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1. Эдийн засаг, санхүү төсвийн төлөв байдал  

Төсвийн өнөөгийн нөхцөл байдал  

 

Дэлхий нийтийг хамарсан Ковид-19 цар тахлын хэлбэр өөрчлөгдөж байгаа 

нь халдварын тархалт нэмэгдэхэд нөлөөлж байна. Хүн амаа бүрэн 

вакцинжуулсан улс орнууд ч эргээд халдвар хамгааллын дэглэмээ чангалж 

байна. Монгол Улсын Засгийн газраас цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд, 

орлогыг хамгаалах, бизнесийг дэмжих, эдийн засгийг сэргээх зорилгоор УИХ, 

Засгийн газраас 2020 онд 2.7 их наяд төгрөг буюу ДНБ-ий 7.3 хувьтай тэнцэх 

хэмжээний арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн бол 2021 онд 3.0 их наяд төгрөг буюу 

ДНБ-ий 7.1 хувьтай тэнцэх хэмжээний арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. 

 

Дээрх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 

оны 43 дугаар тогтоолын хүрээнд коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар 

тахлын эсрэг хариу арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа байгууллагаас бусад улс, 

орон нутгийн төсвийн байгууллагууд төсвийн хэмнэлтийн горимд ажиллаж, 

төлөвлөсөн арга хэмжээг зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага, үр дүн, ач холбогдлоор 

нь эрэмбэлж, хэрэгжилтийг нь хойшлуулах зэрэг арга хэмжээ авсан болно.  

 

Макро эдийн засгийн дунд хугацааны төсөөлөл  

 

Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийг 2022-2024 онд урт хугацааны 

өсөлтийн түвшинд буюу 5 орчим хувьд хүргэхээр зорьж 

байна.   Оюутолгойн далд уурхай, газрын тос боловсруулах үйлдвэр, төмөр 

зам, Залуус I, II, III хороолол, цэвэрлэх байгууламж, эрчим хүчний зэрэг төслүүд 

нь эдийн засгийн өсөлт гарахад нөлөөлөхөөр байна. Мөн Ковид-19 цар 

тахлын  дараагаар дэлхийн эдийн засаг, ялангуяа, худалдааны гол түнш орон 

болох БНХАУ-ын эдийн засаг хурдтай өсөхөөр байна. Энэ нь манай экспортын 

гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний эрэлт, үнэ тогтвортой, өндөр байх нөхцөл 

бүрдүүлж байна.  
  

  

Монгол Улсын гадаад худалдааны тэнцэл дунд хугацаанд дунджаар 

1.8 тэрбум ам.долларын ашигтай гарахаар төсөөлж байна.   Дэлхий 

нийтээр Ковид-19 цар тахлын  эсрэг вакцинжуулалт амжилттай хэрэгжсэнээр улс 

орнуудын эдийн засагт сэргэлт бий болохоор төсөөлж байна.  

  

Инфляцын түвшин дунд хугацаанд 6 орчим хувьд байхаар 

байна.  Монгол Улсын Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа “Эрүүл мэндээ 

хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-ний хүрээнд хүү 

багатай, хямд эх үүсвэртэй зээл олгохын зэрэгцээ, гаалийн шинэчлэлийг 

хэрэгжүүлснээр гадаад худалдааны эргэлт нэмэгдэж, бараа нийлүүлэлт, татан 
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авах үйл явц хялбар, шуурхай болж, бизнесийн зардал буурч нийлүүлэлтийн 

гаралтай инфляцын дарамт буурах төлөвтэй байна.  

 

Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны эхний 5 сарын гүйцэтгэл  

 

 Монгол  Улсын  нэгдсэн  төсвийн  нийт орлого 2021 оны эхний 5 сарын 

байдлаар 5,854.1  тэрбум  төгрөгт  хүрч,  төлөвлөсөн хэмжээнээс  71.7  тэрбум  

төгрөгөөр буюу 1.2 хувиар буурсан байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй 

харьцуулахад 2.3 их наяд төгрөг  буюу 64.3 хувиар өссөн үзүүлэлт юм. Нэгдсэн  

төсвийн  нийт  орлого өнгөрсөн оны  мөн  үеэс ийнхүү  нэмэгдэхэд  уул уурхайн  

салбарын  экспорт,  бизнесийн идэвхжил,   аж   ахуйн   нэгжүүдийн борлуулалт  

сэргэсэн  нь  голлох  нөлөөг үзүүлсэн байна. Энэ  оны  эхний  5  сарын  нүүрсний 

экспортын  биет  хэмжээ  төлөвлөсөнд хүрэхгүй байгаа боловч өнгөрсөн оны мөн 

үетэй харьцуулахад  2.4  сая  тонноор нэмэгдэж, 8.7 сая тоннд хүрээд байна.  

 

Монгол   Улсын   нэгдсэн төсвийн нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн 2021 

оны эхний 5 сарын гүйцэтгэлээр 7,308.1 тэрбум төгрөг төлөвлөгдсөнөөс   

6,172.1тэрбум төгрөгийн  буюу  84.5 хувийн,  улсын төсвийн зарлага 5,848.0 

тэрбум төгрөгөөр төлөвлөгдсөнөөс   5,101.4 тэрбум төгрөгийн буюу 87.2 хувийн 

гүйцэтгэлтэй гарсан байна. 

 

Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдал ба 2021 оны хүлээгдэж байгаа 

төсөв  

 

Дэлхий  нийтийг  хамарсан Ковид-19  цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд, 

орлогыг хамгаалахад  чиглэсэн  арга  хэмжээг улс орнууд өөрсдийн  эдийн  засаг,  

төсөв санхүүгийн   боломждоо   тааруулан хэрэгжүүлж байна. Монгол  Улсад 

Ковид-19 халдварын тархалт  4-6 дугаар саруудад эрс нэмэгдэж,  урьдчилан  

тооцох боломжгүй    нөхцөл  байдал  үүссэн нь   иргэдийн   эрүүл   мэнд,   орлогыг 

хамгаалахад   чиглэсэн   зайлшгүй шаардлагатай  нэмэлт  санхүүжилтийг 2021 

оны сүүлийн хагаст хэрэгжүүлэх шаардлага үүсэж байна.  Иймд  Ковид-19 цар 

тахлын үед иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл мэндийн салбарын нэн 

шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлэх, иргэдийн орлогыг хамгаалах 

зорилгоор олгож буй хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж болон нийгмийн халамжийн 

тэтгэвэр, тэтгэмжийг нэмэгдүүлсэн хэлбэрээр нь он дуустал олгох, түүнчлэн айл 

өрх, аж ахуйн нэгжийн төлөх хэрэглээний төлбөрийн чөлөөлөлтийг он дуустал 

үргэлжлүүлэн олгохоор төсвийн тодотголд тусгаад байна.  

 

Төсвийн тодотгол батлагдсанаар Ковид-19 цар тахлын үед иргэдийн эрүүл 

мэндийг хамгаалахад нийт 735.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх  

ба ингэснээр нийслэл болон хөдөө орон нутагт үүсээд байгаа халдварт цар 

тахлыг даван туулахад дэмжлэг болох юм. 

 

Мөн УИХ-аас  2021  оны  6  дугаар сарын 11-ний өдөр баталсан “Нийгмийн 

даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай”, “Нийгмийн  даатгалын  тухай 
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хуулиудыг  хэрэглэх  журмын  тухай хуульд  өөрчлөлт оруулах тухай хууль”-иар    

2021  оны  7  дугаар  сарын  1-ний өдрөөс эхлэн  ажил  олгогч  болон 

даатгуулагчаас   төлөх   тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг тус бүр 8.5 хувь, сайн  

дурын  даатгуулагчийн  тэтгэврийн даатгалд сард төлбөл зохих шимтгэлийн доод 

хэмжээг 11.5 хувь байхаар тогтоож өмнөх хэмжээнээс   1-2   нэгжээр  бууруулсан.  

Энэхүү өөрчлөлт  нь  Нийгмийн  даатгалын сангийн  2021  оны төсвийн  тухай  

хуулиар  баталсан  НДШ-ийн  орлогын  төлөвлөгөөг  94.0  тэрбум төгрөгөөр  

бууруулж,  энэ  хэмжээгээр улсын төсвөөс тэтгэврийн даатгалын санд олгох 

татаас нэмэгдэж байна. 

 

2. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2022 оны хязгаар 

 

Төсвийн тухай хуулийн 4.1.8-д “жилийн төсвийн хязгаар гэж төсвийн тусгай 

шаардлага, дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд нийцүүлэн төсвийн 

ерөнхийлөн захирагчийн тухайн жилийн төсөв боловсруулахад баримтлах 

орлогын доод хэмжээ, зарлагын дэд хэмжээг”, 8.3.3-т “Засгийн газар төсвийн 

ерөнхийлөн захирагчийн жилийн төсвийн хязгаарын төслийг хэлэлцэн жил 

бүрийн 7 дугаар сарын 01-ний дотор батлах”, 8.3.4-т “санхүү, төсвийн асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага Засгийн газрын баталсан жилийн 

төсвийн хязгаарыг төсвийн удирдамжийн хамт жил бүрийн 7 дугаар сарын 5-ны 

дотор төсвийн ерөнхийлөн захирагчид хүргүүлэх” гэж заасны дагуу Засгийн 

газрын 2021 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 178 дугаар тогтоолоор “Төсвийн 

ерөнхийлөн захирагч нарын 2022 оны төсвийн хязгаар”-ыг баталлаа. (Улсын 

төсөв, нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсвийн 

хязгаарыг Сангийн сайдын албан бичгийн 2 дугаар хавсралтаас үзнэ үү) 

Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ны өдөр Улсын 

Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуульд 

өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын хэмжээ 

15,748.3 тэрбум төгрөг байгаа бол Улсын Их Хурлын 2021 оны 5 дугаар сарын 6-

ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар батлагдсан 2022 оны нэгдсэн 

төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ 14,852.0 тэрбум төгрөг буюу нэгдсэн төсвийн 

нийт зарлагын хэмжээ 2022 онд 896.3 тэрбум төгрөгөөр буурахаар байна. 

Үүнээс гадна Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан төсвийн 

алдагдлын тусгай шаардлагаар 2021 онд төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл -8.8 

хувь байгаа бол 2022 онд -5.1 хувь болж буурах юм. Иймд Засгийн газраас 

төсвийн орлогыг бүрэн дайчлах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, эсхүл төсвийн 

зарлагыг хумих, хэмнэлтийн горимыг үргэлжлүүлэн авч хэрэгжүүлэх шаардлага 

үүсэж болзошгүй байна. 

ТЕЗ нарын 2022 оны төсвийн хязгаарыг тогтооход дараах бодлого, чиглэл 

баримталсан болно. Үүнд: 

1. Төсөвт байгууллагууд төлөвлөсөн арга хэмжээг зайлшгүй хэрэгцээ 

шаардлага, үр дүн, ач холбогдлоор нь эрэмбэлж, төсөв хэмнэх горимд 

үргэлжлүүлэн ажиллах; 
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2. Бүх шатны төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт үе 

шаттайгаар шилжүүлэхийг дэмжиж, төрийн үйлчилгээг цахим 

хэлбэрээр шуурхай, нээлттэй ил тод, үр ашигтай, өгөөжтэй, 

хэмнэлттэй байдлаар иргэдэд хүргэх, төсвийн сахилга, хариуцлагыг 

дээшлүүлэх; 

3. Татварын хамрагдалтыг нэмэгдүүлж, бүртгэл, үнэ шилжилтийн 

хяналтыг сайжруулж, татварын суурийг өргөжүүлэх; 

4. Төрийн өмчит компаниудын чиг үүрэг, бүтцийг шинэчлэн зохион 

байгуулж, засаглалыг сайжруулж, ашигт ажиллагаа, өгөөжийг 

нэмэгдүүлэн ил тод болгох; 

5. Ашигт малтмалын борлуулалт, тээвэрлэлтийг ил тод болгох, дахин 

сэргээгдэхгүй ашигт малтмалыг үнэгүйдүүлэхээс сэргийлэх, байгалийн 

баялгаас татварыг бүрэн хураах чиглэлээр үе шаттай хэрэгжүүлж 

байгаа шинэчлэлийн ажлыг үргэлжлүүлэх; 

6. Чанар, үр дүн, гүйцэтгэлд суурилсан төсвийн зарлагын шинэчлэлийг 

хэрэгжүүлж, төсвийн хуваарилалтын  үр ашгийг сайжруулах; 

7. Хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тогтвортой түвшинд хадгалж, эдийн 

засгийн идэвхжилийг үргэлжлүүлэн дэмжих; 

8. Гадаад өрийг хямд эх үүсвэрээр дахин санхүүжүүлж, төсөвт учрах 

хүүгийн зардлыг бууруулах; 

9. Гадаад зээлийн эх үүсвэрийг эдийн засаг, нийгэмд зайлшгүй 

шаардлагатай төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэхэд чиглүүлэх. 

 

 Орон нутгийн суурь орлого, суурь зарлага 

Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр баталсан 

“Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” 

хууль болон энэхүү хуулийг дагалдан батлагдсан “Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах тухай” хууль 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж 

эхэлнэ.  

Хуулийн өөрчлөлтөөр аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын 40 хувийг 

орон нутгийн суурь орлогод шилжүүлсэн бол Төсвийн тухай хуулийн 58 дугаар 

зүйлд заасан орон нутгийн төсвийн суурь зарлагад тооцогддог зарим чиг үүргүүд 

нь Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын 

тухай хууль (МУЗЗНДНТУТ)-ийн 27 дугаар зүйлд зааснаар засаг захиргааны 

нэгжийн удирдлагаар төлөөлөн гүйцэтгүүлэх төрийн чиг үүрэгт  шилжсэн байна.  

Тухайлбал, орон нутгийн төсвийн суурь зарлагын дийлэнх хувийг эзэлдэг 

нийгмийн халамж, үйлчилгээ, байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ, 

соёлын үйлчилгээ зэрэг чиг үүрэг орон нутгийн суурь зарлагад тооцогддог байсан 

бол шинэ хуулиар тусгай зориулалтын шилжүүлэг болж өөрчлөгдсөнөөр  орон 

нутгийн суурь зарлага буурахаар байна. 

Иймд Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 

2023-2024 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд  үзүүлэлтэд нийцүүлэн  орон 
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нутгийн төсвийн суурь орлого, зарлагыг урьдчилсан байдлаар 2021 оны түвшинд 

тооцсон болно. 

Хүснэгт 1. Орон нутгийн 2022 оны төсвийн төслийг хянахад баримтлах  суурь орлого, суурь зарлагын 

хэмжээ (сая.төгрөг) 

 

Суурь орлого 

Суурь зарлага 

Төсвөөс санхүүжих ОНХС-с санхүүжих 

    . 1 . . 2 . . 3 . 

1. Архангай 10,554.0 19,034.7 540.0 

2. Баян-Өлгий 12,519.9 15,662.4 358.6 

3. Баянхонгор 12,668.5 25,335.5 635.4 

4. Булган 26,632.9 23,610.8 534.3 

5. Говь-Алтай 9,471.5 19,777.7 479.4 

6. Дорноговь 33,407.9 19,868.2 184.5 

7. Дорнод 24,411.0 15,941.8 500.0 

8. Дундговь 8,724.6 16,039.4 244.5 

9. Завхан 12,053.1 23,999.8 308.4 

10. Өвөрхангай 15,847.0 26,608.8 489.4 

11. Өмнөговь 172,980.8 39,719.9 376.8 

12. Сүхбаатар 11,308.4 16,876.2 494.8 

13. Сэлэнгэ 25,723.4 24,707.0 482.5 

14. Төв 25,780.4 28,468.7 538.7 

15. Увс 12,231.6 22,505.8 443.0 

16. Ховд 14,014.8 19,315.3 523.9 

17. Хөвсгөл 15,803.4 29,121.9 962.4 

18. Хэнтий 15,091.6 23,257.7 577.4 

19. Дархан-Уул 28,991.0 15,040.7 1,025.1 

20. Улаанбаатар 1,103,450.4 295,614.4 205.9 

21. Орхон 66,296.0 16,573.3 301.1 

22. Говь-Сүмбэр 6,605.1 6,473.7 61.2 

 Нийт 1,664,567.4 743,553.7 10,267.3 

 
Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2021 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн 53 

дугаар захирамжийн дагуу Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 

түүний удирдлагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад өөрийн салбарын 

хууль тогтоомжийг нийцүүлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг Сангийн сайдын 2021 

оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 58 дугаар тушаалаар байгуулж, холбогдох 

хуулиудыг нийцүүлэх ажлууд хийгдэж байна.  

Тус хуулийн төслүүдийг Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийн 

төслийг Улсын Их Хуралд өргөн барихад хамт өргөн мэдүүлж, хэлэлцүүлэхээр 

төлөвлөж байна. 

3. Орон нутгийн хөгжлийн сан  

 
 Улсын Их Хурлаас 2020 оны 11 сарын 13-ны өдөр баталсан  “Малын тоо 

толгойн албан татварын тухай хууль, энэ хуулийг дагаж мөн өдөр Төсвийн тухай 

хуульд орсон нэмэлтийн дагуу малчин, мал бүхий этгээдээс сум, дүүргийн төсөвт 

төлөх малын тоо толгойн албан татварыг тухайн сум, дүүргийн орон нутгийн 

хөгжлийн сан (ОНХС)-д төвлөрүүлэхээр болсон. Хуулийн дээрх өөрчлөлттэй 

холбогдуулан Сангийн сайдын 2021 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 86 дугаар 
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тушаалаар “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам” шинэчлэн 

батлагдаж, ОНХС-д төвлөрөх малын тоо толгойн албан татварын орлогын эх 

үүсвэрийг сум, дүүргийн түвшинд хэрхэн төлөвлөж, зарцуулах зохицуулалтыг 

тусгасан.  

Мөн Дэлхий нийтийг хамарсан Ковид-19 цар тахлын улмаас 2020 онд 
улсын төсвийн орлого төлөвлөсөн хэмжээнд хүрээгүйгээс ОНХС-ийн шилжүүлэг 
дутуу хийгдсэн билээ. Иймд 2022 онд тус сангийн хөрөнгөөр төлөвлөсөн ажил, 
төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээг зохион байгуулахдаа дээрх эрсдэлийг тооцоолон 
анхаарч ажиллана уу. 

  

4.  ТЕЗ нарын 2022 оны төсвийн төсөл бэлтгэх зааварчилга 
 

4.1. Өмнөх жилийн удирдамжаас өөрчлөгдсөн зүйлс: 

 

1) Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2022 оны төсвийн саналыг онлайнд 

суурилсан FISCAL-B системээр хүлээн авах тул удирдамжид хавсралт шинээр 

нэмэв.   

 

2)   Төсвийн зарцуулалтын үр ашиг, сахилга батыг сайжруулж, орон тоо, 

цалин хөлсний төлөвлөлтийг оновчтой болгох, Төрийн албаны цалингийн 

нэгдсэн систем (ТАЦНС)-ийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэх зорилгоор дараах  

зүйлсийг төсвийн удирдамжид шинээр тусгав. Үүнд: 

 

i.  Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил (2101) болон Бусдаар 

гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж (210801) зардлын эдийн 

засгийн зүйлсийн бүлэг хооронд хийх зохицуулалт; 

 

ii.  Төрийн албан хаагчийн тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж, 

хуульд заасны дагуу зарим салбарт олгодог хөдөө орон нутагт тогтвор 

суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэгийг  2022 оноос 

эхлэн  ТАЦНС-ээр дамжуулан олгох бэлтгэл ажилтай холбоотой зааварчилгаа.   

 

3) Жендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлтийг нэвтрүүлэх хүрээнд төсвийн бүх 

ерөнхийлөн захирагч нар болон туршилтын яамдад хүргүүлэх маягтууд;   

4) Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад 

төрөөс үзүүлэх мөнгөн тэтгэмж авах албан хаагчийн судалгааны маягт НМ-08 

шинээр нэмэгдсэн;  

5) Орон нутгийн сонгуулийн үр дүнгээр ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчид 

олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн тооцоо, судалгаатай холбоотой НМ-10, НМ-10а 

маягт шинээр нэмэгдсэн.  

6)  Боловсролын салбарт хийх санхүүжилтийн тогтолцооны шинэчлэлтэй 

уялдуулан ерөнхий боловсрол, сургуулийн өмнөх боловсрол, насан туршийн 

боловсролын төсвөөр хэрэгжүүлэх хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлтийг тодорхойлох 

зорилгоор  НМ-11 маягт шинээр нэмэгдсэн.  
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4.2. Төсвийн орлого 

Орон нутгийн 2022 оны төсвийн орлогын төсөөллийг боловсруулахад 
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй төсвийн болон татварын хууль тогтоомжийг 
мөрдөж, орлогын боломжит эх үүсвэрүүдийг дайчлах, бааз суурийг өргөжүүлэх, 
нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн зорилтуудыг биелүүлэхэд шаардлагатай 
санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд ач холбогдол өгч ажиллах бөгөөд дараах 
зүйлсийг баримтална: 
    

4.2.1. Засгийн газар баталсан суурь орлогын хэмжээг бууруулахгүй байх; 

4.2.2. Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 

удирдлагын тухай хуулийг дагалдан  2020 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр 

батлагдсан Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар 

зохицуулсан өөрчлөлтүүдийг анхаарч үүнд холбогдох төсвийн орлогын 

төсөөллийг эдийн засгийн суурь үзүүлэлт, татвар төлөгчийн мэдээлэл, тооцоо, 

судалгаанд үндэслэн 2022 оны төсвийн орлогын төсөөллийг боловсруулах; 

 

4.2.3. шинээр батлагдсан хууль тогтоомж, төсвийн орлого бүрдүүлэлтэд 

нөлөө үзүүлэх үр дагавар бүхий шийдвэрийн нөлөөллийг тооцож, холбогдох 

мэдээлэл материалыг хавсаргаж ирүүлэх (Иргэдийн хурлын тогтоол г.м); 

 

4.2.4. хувь хүний орлогын албан татварын төсөөллийг боловсруулахад 

Нийгмийн даатгалын байгууллагад байгаа цалин, хөдөлмөрийн хөлс болон 

түүнтэй адилтгах орлогын албан татвар төлөгч иргэдийн мэдээллийг татварын 

мэдээллийн баазтай тулгаж, хөдөлмөр эрхлэгчдийн тоо, цалингийн сан, 

ажилласан хугацаа зэргийн гүйцэтгэлийг 2021 оны хагас жилийн болон өнгөрсөн 

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар гаргаж төсөөллийг боловсруулахад ашиглах; 

 

4.2.5. иргэдийн хадгаламжийн хүүгийн орлогод ногдуулах татварын 

орлогыг тооцоход шаардагдах мэдээллүүдийг холбогдох банк, санхүүгийн 

байгууллагаар гаргуулж, эдгээр мэдээлэлд үндэслэн орлогын тооцооллыг хийх; 

 

4.2.6. хөрөнгийн татварын орлогын төсөөллийг хийхэд хөрөнгийн үнэлгээ, 

бүртгэлийн мэдээллийг ашиглах; 

 

4.2.7. байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогыг эдийн засгийн 

ангиллын дагуу тус бүрээр тооцож, тооцоо судалгааг холбогдох баримтын хамт 

ирүүлэх; 

 

4.2.8. орон нутагт уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн 

нэгжүүдийн олборлолт, борлуулалтын төсөөллийн талаарх мэдээллийг бэлтгэх;  

 

4.2.9. төрийн өмчит компаниас төсөвт төвлөрүүлэх ногдол ашгийн 

хэмжээний төсөөллийг аж ахуйн нэгж бүрээр хийх; 

 

4.2.10. орон нутгийн төсвийн орлогын тооцооллыг энэхүү удирдамжид 

хавсаргасан (03.ОН төсвийн орлогын тооцоолол.xlsx)  маягтын дагуу хийж, 
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шаардлагатай мэдээллийг ирүүлэх бөгөөд ийнхүү ирүүлээгүй тохиолдолд 

орлогын төсөөллийг Сангийн яаманд байгаа мэдээлэлд үндэслэн боловсруулах 

болно гэдгийг анхаарах. 

 

4.2.11. орон нутгаас төсвийн орлогын төлөвлөлттэй холбоотойгоор 

ирүүлсэн тооцоо, судалгаа, мэдээллийг тодруулах зорилгоор Сангийн Яамнаас 

тухайн орон нутгийн төсвийн мэргэжилтэнтэй утсаар шууд холбогдох тул 

орлогын төлөвлөлтийг хянах хугацаанд бэлэн байдлыг хангаж ажиллах. 

 

4.3. Төсвийн урсгал зардлын санал бэлтгэх 

 

4.3.1. Төсвийн урсгал зардлын төлөвлөлтийг 02.Төсвийн саналын 

маягт-2022.xlsx-ын дагуу бэлтгэх (Бүх ТЕЗ нар нарийвчилсан зааварчилгааг 

энэхүү удирдамжийн 4.12 дахь хэсгээс харах); 

 

4.3.2.  Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн 

бодлогод тусгагдсан эрүүл мэнд, боловсрол, байгаль орчны салбарын холбогдох 

хөтөлбөрүүдэд хуваарилах төсвийн саналыг шинэ аргачлалаар хүлээн авахтай 

холбогдуулан 05.Үр дүнд суурилсан төсвийн санал бэлтгэх аргачлал.docx-д 

заасны дагуу бэлтгэж  ирүүлэх (ЭМЯ, БШУЯ,  БОАЖЯ, ХНХЯ, ХХААХҮЯ-д 

зориулсан  зааварчилгааг энэхүү удирдамжийн 4.5.1 дэх хэсгээс харах); 

 

4.3.3. Жендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлтийг нэвтрүүлэх хүрээнд төсвийн 

бүх ерөнхийлөн захирагч нараас авах судалгаа болон туршилтын яамд (БШУЯ, 

ХНХЯ)-аас хүлээн авах төсвийн саналыг 06.ЖМТ-ийн асуулга болон төсвийн 

санал бэлтгэх заавар.xlsx-д заасны дагуу бэлтгэж ирүүлэх (зааварчилгааг 

энэхүү удирдамжийн 4.5.2 дахь хэсгээс харах);  

 

4.3.4. Боловсролын салбарт хийх санхүүжилтийн тогтолцооны 

шинэчлэлтэй уялдуулан ерөнхий боловсрол, сургуулийн өмнөх боловсрол, 

насан туршийн боловсролын төсвөөр хэрэгжүүлэх хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлтийг 

энэхүү удирдамжийн 02.Төсвийн саналын маягт-2022.xlsx-ын хавсралтад 

заасан НМ-11 маягтын дагуу бэлтгэж ирүүлэх (БШУЯ, аймаг, нийслэлийн 

Боловсролын газар); 

 

4.3.5. Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний төсвийг төлөвлөхдөө эрүүл 

мэндийн салбарын санхүүжилтийн шинэчлэлийн хүрээнд Эрүүл мэндийн 

даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2021 оны 3 дугаар тогтоолын дагуу тусламж, 

үйлчилгээний тарифаар тооцож Монгол Улсын 2022 оны төсвийн нэгдүгээр 

хавсралтаар батлагдах хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлттэй шууд хамааралтай 

байхаар бэлтгэж ирүүлэх (ЭМЯ);    

 

4.3.6. Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлыг 

байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 18.1-т заасан хувь, 

хэмжээний доод хязгаараас багагүй байхаар тооцож ирүүлэх. Түүнчлэн 
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байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлого давах тохиолдолд түүнээс байгаль 

орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээнд зарцуулах хэсгийг Байгалийн 

нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 18.1-т заасан хувь хэмжээгээр тооцож 

ирүүлэх (БОАЖЯ). 

 

4.3.7. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан, мэргэжлийн боловсрол, сургалт, 

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ, төсвийг хүрэх үр дүн, үйлчилгээний чанар, 

гүйцэтгэлд суурилсан байдлаар дахин хуваарилах, хэрэгжүүлэх стратеги, хүрэх 

үр дүнг хэрхэн хэмжих талаар санал бэлтгэж ирүүлэх (ХНХЯ);  

 

4.3.8. Ноос, арьс шир,  мах, улаанбуудай зэрэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд  

улсын төсвөөс олгож байгаа жил бүр татаас, урамшууллын санхүүжилтийн 

механизмыг боловсронгуй болгоход чиглэсэн дараах асуудлаар санал бэлтгэж 

ирүүлэх (ХХААХҮЯ) : 

 

4.3.8.1.   эдийн засгийн үр ашиг, хүрэх үр дүн, хариуцлагатай нь 

уялдуулах зорилгоор малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээ,  вакцинжуулалтад хамрагдсан байдлыг харгалзах; 

4.3.8.2.  татвар, нийгмийн даатгал, статистик, мал эмнэлгийн ерөнхий 

газрын нэгдсэн систем болон бусад төрийн байгууллагуудын хооронд мэдээлэл 

солилцох нөхцөлийг бүрдүүлсэн системд үндэслэн хэрэгжүүлдэг байх; 

4.3.8.3.   цаашид урамшуулал, дэмжлэгийг хэт хавтгайруулан олгох биш 

зөвхөн төрийн дэмжлэг зайлшгүй шаардлагатай байгаа бүтээгдэхүүнд чиглүүлэх, 

хөдөө аж ахуйн салбарыг бизнесийн зарчмаар үйл ажиллагаа явуулах 

чадамжтай болгох, бие даан хөгжүүлэх. 

 

4.4. Цалин хөлс, бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр 
болон төрийн албан хаагчид олгох тэтгэмж, урамшуулал 

Төсвийн байгууллагын орон тоо, цалин хөлсний төлөвлөлтийг оновчтой 

болгох, төсвийн сахилга бат, зарцуулалтын хяналтыг сайжруулах зорилгоор 

Сангийн яам 2021 оноос эхлэн хууль тогтоомжид заасны дагуу төрийн нууцад 

хамаарахаас бусад бүх шатны төсвийн байгууллагын албан хаагчдын цалин 

хөлсийг байгууллагын нягтлан бодогч Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем 

(ТАЦНС)-д тооцон, хувь хүний банкин дахь дансанд шууд шилжүүлэн олгож 

байна. Ингэхдээ Төрийн албаны зөвлөл (ТАЗ)-ийн Хүний нөөцийн нэгдсэн систем 

(ХННС)-д бүртгэлтэй төрийн албан хаагчдын мэдээллийг ТАЦНС-д веб-сервис 

холболтоор хүлээн авч цалин хөлсний тооцоолол хийж байна. 

Цалин хөлсний тооцоолол болон төлбөр тооцоог автоматжуулах, хүрээнд 

засаж сайжруулах шаардлагатай дор дурдсан зохицуулалт хийхээр төлөвлөж 

байна: 

Нэг. “Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний 

төлбөр хураамж” (210801) зардлын зүйлээс хувь хүнд олгож байгаа цалин 

хөлс, түүнтэй адилтгах зардлыг Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 
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(2101) зардлын зүйлсийн бүлэгт шилжүүлж төлбөрийг ТАЦНС-ээр 

гүйцэтгэнэ. 

2021 оны эхний 5 сарын өссөн дүнгээр 210801 зардлын зүйлээс 257 

байгууллага  нийт 5.8 тэрбум төгрөгийг хувь хүнд цалин хөлс хэлбэрээр гаргаж 

НДШ, ХХОАТ-ыг мөн төлсөн байна1. Оны сүүлийн хагаст энэ дүн 2 дахин 

нэмэгдэх хандлагатай байна.  Дараах төрлийн үүрэг бүхий хүмүүс дээрх зардлын 

зүйлээс цалин урамшуулал авч байна:  

1. Улсын шигшээ багийн тамирчид; 

2. Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид; 

3. Олон нийтийн цагдаа; 

4. Зөвлөл, хороо, комиссын дарга, гишүүд болон орон тооны бус гишүүд; 

5. Орон тооны бус байцаагч, төлөөлөгч; 

6. Хэсгийн ахлагч, олон нийтийн байцаагч; 

7. Харуул хамгаалалтын ажилтан; 

8. Архив үйлчилгээний нэгдсэн төвийн гэрээт ажилчид; 

9. Үндэсний статистикийн хорооны гэрээт судлаачид; 

10. Галч; 

11. Малчин;  

12. Гэрээт ажилтан; 

13. Бусад. 

Эдгээр хүмүүст төрийн байгууллагаас тогтмол олгодог цалин 

урамшууллыг цалин хөлсний буюу байвал зохих бүлэгт шилжүүлэх зохицуулалт 

хийснээр 1/ үндсэн болон гэрээт хэлбэрээр ажиллаж байгаа боловч ТАЦНС-ээр 

цалин хөлсөө авах боломжгүй байгаа ажилтнуудыг системд хамруулж нийт орон 

тоо бодитой болох; 2/ үндсэн ажлаас гадуур зөвлөл, хороодод нэмэлт цалин 

хөлс, урамшуулал авч байгаа төрийн албан хаагчдын тоог гаргах; 3/ 2102 бүлэгт 

төлөвлөгдсөн НДШ-ийн зардал хэтэрч, шимтгэлийн өр үүсгэдэг байдлыг арилгах; 

4/ ТАЦНС-ээс гардаг ХХОАТ, НДШ-ийн мэдээ тайланд гараас засвар оруулж, 

илгээж байгаа техник ажлыг хөнгөвчлөх; 5/ төсвийн байгууллагын нягтлан бодогч 

нар хувь хүнд олгох цалин хөлсийг ТАЦНС-ээс гадна төлбөрийн хүсэлт бичин 

шилжүүлэг хийдэг техник ачааллыг арилгах зэрэг ач холбогдолтой юм. 

Дээрх асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 3 алхам бүхий зохицуулалт хийнэ: 

 Алхам 1: Цалин хөлсний бүлэг дэх Гэрээт ажлын хөлс (210105) кодтой 

зардлын зүйлийн талбарыг бүрэн чөлөөлнө. Үүний тулд 210105 дээр байгаа 

зардлыг 2101 бүлгийн бусад талбарт шилжүүлэх зохицуулалт хийнэ. 

Хүснэгт 2. Гэрээт ажлын хөлс (210105) зардлын зүйлийг шилжүүлэх ТЕЗ-ийн жагсаалт   

ТӨСВИЙН 
ЕРӨНХИЙЛӨН  

ЗАХИРАГЧ 

ҮНДСЭН АЖИЛТАН ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН 

2021 оны эхний 5 сар 2021 оны эхний 5 сар 

I II III IV V I II III IV V 

УЛСЫН ТӨСӨВ 10 11 10 9 7 92 97 100 88 87 

 
1 210801 зардлын зүйлээс “цалин” гэсэн гүйлгээний утга орсон зардлын ваучераас түүвэрлэж авсан дүн.  
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МУЕ Прокурор - - - - - - - - - 2 

МУЕ Аудитор 5 6 6 4 3 39 43 44 33 22 

БОАЖ-ын сайд 1 - - - - - - - - - 

БШУ-ны сайд - - - - - 3 5 5 5 5 

УУХҮ-ийн сайд 1 1 1 1 1 18 17 20 20 22 

ХНХ-ын сайд - 1 - 1 - - - - - - 

ХЗДХ-ийн сайд 3 3 3 3 3 32 31 30 29 29 

ХХААХҮ-ийн сайд - - - - - - 1 1 1 1 

Соёлын сайд - - - - - - - - - 6 

ОРОН НУТГИЙН 
ТӨСӨВ 

1044 1140 1170 1198 1220 1056 1070 1136 1153 1167 

Архангай 14 40 60 47 57 30 32 36 33 32 

Баян-Өлгий 100 95 93 105 106 13 17 24 30 29 

Баянхонгор 10 11 9 13 11 13 15 19 20 15 

Булган 42 50 55 56 60 25 29 32 34 32 

Говь-алтай 123 117 115 117 117 281 277 284 292 283 

Говь-сүмбэр 9 7 12 11 12 6 8 7 10 10 

Дархан-уул 12 19 19 19 19 29 27 30 31 30 

Дорноговь 3 5 7 5 6 60 52 52 54 55 

Дорнод 28 28 31 30 30 53 55 56 61 61 

Дундговь 5 28 24 24 24 11 9 14 10 9 

Завхан 54 56 57 57 57 24 25 28 28 29 

Орхон 1 1 1 1 1 - - - - - 

Өвөрхангай 38 32 32 30 30 30 18 18 20 21 

Өмнөговь 7 8 8 8 8 4 5 10 10 23 

Сүхбаатар 18 27 34 34 26 36 34 42 38 34 

Сэлэнгэ 72 95 69 95 86 48 55 54 61 60 

Төв 139 137 134 132 140 135 130 148 136 156 

Увс 126 124 128 128 125 148 146 144 146 148 

Ховд 54 52 64 60 70 35 38 45 42 46 

Хөвсгөл 34 47 57 89 97 16 22 24 26 26 

Хэнтий 154 160 160 136 137 43 53 55 53 53 

Улаанбаатар 1 1 1 1 1 16 23 14 18 15 

НИЙТ 1054 1151 1180 1207 1227 1148 1167 1236 1241 1254 

 

 Гэрээт ажлын хөлс (210105) зардлын зүйл дээр улс, орон нутгийн төсвийн 

байгууллагын үндсэн болон гэрээт нийт 2,400 орчим ажилтны зардлыг 210101, 210102, 

210103, 210104 зардлын зүйлийн аль тохироход шилжүүлж оруулна. Энэхүү шилжүүлэх 

ажлыг төсвийн байгууллага өөрсдөө 2022 оны төсвийн санал боловсруулахдаа хийнэ. 

Алхам 2:  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр 

хураамж (210801) зардлын зүйл дээр байгаа боловч  байгууллагын үндсэн болон 

гэрээт орон тоонд байвал зохих хүмүүсийн цалин хөлсний зардлыг 210101, 

210102, 210103, 210104 зардлын зүйлийн аль тохирох дээр шилжүүлж оруулна.  

 Харин дээрхээс бусад орон тооны бус хүмүүст олгох цалин урамшууллыг   

өмнө нь чөлөөлж бэлдсэн 210105 зардлын зүйлд шилжүүлнэ.   
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Алхам 2-ыг гүйцэтгэхийн тулд  210801-ээс 2101 бүлэгт шилжиж байгаа 

хувь хүний мэдээллийг ТАЗ-ийн ХННС-д заавал бүртгэх шаардлагатай. Үүний 

тулд  тухайн байгууллагын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ажилтан хувь хүний 

мэдээллийг ТАЗ-ийн ХННС-д дараах байдлаар оруулна:  

 

1/ Цалин хөлс нь зардлын зүйлийн 210101-210104-т шилжих  байнгын 

үндсэн хэлбэрээр ажилладаг хувь хүний мэдээллийг ХННС-ийн “Үндсэн 

ажилтан” гэснийг сонгож; 

2/ Цалин хөлс нь зардлын зүйлийн 210101-210104-т шилжих гэрээт 

хэлбэрээр ажилладаг хувь хүний мэдээллийг ХННС-ийн “Гэрээт ажилтан” 

сонголтын “Байнгын” гэснийг сонгож; 

3/ Цалин урамшуулал нь зардлын зүйлийн 210105-т шилжих хувь хүний 

мэдээллийг ХННС-ийн “Гэрээт ажилтан” сонголтын “Түр” гэснийг сонгож.  

 

Алхам 3:  Алхам 1 болон Алхам 2-т заасан зохицуулалтын дагуу хийгдсэн 

өөрчлөлтийн үр дүн болох орон тоог энэхүү удирдамжийн хавсралт 04.Fiscal-B 

гарын авлага.doc зааврын дагуу төсвийн төлөвлөлтийн Fiscal-B программ дахь 

төсвийн бусад мэдээллийн ангилал хэсэгт оруулна.  

 

Зардлын зүйлийн 210105 руу шилжсэн “гэрээт ажилтан-түр” статусаар 

ХННС-д бүртгэсэн хувь хүний цалинг Fiscal-B программд оруулахдаа 

“шатлалгүй цалин” гэснийг сонгоно.  

 

Анхааруулга: Цаашид бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил 

үйлчилгээний төлбөр хураамж (210801) зардлын эдийн засгийн зүйлээс хувь 

хүнд олгох цалин хөлс, урамшуулал, ХХОАТ, ажил олгогчоос төлөх НДШ-ийн  

зардал гаргахгүй бөгөөд зөвхөн хуулийн этгээдэд төлөх ажил, үйлчилгээний 

төлбөр гарна. 

Гурав. Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж (213207) 

болон  Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад 

төрөөс үзүүлэх дэмжлэг (213208)-ийг 2022 оноос эхлэн ТАЦНС-ээр 

дамжуулан олгоно.  

ТАЗ-ийн ХННС-ийн “Ажилтан” цэсийн “Туршлага-ур чадвар” хавтсанд 

2022 онд өндөр насны тэтгэвэрт гарах болон хөдөө орон нутагт тогтвор 

суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг авах албан 

хаагчийн  ажлын туршлага (төрийн болон хувийн хэвшилд ямар албан тушаал 

хашиж байсан),  ажилласан хугацаа (жил, сар, өдөр)-ны мэдээлэлд баяжуулалт 

хийнэ. Мэдээллийн баяжуулалтыг байгууллагын хүний нөөцийн асуудал 

хариуцсан ажилтан 2021 оны 8 дугаар сарын 01-15-ны дотор хийж гүйцэтгэнэ. 

Энэ хугацаанаас өмнө ХННС-д холбогдох хөгжүүлэлт болон гарын авлагыг ТАЗ-

өөс хийж дуусгасан байна.  ХННС-д мэдээллийн баяжуулалт хийхтэй холбоотой 

асуудлыг ТАЗ-өөс тодруулна уу.  
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Төрийн албанд ажилласан жилийн мэдээллийг оруулахдаа Засгийн 

газрын 2019 оны 7 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Төрийн албан 

хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох 

журам”-д заасныг баримтална. 

4.5.   Үр дүнд чиглэсэн болон Жендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт 

 

4.5.1. Тогтвортой хөгжлийн зорилгод нийцсэн төсвийн төлөвлөлт  

Улсын Их Хурлын 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн 52 дугаар 

тогтоолоор “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого 

батлагдсан ба энэ нь Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030-

ын шинэчилсэн хувилбар юм. Сангийн яам НҮБХХ-ийн дэмжлэгтэйгээр Монгол 

Улсын тогтвортой хөгжлийн зорилтод нийцсэн төсвийн төлөвлөлтийг салбарын 

зарим яамдад туршиж эхлээд байна. 

 Туршилтын хүрээнд салбарын тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хангахад 

чиглэсэн төсвийн шинэ аргачлалыг дунд хугацааны  төсвийн төсөл бэлтгэхэд 

ашиглаж байгаа бөгөөд үүнд эрүүл мэнд, байгаль орчин, боловсрол, хөдөлмөр 

эрхлэлт, мэргэжлийн боловсролыг хөтөлбөрүүд хамрагдаж байна. 

 Иймд  БШУЯ, БОАЖЯ, ЭМЯ, ХНХЯ-аас хүлээн авах 2022 оны төсвийн санал 

бэлтгэх  зааварчилгааг (05.Үр дүнд суурилсан төсвийн санал бэлтгэх 

аргачлал.docx)- хавсаргаж оруулав. Туршилтын яамд төсвийн саналаа 

02.Төсвийн санал бэлтгэх маягт 2021.xls файлын ТМ-01(ТЗХ) хуудсыг 

ашиглаж бэлтгэнэ.   

4.5.2. Жендерийн мэдрэмжтэй төсвийн төлөвлөлт (ЖМТ) 

Монгол Улсын Засгийн газар үр дүнд суурилсан төсвийн санхүүжилтийн 

тогтолцоог бүрдүүлэх хүрээнд төсвийн зарцуулалтын үр ашгийг сайжруулахад 

чиглэсэн, иргэдийн хэрэгцээнд нийцсэн Жендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт 

(ЖМТ)-ийн шинэ аргачлалыг сонгосон зарим хөтөлбөрүүдэд туршиж байна.  

ЖМТ нь жендерийн эрх тэгш байдлыг нэмэгдүүлэх, эмэгтэй, эрэгтэй 

хүмүүс, охид, хөвгүүдийн амьдралын чанарыг сайжруулах, тэдний ялгаатай 

хэрэгцээнд нийцсэн төсвийг төлөвлөж хэрэгжүүлэх, санхүүжих бодлого, 

хөтөлбөр, үйлчилгээний жендерийн нөлөөллийг сайжруулах зорилгоор төсвийн 

орлого болон зарлагад жендерийн дүн шинжилгээ хийх, нөөцийг дахин 

хуваарилах, салбарын бодлого, стратегийг жендерийн бодлоготой уялдуулахад 

дэмжлэг үзүүлэх аргачлал юм.  

Сангийн яам дунд хугацаанд ЖМТ-ийг туршин нэвтрүүлэх замын зураглал 

боловсруулаад байна. Үүний дагуу 2022 оны төсвийн саналд ТЕЗ нараас дараах 

байдлаар санал авахаар төлөвлөж байна. Үүнд:  

1/ ЖМТ нь төрийн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулахад 

чиглэсэн аажмаар явагдах үйл явц байх бөгөөд туршилтын яамдаас гадна 

цаашид бусад бүх ТЕЗ нарыг үе шаттайгаар нэмж хамруулахыг зорьж байна.  
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Иймд улсын салбаруудын чадавх болон туршлагыг үнэлж,  бодит нөхцөл 

байдлыг тодруулах үүднээс улсын төсвийн бүх ерөнхийлөн захирагч нараас 

06.ЖМТ-ийн асуулга болон төсвийн санал бэлтгэх заавар.xlsx хавсралт 

файлын ЖМТ-HM-01, ЖМТ-НМ-02 хуудсанд байршуулсан судалгааг бөглөх;  

2/ ЖМТ-ийг туршиж байгаа БШУЯ (дотуур байрны үйлчилгээ), ХНХЯ 

(хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих)-ны хөтөлбөрүүдийн саналыг 06.ЖМТ-ийн 

асуулга болон төсвийн санал бэлтгэх заавар.xlsx хавсралт файлын ЖМТ-ТM-

01 хуудсанд байршуулсан маягтын дагуу бэлтгэх.   

 

4.6. Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний санал бэлтгэх 

 Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийг үндэслэн улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар 2022 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөний 

төслийг 20201 оны 8 дугаар сарын 15-ны дотор албан тоотоор болон цахим 

системээр хүлээн авна. 

 Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчид хөрөнгө оруулалтын төслийн саналаа 

бэлтгэхдээ цахим системд заасан үзүүлэлтийг бүрэн бөглөж, мэдээллийн үнэн 

зөв, бодит байдлыг Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу хариуцах бөгөөд  энэ 

удирдамжид заасан шаардлагуудыг хангахгүй, холбогдох материалууд дутуу 

төсөл, арга хэмжээг хүлээн авахгүй, албан бичгээр буцаахыг анхаарна уу. 

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний 

төсөл нь дараах шаардлагыг хангасан байна:  

4.6.1. Төсвийн тухай хуулийн 6 болон 31 дүгээр зүйл, Сангийн сайдын  2019 

оны 282 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах”  

журам, 2018 оны 295 дугаар тушаалаар батлагдсан “Улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслүүдийг үнэлэх, эрэмбэлэх, сонгох үйл 

ажиллагааны журам болон аргачлалууд”-ын дагуу төлөвлөж, улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим систем www.publicinvestment.gov.mn 

болон албан бичгээр ирүүлэх; 

 

4.6.2. улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд хэрэгжүүлэхээр 

төлөвлөж байгаа төсөл, арга хэмжээ нь Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт түүний 

удирдлагын тухай хуулийн дагуу улсын богино, дунд, урт хугацааны бодлогын 

баримт бичгүүдтэй уялдаж, Улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд батлагдсан 

байх, тэдгээрийн зорилтыг хангахад чиглэсэн байх; 

 

4.6.3. Сангийн сайдын 2018 оны 295 дугаар тушаалын дагуу, улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим системээр дараах байдлаар төслүүдийг 

төлөвлөнө:  

4.6.3.1. хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн аргачлалын дагуу 

Сангийн яамнаас цахим системээр хүргүүлсэн эхний шатны үнэлгээний 

шаардлага хангасан шинээр хэрэгжүүлэх төслүүдэд 2 дахь үе шат буюу сонгох 

шатны үнэлгээг хийх; 

http://www.publicinvestment.gov.mn/
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4.6.3.2. он дамжин хэрэгжих төслүүдэд дахин үнэлэх аргачлалын 

дагуу үнэлгээ хийх; 

4.6.4. салбарын болон төслүүдийн танилцуулга, мэдээлэл, судалгааг 

ирүүлэх; 

4.6.5. Төсвийн тухай хуулийн 14.2 дахь заалтын дагуу өөрийн эрхлэх 

асуудлын хүрээнд тухайн төсөв хэрэгжих жил болон дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх 

хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээг жилийн төсвийн хязгаарт багтаан 

санхүүжилтийн бүх төрлийн эх үүсвэртэй нь уялдуулан боловсруулах; 

4.6.6. Төсвийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.3.5 дахь заалтын дагуу 

шинээр эхлэх төсөл, арга хэмжээний нийт төсөвт өртгөөс 2020 онд санхүүжих 

дүн нь төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацаанд тэнцүү хуваарилсан 

хэмжээнээс багагүй байх; 

4.6.7. Төсвийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйл, Сангийн сайдын 2015 оны 7 

дугаар тушаалаар баталсан эдийн засгийн ангиллын дагуу төсөл, арга хэмжээг 

төлөвлөх; 

4.6.8. Барилгын тухай хуулийн 15.2, 13.2 дахь, Төсвийн тухай хуулийн 29.4 

дэх заалтын дагуу 2022 онд шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ нь 

экспертизээр батлагдсан зураг төсөвтэй, газрын зөвшөөрөл гарсан байх, 

холбогдох материалыг цахим системд оруулсан байх; 

4.6.9. улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд улсын хэмжээнд 

хэрэгжүүлэхээр батлагддаг төслүүдийн задаргаа, холбогдох материалыг 

ирүүлэх; 

4.6.10. улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төслүүдийн улсын 

төсвийн урсгал зардалд үзүүлэх нөлөөллийн тооцоо, төсөл хэрэгжсэнээр шинээр 

бий болох ажлын байрны судалгаа, эдийн засгийн үр ашиг, нийгмийн ач 

холбогдлын мэдээллийг 295 дугаар тушаалын дагуу хийж, цахим системд 

оруулсан байх; 

4.6.11. Төсвийн тухай хуулийн 31.4 дэх заалтын дагуу нийгэм, эдийн 

засгийн хувьд ач холбогдолгүй гэж тооцоолсон хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг 

зогсоох, эсвэл санхүүжилтийг бууруулах санал, тооцоог ирүүлэх; 

4.6.12. улсын болон салбарын бодлогын хүрээнд ач холбогдлоор нь 

эрэмбэлсэн байх; 

4.6.13. төсөл, арга хэмжээний нэр томьёо, байршил, хүчин чадал, хэмжих 

нэгж жигд, мөнгөн илэрхийллийг сая төгрөгөөр цахим системд оруулсан байх; 

4.7. Гадаадын зээл, тусламжийн санхүүжилтээр хэрэгжих төсөл арга 

хэмжээний санал бэлтгэх  

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нь 2022 оны гадаадын зээл, тусламжаар 

хэрэгжих төслийн саналаа боловсруулахдаа Засгийн газраас баталсан зарлагын 

хязгаар болон дунд хугацаанд зээл, тусламжид баримталж байгаа бодлого, 

чиглэлийг удирдлага болгон, НМ-09 маягтад заасны дагуу саналыг бэлтгэх 

бөгөөд төсөл нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 
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4.7.1. гадаадын зээл, тусламжаар 2022 онд хэрэгжих төслүүдийг төсөл тус 

бүрээр шилжих, дуусах болон шинэ төслийн ангиллаар гарган, танилцуулгын 

хамт ирүүлэх; 

4.7.2. төслийн зардлыг урсгал, хөрөнгийн болон эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 

зардлын ангилалд хуваарилан тусгах бөгөөд эдийн засгийн дэлгэрэнгүй 

ангиллын дагуу төсвийн төслийг бэлтгэх; 

4.7.3. санхүүжилтийн эх үүсвэр хэсэгт гадаадын зээл, тусламж, орон 

нутгийн төсөв болон улсын төсвийн эх үүсвэр зэрэг аль эх үүсвэрээр 

санхүүжихийг тодорхой болгох; 

4.7.4. зээл, тусламжийн төслийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн зардлын 

саналыг 3.6.1-3.6.3-д заасны дагуу тусад нь тооцож гаргах; 

4.7.5. төслийн төлөвлөгөөний саналыг гэрээний үндсэн валют болон 

төгрөг гэсэн 2 дүнгээр боловсруулах ба үндсэн валютыг төгрөгт хөрвүүлсэн 

өдрийн ханшны мэдээллийг оруулсан байх; 

4.7.6. гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжих төслийн Монголын тал 

хариуцах хөрөнгийн болон урсгал зардлын саналыг энэ зааврын 3.6.1-3.6.3-д 

заасан мэдээллээр гаргах ба танилцуулга, талуудын байгуулсан гэрээний 

холбогдох заалтын мэдээллийг хавсаргаж ирүүлэх; 

4.7.7. дамжуулан зээлийн гэрээтэй болон гэрээ хийгдэх төслийн зардлыг 

эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй зардлын ангилалд тусган ирүүлэх ба холбогдох 

гэрээний хуулбарыг ирүүлэх; 

4.7.8. гадаадын зээл, тусламжаар 2021 онд хэрэгжиж байгаа төслүүдийн 

хүлээгдэж буй гүйцэтгэлийг ирүүлнэ. Энэ хүрээнд урсгал, хөрөнгө болон эргэн 

төлөгдөх зардлыг нийт дүнгээр гаргаж, төслийн үндсэн үйл ажиллагааны данс 

болон төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн данс тус бүрээр салган хүлээгдэж буй 

гүйцэтгэлийг тооцсон байна. Мөн төслийн хэрэгжилтийн явц байдал, 2021 оны 

хэрэгжилтэд учирсан асуудал, хүрсэн үр дүнгийн танилцуулгыг ирүүлнэ.  

4.8. Төсвийн санал хүлээн авч хянах 

Улсын төсөв, НДС-ийн төсөв, ЭМДС-ийн төсөв болон орон нутгийн төсөвт 

хамаарах Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн саналыг дор дурдсан 

хугацаанд хянаж Засгийн газар болон Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхэд 

бэлтгэнэ.  

Хүснэгт 3. Төсвийн төсөл бэлтгэх процесс 

Хяналт болон төлөвлөлтийн процесс 
Эхлэх болон 

дуусах хугацаа 

Аймаг, нийслэлийн 2022 оны төсвийн суурь орлого, суурь зарлагын саналыг 
цахимаар хянах 

VIII/02- VIII/17 

Улсын төсөв, НДС-ийн төсөв, ЭМДС-ийн төсвийн саналыг хүлээн авч хянах   VIII/17- IX/01 

Жилийн төсвийн төсөлд инфляцын болон бусад бодлогын тохируулга хийх IX/01- IX/10 
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Монгол Улсын 2022 оны төсвийн төсөл, Нийгмийн даатгалын сангийн 2022 
оны төсвийн төсөл, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2022 оны төсвийн 
төслийг тус тус холбогдох бусад материалын хамт Засгийн газрын 
хуралдаанд хэлэлцүүлэхэд бэлтгэх 

IX/10- IX/15 

ТЕЗ нартай 2022 оны төсвийн төслийн талаар хэлэлцүүлэг хийж холбогдох 
тохируулгыг хийн, УИХ-д өргөн мэдүүлэхэд бэлтгэх 

IX/15- IX/30 

Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчид төсвийн төслийн саналаа бэлтгэхдээ маягтад 

заасан үзүүлэлтийг бүрэн бөглөж, мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдлыг Төсвийн тухай 

хуульд заасны дагуу хариуцах бөгөөд дээрх шаардлагуудыг хангахгүй, холбогдох 

материалууд дутуу төсөл, арга хэмжээг хүлээн авахгүй, албан бичгээр буцаахыг 

анхаарна уу. 

4.9. Орон нутгийн 2022 оны суурь орлого, суурь зарлагын саналыг  хянах  

Ковид-19 цар тахлын өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг хугацааг 2021 оны 8 

дугаар сарын 31-нийг дуустал сунгах шийдвэр гарсан, мөн төсвийн төлөвлөлтийн 

программыг онлайн хувилбарт шилжүүлж байгаатай холбогдуулан   орон нутгийн 

Санхүү, төрийн сангийн дарга болон төсвийн суурь орлого, суурь зарлага 

хариуцсан мэргэжилтнийг Сангийн яаманд ирүүлэхгүйгээр төсвийн саналыг нь  

FISCAL-B системд онлайнаар хянаж баталгаажуулна.  

Сум, дүүргийн засаг захиргааны нэгжийн зардлыг аймаг, нийслэл нь 

нэгтгэж томсгосон дүнгээр системд оруулна.   

4.10. Төсвийн саналыг FISCAL-B программд оруулах 

Төсвийн төлөвлөлтийн үйл явцыг цахимжуулах зорилгоор Сангийн яам 

Fiscal программыг онлайн горимд шилжүүлэх туршилтыг хийж байна. Энэ 

хүрээнд улсын болон орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар 2022 оны 

төсвийн саналаа онлайнд суурилсан FISCAL-B хувилбарыг  ашиглаж Сангийн 

яаманд ирүүлнэ. Системд өгөгдөл оруулах зааварчилгааг энэхүү удирдамжид 

хавсаргасан 04.Fiscal-B гарын авлага.doc файлаас харна уу.  Программд 

өгөгдөл оруулахтай холбоотой тодруулгыг  Сангийн яамны ТБТГ-ын зөвлөх 

Ш.Оюунбаатараас oyunbaatar@mof.gov.mn,  51-265753 лавлана уу.  

 

4.11. Төсвийн ангилал  

1/Төсвийн зардлыг төлөвлөхдөө Төсвийн захирагч бүр өөрийн эрхлэх 

асуудлын хүрээнд тохирох хөтөлбөр, арга хэмжээ-зориулалт бүрээр, эдийн 

засгийн ангиллуудыг ашиглан төлөвлөнө. Аливаа арга хэмжээний аль нэг эдийн 

засгийн ангилалд бөөн дүнгээр зардал төлөвлөхгүй байх, урьд нь бөөн дүнгээр 

төлөвлөсөн зардлыг зохих хөтөлбөр, арга хэмжээ-зориулалт, эдийн засгийн 

ангиллаар нь задалж төсөвт тусгах. Ингэснээр салбарын төсвийн төлөвлөлт, 

гүйцэтгэлд бодлогын дүн шинжилгээ хийх, бодит мэдээллийг бүртгэх, төлөвлөлт-

гүйцэтгэлийн уялдаа хангагдана  

mailto:oyunbaatar@mof.gov.mn
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2/ Хөтөлбөрийн болон арга хэмжээний ангиллын “Ангилагдаагүй бусад” гэсэн 

хэсгийг сонгож төсвийн санал оруулахгүй байх. Хэрэв уг ангилалд санал 

оруулсан бол төсвийн төсөлд хянаж, тусгахгүй бөгөөд төсвийн орлого, эх 

үүсвэрийн дутагдлаас шалтгаалж төлөвлөсөн зарлагын санхүүжилтийг 

хойшлуулах, зардлыг бууруулах, эсвэл төсөвт тодотгол хийж бууруулах 

тохиолдолд энэхүү ангилал нь ач холбогдлоороо хамгийн сүүлд эрэмбэлэгдэхийг 

анхаарах; 

3/ Хөтөлбөрийн орон тооны мэдээллийг ТМ-01 маягтын “Г” хэсэгт заасан 

ангиллаар төсвийн төлөвлөлтийн FISCAL программд оруулсны дагуу  бэлтгэх; 

4/ ТМ-01 үндсэн маягт болон нэмэлт маягт (НМ-01-09)-ууд  нь зөвхөн ТЕЗ-ийн 

түвшинд хийгдэх боловсруулалтыг шаарддаг тул төсвийн удирдамж түүний 

маягтуудыг доод шатны төсвийн захирагчдад шууд хуулбарлан  хүргүүлэхгүй 

байхыг анхаарна уу. Харин эдгээр маягтуудаар төсвийн санал бэлтгэхийн тулд 

шаардагдах мэдээллийг доод шатны төсвийн захирагчдаас авах (орон тооны 

судалгаа, тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн судалгаа, байгууллагын төсвийн санал гэх 

мэт) нь зүйтэй.  

4.12. Төсвийн саналын маягт бөглөх заавар:  

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч төсвийн төслийн санал боловсруулахдаа 

төсвийн зарлагын хязгаар, дунд хугацаанд төсвийн зарлагад баримталж байгаа 

бодлого, чиглэлд нийцүүлэн төсвийг хэмнэлттэй, үр ашигтай төлөвлөх ба 

төсвийн бодит боломжит нөөцөөр тухайн салбарын зорилтыг хамгийн үр 

дүнтэйгээр хангахыг чухалчилна.  Удирдамжийн хавсралт файл  (02.Төсвийн 

саналын маягт 2021.xls)-ыг бөглөхдөө дараах зүйлсийг анхаарах. Үүнд:   

1. Урсгал болон хөрөнгийн зардлыг  үндсэн чиг үүрэгт хамаарах хөтөлбөрөөр 

тодорхойлсон байх;  

2. Хөтөлбөрийн төсвийн саналыг ТМ-01 маягтад заасны дагуу  “А” зардлын 

эдийн засгийн ангиллаар; “Б” зардлын зориулалт-арга хэмжээгээр; “В” 

санхүүжүүлэх эх үүсвэрээр задалж дунд хугацаагаар буюу 1-ээс 6 дугаар 

баганаар  харуулсан байх; 

3. Бүх хэсгүүдийн өөрчлөлтийн харьцуулалтыг 7, 8, 9 дүгээр баганаар харуулсан 

байх; 

4. Төсвийн төслийг тухайн төсвийн жилийн батлагдсан орлого, зарлагын 

хязгаарт багтаасан байх (ТМ-01 маягтын 3 дугаар багана); 

5. Хэрэв урьдчилан төсөөлөх, төлөвлөх боломжгүй, түүнчлэн УИХ болон 

Засгийн газраас 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, төсвийн хязгаар 

баталснаас хойш үүссэн нөхцөл байдлын улмаас батлагдсан төсвийн 

хязгаараас давах, зайлшгүй авч үзэх шаардлагатай төсвийн саналтай бол 

тооцооны төслийг ТМ-01 маягтын 4 дүгээр баганад харуулах, ингэхдээ 

тайлбараа нэмэлтээр оруулах 

6. Хөтөлбөрийн хүрээнд ажиллах орон тооны мэдээллийг төрийн албан 

хаагчийн ангиллын дагуу маягт ТМ-01 ийн “Г” хэсэгт заасны дагуу үнэн зөв 

гаргаж харуулах; 
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7. Хөтөлбөрийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах төсөв захирагчийн (төсвийн 

байгууллагын) төсвийн мэдээллийг ТМ-01 маягтын “Д” хэсэгт холбогдох 

баганаар тусгаж харуулсан байх; 

8. Төсвийн төслийн саналд дараах тооцоо, судалгааг холбогдох нэмэлт маягт 

(НМ)-аар ирүүлэх Үүнд:  

 
Хүснэгт 4. Төсвийн саналын нэмэлт маягтууд 

Хүснэгтийн код Хүснэгтийн агуулга 

НМ-01 
 

ТЕЗ-ийн харьяалах байгууллагын үйл ажиллагааны орлогын тооцоо 

НМ-02 ТЕЗ-ийн урсгал зардлын саналын товчооны дэлгэрэнгүй 

НМ-03 ТЕЗ-ийн эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн санал 

НМ-04 
ТЕЗ-ын шинээр ашиглалтад орох хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга 

хэмжээтэй холбогдон гарах урсгал зардлын тооцоо 

НМ-05 ЭМД-ын шимтгэлийг нь  төрөөс хариуцан төлөх иргэдийн тооцоо 

НМ-06   (ОН)  

НМ-06а (ОН)  

НМ-06   (УТ) 

НМ-06а (УТ) 

Нийгмийн халамжийн хөтөлбөрт хамрагдагчдын судалгаа 

НМ-07  

HM-07а  

НМ-07б  

НМ-07в 

Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн судалгаа  

НМ-08 
Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад 

төрөөс үзүүлэх мөнгөн тэтгэмж авах албан хаагчийн судалгаа 

HM-09 ТЕЗ-ийн Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлэх төслийн санал  

НМ-10 

НМ-10а 
ОН-ийн сонгуулийн үр дүнгээр ажлаас чөлөөлөгдсөн албан хаагчид 
олгох тэтгэмжийн судалгаа 

НМ-11 Ерөнхий боловсрол, сургуулийн өмнөх боловсрол, насан туршийн 
боловсролын төсвөөр хэрэгжүүлэх хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт 

 

 

9. Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний төлөвлөгөөний төслийг 

хавсаргасан байх; 

10. Ажлын ачааллыг нягтруулах замаар одоо мөрдөгдөж байгаа орон тоог 

нэмэгдүүлэхгүй байх зарчим баримталж, орон тоо, цалингийн санг төлөвлөх; 

11. Бараа үйлчилгээний үнэ тарифын өсөлтийг 2021 оны түвшинд, төрийн албан 

хаагчийн цалин, тэтгэвэр тэтгэмжийн өсөлтийг тэгтэй тэнцүү байхаар тооцож 

ирүүлэх; 

12. Олон улсын байгууллага, гадаад орны зээл, буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр 

салбарын хэмжээнд хэрэгжиж буй болон хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, 

хөтөлбөрийн орлого, зарлагын тооцоог нэмэлтээр хавсаргаж ирүүлэх. 

 

13. Төсвийн байгууллагаас 2022 онд өндөр насны тэтгэвэрт гарахаар тооцсон 

хүмүүсийн тоог төсвийн төлөвлөлтийн Fiscal-B программд 808020 кодтой арга 
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хэмжээ-зориулалтын ангилал болон 46 кодтой “нийт тэтгэвэрт гарагч” 

нэмэлт мэдээллийн ангиллыг тус тус сонгон оруулах; 

 

14. Төрийн албан хаагчийн орон тооны мэдээллийг  энэ удирдамжид хавсаргасан 

04.Fiscal-B гарын авлага.doc -д заасны дагуу төсвийн төлөвлөлтийн Fiscal-

B системд шивж оруулах; 

 

15. Монгол Улсын 2022 оны төсвийн нэгдүгээр хавсралтаар батлагдах хүрэх үр 

дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг төсвийн саналтайгаа уялдуулан шинэчлэх.   

 

-000- 

 


