
боловсруулах (143.0 мянган ам.доллар);
(iii) Гэр хорооллын иргэдийг боломжийн өртөгтэй орон сууцаар хангах 10 жилийн
стратеги боловсруулах (215.0 мянган ам.доллар);
(iv) Төвлөрсөн дулаан хангамжийг сайжруулах, “Дулааны сүлжээ компани”-ий үйл
ажиллагааг боловсронгуй болгоход чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын ТЭЗҮ
боловсруулах (300.0 мянган ам.доллар). Дээрх судалгааны ажлуудын тендер нь
зарлагдан зөвлөх багууд нь шалгарч үйл ажиллагаагаа эхлүүлэн ажиллаж байна.
3. Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр иргэд олон нийтэд сургалт, сурталчилгаа
хийх, агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг
зохицуулах болон төслийн менежментийн техникийн туслалцаа үзүүлэх зэрэг болно.
Үндэсний статистикийн системийг сайжруулах төсөл - 4607-MOG
Хэрэгжих хугацаа
Санхүүжилтийн хэлбэр
/нөхцөл/
Санхүүжилтийн хэмжээ

2011 – 2014
Буцалтгүй тусламж
Хөнгөлөлттэй зээл
Шимтгэл 0.75 хувь, Хугацаа 20(10) жил
2.0 сая ам.доллар хөнгөлөлттэй зээл, 1.75 сая
ам.долларын буцалтгүй тусламж

Дэлхийн банкны 2.0 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих
“Үндэсний статистикийн системийг сайжруулах төсөл”-ийн Санхүүжилтийн хэлэлцээрийг
2009 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр байгуулж, УИХ-аас 2009 оны 7 дугаар сарын 02-ны
өдөр соёрхон батлагдсан болно.
МОНСТАТ төслийн үндсэн зорилго нь Монгол улсын Мянганы хөгжлийн зорилт
/МХЗ/-д суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилтийг дэмжиж, баримт
мэдээлэлд үндэслэсэн шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг шуурхай, үнэн зөв, найдвартай тоо
мэдээллээр хангах нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс Монгол улсын үндэсний статистикийн
тогтолцоог боловсронгуй болгоход оршино. Төслийн гол зорилт нь статистикийн мэдээлэл
цуглуулах, боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, тархаах бүх үе шатанд мэдээллийн
дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэн төв, орон нутгийн статистикийн албадын техник,
тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг олон улсын түвшинд хүргэх, өндөр хурдны сүлжээ
байгуулах замаар мэдээллийн үнэн бодитой, чанартай, шуурхай байх нөхцлийг
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бүрдүүлэхээс гадна Хүн ам, орон сууцны 2010 оны тооллогын бэлтгэл ажлыг хангах,
шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг ханган нийлүүлэх явдал юм.
Төсөл 5 бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэнэ: (a) үндэсний статистикийн бодлого, эрх зүй,
институц, бүтэц удирдлагын тогтолцоог сайжруулах; (б) статистикийн дэд бүтцийг
бэхжүүлэх; (в) статистикийн үйл ажиллагаа, үүнд сэдэвчилсэн хөтөлбөр, арга зүй болон
өгөгдөл боловсруулалтыг сайжруулах; (г) үндсэн дэд бүтэц болон мэдээллийн
технологийн тоног төхөөрөмж; (д) төслийн удирдлага зэрэг болно.
Статистикийн мэдээлийн технологийн дэд бүтцийг сайжруулах ажлын хүрээнд
БНСУ-ын Статистикийн газар КОСТАТ-ын тусламжтайгаар мэдээллийн технологийн
төлөвлөгөөний төслийг 2011 онд боловсруулсан бөгөөд тус төсөл тусгагдсан сүлжээний
болон аюулгүй байдлын системийн тоног төхөөрөмжийг худалдан авах, суурилуулах
ажлыг 2013 оны сүүлийн хагас жилд хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд 2014 онд сүлжээний
болон аюулгүй байдлын системийн тоног төхөөрөмжийг суурилуулах зэрэг ажлуудыг
гүйцэтгэнэ.

Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл– MOG 4888
Хэрэгжих хугацаа
Санхүүжилтийн хэлбэр
/нөхцөл/
Санхүүжилтийн хэмжээ

2011 - 2016
Хөнгөлөлттэй зээл
Шимтгэл 0.75 хувь, хүү 1.25 хувь, Хугацаа 25(5)
жил
25.0 сая ам.доллар

Монгол Улсын Засгийн газар эдийн засгийн хурдацтай, тогтвортой хөгжлийг
хангах үүднээс уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх, уул уурхайг дэмжсэн улсын хэмжээний
дэд бүтцийн томоохон, нэн тэргүүний шаардлага бүхий дэд бүтцийн төслүүдийг
тодорхойлж, хууль зүй, нийгмийн таатай орчинг бүрдүүлэн төсөл хэрэгжихэд
шаардлагатай бэлтгэл ажлыг хангаж оновчтой арга хэмжээг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлэх
үүрэг хариуцлага хүлээгээд байна. Иймд төслийн хүрээнд уул уурхайн салбарыг дэмжих
дэд бүтцийн төслүүдийг сонгож, тэдгээрийн ТЭЗҮ болон холбогдох бусад дүн
шинжилгээг боловсруулна.
Төслийг ОУХА-ийн 25 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр 2016 оны
9 дүгээр сар хүртэл хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд зээлийн хөрөнгийн ашиглалт 16.0 хувьтай
байна. Төсөл хэрэгжих хугацаанд БОНХЯ-тай хамтран Орхон гол дээр урсацын
тохируулга бүхий усан сан байгуулах ТЭЗҮ боловсруулах дэд төсөл болон Эрчим хүчний
яамтай хамтран Шүрэнгийн усан цахилгаан станцын ТЭЗҮ боловсруулах, мөн ҮХАА-н
яамтай хамтран Дархан сэлэнгийн төвийн бүсэд Хар төмөрлөгийн үйлдвэрийг дэд
бүтцийн хамт барьж байгуулах төслийн ТЭЗҮ боловсруулах ажлуудын 3 үе шаттай зөвлөх
үйлчилгээнүүдийг хийлгэхээр төлөвлөснөөс одоогоор 2 дугаар шатны зөвлөх үйлчилгээ
буюу ТЭЗҮ хийх компанийн ажлын даалгаврыг боловсруулах ажлыг хийж эхлээд байна.
348

2014 онд дээрх 3 дэд төслийн хүрээнд зөвлөх үйлчилгээнүүдийг үргэлжлүүлэн
хийхээр төлөвлөсөн.
Уул уурхайн салбарын институцыг бэхжүүлэх техник туслалцааны төсөл - MOG4489
Хэрэгжих хугацаа
Санхүүжилтийн хэлбэр
/нөхцөл/
Санхүүжилтийн хэмжээ

2009 - 2013
Буцалтгүй тусламж: 4.5 сая ам.доллар
Хөнгөлөлттэй зээл: 5.5 сая ам.доллар
Шимтгэл 0.7 хувь, Хугацаа 40(10) жил
Нийт 10.0 сая ам.доллар

Төслийг хэрэгжүүлэхэд Олон улсын хөгжлийн ассоциациас 5.5 сая ам.долларын
хөнгөлөлттэй зээл, 4.5 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж, нийт 11.0 сая ам.долларын
санхүүжилт авсан. Төсөл 2009-2012 оны эцэс хүртэл хэрэгжих төлөвлөгөөтэй байсан
боловч төслийн хэрэгжилтийн явцаас шалтгаалан төсөл дуусгавар болох хугацааг 2013
оны эцэс хүртэл нэг жилээр сунгасан. Зээл, тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт 50.0 хувьтай
байна.
Төслийн зорилт нь төрийн болон үйлдвэрлэлийн салбар, иргэний нийгмийн
хэрэгцээ, шаардлагыг хангасан уул уурхайн, олборлолтын салбарын бодлого, санхүү,
эрхзүй, зохицуулалт, институцийн бүтэц тогтолцооны гол элементүүдийг бүрдүүлэхэд
орших ба уул уурхайн салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, зохицуулалтыг
сайжруулах, улсын төсөвт уул уурхайн салбараас оруулах хувь нэмрийг дээшлүүлэх,
түүхий эдийн үнийн циклд үндэслэн эдийн засгийн өсөлтийг тогтворжуулж, орлогын
урсгалын зохистой хуваарилалтыг зохицуулах, төрийн өмчийн оролцоог удирдан хянах,
чадавхийг бэхжүүлэх, уул уурхайн болон геологийн дижитал мэдээллийн хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх, салбарын байгаль орчин, эрүүл ахуй ба аюулгүй ажиллагааны эрсдлийг
бууруулахад Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлэх явдал юм.
Төсөл үндсэн 3 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй бөгөөд 1) Уул уурхайн салбарын орлогыг
удирдан зохицуулах чадавхийг бэхжүүлэх, эдийн засгийн болон салбарын бодлогыг
хөгжүүлэх, 2) Уул уурхайн салбарын хөгжлийг удирдан зохицуулах чадавхийг
сайжруулах, 3) Төрийн өмчийн хөрөнгийг удирдах чадавхийг хөгжүүлэх. Төсөлд Сангийн
яам, Уул уурхайн яам, Татварын ерөнхий газар, Төрийн өмчийн хороо болон Эрдэнэс
МГЛ ХХК-ийн институц, чадавхийг бэхжүүлэх чиглэлээр гадаад, дотоод сургалтуудыг
зохион байгуулж, зөвлөх үйлчилгээг авч байна.
2013 оны эхний хагас жилд 23 зөвлөхийн ажил хэрэгжихээр төлөвлөснөөс
одоогийн байдлаар хэрэгжилт доорх байдалтай явж байна. Үүнд: 11 зөвлөхийн ажил
хэвийн үргэлжилж байгаа бол, 5 зөвлөхийн ажлын худалдан авалтыг зохион байгуулж
зөвлөх компанийг шалгаруулан гэрээ байгуулах шатандаа явж байна. 7 зөвлөхийн ажил нь
ажлын даалгавар боловсруулах шатандаа явж байна. Мөн 6 зөвлөхийн ажлыг захиалагч
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байгууллагын хүсэлтээр цуцалж, дараах чиглэлээр зөвлөхийн ажил хэрэгжүүлэхээр ажлын
даалгаварыг боловсруулж байна.
Төслийн хүрээнд 2014 онд 2013 онд гэрээ байгуулагдсан зөвлөх үйлчилгээг
үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх болно.
Малын индексжүүлсэн даатгал төсөл - MOG-4069, Төслийн нэмэлт санхүүжилт–
MOG-4687
Төслийг ОУХА-ийн нийт 17.5 сая ам.долларын хөнгөлөллтэй зээлийн хөрөнгөөр 2
үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. 2005 оны 9 дүгээр сараас эхлэн Баянхонгор, Хэнтий,
Увс аймгуудад туршилтын журмаар хэрэгжиж эхэлсэн. Зуд болон бусад гэнэтийн
эрсдэлээс малчдын амьдралын баталгааг хамгаалах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн
газар Дэлхийн банкны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Малын индексжүүлсэн даатгал төслийг
8 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжүүлж байна. Малын индексжүүлсэн даатгал нь нэгж
малчны малын хорогдлоор бус сумын хэмжээнд малын хорогдлын индекс гаргаж,
даатгалын хохирол, нөхөн төлбөрийн хувь хэмжээг тооцоолдог онцлогтой. Малын
индексжүүлсэн даатгал нь Монгол Улс төдийгүй дэлхийн мал аж ахуйд анх удаагаа
туршиж байгаа даатгалын шинэлэг хэлбэр юм.
Малын индексжүүлсэн даатгал төсөл нь 2005 оноос Баянхонгор, Увс, Хэнтий
аймагт анхлан хэрэгжиж, 2010 оноос эхлэн жил бүр аймгийнхаа тоог нэмэх замаар 2012
оноос үндэсний хэмжээнд хэрэгжиж эхлээд байна. 2013 оны байдлаар нийт 21 аймаг,
Улаанбаатар хотод Бодь даатгал, Монгол даатгал, МИГ даатгал, Монре даатгал, Номин
даатгал, Практикал даатгал, Тэнгэр даатгал зэрэг компаниуд найман удаагийн даатгалын
борлуулалтыг амжилттай зохион байгуулсан. Энэ хугацаанд давхардсан тоогоор 70.0
мянган орчим малчин өрхийн малыг даатгалд хамруулаад байна. Эдгээрээс 15.0 мянга
орчим малчин өрх нийт 3.1 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрт авч, энэхүү шинэ даатгалын
ач тусыг амьдрал дээр бодитойгоор мэдрээд байна. Түүнчлэн малчид нь даатгалд төлсөн
хураамжийн хэмжээ, тухайн нутаг оронд гарсан эрсдэлийн хэмжээтэй уялдан харилцан
адилгүй нөхөн төлбөрийг авч байна.
2012 онд малын эрсдэлийн даатгалд хамрагдсан 21 аймгийн 16.0 мянган малчдаас
Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Дорнод, Завхан, Увс, Сүхбаатар, Хөвсгөл аймгийн
нийт 29 сумын 3368 малчинд нийт 278.9 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрийг олгоод 2013 оны
8-р сарын 27-ноос эхлэн Хаан банкаар дамжуулан олгож эхлээд байна.
Төсөл хэрэгжсэн 2007, 2010, 2012 онуудад даатгалын компаниуд нийт 300.0 орчим
сая төгрөгийн ашигтай ажилласан бол зөвхөн энэ онд 327.7 сая төгрөгийн ашигтай
ажиллаад байна. Харин 2008, 2009, 2010 онуудад болсон ихээхэн хэмжээний малын
хорогдлоор Засгийн газар болон даатгалын компаниуд хамтран 10.0 мянга гаруй малчин
өрхөд нийт 2.7 тэрбум төгрөгийн нөхөн төлбөрийг олгосон юм. Малын даатгал нь эрсдэл
өндөртэй салбар хэдий ч даатгалын компаниуд ашигтай ажиллаж болохыг дээрх тоо мэдээ
харуулж байна.
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Малын эрсдэлийн даатгалын борлуулалтын улирлуудад Засгийн газрын нөөцийн
дансыг жил бүр байгуулан малчдын мал сүрэгт учрах тодорхой хэмжээний эрсдэлийг
хамгаалж ирсэн. 2010-2013 онуудад бүрдүүлсэн нийт нөөц 1.2 тэрбум төгрөгт хүрээд
байна. Энэхүү нөөц нь төсөлд оролцогч даатгалын компаниудын дундын сан болон давхар
даатгалын хариуцах эрсдэлээс давсан тохиолдолд ашиглагдах юм.
Азийн хөгжлийн банк
Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр - 4 төсөл – MON 2932
Хэрэгжих хугацаа
Санхүүжилтийн хэлбэр /нөхцөл/
Санхүүжилтийн хэмжээ /Нийт/
АХБ-ны санхүүжилт
МУЗГ-ын оролцоо

2013-2016
Хөнгөлөлттэй зээл
27.0 сая ам.доллар
25.0 сая ам.доллар
2.0 сая ам.доллар

Төслийн зорилго нь эрүүл мэндийн салбарын үр өгөөж, засаглал, мөн эмийн
аюулгүй байдлыг сайжруулахад оршино.
Хүлээгдэж буй үр дүн: Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн эмнэлгийг
Улаанбаатар хотын бусад дүүрэгт загвар болохуйц, олон төрлийн тусламж, үйлчилгээтэй
нэгдсэн эмнэлэг болгон өөрчлөх,
Төслийн бүтэц, бүрэлдэхүүн хэсэг: Бүрэлдэхүүн 1 – Улаанбаатар хотын эмнэлгийн
тусламж, үйлчилгээг бэхжүүлэх. Үүнд дараах дэмжлэгийг үзүүлнэ.
Төслийн хүрээнд өнөөг хүртэл хийгдсэн ажил: /2013 оныг дуустал/






Сонгинохайрхан дүүргийн (СХД) нэгдсэн эмнэлгийн загвар эмнэлэг болгон
өөрчлөх төлөвлөгөөг боловсруулсан;
СХД-ийн эмнэлгийн одоогийн нөхцөл байдлын, хүрээлэн буй орчны
нөлөөллийн үнэлгээг хийсэн;
СХД-ийн эмнэлгийн одоогийн байршлын топограпын судалгаа хийсэн;
СХД-ийн эмнэлгийг загвар эмнэлэг болгон өөрчлөхөд шаардлагатай эдийн
засаг, санхүүгийн нөлөөллийн үнэлгээг хийсэн;
СХД-ийн эмнэлгийг өөрчлөн байгуулах төлөвлөлтийг хийх олон улсын
зөвлөх үйлчилгээний эмнэлгийн төлөвлөлтийн пүүсийг сонгон шалгаруулах
хороог байгуулж, сонгон шалгаруулалтыг эхлүүлэх зэрэг ажлуудыг хийгээд
байна.

2014 онд хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, гол ажлууд



СХД-ийн эмнэлгийн шинэ барилгын зураг төслийн ажлыг гүйцэтгэх пүүсийг
сонгон шалгаруулах, зураг төслийг хийж гүйцэтгэх;
СХД-ийн эмнэлгийн шинэ барилгын ажлыг хийж гүйцэтгэх пүүсийн ажлын
даалгаврыг боловсруулж сонгон шалгаруулалт зарлах зэрэг ажлыг хийнэ.
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Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр - 5 төсөл – MON 2963
Хэрэгжих хугацаа
Санхүүжилтийн хэлбэр /нөхцөл/
Санхүүжилтийн хэмжээ /Нийт/
АХБ-ны санхүүжилт
МУЗГ-ын оролцоо
Бусад /ДЭМБ, Герман ЭМЯ/

2013-2018
Хөнгөлөлттэй зээл
38.37 сая ам.доллар
30.0 сая ам.доллар
7.7 сая ам.доллар
0.67 сая ам.доллар

Төслийн зорилго: Төсөл нь Монгол улсын эмнэлгүүд дэх өвчтөний болон эрүүл
мэндийн салбарын ажилтануудын аюулгүй байдлын нөхцлийг сайжруулах талаар үйл
ажиллагаа явуулна. Энэ хүрээнд (i) цус сэлбэлтийн үеийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх; (ii)
эмнэлгийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах; (iii) эмнэлгийн эрүүл ахуй ба
эмнэлгээс дамжих халдвараас сэргийлэх ба хянахад оршино.
Төслийн хэрэгжилтэд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 0.48 сая ам.доллар,
ХБНГУ-ын Засгийн газраас 0.187 сая ам.доллар зэрэг санхүүжилтийг олгож байгаа бөгөөд
тус төслийн бүрдэл хэсгүүд дараахаар байна.
Бүрдэл 1: Аюулгүй цус сэлбэлт - 1. Улаанбаатар хотод Цус сэлбэлтийн үндэсний
шинэ төвийг байгуулж олон улсын хэмжээнд итгэмжлэл олгоно. 2. Аймгийн Нэгдсэн
эмнэлгүүд болон сумын эрүүл мэндийн нэгжүүдэд аюулгүй бөгөөд баталгаатай цусыг
ашиглана.
Бүрдэл 2: Эмнэлгийн хог хаягдлын Менежмент - 3. Эмнэлгийн хог хаягдлыг
боловсруулах Нэгдсэн төвийг өргөжүүлж олон улсын стандартын түвшинд хүргэн
сайжруулна. 4. Эмнэлгийн хог хаягдалын менежментийн Үндэсний тогтолцоо бэхжиж
төсөлд хамрагдсан эмнэлгүүд энэ талаархи үндэсний стандартанд нийцсэн үйл ажиллагаа
явуулна.
Бүрдэл 3: Эмнэлгийн эрүүл ахуй ба Халдвараас сэргийлэх Хяналт - 5. Төсөлд
хамрагдсан эмнэлгүүдийн Микробиологийн лабораториудын хүчин чадал улсын
стандартын шаардлагад нийцсэн байна. 6. Төсөлд хамрагдсан эмнэлгүүдэд Халдвараас
сэргийлэх Хяналт (ХСХ/IPC)-ыг хангах суурь дэд бүтэц тоног төхөөрөмжтэй болсон
байна. 7. Эмнэлгийн орчноос халдвар авах тохиолдлыг хянадаг үр дүнтэй хяналтын
систем бий болно. 8. ХСХ-ын талаархи мэдлэгийн түвшин, чадавхи эрүүл мэндийн
байгууллагууд, эрүүл мэндийн ажилчдын тоо захиргааны түвшинд ч бас мэдэгдэхүйц
нэмэгдсэн байна. 9. Эмнэлгүүдийн чанарын менежментийн системийг бэхжүүлэх болон
МХЕГ-ийн чадавхийг бэхжүүлэх замаар ХСХ-ыг бататгана.
Төсөл 2013 оны 8 дугаар сард соёрхон батлагдсан тул төслийн хэрэгжилт жигдэрч,
ажлын төлөвлөгөөний дагуу 2014 онд үйл ажиллагаагыаа эхлэнэ.
Бүс нутгийн авто замыг хөгжүүлэх төсөл MON 2087, Нэмэлт санхүүжилт MON 2621
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Хэрэгжих хугацаа

2005-2014

Санхүүжилтийн хэлбэр /нөхцөл/

Зээл, тусламж

Санхүүжилтийн хэмжээ

68.2 сая ам.доллар

MON 2087 зээл

44.2

MON 0199 тусламж

16.0

MON 2621 зээл

8.0

Төслийн зорилго: Төслийн гол зорилго нь Монгол улсын бүс нутгийн хамтын
ажиллагаа болон эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих явдал юм. Улмаар дотоодын
болон Монгол, БНХАУ болон ОХУ-аар дамжих олон улсын транзит авто тээврийг явуулж
эхлэх, ачаа ба хүн тээврийг хөгжүүлсэнээр эдийн засгийн эргэлтийг сайжруулах,
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулахад чиглэгдэнэ.
Хүлээгдэж буй үр дүн: Төслийн хүрээнд Сайншанд-ЗамынҮүд чиглэлийн авто
замыг барьж ашиглалтад оруулах, ингэснээр Монгол Улсын босоо тэнхлэгийн гол зам
хатуу хучилттай замаар бүрэн холбогдож, ОХУ болон БНХАУ-ыг холбосон хатуу
хучилттай авто замын сүлжээ үүсэх юм. Энэ нь олон улсын транзит тээвэр явж эхлэх
нөхцлийг хангах, ачаа эргэлт нэмэгдэх, эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлэх олон талын ач
холбогдолтой юм.
Төслийн хүрээнд дараах ажлууд хийгдэхээр төлөвлөгдсөн. Үүнд:







Чойр-Сайншанд чиглэлд 257.5 км хатуу хучилттай зам барих /Багц Б1, NP1,
NP2/;
Дорноговь аймгийн Өргөн, Эрдэнэ сумыг гол замтай холбох туслах зам /Багц
AR1, AR2/;
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулах: Улаанбаатар-Алтанбулаг
чиглэлийн авто замд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулах;
Төлбөр хураах цэг байгуулах, авто тээврийн хэрэгслийн тэнхлэгийн даац
хэмжих пүү байрлуулах: Дорноговь аймгийн Замын үүд суманд төлбөр хураах
цэг байгуулах, авто тээврийн хэрэгслийн тэнхлэгийн даац хэмжих пүү
байрлуулах ажлыг 2013 онд хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна.
Замын үйлчилгээний байгууламж байгуулах: Төслийн замын дагуу замын
үйлчилгээний байгууламжийн цахилгаан хангамж, цэвэр усны хангамж, зам
талбай зэрэг дэд бүтцийн ажлыг 2013 хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөн ажиллаж
байна.
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Барилгын ажлын зөвлөх үйлчилгээ, орон нутгийг хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ,
Хил дамнасан авто тээврийг хялбаршуулах зөвлөх үйлчилгээ: Барилгын ажлын
зөвлөх үйлчилгээний гэрээг 2006 онд байгуулж, орон нутгийг хөгжүүлэх зөвлөх
үйлчилгээ, хил дамнасан авто тээврийг хялбаршуулах зөвлөх үйлчилгээг 2013
онд хийж дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна.
Төслийн хэрэгжилт
Нэг. Багц Б1 (133.5 км. 35-р зөрлөг-18-ийн худаг): Барилгын ажлын гүйцэтгэгч
БНХАУ-ын “China Geo-Engineering Corporation” компанитай 2006 оны 12 сарын 28-ны
өдөр 133.5 км зам барих 24,039,300.00 ам.долларын гэрээ байгуулан ажиллаж, замын
барилгын ажлыг 2012 оны 8 сарын 17-д хийж дуусган ашиглалтад оруулж, Улсын комисст
хүлээлгэн өгсөн.
Хоёр. Багц AR-1 (Эрдэнэ сум хүртлэх 15.5 км туслах зам): Барилгын ажлын
гүйцэтгэгч БНХАУ-ын “China Geo-Engineering Corporation” компанитай 2008 оны 6 сарын
10-ны өдөр 15.53 км зам барих 2,693,098.00 ам.долларын гэрээ байгуулан ажиллаж, замын
барилгын ажлыг 2011 оны 11 сард хийж дуусган ашиглалтад оруулж, Улсын комисст
хүлээлгэн өгсөн.
Гурав. Багц AR-2 (Өргөн сум хүртлэх 18.25 км туслах зам): Уг замын үлдэгдэл
барилгын ажлыг Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэхээр шийдвэрлэсэн бөгөөд
үлдэгдэл ажлыг 2014 онд дуусгана. Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг Худалдан
авах ажиллагааны газраас зохион байгуулж байгаа ба тендерийг 2013 онд 2 дахь удаагаа
зарлан үнэлгээ хийгдэж байна.
Дөрөв. Багц NP1 (62.2км. 18-ийн худаг-км 62.2): Барилгын ажлын гүйцэтгэгч
БНХАУ-ын “China Mashinery Industry Construction Group Inc” компанитай 2012 оны 7
сарын 17-ны өдөр 62.2 км зам барих 10,769,068.00 ам.долларын гэрээ байгуулсан.
Одоогийн байдлаар 2,854,107.93 ам долларын гүйцэтгэл гарч батлагдаад байна. Төслийн
гүйцэтгэл 48.7 хувьтай байна.
Тав. Багц NP2 (61.8км. км 62,2-Замын Үүд): Барилгын ажлын гүйцэтгэгч
БНХАУ-ын “China Railway First Group” компанитай 2012 оны 11 сарын 13-ны өдөр 61.8
км зам барих 19,956,637.00 ам.долларын гэрээ байгуулсан. Одоогийн байдлаар
5,732,320.41 ам.долларын гүйцэтгэл гарч батлагдаад байна. Барилгын ажлын гүйцэтгэл
77.6 хувьтай байна.
Багц NP1-ийн хувьд барилгын ажлын гэрээний хугацаа 2014 оны 7 сард дуусах
хэдий ч 2013 онд нийт гэрээт ажлын 80% буюу асфальт-бетон хучилтын ажлыг хийж
дуусгана.
Багц AR2-ийн хувьд үлдэгдэл барилгын ажлын батлагдсан төсөвт өртөг нь 2,000.0
сая төгрөг бөгөөд үүнээс 2013 онд 1,500.0 сая төгрөг төлөвлөгдсөн. Уг замын барилгын
ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2013 оны 5 сард зарласан хэдий ч
шаардлага хангасан тендер ирээгүй.
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Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам төслийн нэгж /Өлгий-Ховд чиглэлийн авто
замын үргэжлэл 163.9 км хатуу хучилттай авто зам MON-2847
Монгол Улс 2004 онд “Азийн авто замын сүлжээний тухай Засгийн газар
хоорондын хэлэлцээр”-т нэгдэн орж хөрш орнууд, бүс нутгийн хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэх 2 авто замын корридорыг байгуулах зорилт тавин ажилласан. Энэ хүрээнд
Монгол Улсын баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн 743.1 км авто замын 403.8 км авто замыг
Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлэхээр болсны дагуу Ховд аймгийн
Алтай сумын нутаг дахь Тэмээн хүзүү – Бага улаан даваа чиглэлийн 110.8 км авто замыг
тус банкны буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа бол үлдсэн 293 км авто
замыг АХБ-ны 170.0 сая ам.долларын холимог санхүүжилт болон МУ-ын Засгийн газрын
92 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалтаар 3 үе шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр “Баруун бүсийн
босоо тэнхлэгийн авто замыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр”-ийн
санхүүжилтийн ерөнхий хэлэлцээрийг байгуулсан.
Хөтөлбөрийн нэгдүгээр үе шатны хүрээнд 45.0 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй
зээлийн хөрөнгөөр Ховд аймгийн Бага Улаан даваа-Манхан чиглэлийн 103.3 км авто зам
барих ажил, бүрэн тоноглогдсон засвар арчилалтын 1 нэгж, орон нутагтай холбосон 20 км
авто замын ажил, замын салбарын институцийг сайжруулах зарим ажлыг хийхээр тогтож
2012 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрөөс хэрэгжүүлж эхлээд байна.
Төслийн хүрээнд баригдах Бага улаан даваа-Манхан чиглэлийн 103.3 км авто замын
барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын China Jiangsu Jianda Construction компани
шалгарч, 2012 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам
/хуучин нэрээр/-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
Гүйцэтгэгч барилгын ажлын талбай дээр шаардлагатай тоног төхөөрөмж,
лаборатори, материалыг бүрэн бэлтгэсэн бөгөөд 2013 оны байдлаар барилгын ажлын
гүйцэтгэл 8.2 хувьтай байна. Энэ чиглэлийн авто замыг 2015 онд Улсын ашиглалтанд өгч,
барилгын ажлын гэрээний дагуу баталгаат засварын хугацаа дууссаны дараа 2016 онд
гүйцэтгэгчид барьцааны мөнгийг буцаан олгоно.
Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл MON2719
Төслийн зорилго: Мянганы хөгжлийн зорилтуудыг хангах таатай нөхцөл
бүрдүүлэх, гадаадад Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтийг
нэмэгдүүлж үр ашгийг дээшлүүлэхэд оршино. Замын-Үүд боомтод үр ашигтай,
өрсөлдөхүйц, найдвартай холимог тээврийн системийг хөгжүүлэх зорилготой болно.
График 1. Хүлээгдэж буй үр дүн:
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А хэсэг: Замын-Үүдэд автозамаас автозам руу, авто-замаас төмөр зам руу, төмөр
замаас төмөр зам руу ачаа шилжүүлэн ачих байгууламж байгуулах.
В хэсэг: Терминалын тоног төхөөрөмжийг худалдан авч, суурилуулах.
С хэсэг: (а) Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын институцийн чадавхийг сайжруулах,
(б) төсөл хэрэгжүүлэхэд удирдлагын дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээг тус тус
ашиглана.
Төслийн хүрээнд 2013 онд ложистикийн төвийг цэвэр усаар хангах болон
цахилгаанаар хангах шугам татах, хамгаалалтын хашаа барих, төмөр замтай 2 түвшинд
огтолцох гүүрэн байгууламжийг барих тендер зарлан 2013 оны 06 дугаар сараас эхлэн
дээрхи ажлуудыг эхэлсэн. Өнөөдрийн байдлаар зам, гүүрээс бусад ажил дуусч захиалагч
тал хүлээн аваад байна. Түүнчлэн ложистикийн төвийн үйл ажиллагаанд чухал
шаардлагатай ачилт буулгалтын салбар төмөр замын газар шорооны ажлыг энэ оны 4
дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж байна.
Ложистикийн төвийн ерөнхий төлөвлөлтийг зөвлөх баг шинэчлэн боловсруулж
байгаа бөгөөд 11 сард эцсийн байдлаар ажлын зургийн хамтаар хүлээлгэн өгөхөөр
ажиллаж байна.
Хот байгуулалтын салбарын төсөл 2301-MON
Хэрэгжих хугацаа
Санхүүжилтийн хэлбэр /нөхцөл/
Санхүүжилтийн хэмжээ /Нийт/
АХБ-ны санхүүжилт
МУЗГ-ын оролцоо
Германы хөгжлийн байгууллага

2008-2015
Хөнгөлөлттэй зээл
46.11 сая ам.доллар
35.23 сая ам.доллар
9.68 сая ам.доллар
1.2 сая ам.доллар

Төслийн зорилго: Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтын байгаль орчны
тогтвортой байдал, цэвэр усны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, ариун цэврийн үндсэн зорилтыг
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биелүүлэхэд туслах явдал юм. Ингэснээр төсөл нь хотын хүн амын амьдралын нөхцөл
болон үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх юм.
Хүлээгдэж буй үр дүн: Баянхонгор, Өвөрхангай, Говь-Алтай, Орхон, Сүхбаатар,
Булган аймгуудын төвийн нийт 167,850 хүн ам ундны усны хангалттай эх үүсвэртэй болж,
ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж сайжирч,
инженерийн байгууламжийн найдвартай ажиллагаатай болно. НАА-н байгууллагуудын
бие даасан болон санхүүгийн тогтвортой байдал сайжирна.
Улаанбаатар хотын Хайлааст, Баруун салаа, Орбит тахилт, Ботаник Шархадны
чиглэлийн авто зам, явган хүний зам, замын гэрэлтүүлэг тавигдсанаар гэр хорооллын
128,000 хүн амын нийтийн тээврийн үйлчилгээ, амьдрах орчны тав тух дээшилнэ.
Улаанбаатар хотын замын лаборатори орчин үеийн шинжилгээний тоног төхөөрөмжөөр
хангагдана. Төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг:





Бүрэлдэхүүн хэсэг А: Нийтийн аж ахуйн суурь үйлчилгээг сайжруулах
Бүрэлдэхүүн хэсэг Б: Хотын замыг сайжруулах
Бүрэлдэхүүн хэсэг С: Усны бие даасан холболт, усны тоолуур болон орон сууцны
нөхцөл сайжруулахад жижиг зээл олгох
Бүрэлдэхүүн хэсэг Д: Байгууллагын хөгжил болон сургалт

Төслийн хүрээнд өнөөг хүртэл хийгдсэн ажил: /2013 оныг дуустал/
Нэг: НАА-н суурь үйлчилгээг сайжруулах бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд:







Эрдэнэт хотын ус хангамж, ариутгах татуургын барилгын ажлын гүйцэтгэл 90
хувьтай.
Алтай хотын ус хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламжийг сайжруулах
ажлын гүйцэтгэл 95 хувь.
Арвайхээр хотын ус хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламжийг сайжруулах
ажлын гүйцэтгэл 70 хувь.
Баянхонгор хотын ус хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламжийг
сайжруулах ажлын гүйцэтгэл 100 хувь.
Булган хотын гэр хорооллын 1.3 км цэвэр усны шугамын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь.
Машин механизм нийлүүлэх ажлын 4 дэх удаагийн тендерийг 2013 оны 7 дугаар
сарын 29-нд хүлээн авсан ба 6 компани тендерийн материал ирүүлж үнэлгээ хийгдэж
байна. Ажлын гүйцэтгэл 0 хувь.
Хоёр. Хотын замыг сайжруулах бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд:





Баруун салааны 4.1 км авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл 92 хувьтай.
Орбит-Тахилтын 7.1 км авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэл 100 хувь.
Ботаник-Шархадны 6.5 км авто зам, гүүрийн барилгын ажлын тендер 4 дэхь удаагаа
зарлагдсан. АХБ-наас үнэлгээг шаардлага хангаагүй, дахин 5 дахь удаагаа тендер
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зарлахгүй, мөнгийг өөр ажилд шилжүүлэх талаар санал солилцох захидал ирсэн.
Ажлын гүйцэтгэл 0 хувь.
Сонсголонгийн гүүрэн гарцын техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлын
гүйцэтгэл 100 хувь.

Гурав. “Байгууллагын хөгжил болон сургалт” бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд зохион
байгуулсан сургалтууд


“Компанийн сайн засаглал”, “Байгууллагын стратеги төлөвлөлт болон
тэнцвэржүүлсэн үнэлгээний систем”, “Ажилчдад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр”, “Төр
хувийн хэвшлийн түншлэлийн урт хугацааны гэрээ байгуулах”, “Компанийн нягтлан
бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах” сэдэвт сургалтуудыг зохион
байгуулсан.

Төслийн хүрээнд 2014 онд Эрдэнэт хотын ус хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх
байгууламжийг сайжруулах ажлын хүрээнд гүйцэтгэгч “Одкон холдинг” ХХК-тай нэмэлт
гэрээ байгуулах, Арвайхээр хотын ус хангамж, ариутгах татуурга, цэвэрлэх
байгууламжийг сайжруулах ажлын хүрээнд гүйцэтгэгч “Одкон холдинг” ХХК шугамын
ажлыг үргэлжлүүлнэ. Мөн машин механизм нийлүүлэх тендерийн үнэлгээний ажил
хийгдэж байна. Усны тоолуур суурилуулах ажлын хүрээнд 2013-2014 онуудад Баянхонгор
хотод 1110 ширхэг, Алтай хотод 820 ширхэг усны тоолуурыг НААБ-ууд өөрийн хүчээр
суурилуулна.
Дээд боловсролын шинэчлэлийн төсөл MON-2766
Хэрэгжих хугацаа
Санхүүжилтийн хэлбэр /нөхцөл/
Санхүүжилтийн хэмжээ /Нийт/
АХБ-ны санхүүжилт
МУЗГ-ын оролцоо

2012-2016
Хөнгөлөлттэй зээл
22.2 сая ам.доллар
20.0 сая ам.доллар
2.0 сая ам.доллар

Төслийн зорилго: Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд
нийцэхүйц, дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай их, дээд сургууль төгсөгчдийн тоог
нэмэгдүүлэх.
Хүлээгдэж буй үр дүн: Дээд боловсролын хөтөлбөрийн чанар, нийцэмж, дээд
боловсролын засаглал, удирдлага, санхүүжилтийн үр өгөөж болон тэгш байдал, хүртээмж
сайжирна.
Төсөл нь дараах 4 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй:
1. Дээд боловсролын хөтөлбөрүүдийн чанар, нийцэмжийг сайжруулах
2. Дээд боловсролын байгууллагуудын удирдлага, санхүүжилтийн үр өгөөжийг
сайжруулах
3. Дээд боловсролын хүртээмжийг сайжруулах
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4. Төслийн удирдлага ба тогтвортой байдал
Төслийн хүрээнд өнөөг хүртэл хийгдсэн ажил болон хийгдэх ажлууд:
Төслийн удирдлага: Төслийн хүрээнд хэрэгжих чадавх бэхжүүлэх сургагч багшийн
2 үе шаттай сургалтыг их дээд сургуулиудад түшиглэсэн өндөр чадавхийн төв байгуулах
замаар хэрэгжүүлэхээр болов.
Худалдан авалт: Дээд боловсролын салбарын мэдээллийн систем байгуулах ажлын
хэсэг байгуулан төслийн хүрээнд хийгдэх мэдээлэл, харилцаа холбооны технологитой
холбоотой ажлуудыг эхлүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэний дагуу Дээд боловсролын удирдлага
мэдээллийн тогтолцоог Яамны болон их дээд сургуулийн нэгжийн гэсэн хоёр түвшинд
байхаар төлөвлөж зөвлөх үйлчилгээ авахаар сонгон шалгаруулалтын ажиллагаа нь зохион
байгуулалтын үедээ явж байгаа бөгөөд УМС байгуулахтай холбогдуулан тоног
төхөөрөмж, программ хангамж нийлүүлэх сонгон шалгаруулалт хийгдэх болно.
Дээд боловсролын 22 сургуульд тавилга, тоног төхөөрөмж, цахим номын сангийн
тоног төхөөрөмж нийлүүлэх сонгон шалгаруулалт нь АХБ, БШУЯ-наас өгсөн зөвлөмжийн
дагуу хойшлогдсон тул ирэх онд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж шалгаруулна.
Дээд Боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хууль
батлагдвал хуулийн дагуу Дээд Боловсролын сан байгуулахтай холбогдуулан оффисын
тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх сонгон шалгаруулалтын зохион явуулна.
Зөвлөх үйлчилгээ: Төслийн хэрэгжилтэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гадаад, дотоодын
зөвлөх байгууллага сонгон шалгаруулах олон улсын нээлттэй тендерийн сонгон
шалгаруулалтанд ирүүлсэн саналаас техникийн үнэлгээнд тэнцсэн компани гараагүй тул
АХБ-тай зөвшөлдсөний үндсэн дээр Олон улсын нэг зөвлөх компани, гадаад болон
дотоодын нийт 7 хувь зөвлөх шалгаруулахаар тогтсон тул ажлын даалгаврыг шинэчлэн
боловсруулж дахин тендер зарлав.
Нийгмийн судалгаа, үр өгөөжийн мониторингийн судалгаа, их, дээд сургууль
төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа явуулах ажлын
дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг боловсруулсан бөгөөд эдгээр судалгааны ажлын удирдамжийг
англи, монгол хэл дээр боловсруулан бэлтгэж сонгон шалгаруулалтыг зарлаад байна.
Дээд боловсролын сан: Төслийн хүрээнд дээд боловсролын санхүүжилтийн арга
механизмийг боловсронгуй болгож өрсөлдөөнт тэтгэлэг, үр дүнд суурилсан үйл
ажиллагааны аргад шилжүүлэхтэй холбогдуулан Сургалтын төрийн сангийн үйл
ажиллагааг өргөтгөн, Дээд боловсролын сан болгож зохион байгуулахаар хуулийн санал
боловсруулан холбогдох байгууллагуудаар хэлэлцүүлж байгаа бөгөөд энэ намрын УИХын чуулганаар хэлэлцүүлж ирэх оны 2-р хагаст Дээд Боловсролын Санг байгуулахаар
төсөвт тусгасан болно.
Хөдөө Аж Ахуйн Хөгжлийн Олон Улсын Сан
Зах зээлийн бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл 836-MN
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Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуралдаан,
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2011 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 2 дугаар
захирамжаар Сангийн сайдад хөдөөгийн бага орлоготой, ядуу иргэдийн амьжиргааг
дээшлүүлэх, ядуурлыг бууруулах зорилгоор “Зах зээл, бэлчээрийн удирдлагын хөгжил
төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхэд НҮБ-ын Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сан
(ХААХОУС)-гаас 11.5 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл, Даян дэлхийн байгаль орчны
сангаас 1.5 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжийг авах Санхүүжилтийн хэлэлцээрт
гарын үсэг зурсан билээ.
“Зах зээл, бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл” нь Монгол Улсын Засгийн газрын
“Монгол мал”, “Хоршооллыг хөгжүүлэх” хөтөлбөрүүдийн хүрээнд төслийн хамрах
нутгууд дахь аймаг болон сумын төвүүдийн ядуу өрхүүд, малчдын амьжиргааг
дээшлүүлэх, орлогоо нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах
зорилготой.
Төслийн санхүүжилтийн хэлэлцээрийг 2011 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдөр соёрхон
баталсан бөгөөд 2012 оны 11 дүгээр сард төслийн эхлэлийн семинарыг хийж, төслийн
нэгжийг байгуулан ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар төслийн хүрээнд зөвлөгөө үзүүлэх
3 төрийн бус байгууллага шалгаруулах тендерийг зарлан, зээлийн баталгааны сангийн
тухай журмыг боловсруулан ажиллаж байна.
А. Бэлчээрийн удирдлагын бүрэлдэхүүн хэсгийн төсвийн төлөвлөлтийн талаар:


Архангай, Булган, Хөвсгөл, Хэнтий, Говь-Алтай аймагт байгуулагдсан малчдын
бүлгийг бэхжүүлэхээр төлөвлөж байна.
 Бүх малчдын бүлгийг хашсан 5 га хадлангийн талбайтай болгохоор төлөвлөж
байгаан дээр ХААХОУСангийн зөвлөмжийн дагуу усны эх хаших тоог
нэмэгдүүлэв.
Б. Зах зээлийн бүрэлдэхүүн хэсгийн төсвийн төлөвлөлтийн талаар:



Зээл, батлан даалтын сангийн асуудал хариуцсан хэсгийн зардлыг тусад нь
төлөвлөсөн болно.
Зээлийн баталгааны сангийн үйл ажиллагааг 2013 оны сүүлийн хагаст идэвхтэй
хэрэгжинэ гэж тооцож байгаа ба 2014 онд бүрэн хэрэгжинэ гэж тооцож байна.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨРИЙН УДИРДЛАГА, БОНД, ДАМЖУУЛАН ЗЭЭЛ
Засгийн газрын өрийн удирдлага
Улсын өрийн тогтвортой байдлын үзүүлэлтүүд Төсвийн тогтвортой байдлын тухай
хуульд заасан Улсын өр (ӨҮЦ) -ийг ДНБ-д харьцуулсан харьцаа болох өрийн дээд хязгаар
2013 онд 60.0 хувь байхаас хагас жилийн гүйцэтгэлээр 45.8 хувийн үзүүлэлтэй байна
2013 онд Засгийн газрын өрийн удирдлагын дунд хугацааны стратегийг хэрхэн хангаж буй
болон цаашдын зорилтын талаар
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Улсын өрийн тогтвортой байдлын үзүүлэлтүүд Төсвийн тогтвортой байдлын тухай
хуульд заасан Улсын өр (ӨҮЦ) -ийг ДНБ-д харьцуулсан харьцаа болох өрийн дээд хязгаар
2013 онд 50.0 хувь байхаас хагас жилийн байдлаар 45.8 хувийн үзүүлэлтэй байна.
Монгол Улсын нийт өрийн өнөөгийн байдал, дунд хугацааны эдийн засгийн
таамаглал, өрийн зардал, эрсдэлийн шинжилгээн дээр үндэслэн Монгол улсын Засгийн
газрын “Өрийн удирдлагын дунд хугацааны стратеги”-ийн баримт бичгийг боловсруулан
батлуулдаг бөгөөд 2013-2015 оны стратегийн баримт бичгийг Өрийн удирдлагын тухай
хуулийн төсөлтэй уялдуулан шинэчлэн боловсруулахаар ажиллаж байна. Монгол Улсын
өрийн тогтвортой байдлын судалгаанаас харахад Монгол Улс нь “гадаад өрийн эрсдэл
дундаж” гэсэн ангилалд орж байгаа бөгөөд 2012-2014 оны өрийн удирдлагын стратегийн
баримт бичигт зааснаар дараах 2 зорилго тавьж ажилласан.
Зорилго 1: Засгийн газрын санхүүгийн хэрэгцээг хамгийн бага зардлаар хангахын тулд
дотоод өрийн зах зээлийг үе шаттайгаар хөгжүүлэх, санхүүжилтийн эх үүсвэрийн 40.0
хувийг дотоод өрийн зах зээлээс бүрдүүлэх,
Зорилго 2: Нийт өрд эзлэх гадаад өрийн хэмжээг үе шаттайгаар бууруулах
Гадаад зээлийн өрийн үлдэгдэлд олон талт болон хоёр талт эх үүсвэрүүдийн эзлэх
хувь хэмжээ
Засгийн газрын гадаад өрийн үлдэгдлийн 3.1 хувийг Олон Улсын Валютын сангийн
зээл, 27.7 хувийг АХБ-ны зээл, 21.6 хувийг Дэлхийн банкны зээл, 1.5 хувийг Нордикийн
хөгжлийн сангийн зээл, 1 хувийг Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сангийн зээл,
харин 42.8 хувийг Хоёр талт гэх үүсвэр болох Гадаад улс орнуудаас авсан зээл эзэлж
байна.
График 2. Засгийн газрын гадаад өрийн үлдэгдэл
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Гадаад зээлийн багцад үзүүлж буй гадаад валютын нөлөө
Засгийн газрын гадаад валютаар илэрхийлэгдэх өрийн багцад эзэлж байгаа
валютын нөлөөллийг авч үзвэл евро 4.2 хувь, иен 13.0 хувь, ам.доллар 47.6 хувь, зээлжих
тусгай эрх 31.8 хувь, бусад валют 3.5 хувийг эзэлж байна. Зээлийн дийлэнх хувийг
бүрдүүлж буй эдгээр валютуудын ханшны өөрчлөлтөөс гадаад зээлийн төлбөрт үүсэх
эрсдэл шууд хамааралтай байна.
График 3. Засгийн газрын гадаад валютаар илэрхийлэгдэх өрийн багц
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Засгийн газрын зүгээс олон улсын зах зээлд 2013 онд 1,000.0 сая ам.доллар, 2015
онд 1,200.0 сая ам.доллар, 2016 онд 400.0 сая ам.долларын гадаад үнэт цаасыг тус тус
гаргана гэж авч үзвэл 2013 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлээрх улсын өрийн үлдэгдэл /оны
үнээр/ 9,946.0 тэрбум төгрөг, өнөөгийн үнэ цэнээр илэрхийлбэл 8,364.7 тэрбум төгрөгт
хүрэхээр байгаа ба өнөөгийн үнээр илэрхийлсэн улсын өрийн ДНБ-д эзлэх хувь, 2013 онд
49.2 хувь, 2014 онд 50.3 хувь, 2015 онд 45.2 хувь, 2016 онд 39.0 хувь болж байна.

Засгийн газрын гадаад, дотоод үнэт цаас
Дотоод үнэт цаасны тухай
2.1. Дотоод үнэт цаасны тухай
Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөрт 2014 оны төсвийн жилд нийт 544.8
тэрбум төгрөг төлөхөөр төлөвлөлөө. Үүнд:
-

-

Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн хүрээнд гаргасан үнэт цаасны үндсэн төлбөр,
Төрийн албан хаагч болон иргэдийг орон сууцны урт хугацаат зээлийн эх
үүсвэрээр хангах “4,000 айлын орон сууц хөтөлбөр”-ийн хүрээнд гаргасан үнэт
цаасны үндсэн төлбөр,
Жижиг, дунд үйлдвэр, ноос, ноолуурын салбарыг дэмжих зорилгоор гаргасан
үнэт цаасны үндсэн төлбөр,
2013 оны Улсын төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх зорилгоор гаргасан болон
гаргах үнэт цаасны үндсэн төлбөр тус тус болно.

Засгийн газрын үнэт цаасны хүүгийн төлбөрт 2014 онд нийт 193.0 тэрбум төгрөг
төлөгдөхөөр төлөвлөсөн болно. Бүтцийн хувьд авч үзвэл:
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-

-

Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн хүрээнд гаргасан үнэт цаасны хүүгийн төлбөр,
Төрийн албан хаагчид болон иргэдийг орон сууцны урт хугацаат зээлийн эх
үүсвэрээр хангах “4,000 айлын орон сууц хөтөлбөр”-ийн хүрээнд гаргасан үнэт
цаасны хүүгийн төлбөр,
Жижиг, дунд үйлдвэр, ноос, ноолуурын салбарыг дэмжих зорилгоор гаргасан
үнэт цаасны хүүгийн төлбөр,
Төсвийн дутагдлыг санхүүжүүлэх зорилгоор 2013 онд гаргасан үнэт цаасны
хүүгийн төлбөрийг тус тус төлөвлөлөө.

Хүснэгт 1. Засгийн газрын дотоод өрийн эргэн төлөлтийн төлөвлөгөө (тэрбум төгрөгөөр)
2013 ХБГ

2014

2015

2016

Үндсэн

592.1

544.8

564.2

816.5

Хүү

118.5

193.0

147.7

119.2

Нийт

710.6

737.8

711.8

935.7

1. Шинээр 2014 онд гаргах Засгийн газрын үнэт цаасны тухай
Төсвийн дутагдлыг нөхөх, Засгийн газрын үнэт цаасны зах зээлийг хөгжүүлэх
зорилгоор 2014 онд шинээр гаргах болон он дамжих үнэт цаасны үлдэгдлийн хэмжээг
1,400.0 тэрбум төгрөг гэж тооцоолов.
2. Засгийн газрын үнэт цаасны зах зээлийн өнөөгийн байдлын тухай
Засгийн газрын үнэт цаасны зах зээлийг хөгжүүлснээр Засгийн газрын
санхүүжилтийн хэрэгцээг богино хугацаанд шийдвэрлэх, валютын болон хүүгийн зэрэг
зах зээлийн эрсдэлээс сэргийлэх, зах зээл дахь чөлөөт хөрөнгийг эргэлтэд оруулах, зах
зээлийн жишиг хүүг тогтоож дотоодын санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх, хөрөнгө
оруулалтыг дэмжих давуу талтай билээ.
Үнэт цаасны зах зээлийг хөгжүүлэх үүднээс зах зээлийн зарчмаар үнэт цаасны
үнийг тогтоох нь хамгийн зохистой бөгөөд энэ нь шаардлагатай үед эх үүсвэрийг шуурхай
татан төвлөрүүлэх үндсэн нөхцөл болдог ба хөрөнгө оруулагчтай үнэт цаасны нөхцөлийг
харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр хаалттай хэлбэрээр арилжих явдлыг олон улсад
хязгаарласан байдаг.
Түүнчлэн ЗГҮЦ-ны арилжааг тогтмол арилжаалах нь нэн чухал бөгөөд хөрөнгө
оруулагчдын идэвхийг сулруулахгүй байх үндсэн нөхцөл болдог ба үнэт цаасны үлдэгдэл
буурснаар тухайн зах зээлийн идэвхи ч дагаад буурах нь тодорхой юм. Өмнө нь ЗГҮЦ-ыг
зөвхөн шаардлагатай үед хаалттай хэлбэрээр арилжиж шаардлагагүй үед үнэт цаас
гаргадаггүй байсан бөгөөд зөвхөн зардлаа харах нь зах зээлийн тогтвортой хөгжлийг
боймилж байсан юм.
Үүнээс гадна зарим зорилтот төсөл, хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх зорилгоор үнэт
цаас гаргах нь зохисгүй байна. Үнэт цаас гаргасан зориулалт нь өөр байгаагаас шалтгаалан
яг ижил нөхцөлтэй үнэт цаасны үнэ хоорондоо харилцан адилгүй болж улмаар хоёрдогч
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зах зээлд өндөр өгөөжтэй үнэт цаас нь арилжаалагдаж бага өгөөжтэй үнэт цаас нь огт
арилжаалагдахгүй байх нөхцөл үүснэ. Ийнхүү байдлаар тусгай зориулалтын бонд гаргах
нь зах зээлийн гажуудлыг үүсгэж, үнэт цаасны зах зээлийн хөгжилд сөргөөр нөлөөлөхөөс
гадна санхүүгийн салбарын төрөлжилтийг сааруулдаг. Тодорхой салбарыг дэмжих,
хөнгөлөлттэй нөхцлөөр зээл олгох эх үүсвэрийг тухайн сайдын багцад тусгаж
санхүүжүүлэн Төсвийн алдагдлыг Засгийн газрын дотоод үнэт цаасаар санхүүжүүлэх нь
зах зээлд нөлөөлөх нөлөөллийг хамгийн бага байлгана.
Засгийн газрын үнэт цаасыг 2013 оноос эхлэн Монголбанкаар дамжуулж долоон
хоног бүр тогтмол арилжиж эхэлсэнээс хойш үнэт цаасны зах зээлийн үйл ажиллагааг
тогтмолжуулаад байна.
Дараах графикаар Засгийн газрын 12, 28, 52 долоо хоног, 3, 5 жилийн үнэт цаасны
хүүг харуулав.
График 4. 12 долоо хоногийн хугацаатай Засгийн газрын богино хугацаат үнэт цаас
13.90%
12.90%
11.90%

13.27%
13.05%
12.57%

12.96%
12.75%
11.23%
11.04%
10.52%
10.32%
10.05%

10.90%
9.90%

10.69%
10.18%

10.35%

8.90%

9.02%
8.81%

8.75%

7.90%
7.49%

6.90%

Хамгийн өндөр хүү

Жигнэсэн дундаж хүү

8.95%

8.101%
7.74%

Хамгийн бага хүү

График 5. 28 долоо хоногийн хугацаатай Засгийн газрын богино хугацаат үнэт цаас
14.00%
13.00%

13.30%
12.65%

12.86%

12.00%
11.00%
10.00%

10.49%

10.29%

10.39%

10.76%

10.49%
10.05%

9.00%
8.41%

8.00%

7.59%

7.76%

7.00%

Хамгийн өндөр хүү

Жигнэсэн дундаж хүү

Хамгийн бага хүү

График 6. 52 долоо хоногийн хугацаатай Засгийн газрын богино хугацаат үнэт цаас
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12.00%
11.50%

11.65%
10.99%

11.00%
10.36%

10.24%

10.50%

10.12%

10.00%

9.75%

9.70%

9.50%
9.00%
8.50%
8.04%

8.00%
7.50%
7.00%
1/1/2013

2/1/2013

3/1/2013

Хамгийн өндөр хүү

4/1/2013

5/1/2013

6/1/2013

7/1/2013

Жигнэсэн дундаж хүү

8/1/2013

9/1/2013

Хамгийн бага хүү

График 7. 3 жилийн хугацаатай Засгийн газрын урт хугацаат үнэт цаас
11.600%

11.48%

11.355%

11.400%

11.355%

11.200%
11.000%
10.800%
10.52%

10.600%
10.400%
10.200%
10.000%
6 сарын 11

6 сарын 18
Жигнэсэн дундаж хүү

Купон

График 8. 5 жилийн хугацаатай Засгийн газрын урт хугацаат үнэт цаас
10.500%

10.100%

10.000%

9.637%

9.625%

9.500%
9.000%
8.500%
7.980%
8.000%
7.500%
7.000%
6.500%
6.000%
Хамгийн өндөр хүү

Жигнэсэн дундаж хүү

Хамгийн бага хүү

Купон
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Дээрх графикуудаас Засгийн газрын үнэт цаасны арилжааг тогтмолжуулсанаар
үнэт цаасны хүүгийн хэмжээ тогтмол буурч ирсэн нь харагдаж байна. Харин 2013 оны 8
дугаар сараас эхлэн хүүгийн хэмжээ аажмаар нэмэгдэх явдал ажиглагдаж эхэлсэн. Мөн
хамгийн бага хүү болон хамгийн их хүүгийн хоорондох зай нэмэгдэж эхэлж байгаа нь
харагдаж байна. Энэ нь Монгол Улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал болон төгрөгийн
гадаад валюттай харьцах ханшны хэлбэлзлээс шалтгаалж байгаа юм. Үнэт цаасны хугацаа
уртсах тусам энэхүү зай нь холдож байгаа нь зах зээлийн тодорхой бус байдалтай шууд
холбоотой.
3. Цаашдын арга хэмжээ
Өнөөгийн дотоодын хөрөнгө оруулагчдын эх үүсвэр хэт богино байгаа тул урт
хугацаат эх үүсвэрүүдийг бий болгодог даатгалын сангууд, хөрөнгө оруулалтын сангууд
болон бусад чиглэлийн дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг бодлогоор дэмжих зайлшгүй
шаардлагатай. Мөн гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг ЗГҮЦ-ны арилжаанд татан
оролцуулах, олон улсын жишигт нийцсэн арилжааны дэд бүтцийг бий болгох
шаардлагатай.
Засгийн газраас 2012 онд олон улсын санхүүгийн зах зээлд арилжаалсан 1.5
тэрбум ам. долларын Чингис бондын хүүгийн төлбөрт 2014 онд улсын төсвөөс 107.1
тэрбум төгрөгийн төлбөрийг төлөх хуваарьтай. (УИХ-ын 2012 оны 52 дугаар тогтоол)
Засгийн газрын 2011 оны 85 дугаар тогтоолын дагуу Хөгжлийн банкны 600 сая
ам.долларын Евро өрийн бичигт Засгийн газрын баталгаа гаргасан бөгөөд энэхүү өрийн
бичгийн хөрөнгөөр санхүүжигдэж байгаа, улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй
төслүүдийн зээлийн гэрээний хугацаа сунгагдаж, түүний үндсэн төлбөрийг 2017 онд
төлөхөөр болсон хэдий ч дээрх төслүүдийн зээлийн хүүгийн төлбөрт 2014 онд улсын
төсвөөс нийт 48.9 тэрбум төгрөгийн төлбөрийг улирал бүр хуваан төлөх хуваарьтай.
(Засгийн газрын 2013 оны 238 дугаар тогтоол) Санхүүжигдэж байгаа төсөл хөтөлбөрт
авто зам, дэд бүтэц, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан, хөнгөлөлттэй орон сууцны
зээл, төмөр зам, дулааны цахилгаан станц зэрэг төслүүд багтаж байна.
Бусад эх үүсвэрээр санхүүжигдсан улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй
төслүүдийн зээлийн хүүгийн төлбөрт 4.7 тэрбум төгрөгийг төсөвлөсөн. Эдгээр төслүүдэд
аж үйлдвэрийн цогцолбор, дулааны цахилгаан станцын төслүүд багтаж байна. Хүүгийн
төлбөрийг хагас жил тутам, үндсэн төлбөрийг тухайн оны эцэст төлөх хуваартай.
(Засгийн газрын 2013 оны 10, 80, 82, 128 дугаар тогтоол мөн 2012 оны 55, 106, 138, 148,
161, 216)

Гадаад зээлийн эргэн төлөлт
2014 онд эргэн төлөгдөх Засгийн газрын гадаад өрийн тухай
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Засгийн газрын гадаад зээлийн үндсэн төлбөрт 128.9 тэрбум төгрөг, хүүгийн
төлбөрт 36.1 тэрбум төгрөгийг гадаад улс орнуудтай байгуулсан гэрээний дагуу төлөхөөр
байна.
Зээлдэгч бүрээр нь харуулбал
Хүснэгт 3. 2014 оны төлөвлөгөө /сая төгрөг /

Гадаад зээлийн нийт төлбөр
Үндсэн төлбөр
АБУ-ДАБИ хөгжлийн сан
Азийн хөгжлийн банк
БНСУ
БНХАУ
БОЛГАР УЛС
Дэлхийн банк
ИСПАНИ УЛС
КУВЕЙТИЙН САН
НОРДИК ХӨГЖЛИЙН САН
ОУВС
ФИНЛЯНД УЛС
ХААХОУСан
ХБНГУ
ШВЕД УЛС
ЯПОН УЛС
Хугацаа хэтэрсэн өр
Хүүгийн төлбөр
АБУ-ДАБИ хөгжлийн сан
Азийн хөгжлийн банк
БНСУ
БНХАУ
Дэлхийн банк
ИСПАНИ УЛС
КУВЕЙТИЙН САН
НОРДИК ХӨГЖЛИЙН САН
ОУВС
ФИНЛЯНД УЛС
ФРАНЦ УЛС
ХААХОУСан
ХБНГУ
ЯПОН УЛС

165,083.81
128,962.42
1,165.69
34,930.39
3,886.35
3,736.80
1,593.75
13,737.41
1,982.38
6,345.16
1,289.57
1,998.35
1,007.45
1,099.74
5,219.67
681.92
27,286.08
23,001.70
36,121.38
358.45
11,521.66
850.01
5,686.96
5,883.35
196.60
1,955.61
394.15
4.94
21.79
194.54
277.22
1,389.10
7,387.02

Хүснэгт 3. Засгийн газрын гадаад зээлийн эргэн төлөлтийн төлөвлөгөө /сая төгрөг/
2014

2015

2016

165,083.81

143,422.52

145,651.71

Үндсэн төлбөр

128,962.42

107,020.04

109,502.13

Хүүгийн төлбөр

36,121.38

36,402.48

36,149.57

Гадаад зээл

Мөн 2014 оны төсөвт ашигласан төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийн
таамаглалд багтаагүй бусад гадаад валютын ханшийг 2013 оны 8 дугаар сарын 29-ний
өдрийн Монголбанкнаас зарласан хаалтын ханшаар тооцсон болно.
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Гадаад өрийн эргэн төлөлтийн төсөөллийг гаргахдаа дээрх онуудад Монгол Улсын
Засгийн газар санхүүжүүлэгч байгууллага, гадаад улс орнуудаас шинээр гэрээ байгуулж
зээл нэмж авахгүй байдлаар тооцоолсон бөгөөд зээлийн ашиглалт дуусаагүй, хэрэгжиж
буй төслүүдийн 2013 онд төлсөн хүүгийн төлбөрийг 10.0 хувиар нэмэгдүүлж тооцсон
болно.

Дамжуулан зээлдүүлэх зээл
Дамжуулан зээлдүүлсэн гэрээт аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дамжуулан зээлийн
эргэн төлөлт 2013 оны 8 дугаар сарын гүйцэтгэлээр зээлийн үндсэн төлбөрт 13.2 тэрбум
төгрөг, хүүгийн төлбөрт 4.7 тэрбум төгрөг нийт 17.9 тэрбум төгрөг төсөвт төвлөрсөн
байна.
Хүснэгт 4. Дамжуулан зээлдүүлэх зээлийн эргэн төлөлт, салбараар
Төрөл
Хүүгийн төлбөр

Салбар

/сая төгрөг/
НИЙТ ТӨЛБӨР

Жижиг дунд үйлдвэрийн салбар
Санхүү, эдийн засгийн салбар
Хөдөө аж ахуйн салбар
Эрчим хүчний салбар
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбар
Зам тээврийн салбар

223.25
58.08
385.75
3,536.83
221.16
350.00
4,775.08

Жижиг дунд үйлдвэрийн салбар
Өр барагдуулах
Санхүү, эдийн засгийн салбар
Хөдөө аж ахуйн салбар
Эрчим хүчний салбар
Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбар
Зам тээврийн салбар
НИЙТ

2,171.36
2,936.43
344.05
362.13
6,401.02
818.44
145.00
13,178.43

НИЙТ ТӨЛБӨР

17,953.50

НИЙТ
Үндсэн төлбөр

Дамжуулан зээлдүүлэх гэрээтэй аж ахуй нэгж байгууллагуудаас 2013 оны хагас
жилийн байдлаар эргэн төлөх хуваарийн дагуу зээлийн эргэн төлөлтийг дутуу
төвлөрүүлсэн, төвлөрүүлээгүй хугацаа хэтэрсэн томоохон хэмжээний өртэй дараах
салбарын байгууллагууд байна. Үүнд:
 Эрчим хүчний салбар (Багануур ХК 9.1 тэрбум, Шивээ-Овоо ХК 10.6 тэрбум) 19.7
тэрбум төгрөг. Багануур, Шивээ-Овоогийн уурхайнууд тэдний үйлдвэрлэж байгаа
бүтээгдэхүүн болох нүүрсний үнийг улсаас тогтоохдоо зээлийг төлөх эх үүсвэрийг
бүрэн суулгаж өгөлгүйгээр тогтоож өгдөгтэй холбоотойгоор зээлийг төлөх
санхүүгийн байдал хүндрэлтэй байна. Энэхүү хугацаа хэтэрсэн өр төлбөрийг
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уурхайнуудаас улсын төсвөөс олгох хөрөнгө оруулалт, татаас, мөн дулааны
цахилгаан станцуудаас уурхайнуудад төлөх нүүрсний төлбөр буюу төсөвт
байгууллагаас Төрийн сангийн тусгай дансанд төлөгдсөн ус, цахилгаан, дулааны
төлбөрөөс суутган тооцох арга хэмжээ авч ажиллахаар төлөвлөж байна.
Зам тээврийн салбар (Монгол Оросын хамтарсан Улаанбаатар төмөр зам хувь
нийлүүлсэн нийгэмлэг) 26.2 тэрбум төгрөг. Тус нийгэмлэгээс валютын ханшийн
хэт өсөлт, сэлбэг хэрэгсэл, түүхий эдийн үнэ өссөн, ачаа тээвэрлэлт эрс багассан
зэрэг шалтгааны улмаас гэрээний дагуу хийгдэх зээлийн эргэн төлөлт хангалтгүй
байна.

Дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн үлдэгдэл
2013 оны эхний хагас жилийн байдлаар гадаад зээлийн хөрөнгийг дамжуулан
зээлдүүлсэн зээлийн төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн үлдэгдэл 1,188.6 тэрбум төгрөг болсон
байна. Үүнээс ойролцоогоор 80.6 хувь буюу 957.9 тэрбум төгрөгийн зээлийн үлдэгдэл нь
төрийн өмчийн байгууллагуудад, үлдсэн 19.4 хувь буюу 230.6 тэрбум төгрөг зээлийн
үлдэгдэл нь хувийн өмчийн байгууллагуудад ногдож байна.
Салбарын ангилалаар авч үзвэл Эрчим хүчний салбар 35.0 хувь, Зам тээврийн
салбар 17.0 хувь, Төрийн бус байгууллагатай хамтран шийдвэрлэж байгаа 14.0 хувь, Орон
сууц, нийтийн аж ахуйн салбар 14.0 хувь, Харилцаа холбооны салбар 6.0 хувь, Жижиг
дунд үйлдвэрийн салбар 8.0 хувь, бусад салбар 5.0 хувийг тус тус эзэлж байна.

График 9. Зээлийн үлдэгдэл /салбараар/
Жижиг, дунд
үйлдвэрийн салбар
8%
Харилцаа
холбооны салбар
6%

Орон сууц, нийтийн аж
ахуйн салбар
14%

Бусад
5%

ТББ-д шилжүүлсэн
14%

Эрчим хүчний
салбар
35%

Зам, тээврийн салбар
17%

Гадаад зээлийг дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн буцаан төлөлтөөр 2014 онд үндсэн
төлбөрт 24.2 тэрбум төгрөг, хүүгийн төлбөрт 9.0 тэрбум төгрөг нийт 34.7 тэрбум
төгрөгийн улсын төсөвт төвлөрүүлэхээр төлөвлөөд байна. Он дамжин авлагын тайланд
тусгагдаж ирсэн баримт материал туйлын хангалтгүй, зээл авсан аж ахуйн нэгж
байгууллагууд нь хувьчлагдсан, өөрчлөн байгуулсан, хэд хэд хуваагдсан, дампуурсан,
татан буугдсан, төлбөрийн чадваргүй, эзэн холбогдогчгүй болсон, гэрээгүй авлага
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барагдуулалтыг шийдвэрлүүлэх, төлүүлэх ажлын хүрээнд 5.0 тэрбум төгрөгийн орлогыг
төвлөрүүлэхээр төлөвлөөд байна.
2013 оны гадаад зээлийг дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн авлагын тайланд туссан
зарим авлагыг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, төсвийн зардал болгон төсөвт суулгах,
мөн тухай байгууллагын төсөвт суулган төвлөрүүлэх, буцаан төлөлтийг хуваарийн дагуу
хийлгэж төлөвлөгөөг таслахгүй үүднээс улсын төсвөөс олгох хөрөнгө оруулалт, татаас,
мөн зарим хэлбэрийн суутган тооцож төлүүлэх гэх зэрэг шат дараалсан арга хэмжээг авч
ажиллахаар төлөвлөж байна.
2014 онд гадаад зээлийг дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн буцаан төлөлтөөр үндсэн
төлбөрт 19.8 тэрбум төгрөг, хүүгийн төлбөрт 8.1 тэрбум төгрөг нийт 27.9 тэрбум төгрөг;
2015 онд гадаад зээлийг дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн буцаан төлөлтөөр үндсэн
төлбөрт 19.6 тэрбум төгрөг, хүүгийн төлбөрт 7.6 тэрбум төгрөг нийт 27.2 тэрбум төгрөг
улсын төсөвт төвлөрүүлэхээр төлөвлөөд байна.

Болзошгүй төлбөр
Төсвийн тухай хуулийн 32.2.18 дугаар зүйл дахь нэгдсэн төсвийн орлогын нэг
хувиас хэтэрсэн дүнтэй тэнцэх болзошгүй өр төлбөр, түүнээс учирч болзошгүй эрсдлийн
тооцоо:
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 93 дугаар тогтоолыг үндэслэн 2012 оны
08 дугаар сарын 30-ны өдөр жилийн 7.8 хувийн хүүтэй 100.0 сая ам.долларын баталгааг
гаргасан ба дахин Засгийн газрын 2012 оны 148 дугаар тогтоолыг үндэслэн 2013 оны 01
дүгээр сарын 30-ны өдөр жилийн 7.8 хувийн хүүтэй 100.0 сая ам.долларын баталгааг
гаргасан бөгөөд нийт 200.0 сая ам.долларын баталгааг Эрдэнэс ТавантолгойХК-д гаргасан
бөгөөд уг баталгааг давуу эрхтэй хувьцаа болгох 2012 оны 93, 148 дугаар тогтоолуудын
дагуу гаргасан Засгийн газрын баталгааг “Чингис Хаан” Боинг 767 онгоцны худалдан
авалтын богино хугацааны санхүүжилтийг гадаад, урт хугацааны санхүүжилтийн хэлбэрт
хөрвүүлэх зорилгоор "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-иас “МИАТ” ТӨХК-д 121.05 сая хүртэлх
ам.долларын хэмжээтэйгээр баталгааг шилжүүлэх ажил хийгдэж байна.
Багануур ХК-д тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлд зориулан Засгийн газрын 10 дугаар
тогтоолыг үндэслэн 16.3 тэрбум төгрөгийн баталгааг гаргасан бөгөөд 2014 онд 4.2 тэрбум
төгрөгийг эргэн төлөх хувиартай байна.
2011 оны 85 дугаар тогтоолын дагуу Евро өрийн бичгэн зориулан 600.0 сая
ам.долларт Засгийн газрын баталгааг гаргасан ба тус өрийн бичгийн эргэн төлөлтийг 2017
онд төлөхөөр болсон. “МИАТ” ТӨХК нь АНУ-ын Боинг компаниас хоёр ширхэг Боинг
737-800NG загварын агаарын хөлөг худалдан авах гэрээнд 2011 онд гарын үсэг зурсан ба
тус агаарын хөлгийн нийт төлбөр болох 126.4 саяам.долларын баталгааг 2014 онд гаргах
төлөвлөгөөтэй байна.
Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 45 дугаар тогтоол, 2011 оны 39 дүгээр
тогтоолоор тус тус батлагдсан Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийг 2011-2012 онуудад
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хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл, Шинэчлэлийн Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны хөтөлбөрт жилд 2.0 сая тонн газрын тос боловсруулах хүчин чадалтай,
төрийн оролцоотой үйлдвэр барих тухай тусгасан.
Дархан-Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах, ашиглалтад
оруулахад нийт 700.0 сая ам.долларын санхүүжилт шаардлагатай гэж тооцож байгаа.
Үүний 85.0 хувь буюу 595.0 сая ам.долларыг Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны
банк (ЖЭЙБИК)-ны экспортын зээлээр, үлдэх 15.0 хувь болох 105.0 сая ам.долларын
урьдчилгаа төлбөрийг зээлдэгч тал хариуцах үүрэгтэй.
Тус зээлийн нөхцлийн хувьд зээлийг буцаан төлөх хугацаа 14 жил бөгөөд үүний 4
жилд үндсэн өрийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөнө. Хөрөнгө нөөцлөн баталгаажуулсны төлбөр
жилийн 0.5 хувь, хүү нь Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас
тогтоодог Арилжааны зээлийн жишиг хүүнд үндэслэх бөгөөд ойролцоогоор 4.0 хувь байх
төсөөлөлтэй байна.
Энэхүү экспортын зээлийг “Дархан-Газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ХХК-д
олгоход Засгийн газрын бүрэн баталгаа шаардлагатай байгаа тул Төсвийн тухай хуулийн
51 дүгээр зүйлийн дагуу холбогдох эх үүсвэрийг 2014 оны төсөвт тусгуулж шийдвэрлэх
шаардлагатай.
Тус үйлдвэр нь хоногт 44.0 мянган баррель буюу жилд 2.0 сая тонн газрын тос
боловсруулж, нийтдээ 1.9 сая тонн орчмын хэмжээтэй авто бензин, дизел түлш, нисэх
онгоцны керосин, түлшний мазут, замын битум, нефтийн шингэн хий зэрэг 7 нэр төрлийн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх төлөвлөгөөтэй байна. Үйлдвэр нь ашиглалтад орсоноор дээрх
нэр төрлийн бүтээгдэхүүний дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах, газрын тосны
бүтээгдэхүүний гадаад орны хамаарлаас ангижруулах ач холбогдолтой.
Хүснэгт 5. Төслүүдэд засгийн газраас гаргасан баатлагааны хэмжээ ба хугацаа
Д/Д

Төслийн нэр

Баталгааны хэмжээ

Хугацаа

1
2

Эрдэнэс Тавантолгой 1
Эрдэнэс Тавантолгой 2

100.0 сая ам.доллар
100.0 сая ам.доллар

2012-2017
2013-2014

3

МИАТ ХК-ын БОИНГ-д ХБ-ны гаргасан
дотоодын бонд

114.4 сая ам.доллар

12/25/2013

4
5

Багануур ХК*
Дунд хугацааны евро өрийн бичиг

16.4 тэрбум.төг
580.0 сая ам.доллар

2013-2018
2012-2017

Төсвийн зээл
2013 оны 07 дугаар сарын байдлаар оны эхнээс өссөн дүнгээр улсын төсвөөс 740.0
сая төгрөгийн зээлийг шинээр олгож, 11,381.9 сая төгрөгийн эргэн төлөлт хийгдээд байна.
Үүнээс шинээр олгосон зээл дараах байдалтай байна:


Засгийн газрын 2012 оны 149 дүгээр тогтоолын дагуу Дорноговь аймгийн
Сайншанд, Иххэт сумд дахь “Чандмань илч” ХХК-ийн харъяа дулааны станцад
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шинээр зуух суурилуулах болон зарим тоног төхөөрөмжид засвар хийхэд
шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрт зориулж 740.0 сая төгрөгийг улсын төсвөөс эргэн
төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр аймгийн ЗДТГ-т олгосон.
2013 оны эхнээс зээлийн эргэн төлөлт дараах байдалтай байна:












“Зээл олгох тухай” Засгийн газрын 2012 оны 66 дугаар тогтоолын дагуу Ховд
аймгийн дулаан хангамжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах ажлын хүрээнд
“Бадамлах дөл” ХХК-ийн зуухны засвар хийх, нүүрс татан авч нөөцлөхөд зориулан
500.0 сая төгрөг олгосноос гэрээнд заасан хуваарийн оны эхнээс өссөн дүнгээр
370.0 сая төгрөг;
Засгийн газрын 2012 оны 86 дугаар тогтоолыг үндэслэн өвөлжилтийн бэлтгэл
ажлыг хангах зорилгоор төвийн бүсийн дулааны цахилгаан станцуудын 2012-2013
оны “Нүүрсний аюулгүйн нөөц” бүрдүүлэхэд зориулан ЭБЭХЯ-нд олгосон зээлийн
эргэн төлөлт оны эхнээс өссөн дүнгээр 2,963.8 сая төгрөг төлөгдөж нийт зээлийг
бүрэн төвлөрүүлж дууссан байна;
Засгийн газрын 2011 оны 365 дугаар тогтоолыг үндэслэн Улсын нөөцөд хүнсний
улаан буудай худалдан авахад зориулан улсын төсвөөс 35.0 тэрбум төгрөгийн
хүүгүй зээлийг Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд олгосноос тайлант сард 2,308.1
сая төгрөг оны эхнээс өссөн дүнгээр 9,257.8 сая төгрөгийг төвлөрүүлж зээлийг
бүрэн төлж дуусгалаа;
2002 онд баруун 3 аймгийн эрчим хүчний тасалдалтыг арилгах, төсвийн цаг зуурын
хүндрэлийг давахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх
нөхцөлтэйгөөр Ховд аймгийн ЦТС-д 200.0 сая төгрөг олгосноос 2013 онд төлөгдөх
хуваарийн дагуу тайлант сард 11.6 сая төгрөг оны эхнээс өссөн дүнгээр 63.9 сая
төгрөг төвлөрүүлж 114.7 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна;
2007 онд батлагдсан “Хохирлыг эргэн төлөгдөх нөхцөлөөр барагдуулах тухай”
Монгол Улсын хуулийн дагуу нийт 26-н хадгаламж зээлийн хоршооны үүсгэн
байгуулагчдын буруутай үйл ажиллагааны улмаас үүссэн хадгаламж эзэмшигчдийн
хохирлын тодорхой хэсгийг төрөөс барагдуулахаар 36.1тэрбумтөгрөгийн зээл
олгосноос тайлант сард 100.0 сая төгрөг оны эхнээс өссөн дүнгээр 300.0 сая
төгрөгийн төлөлт хийгдэж 20,800.7 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна;
Засгийн газрын 2012 оны 120 дугаар тогтоолыг үндэслэн Дорнод аймгийн засаг
даргын тамгын газрын барилгын хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрт зориулан
барилгын ажлын гүйцэтгэлээр эхний шатны санхүүжилт болох 438.38 сая төгрөг
олгосноос оны эхнээс 438.38 сая төгрөг тус тус төлөгдсөн байна.
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МОНГОЛ УЛСЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН АЛДАГДЛЫГ
САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР
Монгол Улсын 2014 оны нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлого 6,865.0
тэрбум төгрөг, нийт зарлага 7,275.1 тэрбум төгрөг, нийт тэнцэл 410.1 тэрбум төгрөгийн
алдагдалтай байхаар тооцлоо.
Монгол Улсын 2014 оны төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх зорилгоор 1,400.0
тэрбум төгрөгийн Засгийн газрын дахин санхүүжих үнэт цаас шинээр гаргаж, өмнөх
жилүүдэд гаргасан Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөрт 625.4 тэрбум төгрөг
төлөхөөр төлөвлөлөө. Үүнд:
 Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн хүрээнд гаргасан үнэт цаасны үндсэн төлбөр;
 Төрийн албан хаагч болон иргэдийг орон сууцны урт хугацаат зээлийн эх
үүсвэрээр хангах “4,000 айлын орон сууц хөтөлбөр”-ийн хүрээнд гаргасан үнэт
цаасны үндсэн төлбөр;
 Жижиг, дунд үйлдвэр, ноос, ноолуурын салбарыг дэмжих зорилгоор гаргасан
үнэт цаасны үндсэн төлбөр;
 ХХС-гийн 2012 оны төсвийн алдагдалыг нөхөх зорилгоор авсан ЗГ-ын бондын
үндсэн төлбөр;
 2013 оны Улсын төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх зорилгоор гаргасан болон
гаргах үнэт цаасны үндсэн төлбөрийг тус тус төлнө.
Монгол Улсын 2014 оны төсвийн төсөлд гадаад зээлийн эх үүсвэрээс Төсвийн
ерөнхийлөн захирагч нарын багцад 28 төсөл, хөтөлбөрийг санхүүжүүлэн хэрэгжүүлэхээр
нийт 297.3 тэрбум төгрөгийн гадаадын зээл шинээр авахаас 7.3 тэрбум нь Орон нутгийн
төсөвт тусахаар байна. Өмнөх жилүүдэд авсан гадаад зээлийн үндсэн төлбөрт 128.9
тэрбум төгрөгийг төлөхөөр тус тус тооцлоо.

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД НӨЛӨӨЛЖ БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЛҮҮД
Монгол Улсын эдийн засагт 2014 онд учирч болзошгүй эрсдэл




Өндөр хөгжилтэй орнууд болох АНУ, Европын холбооны эдийн засаг харьцангуй
сайжирч байгаа хэдий ч БНХАУ, ОХУ, Энэтхэг, Бразиль зэрэг сүүлийн жилүүдэд
хурдтай өсч байгаа орнуудын эдийн засаг удаашрах төлөвтэй байгаа нь дэлхийн зах
зээлд манай улсын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үнэ бидний төсөөлж байгаа
хэмжээнээс буурч, экспортын орлого төлөвлөж байсан хэмжээнээс жилийн явц
дунд буурч болзошгүй;
Экспортыг нэмэгдүүлэх хүрээнд боомтын төмөр зам барих, боомтуудын хүчин
чадлыг нэмэгдүүлж, тээвэрлэлтийн хүчин чадлыг өргөжүүлэх, уул уурхайн
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компаниудын олборлолтыг нэмэгдүүлэх зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр
төлөвлөсөн. Боомтын төмөр зам, хилийн боомтын нэвтрүүлэх чадварыг
өргөжүүлэхэд БНХАУ-ын талтай тохиролцох, гэрээ байгуулах шаардлагатай учир
цаг хугацаа шаардагдах магадлалтай;
Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, төлбөрийн тэнцлийн алдагдлыг
бууруулах чиглэлээр хууль эрх зүйн орчинг сайжруулахаар ажиллаж байгаа хэдий
ч дэлхийн хөгжиж байгаа орнуудад явагдаж байгаа хөрөнгийн гадагшлах урсгал
Монгол Улсад ч нэгэн адил тохиолдож болзошгүй байна. Иймд төлбөрийн тэнцэлд
үүсч болзошгүй эрсдлийг бууруулах хүрээнд гадаад зах зээлээс дахин нэмэлт
санхүүжилт босгох шаардлагатай юм. Ингэснээр гадаад валютын төгрөгтэй харьцах
ханшийн тогтворгүй байдлыг бууруулна;
Төгрөгийн ханшийн тогтворгүй байдлын улмаас инфляцийн зорилтод түвшинд
хүрэхгүй байж болзошгүй.

Төсвийн орлогод учирч болзошгүй эрсдэл
Монгол Улсын 2014 оны Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд дараах эрсдлүүд
үүсч болзошгүй байгааг анхаарч үзэх нь зүйтэй байна. Үүнд:
1)
2)
3)
4)

Гадаад эдийн засгийн нөхцөл байдлаас үүдэлтэй эрсдэл
Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээнээс үүдэлтэй эрсдэл
Гол нэр төрлийн эрдэс бүтээгдэхүүний үнээс хамааралтай эрсдэл
Хууль, эрхзүй бодлогын шийдвэрээс үүдэлтэй бусад эрсдэл.

Гадаад эдийн засгийн нөхцөл байдлаас үүдэлтэй эрсдэл
БНХАУ болон Евро бүсийн эдийн засгийн өсөлт: Манай улсын төсөвт уул
уурхайн салбараас орох төсвийн орлого нь БНХАУ-ын эдийн засгийн байдал, ашигт
малтмалын бүтээгдэхүүний эрэлтээс ихээхэн хамааралтай байгаа нь төсвийн орлогод
гадаад зах зээлээс үүдэлтэй гол эрсдэлийг учруулж байна. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний
гол хэрэглэгч болох БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлт 2013 оны эхний улиралд 7.7 хувь,
хоёрдугаар улиралд 7.5 хувь болж, 2008-2009 оны санхүүгийн хямралаас хойшхи хамгийн
бага хэмжээндээ хүрээд байна.

374

График 1. Голлох улсуудын эдийн засгийн өсөлтийн таамаглал2
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БНХАУ 2014 онд хэрэглээнд суурилсан, байгаль орчинд ээлтэй, хүртээмжтэй
өсөлтөд чиглэсэн эдийн засгийн бодлогын шинэчлэлийг үргэлжлүүлэхээр байгаа нь тус
улсын эдийн засгийн өсөлтийг харьцангуй тогтвортой байлгахаар байна.
Евро бүсийн эдийн засгийн өсөлт 2013 онд үргэлжлэн унах буюу эдийн засгийн
идэвхижил 0.6 хувиар буурахаар байна. Улмаар 2014 онд Евро бүсийн зүгээс санхүүгийн
зах зээлийг чадавхижуулах, эдийн засгийн нийт эрэлтийг дэмжих, бүтээгдэхүүний болон
хөдөлмөрийн зах зээлийг шинэчлэх, эдийн засгийн өсөлт, ажлын байр бий болгоход
чиглэн хэрэгжүүлж буй бодлогын арга хэмжээний үр дүнд 0.9 хувиар өсөх хандлагатай
байгаа нь дэлхийн эдийн засгийн нөхцөл байдалд эерэг нөлөөллийг үзүүлэхээр байна.
Эдийн засгийн нөхцөл байдал БНХАУ-ын хувьд харьцангуй тогтвортой, Евро бүс
болон АНУ бага зэрэг өсөлттэй байхаар таамаглагдаж буй нь манай улсын төсвийн орлого
тогтвортой өсөх нөхцлийг бүрдүүлэхээр байна. БНХАУ-ын эдийн засгийн өсөлт саарах
болон түүхий эд, бүтээгдэхүүний эрэлт буурах, дотоодын түүхий эдийн зах зээлийг
дэмжсэн бодлогод шилжих нь төсвийн орлогод ихээхэн эрсдэл учруулах болно. БНХАУ
болон Евро бүсийн эдийн засгийн өсөлтийн төсвийн орлогод үзүүлэх нөлөөллийн
механизм дараах байдалтай байхаар байна.
Хятад болон Евро бүсийн ЭЗ-ийн өсөлт ↓ → Түүхий эдийн эрэлт↓ → Түүхий
эдийн үнэ↓ → Эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт буурах ↓ → Төсвийн орлого
буурах↓

Иймд манай улсын эдийн засгийн хөтлөгч гадаад хүчин зүйлсийн өөрчлөлтийг
сайтар судлан бодлогоо тохируулж ажиллах шаардлагатай байна.
Уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээнээс үүдэлтэй эрсдэл
Төсвийн орлогын 21 орчим хувийг уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортоос
хамааралтайгаар бүрдүүлж байна.

2

ОУВС, Дэлхийн эдийн засгийн төлөв байдал тайлан, 2013 оны 6 дугаар сар
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Нүүрс: Манай нүүрсний экспорт бүхэлдээ БНХАУ руу гарч байна. Хятад нүүрсний
үйлдвэрлэл болон хэрэглээгээрээ дэлхийд тэргүүлдэг ба 2012 онд 3.9 тэрбум тонн нүүрс
үйлдвэрлэн хэрэглэсэн. БНХАУ нүүрснийхээ хэрэгцээний 5-7 хувийг гадаадаас авдаг
бөгөөд үлдэх хэсгийг дотоод зах зээлээс авдаг онцлогтой.
График 2. БНХАУ-ын нүүрсний нийт хэрэглээ3
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Тус улс нүүрсний хэрэглээнийхээ дийлэнхи хэсгийг эрчим хүч болон хүнд аж
үйлдвэрийн салбарт ашигладаг. Сүүлийн жилүүдэд БНХАУ-ын дотоодод нүүрсний
илүүдэл бий болж, тус улсын зүгээс цаашид дотоод зах зээлд нүүрсний салбараа эн
тэргүүнд бодлогоор дэмжихээр байгаа нь манай улсаас тус улсад экспортлох нүүрсний
үнийн өрсөлдөх чадварыг ирэх жилүүдэд улам бүр сулруулж болзошгүй юм. Мөн тус
улсад нүүрс экспортлогч улсуудын хооронд өрсөлдөөн их байгаа нь манай улсын
нүүрсний экспортод нөлөөлж болзошгүй юм.
График 3. Хятадын нүүрсний импорт 4
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Үүнээс:

Бусад нүүрс
*-Сангийн яамны тооцоолол

Манай улсаас тус улсад экспортолж буй нүүрсний дийлэнх хэсэг нь коксжих нүүрс
байна. БНХАУ-ын зүгээс гадаад улсуудаас авч буй нүүрсний 20-22 хувийг коксжих нүүрс
эзлэж, ирэх жилүүдэд энэ хувь хэмжээ тогтвортой байхаар байгаа нь манай улсын голлох
бүтээгдэхүүний эрэлт тогтвортой байхаар байна.
График 4. Монголын нүүрсний экспортын БНХАУ-ын импортод эзлэх хувийн жин

3

www.worldcoal.org/resources/coal-statistics/ , www.eia.gov
en.sxcoal.com/china coal resource
5
сайн чанарын нүүрс
4
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Хятадын нийт нүүрсний импортод эзлэх хувь

2014 оны хувьд БНХАУ-ын нийт нүүрсний импортын 8.5 хувийг экспортлохоор
байгаа нь 2010, 2011 оны экспортын нөхцөл байдалтай ойролцоо байна. Сүүлийн 3
жилийн дундажаар БНХАУ-ын коксжих нүүрсний импортын 40.7 хувьтай тэнцэх
хэмжээний нүүрсийг манай улс дангаар нийлүүлж байсан боловч 2013 оны хүлээгдэж буй
гүйцэтгэлээр энэ хувь хэмжээ 27.1 хувьд хүрч буурахаар байна. 2014 оны хувьд 31.4 сая
тонн нүүрс экспортолж, Хятадын коксжих нүүрсний импортын 41.9 хувьтай тэнцэнэ
тооцлоо.
2014 оны нүүрсний экспортын өсөлтөд Эрдэнэс Таван толгой ХХК 10.0 сая тонн,
Саусгоби сэндс ХХК 5.5 сая тонн олборлохоор буй нь голлон нөлөөлсөн.
Хүснэгт 1. Нүүрсний экспортын хэмжээ, томоохон компаниудаар
Аж ахуйн нэгж

2012 гүй

2013.8 гүй

2014 төс

Эрдэнэс Таван Толгой

2,386.0

373.7

10,000.0

Энержиресурс

5,392.0

3,586.2

7,000.0

Саусгоби сэндс

1,993.0

696.2

5,550.0

Монголын Алт МАК

5,415.2

1,704.1

3,500.0

Чинхуа Мак Нарийн сухайт

1,304.6

348.9

1,000.0

16,490.7

6,709.1

27,050.0

НИЙТ

Эрдэнэс таван толгойн хувьд баруун, зүүн Цанхийн хэсгээс зэрэг нүүрс
экспортлохоор байгаа нь нүүрсний экспортыг ихээхэн нэмэгдүүлэхээр байна. Мөн
Саусгоби сэндс компанийн хувьд 2014 оноос үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлэхээр төлөвлөж
буй нь нүүрсний экспортыг нэмэгдүүлж байна.
Хүснэгт 2. Нүүрсний экспорт буурахад төсвийн орлогод үзүүлэх нөлөөлийн мэдрэмжийн
шинжилгээ
/тэрбум төгрөг/
Нүүрсний
Зөрүү
АМНАТ
ӨНАМНАТ
ААНОАТ
Бусад татвар
Нийт
хэмжээ
(сая тонн)

26.4
27.4
28.4
29.4

160.2
166.0
171.8
177.6

71.1
74.6
78.0
81.5

186.0
193.0
200.1
207.1

81.5
84.6
87.7
90.8

498.9
518.2
537.6
556.9

19.3
19.4
19.3
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30.4
31.4

183.3
189.1

85.0
88.4

214.2
221.2

93.9
97.0

576.3
595.7

19.4
19.4

Зэсийн баяжмал: Оюу Толгой компанийн бүтээгдэхүүний олборлолт,
борлуулалтын хэмжээг техник эдийн засгийн үндэслэл болон тус компаниас ирүүлсэн
албан бичигт тусгасан хэмжээгээр тооцож, 2014 онд Оюу толгойн ордын олборлох зэсийн
баяжмалын хэмжээг 723.1 мянган тонн-оор тусгасан. Хэрэв Оюу толгой ордын
бүтээгдэхүүн олборлох үндсэн үйл ажиллагаа доголдвол төсвийн орлогын бүрдүүлэлтэд
хүндрэл учирч болзошгүй байна.
Газрын тос: 2014 онд газрын тосны 3 талбайд 2 компани үйл ажиллагаа
явуулахаар байна. Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК 2014 оны хувьд газрын тосны 21 дүгээр
талбайгаас олборлож буй хэмжээгээ нэмэгдүүлснээр нийт газрын тосны олборлолтын 92.0
хувийг эзлэхээр байна. Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК-ын газрын тосны экспорт 500
мянган барреллиар буурахад газрын тосны орлогыг 20.7 тэрбум төгрөгөөр бууруулах
нөлөө үзүүлэхээр байна.
Гол нэр төрлийн эрдэс бүтээгдэхүүний үнээс хамааралтай эрсдэл
Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн дагуу гол нэр төрлийн эрдэс
бүтээгдэхүүний үнийг тэнцвэржүүлсэн аргаар тооцож байна. Тэнцвэржүүлсэн үнээр
тооцсон тэнцвэржүүлсэн орлого нь төсвийн зарлага, хөрөнгө оруулалтад нөлөөлдөг.
Зэсийн үнэ: Тэнцвэржүүлсэн зэсийн үнийг Төсвийн тогтвортой байдлын тухай
хуулийн дагуу харьцангуй урт хугацааны хандлагаар тооцсон. 2014 оны төсвийн төсөлд
цэвэр зэсийн үнийг тонн тутамд 6,242 ам.доллар байхаар тооцсон нь харьцангуй эрсдэл
багатай байна. Учир нь 2009 оны 12 сараас хойш 1 тонн цэвэр зэсийн үнэ ямагт 2014 оны
төсвийн төсөлд тусгагдаад буй 6,242 ам.доллараас дээш байсан байна.
График 5. Зэсийн тэнцвэржүүлсэн үнэ болон түүхэн хандлага
12000

9880.94

10000

7186.25

8000
6000

Тэнцвэржүүлсэн

4000
2000

3105.10
2000M01
2000M06
2000M11
2001M04
2001M09
2002M02
2002M07
2002M12
2003M05
2003M10
2004M03
2004M08
2005M01
2005M06
2005M11
2006M04
2006M09
2007M02
2007M07
2007M12
2008M05
2008M10
2009M03
2009M08
2010M01
2010M06
2010M11
2011M04
2011M09
2012M02
2012M07
2012M12
2013M05

0

Зах зээлийн үнэ

Тэнцвэржүүлсэн үнэ

Хууль, эрхзүй бодлогын шийдвэрээс үүдэлтэй бусад эрсдэл
Автобензин, дизелийн түлштэй холбоотой албан татварын бууралт:
Автобензин, дизелийн түлшний хилийн үнэ болон валютын ханшны хэлбэлзлээс
шалтгаалан 2006 оноос эхлэн Засгийн газраас тухай бүр татварын зохицуулалтыг хийж
байна. 2014 онд дотоодын валютын зах, Оросын Холбооны Улсын бодлого, дэлхийн зах
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зээл дээрх газрын тосны бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлтөөс хамааран газрын тосны
бүтээгдэхүүний үнэ өсөх тохиолдолд автобензин, дизелийн түлшний импортоос
төвлөрөхөөр тооцсон орлого буурах эрсдэлтэй байна.
Хөнгөлөлт, чөлөөлөлт нэмэгдэх: Улсын Их Хурлаар 2014 оны Төсвийн тухай
хууль хэлэлцэгдэн батлагдсаны дараа татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлттэй холбоотой хууль,
тогтоомж батлагдан гарах нь төсвийн орлого буурах өндөр эрсдлийг бий болгох болно.
Дотоод эдийн засгийн нөхцөл байдал буурах: 2014 оны төсвийн орлогын
төлөвлөгөөнд ашигласан макро эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн таамаглал буурах
тохиолдолд төсвийн орлогын төвлөрүүлэлтэнд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхээр байна.
МОНГОЛ УЛСЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт нэмэгдэж, санхүү төсвийн
боломж сайжирахын зэрэгцээ хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, бүтээн
байгуулалтын ажлын цар хүрээ тэлж ирлээ.
Монгол Улсын 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний төслийг
боловсруулахдаа Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц
бодлого, Үндэсний хөгжлийн хөтөлбөрүүд, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны
үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Улсын хөрөнгө оруулалтын 2014-2018 оны хөтөлбөр
боловсруулах талаарх Засгийн газрын баримталж байгаа чиглэлтэй уялдуулан төсвийн
тогтвортой байдлын тухай хууль, Төсвийн тухай хууль болон бусад хууль,
тогтоомжуудын холбогдох заалтуудыг удирдлага болголоо.
Түүнчлэн 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний жагсаалтад
урьд оноос хуулийн дагуу шилжиж байгаа төслүүд, төсөвт байгууллагуудын их засвар,
тоног төхөөрөмж, шинээр эхлэх барилга, байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл,
зураг төсөл, бусад бэлтгэл арга хэмжээг хангах зардлыг тусгалаа.
Хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэл, төсөвт өртгийг тооцох
нормативын өөрчлөлттэй холбогдуулан урьд оноос 2014 онд шилжих төсөл арга хэмжээ,
барилга байгууламжийн санхүүжилтийн хэмжээ нэмэгдэж байна.
Монгол Улсын хувьд эдийн засаг, төсөв санхүүгийн нөөц боломжийг нэмэгдүүлж,
хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг улам эрчимжүүлэхийн зэрэгцээ хөрөнгө
зардлыг оновчтой, үр дүнтэй зарцуулах шаардлагатай байна.
2005 онд 59.0 тэрбум төгрөг байсан Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
өнөөдөр 26 дахин нэмэгдчихээд байхад хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг төлөвлөх,
батлахдаа зөвхөн тухайн онд санхүүжүүлэх хэмжээнд голлон анхаарч төсөл арга
хэмжээний төсөвт өртгийн хэмжээ, өөрчлөлтөд төдийлөн анхаардаггүй, үнэ өртөг, зураг,
төсвийг зөвхөн экспертизийн тамганд даатгаж ирсэн алдаагаа хүлээн зөвшөөрөх ёстой.
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Өнгөрсөн жилүүдэд Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт нэмэгдэж, санхүү төсвийн
боломж бүрдэхийн хирээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, бүтээн
байгуулалтын ажлын цар хүрээг тэлэх бодлогыг гол болгож, судалгаа тооцоолол, үр ашиг,
гүйцэтгэлийн чанар, хариуцлагын талаар сул анхаарсан нь хөгжлийн сөрөг хүчин зүйлийг
бүрдүүлэх болжээ.
Хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг төлөвлөх үндэслэл болдог норматив,
стандартын шаардлага, үнэ бүрдэлтийн механизм хоцрогдсон, зураг төсөл боловсруулах,
ажлын гүйцэтгэлд тавих хяналтын систем, хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлээгүй нь
хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний төсөвт өртгийг хөөсрүүлж Улсын төсвийн
ачаалалд нэмэлт дарамт учруулах нөхцөл болж байна.
Энэ талаар дорвитой арга хэмжээ авах нь Засгийн газрын шинэчлэлийн бодлогын
гол чиглэл гэж үзэж байна. “Хөрөнгө оруулалт” гэсэн хөгжлийн хэрэгслийн гацааг
арилгахгүйгээр бид цаашид дэвших боломжгүй юм.
Санхүүжилтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх асуудлыг хөрөнгө оруулалтын шингээх
чадвартай уялдуулан, тооцоо судалгааны үндсэн дээр шийдвэрлэдэг зарчимд шилжих нь
зүйтэй гэж үзэж байна.
Ирэх оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын бодлогын нэг онцлог нь төсвийн
харилцааны шинэ орчинг бүрдүүлэх, шинэчлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, төвлөрлийг
сааруулж бүс, орон нутгийн бие даасан байдлыг дээшлүүлэх, аймгийн төв, нийслэлийн
дэд бүтэц, байгаль орчны бохирдол, хот төлөвлөлт, иргэдийн нийгмийн асуудлуудыг
шийдвэрлэх талаар өмнөх жилд авч эхэлсэн бодлогын томоохон арга хэмжээг амжилттай
хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэж байгаа явдал юм.
Ирэх онуудын хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний бэлтгэлийг хангаж,
төслийн хэрэгжилтийг сайжруулж, үр ашиг, чанарыг дээшлүүлэх зорилгоор судалгаа
шинжилгээ, зураг төсөл, төсөв зохиох, ТЭЗҮ, норматив, техникийн баримт бичиг
урьдчилан боловсруулах зарчмыг 2014 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөгөө боловсруулахад онцгойлон анхаарлаа.
Ирэх оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа нь улс орны эдийн
засгийн өсөлт, макро эдийн засгийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, хүн амын бодит орлогыг
нэмэгдүүлж төрөөс үзүүлэх нийгмийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх,
иргэдийн сайн сайхан, аж төрөх таатай нөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэх юм.
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