ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ

1

САНГИЙН ЯАМ

Монгол Улсын Сангийн яамны санаачлагаар, Америкийн Нэгдсэн Улсын Засгийн газрын
санхүүжилт, дэмжлэгээр “Иргэдийн төсөв-2019” товхимлыг Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн
мэдээллийг иргэдэд хүргэх зорилгоор бэлтгэн гаргав.

Товхимлыг олон нийтийн хүртээл болгох нь бидний зорилго тул бүрэн болон хэсэгчлэн
арилжааны бус зорилгоор ашиглаж болно. Ийнхүү ашигласан тохиолдолд эх сурвалжийг
“Иргэдийн төсөв-2019”, Сангийн яам гэж тодотгоно уу.
Санал хүсэлт болон мэдээлэлтэй холбоотой лавлах зүйл байвал Сангийн яамны
tusuv@mof.gov.mn цахим шууданд ирүүлнэ үү.
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МЭНДЧИЛГЭЭ
Өрх бүр өөрийн орлого, зарлагаа төлөвлөдөгтэй
нэгэн адил Монгол Улсын 2019 оны нэгдсэн төсөв
бол Монголчууд бид ямар хэмжээний орлогыг аль
салбараас олох, үүнийг ямар бодлоготойгоор юунд
зарцуулахыг заасан баримт бичиг юм. Үүнийг иргэддээ
ойлгомжтой, нээлттэй, ил тодоор хүргэхийг зорьж
“Иргэдийн төсөв-2019” товхимлыг зураг, текст ашиглан
жирийн гэр бүлийн хүрээнд хүүрнэж буй яриа хэлбэрээр
бэлтгэн Та бүхэндээ хүргэж байна.
Товхимолд төсөв боловсруулахад баримталсан төсвийн бодлого, макро
эдийн засгийн таамаглалаас эхлээд төсвийн орлогын эх үүсвэр, Засгийн газрын
зээл, тусламж, өрийн мэдээллээс гадна төсвийн зарцуулалтыг салбар бүрээр
танилцуулна. Мөн хүүхэд, эхчүүд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд,
төрийн албан хаагч, малчин иргэдийг төрөөс хэрхэн анхаардаг, тэдэнд төрөөс ямар
үйлчилгээ авах боломжтой байдгийг нэгтгэн хүргэж байна.
“Иргэдийн төсөв- 2019” товхимлыг хэвлэмэл байдлаар авч болохоос гадна
цахим хэлбэрээр Сангийн яамны цахим хуудас, болон олон нийтийн мэдээллийн
сүлжээнээс үзэж болно. Энэ дашрамд товхимлын агуулгыг боловсруулахад
оролцсон Сангийн яамны ажилтнууд, санхүүжүүлэн хамтран ажилласан Америкийн
Нэгдсэн Улсын Сангийн яаманд гүн талархал илэрхийлж байна.

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙД

ЧИМЭДИЙН ХҮРЭЛБААТАР
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ААН
АНУ
БНПУ

Аж ахуйн нэгж
Америкийн Нэгдсэн Улс
Бүгд Найрамдах Польш Улс

БНСУ

Бүгд Найрамдах Солонгос Улс

БНУУ
БНФУ
БНХАУ
БНЭУ
БОЭТ
БСШУС
ДНБ
ДЦС
ЕБС
ЗДТГ
ИТХ
НДШ
НӨАТ
ӨҮЦ
ТЕЗ
УИХ
ҮОМШӨ
ХАА
ХБИ
ХБНГУ
ХНХ
ХХААХҮ
ШУ
ЭМД
ЭМДШ

Бүгд Найрамдах Унгар Улс
Бүгд Найрамдах Франц Улс
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улс
Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спорт
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
Дулааны цахилгаан станц
Ерөнхий боловсролын сургууль
Засаг даргын тамгын газар
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Нийгмийн даатгалын шимтгэл
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар
Өнөөгийн үнэ цэнэ
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч
Улсын Их Хурал
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин
Хөдөө аж ахуй
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн
Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалал
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр
Шинжлэх ухаан
Эрүүл мэндийн даатгал
Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл
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БҮЛЭГ 1. ТӨСВИЙН ТУХАЙ
Ààâ, ýýæèéí öàëèí íü ºðõèéí îðëîãî áîëæ, ò¿¿íèéã
ãýð á¿ëäýý õýðýãòýé õîîë õ¿íñ, áàéð, áîëîâñðîë
çýðýãò çàðöóóëäàã. Õàðèí óëñûí òºñºâ ãýäýã íü
óëñûí ñàíä õóðèìòëàãäàõ íèéò îðëîãî, ò¿¿íèéã
çàðöóóëàõ àðãà õýìæýýã áàãòààñàí îðëîãî,
çàðëàãûí òýíöýë þì.
Ýýæýý òºñºâ
ãýæ þó þì áý?
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ТӨСВИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ҮЕ ШАТ
Óëñûí òºñºâ, Íèéãìèéí
äààòãàëûí ñàíãèéí òºñºâ,
Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí
ñàíãèéí òºñºâ, Îðîí íóòãèéí
òºñâèéã íèéë¿¿ëýýä Ìîíãîë
Óëñûí íýãäñýí òºñºâ ãýíý.

МОНГОЛ УЛСЫН
НЭГДСЭН
ТӨСӨВ

Нийгмийн
даатгалын
сангийн
төсөв

Эрүүл мэндийн
даатгалын
сангийн
төсөв

Улсын
төсөв

Орон нутгийн
төсөв

Улсын Их Хурал
батална.
Óëñûí òºñºâ íü áîëîâñðóóëàõ,
áàòëàõ, õýðýãæ¿¿ëýõ, òàéëàãíàõ
ãýñýí 4 ¿å øàòòàé, 3 æèë
äàìíàñàí ¿éë àæèëëàãàà þì.

БОЛОВСРУУЛАХ

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

Ирэх оны төсвийг 10 сарын
1-ний дотор боловсруулж
УИХ-д өргөн барьдаг.

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР

Төсвийн гүйцэтгэлийг сар, улирал,
хагас, бүтэн жилээр тайлагнадаг.
Жилийн эцсийн аудитлагдсан
тайланг нэгтгэн УИХ-ын хаврын
чуулганаар баталдаг.
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Òýãýõýýð Ìîíãîë Óëñûí
íýãäñýí òºñºâ íü á¿ãäèéã íü
íèéë¿¿ëñýí õàìãèéí òîì
òºñºâ þì áàéíà.

БАТЛАХ

ЗАСГИЙН ГАЗАР

ТАЙЛАГНАХ

Иргэдийн төлөөлөгчдийн
хурал батална.

Ирэх оны төсвийг 11 сарын
15-ны дотор УИХ хуульчлан
баталдаг.
ТӨСВИЙН
ҮЕ ШАТ

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
САНГИЙН ЯАМ

Тухайн оны 1 сарын 1-ээс эхлэн
төсөв зарцуулах эрх нээгдэж,
12 сарын 31-ний өдрөөр
дуусгавар болдог.

2019 ОНЫ ТӨСВИЙН БОДЛОГО
Çàñãèéí ãàçðààñ 2019 îíû òºñâèéã áîëîâñðóóëàõäàà
äàðààõ áîäëîãûã áàðèìòàëñàí.

ТӨСВИЙН ТЭНЦЭЛ
Төсвийн алдагдлыг үе шаттай бууруулж, дотоодын
нийт бүтээгдэхүүний 5.4%-д хүргэнэ.
ТӨСВИЙН ОРЛОГО
Татварын хуулийн шинэчлэл, Гаалийн шинэчлэл,
Орон нутгийн орлогын шинэчлэлийг хэрэгжүүлнэ.
ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА - Төсвийн зарлагын шинэчлэлийг
хэрэгжүүлж, үр ашигтай хуваарилахад технологийн
дэвшлийг нэвтрүүлэн, ил тод байдлыг сайжруулна.
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ - Нийгмийн тулгамдсан асуудлыг
шийдвэрлэх хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, үр ашгийг
сайжруулснаар эдийн засгийн өсөлтийг дэмжинэ.
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖ
Гадаадын зээл, тусламжийг эдийн засаг, нийгэм, дэд
бүтцийн үр ашигтай төсөлд зарцуулна.
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨР - Өрийн өнөөгийн үнэ цэнэ болон
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний харьцааг 55.3% болгож,
хүүгийн зардлыг бууруулна.
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ - Төсвийн төвлөрлийг сааруулж,
орон нутгийн өмчийг эзэнд нь хариуцуулах замаар
үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.
Ýäèéí çàñàã 2019 îíä 8%-èàð ºñºõ, àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí 0.5 ïóíêòýýð
áóóðàõ ñàéí ¿ç¿¿ëýëòòýé áàéíà.

ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

23.2

23.9

27.9

32.0

35.3
их наяд төгрөг

35.3

5.3%
2.4%

1.2%

Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

8.0%

10%
7.5%

8.8%

13.2%
2018 оноос

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДИТ ӨСӨЛТ
7.1%

АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН

7.5%

Төсөөлөл

7.5%
0.5%
2018 оноос

ИНФЛЯЦИЙН ТҮВШИН

8.0%

0.9%
2018 оноос

8.0%

6.4%
1.9%

1.1%

7.8%

8.0%

Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

8.0%

0.2%
2018 оноос

Төсөөлөл
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НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Ìàíàé óëñûí òºñºâ 1960 îíä àíõ óäààãàà òýðáóìä,
2006 îíîîñ èõ íàÿäààð òîîëîãäîõ õýìæýýíä õ¿ðñýí áîë
2019 îíä òºñºâ àíõ óäàà 10 èõ íàÿäûã äàâæ áàéíà.

НИЙТ ОРЛОГО

НИЙТ ЗАРЛАГА

9,676.5

Татварын
орлого

11,589.1
Урсгал
зардал

8,217.3

8,585.8

Хөрөнгийн
зардал

3,243.7
Татварын
бус орлого

1,090.7

Эргэж төлөгдөх
цэвэр зээл

128.1

ТӨСВИЙН ТЭНЦЭЛ
-1,912.6 тэрбум
Õýðâýý áè áóðóó îéëãîîã¿é áîë
2019 îíû òºñâèéí çàðëàãà íü
îðëîãîîñîî äàâñàí áàéíà òèéì ¿¿?
ßã çºâ áîäñîí áàéíà. Òºñâèéí îðëîãî, çàðëàãûí çºð¿¿ã òýíöýë
ãýäýã áºãººä 2019 îíä òºñâèéí àëäàãäàë 1.9 èõ íàÿä òºãðºã áàéíà.
Ãýõäýý òºñâèéí çºâ áîäëîãî ÿâóóëñíû ¿ð ä¿íä òºñâèéí àëäàãäëûí
ÄÍÁ-ä ýçëýõ õóâü áóóð÷ áàéãààã ýíý ñ¿¿ëèéí 5 æèëèéí
ìýäýýëëýýñ õàðæ áîëíî.

-5.0%

-6.4%

-8.0%

-15.3%
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Тэнцвэржүүлсэн орлого

Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн

Төсвийн ашиг/алдагдал

Төсвийн алдагдлын ДНБ-д эзлэх хувь
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-1,912.6

11,589.1

2019 батлагдсан

9,676.5

-2,420.1

9,651.5

2018 батлагдсан

7,231.4

-1,742.5

9,017.3

2017 гүйц

7,274.9

-3,660.3

9,495.3

2016 гүйц

5,835.0

-1,156.9

7,138.0

5,981.1

2015 гүйц

-5.4%

БҮЛЭГ 2. ТӨСВИЙН ОРЛОГО

Óëñûí òºñâèéã á¿ðä¿¿ëäýã ãàçðûã
Òàòâàðûí àëáà ãýäýã þì.

Òºñâèéí îðëîãûí èõýíõ õýñãèéã òàòâàðûí
îðëîãîîñ á¿ðä¿¿ëäýã. ªºðººð õýëáýë ààâ,
ýýæèéíõ íü öàëèí, àæ àõóéí íýãæèéí îðëîãîîñ
àëáàí òàòâàð õóðààæ óëñûí òºñºâ á¿ðäýíý.

Ààâàà Òàòâàðûí
àëáà ãýæ þó?

Òºñâèéã ÿàæ
á¿ðä¿¿ëäýã þì áîë?

Àõûíõ íü äýâòýð, ìèíèé îõèíû ÷èõðèéã
àâàõàä õ¿ðòýë íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí òàòâàð
òºëæ áàéäàã. Èéìä óëñûí òºñºâ á¿õ
èðãýäýä õàìààðàëòàé.
БИЗНЕС ТӨВ

ТАТВАРЫН АЛБА

ИХ ДЭЛГҮҮР

БАНК
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2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН БҮТЭЦ
Òºñâèéí îðëîãûã òýíöâýðæ¿¿ëñýí îðëîãîîð òîîöäîã. Òºñâèéí íèéò îðëîãîîñ
Òºñâèéí òîãòâîðæóóëàëòûí ñàí, Èðýýä¿éí ºâ ñàíä õóâààðèëààä ¿ëäýõ õýñãèéã
Òºñâèéí òýíöâýðæ¿¿ëñýí îðëîãî ãýíý.

УУЛ УУРХАЙН
ОРЛОГО

ИМПОРТЫН
ОРЛОГО

3,000.0

2,949.7

ТАТВАРЫН
БУС ОРЛОГО

БУСАД ХҮЧИН
ЗҮЙЛИЙН
ОРЛОГО

4,026.6

1,090.7

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН НИЙТ ОРЛОГО

11,067.0 тэрбум төгрөг
326

ТОГТВОРЖУУЛАЛТЫН
САН 322.0

358

509

7,274.9

7,231.4

2017

2018

ИРЭЭДҮЙН ӨВ САН

1,068.5

ТӨСВИЙН ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН
ОРЛОГО 9,676.5

322

123

1,068.5
9,676.5
2019

Ирээдүйн өв сан гэж уул уурхайн салбараас төсөвт төвлөрч буй орлогын тодорхой хэсгийг
ирээдүй хойч үедээ зориулан хадгалж буй санг хэлнэ. Монгол Улс түүхэндээ анх удаа 2019
онд Ирээдүйн өв сандаа 553.0 тэрбум төгрөгийн хуримтлалыг үүсгэнэ.

Èðýõ 2019 îíä òºñâèéí òýíöâýðæ¿¿ëñýí îðëîãûã 9,676.5 òýðáóì
òºãðºãººð áàòàëñàí. ¯¿íèéã îðëîãûí òºðëººð õàðóóëúÿ.

2,016.0 тэрбум
Орлогын албан татвар
1,090.7 тэрбум
Татварын бус
орлого
820.2 тэрбум
Бусад татвар
(төлбөр, хураамж)

1,697.3 тэрбум
21%
18%

11%
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1%

ТӨСВИЙН
ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН
ОРЛОГО

8%
743.0 тэрбум
Гаалийн албан
8%
татвар
12.2 тэрбум (0.1%)
Тусгай зориулалтын орлого

9,676.5
9%

Нийгмийн даатгалын
шимтгэл, хураамж

24%

138.2 тэрбум
Хөрөнгийн
албан татвар
2,321.1 тэрбум

Нэмэгдсэн өртгийн
албан татвар
837.8 тэрбум
Онцгой албан татвар

ТӨСВИЙН ОРЛОГЫГ НЭМЭГДҮҮЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС

2019 îíû òºñâèéí îðëîãî ÿàãààä
3,204 òýðáóì òºãðºãººð
íýìýãäñýí þì áý?

Ìàíàé îðíû òºñâèéí îðëîãûã íýìýãä¿¿ëýõýä
óóë óóðõàéí ñàëáàðûí îðëîãî áîëîí ýäèéí
çàñàã 8%-èàð ºñºæ áàéãàà çýðýã íü ãîë õ¿÷èí
ç¿éë áîëñîí.

1,280

ОРЛОГЫН НИЙТ ӨСӨЛТ
3,204 тэрбум төгрөг

39.7%

УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН ОРЛОГО

тэрбум

690

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ

650

ИМПОРТЫН ӨСӨЛТ

тэрбум

тэрбум

326

24.6%
16.2%

тэрбум

ЦАЛИН, ХӨЛСНИЙ
ДООД ХЭМЖЭЭНИЙ ӨСӨЛТ

112

ГАЗРЫН ТОСНЫ ҮНИЙН ӨСӨЛТ

110

ТАТВАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ

тэрбум

тэрбум

10.6%

3.5%

ХИЛИЙН БООМТЫН
ХҮЧИН ЧАДЛЫГ БУЦАЛТГҮЙ
ТУСЛАМЖААР НЭМЭГДҮҮЛЭХ

36

тэрбум

3.4%

2.0%

Óóë óóðõàéí ñàëáàðààñ èðýõ îíä 3,000 òýðáóì òºãðºã
óëñûí òºñºâò òºâëºðíº. ¯¿íèé 1,311 òýðáóì òºãðºãèéã
í¿¿ðñíýýñ, 1,304 òýðáóì òºãðºãèéã çýñèéí áàÿæìàëààñ
îðóóëàõ íü äèéëýíõ õýñãèéã ýçýëæ áàéíà.

нүүрс

зэс

алт

НҮҮРС

ЗЭСИЙН БАЯЖМАЛ

АЛТ

• Хэмжээ: 42 сая тонн
• Хэмжээ: 21 тонн
• Хэмжээ: 1400 мянган тонн
• Үнэ: 75-130 ам.доллар/тонн • Үнэ: 1,262 ам.доллар/унци • Үнэ: 6,272 ам.доллар/тонн

1,311
тэрбум

165%
2018 оноос

83

тэрбум

3%
2018 оноос

1,304
тэрбум

30%
2018 оноос
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ТАТВАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ
Òàòâàðûí øèíý÷ëýë õèéñíýýð
áèçíåñ ýðõëýã÷èä ÿìàð à÷
õîëáîãäîëòîé âý?

Øèíý÷ëýëèéí ãîë çîðèëãî íü
õºðºíãº îðóóëàëò, áèçíåñ
ýðõëýã÷äèéã òàòâàðûí áîäëîãîîð
äýìæèõ þì.

ОДООГИЙН ХУУЛЬД
жилийн ашиг 3 тэрбум хүртэл
10% татвар, дээш бол 25%
татвар төлж, улирал бүр
тайлагнадаг (жилд 4 удаа).

ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД
Компаний ашгаас хамаарч
төлөх хувь хэмжээг бууруулж,
хөнгөлөлт
эдэлнэ.
Мөн
тайлангийн тоог цөөрүүлсэн.

- Жилд тайлагнах тайлангийн тоо

6

- Татварын хувь хэмжээ

1.5

тэрбум

50
сая

0₮

4
2
2

1

1%

25%

10%

10%

Дараа жил нь 90%
татварын хөнгөлөлттэй

Жилийн орлого

Одоогийн хуульд

Жилийн ашиг

4

Èðãýäýä ÿìàð à÷
õîëáîãäîëòîé õóóëèéí
øèíý÷ëýë âý?

Ипотекийн зээлийн
хүүгийн дээд хэмжээ
болон тус зээлийн хүүгийн
зөрүүгээр татварын
хөнгөлөлтийг эдлэх
боломжийг олгоно.

12

тэрбум

Шинэ хуулийн
төсөл
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3 тэрбум

10%

4

25%

Õóâü õ¿íèé îðëîãûí àëáàí òàòâàðò
èðãýäèéã äýìæñýí îëîí çààëòóóä
îðñíîîñ õàìãèéí àìüäðàëä îéð áàéãààã
òà á¿õýíä òàéëáàðëàÿ.

Жилийн 50 саяас
бага борлуулалтын
орлоготой бол жилд
1 удаа тайлагнана.

10% 1%

Орон сууц анх удаа
худалдаж авахад
үзүүлдэг татварын
хөнгөлөлт

3 сая

6 сая

ГААЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛУУД

1

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖИЛ

2

ХҮРЭХ ҮР ДҮН

3

Óëñûí òºñâèéã á¿ðä¿¿ëýõ, óëñ îðíû àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõàä Ãààëèéí
òàòâàð ìàø ÷óõàë ¿¿ðýãòýé. Òºñâèéí îðëîãûí 26.6 õóâèéã á¿ðä¿¿ëäýã
ãààëèéí îðëîãûã áèä òýð á¿ð çºâ, òîäîðõîéëæ á¿ðýí öóãëóóëæ ÷àäàõã¿é
áàéíà. Äàðààõ òóëãàìäñàí àñóóäëóóä áàéñààð ë áàéíà.
Улсын хилээр хууль
бусаар ашигт
малтмал тээвэрлэх

Ашигт малтмалын
агуулгын
мэдээллийг
зөрүүтэй гаргах

Ашигт малтмалын
дагалдах
бүтээгдэхүүнээс
татварын орлогыг дутуу
тооцож ногдуулах

Хилээр нэвтэрсэн
тээврийн хэрэгслийн
тоо хэмжээ зөрүүтэй
байх

Шаардлага хангахгүй
бүтээгдэхүүн
импортолж
хэрэглэгчдийн эрх
ашгийг хохироох

Хилийн боомтоор
гаалийн мэдүүлэггүй
ашигт малтмал
тээвэрлэх

Ýäãýýð àñóóäëûã øèéäâýðëýõèéí òóëä Çàñãèéí ãàçðààñ ãààëèéí
øèíý÷ëýëèéã õèéíý. Õýðýãæ¿¿ëýõ àæèë, ãàðàõ ¿ð ä¿íã òàéëáàðëàÿ.
Хилийн боомт бүрийг шилэн
кабельд холбон Гаалийн ерөнхий
газрын дэргэд Шуурхай хяналт,
удирдлагын төв байгуулна.

Гаалийн хяналтын нэгж, цэг бүрийг
автомат телехяналтын системд
хамруулж хууль бусаар бараа,
бүтээгдэхүүн тээвэрлэх, татвараас
зайлсхийх явдлаас сэргийлнэ.

Тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн
цахим бүртгэлийн “Ухаалаг гарц”
системийг нэвтрүүлнэ.

Орчин үеийн өндөр хүчин чадал
бүхий рентген тоног төхөөрөмж,
метал илрүүлэгч, үнэрч нохой болон
бусад тоног төхөөрөмжүүдээр хилийн
боомтуудыг үе шаттайгаар хангана

Төрөлжсөн орчин үеийн цахим болон
шинжилгээний лабораториудыг 2019
оноос үе шаттай байгуулна.
Лабораториудын хүчин чадлыг
нэмэгдүүлж, шинэчилнэ.

Импортын барааг эцсийн хэрэглэгч
хүртэл, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгчээс
экспортод гарах хүртэлх бүртгэлийг
олон улсын стандарт кодчлолыг
ашиглан хэрэгжүүлнэ.

¯íýõýýð öîãö, èæ á¿ðíýýð àñóóäëûã øèéäâýðëýõ þì áàéíà. ªíººäðèéí
õºðºíãº îðóóëàëò, èðýýä¿éí òºñâèéí á¿ðäýëòèéã íýìýãä¿¿ëýõýä ¿íýõýýð
à÷ õîëáîãäîëòîé øèíý÷ëýë áîëîõ íü ýý.
Экспортоор гарч буй байгалийн
баялгийг үнэн зөв тодорхойлж,
татварыг бүрэн хураана.
Импортоор хууль бус, чанаргүй
бараа хилээр нэвтрэхгүй болж
иргэдийн эрх ашгийг хамгаална.

Гаалийн хяналт, шалгалт сайжирч,
бүрдүүлэлтийн хугацаа багасаж,
төсвийн орлого нэмэгдэнэ.
Технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэн
хил гаалийн үйлчилгээ түргэн
шуурхай болж иргэдийн зардал
багасна.

ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
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БҮЛЭГ 3. ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА

Óëñûí òºñâèéã þóíä
çàðöóóëäàã âý?

Àðä èðãýäèéíõýý ýð¿¿ë ìýíäèéã õàìãààëàõ,
áîëîâñðîë îëãîõ, ñî¸ë óðëàãèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ,
çàì ã¿¿ð áàðèõ ãýýä îëîí õýðýãòýé ç¿éëä çàðöóóëäàã.
Õàðèí èðãýí á¿ð òºñâèéí òàëààð ìýäýýëýëòýé
áàéæ õÿíàëò òàâèõ ¿¿ðýãòýé.
ßàãààä òºñâèéí
çàðöóóëàëòàíä èðãýä
õÿíàëò òàâèõ ¸ñòîé
ãýæ?

ßàãààä ãýâýë òºñºâ íü
èðãýäèéí òºëñºí òàòâàðààñ
á¿ðääýã òóë áèä õÿíàëò
òàâèõ ¸ñòîé.

Õýðýâ ìºíãºº áóðóó òîîöîîëæ, õýðýãã¿é,
øààðäëàãàã¿é ç¿éëä çàðöóóëààä áàéâàë
óëñ îðîí õºãæèõã¿é áàñ ºðºíä óíàíà. Èéìä èðãýí
á¿ð òºñâèéí òàëààð ìýäýýëýëòýé áàéæ,
õÿíàëò òàâüæ ÷àääàã áàéõ ¸ñòîé.

СУМЫН
ЭМНЭЛЭГ

СУРГУУЛЬ

НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН
ОРДОН
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ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛЛААР
Төсвийг эдийн засгийн ангиллаар урсгал зардал, хөрөнгийн зардал, эргэж төлөгдөх цэвэр зээл
гэж ангилдаг.

НИЙТ ЗАРДАЛ
(тэрбум төгрөг)

Цалин
хөлс

2,215.2

23.3%
2018 он

Бараа
үйлчилгээ

1,732.3

18.6%
2018 он

Зээлийн
төлбөр

865.6

24.8%
2018 он

Татаас

251.7

7.6%
2018 он

3,152.5

12.0%
2018 он

Урсгал
шилжүүлэг

УРСГАЛ ЗАРДАЛ
8,217.3 10.2%
2018 он
Урсгал зардал:
Төрийн байгууллагын
хэвийн үйл ажиллагааг
явуулахад шаардагдах
зардал.

20.1%
2018 он

11,589.1

Барилга
байгууламж

Эргэж төлөгдөх
цэвэр зээл:
Нийгмийн
хөгжлийг
түргэсгэхэд
зориулж төсвөөс
хөнгөлөлттэй
олгон, буцаан
төлүүлдэг зээл.

2,202.4

109.8%
2018 он

Их
засвар

157.0

117.4%
2018 он

Тоног
төхөөрөмж

292.1

0.2%
2018 он

20.9

33.0%
2018 он

571.3

18.3%
2018 он

Стратегийн
нөөц хөрөнгө
Бусад
хөрөнгө

ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ
ЦЭВЭР ЗЭЭЛ

ХӨРӨНГИЙН
ЗАРДАЛ

52.0%
2018 он

128.1

3,243.7 68.2%
2018 он

Дотоод
зээл

7.1

95.1%
2018 он

Гадаад
зээл

121.0

0.2%
2018 он

Ýíý æèëèéí òºñâèéí
çàðäàë ºìíºõ îíîîñ ÿàãààä
1,937.6 òýðáóì
òºãðºãººð ºñ÷ áàéãàà
þì áý?

Хөрөнгийн зардал:
Үл хөдлөх, барилга, тоног
төхөөрөмж авах, их засвар,
стратегийн барааг улсын
нөөцөд байршуулах зардал.

Ýíý îíä íèéãìèéí òóëãàìäñàí àñóóäëûã
øèéäâýðëýõýýð õºðºíãº îðóóëàëòûí
çàðäëûã 1,315.2 òýðáóì, öàëèí, òýòãýâýð,
òýòãýìæèéã íýìýãä¿¿ëýõýä 558.8 òýðáóì
òºãðºã çàðöóóëàõòàé õîëáîîòîé þì.

Шинээр нэмэгдэж байгаа зардлын өөрчлөлт, арга хэмжээгээр (тэрбум төгрөг)
Хөрөнгө, оруулалтыг нэмэгдүүлэх

1,315.2

Төрийн албан хаагчийн цалин нэмэгдүүлэх

418.1

Тэтгэвэр авагчдын тооны өсөлтөөр нэмэгдэх

160.3

Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх
Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг өргөжүүлэх
Агаарын бохирдлыг бууруулах
Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн
суралцагсдад тэтгэлэг олгох

140.7
70.9
58.4

Буурч байгаа
зардлын өөрчлөлт

120.8
Бууруулах болон
зогсоох нэг
удаагийн шинжтэй
арга хэмжээ

41.0

285.2

Мал, амьтныг эрүүлжүүлэх

25.0

Шинэ хөрөнгө оруулалтын улмаас нэмэгдэх

23.4

Боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

14.8

Зээлийн
үйлчилгээний
төлбөр
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ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА САЛБАРААР

БОЛОВСРОЛ

ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ
ОРЧИН ХАМГААЛАЛ

Цэцэрлэг, сургууль,
мэргэжлийн боловсрол
дээд боловсрол болон
шинжлэх ухааны
байгууллага

Хүнс, хөдөө аж
ахуй, үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх, дэд бүтцийг
сайжруулах үйл
ажиллагаа

Байгаль орчин болон
байгалийн нөөц
баялгийг хамгаалах,
агаарын бохирдлыг
бууруулах арга хэмжээ

(тэрбум
Урсгал 2018
зардал
949.3төгрөг)
1,897.3
он
2018 он

Нийт зардал, салбар тус бүрээр

32.9%

Сургуулийн
өмнөх
боловсрол
Ерөнхий
боловсрол
Дээд
боловсрол

401.0
792.8
80.0

Мэргэжлийн 67.3
боловсрол
Боловсрол,
шинжлэх
ухааны
556.1
бодлого
удирдлага,
хөрөнгө
оруулалт

47.9%

Хөдөө аж ахуй,
газар тариалан, 149.3
аж үйлдвэр
Эрчим хүч, уул
уурхай

155.0

Зам тээвэр

306.1

Хот байгуулалт,
257.1
нийтийн
аж ахуй
Худалдаа
2.5
Харилцаа холбоо 29.5
Хөдөлмөр
49.8
эрхлэлт

79.9%
2018 он
Ойжуулалт, ус,
гол мөрний
11.2
менежмент
Тусгай
хамгаалалттай
7.4
газар нутгийн
хамгаалалт
Агаарын
бохирдлыг
97.0
бууруулах

196.0

Ус цаг уур,
орчны
шинжилгээ
Хүрээлэн буй
орчны бодлого,
судалгаа
Байгаль орчныг
хамгаалах
нөхөн сэргээх

24.9
19.1

36.5

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,
НИЙГМИЙН ХЭВ
ЖУРАМ

Зэвсэгт хүчин, хил
хамгаалах, шүүх,
прокурор, цагдаа,
онцгой байдал

1,067.0

19.6%
2018 он

Зэвсэгт хүчин

261.0

Хил хамгаалах

145.5

Шүүх,
прокурорын
95.4
байгууллага
Цагдаа, шүүхийн
шийдвэр
296.7
гүйцэтгэл
Үндэсний аюулгүй
байдлыг сахин 130.0
хамгаалах
Гамшгаас
100.8
урьдчилан
сэргийлэх, тэмцэх
Гэмт хэргээс
урьдчилан
сэргийлэх

8.8

Эрх зүй,
нийгмийн хэв
28.8
журам, аюулгүй
байдал удирдлага,
судалгаа шинжилгээ

Нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн зардал орсон.
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ТӨРИЙН НИЙТЛЭГ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Ерөнхийлөгч, УИХ, Засгийн
газар, орон нутгийн
байгууллагын зардал болон
гадаад зээл, тусламжаар
хэрэгжих төсөл, Засгийн
газрын зээлийн хүүгийн
зардал
28.3%
1,444.9 2018 он
Ерөнхийлөгч, УИХ,
Засгийн газар,
451.6
орон нутгийн
удирдлага
616.4
76.3

Төрийн нийтлэг
бусад үйлчилгээ

167.3

Засаг захиргааны
түвшин хоорондын
шилжүүлэг

133.4

Гадаадын зээл,
тусламжаар
хэрэгжүүлэх
төсөл хөтөлбөр
Зээлийн
үйлчилгээний
төлбөр

Эрүүл мэндийн
тусламж, үйлчилгээ
нийгмийн эрүүл
мэнд, эрүүл мэндийн
даатгал

1,021.2

23.7%
2018 он

865.6
24.8%
2018 он

Нийгмийн даатгал,
халамж, ахмад настан,
хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэд, хүүхэд,
эмэгтэйчүүд зэрэг
нийгмийн бүлэгт
чиглэсэн хөтөлбөрүүд

Театр, чуулга, номын
сан, музей, соёлын
байгууллага болон
спорт, аялал
жуулчлалыг хөгжүүлэх
үйл ажиллагаа

13.1%
2018 он

245.3

Нийгмийн
даатгал

2,068.5

Нийгмийн
халамж

726.1

Эрүүл мэндийн
бодлого,
150.5
удирдлага
Эрүүл мэндийн
154.4
даатгал

64.4%
2018 он

Биеийн тамир
спорт
Соёл урлаг

Аялал
Нийгмийн
жуулчлал
хамгааллын
3.8
бодлого удирдлага

1,242.3
30.6%
2018 он

СПОРТ, СОЁЛ УРЛАГ,
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

2,889.9

Эмнэлгийн
тусламж
үйлчилгээ,
716.3
нийгмийн эрүүл
мэнд

75.4
163.3
6.6

140.7

Нийгмийн
бүлэгт чиглэсэн
хөтөлбөрүүд

61.6

Нийгмийн
хамгааллын
хөрөнгө
оруулалт

29.9

Òºñâèéã ýäèéí çàñãèéí àíãèëëààñ
ãàäíà Çàñãèéí ãàçðûí ¿éë
àæèëëàãààíû ÷èãëýëýýð
äýýðõ ñàëáàðààð õàðóóëæ
áîëäîã.

БОЛОВСРОЛ

ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ
ОРЧИН ХАМГААЛАЛ

Цэцэрлэг, сургууль,
мэргэжлийн боловсрол
дээд боловсрол болон
шинжлэх ухааны
байгууллага

Хүнс, хөдөө аж
ахуй, үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх, дэд бүтцийг
сайжруулах үйл
ажиллагаа

Байгаль орчин болон
байгалийн нөөц
баялагийг хамгаалах,
агаарын бохирдлыг
бууруулах арга хэмжээ

34.5%
64.3%
(тэрбум төгрөг)
Урсгал 2018
зардал
1,054.8
1,920.4
он
2018 он

Нийт зардал, салбар тус бүрээр

Ерөнхий төлөвлөлт,
санхүү төсвийн
харилцаа
Гадаад харилцаа

НИЙГМИЙН
ХАМГААЛАЛ

ЭРҮҮЛ МЭНД

Сургуулийн
өмнөх
боловсрол
Ерөнхий
боловсрол
Дээд
боловсрол

401.0
792.8
30.2

Мэргэжлийн 67.3
боловсрол
Боловсрол,
шинжлэх ухааны
бодлого
удирдлага,
хөрөнгө оруулалт

629.0

74.3%
2018 он

Хөдөө аж ахуй,
газар тариалан, 149.3
аж үйлдвэр
Эрчим хүч, уул
уурхай

199.1

Зам тээвэр

379.7

Хот байгуулалт,
нийтийн
аж ахуй

260.1

75.5%
2018 он
Ойжуулалт, ус,
гол мөрний
11.2
менежмент
Тусгай
хамгаалалттай
7.4
газар нутгийн

191.2

хамгаалалт
Агаарын
бохирдлыг
бууруулах

Худалдаа
1.5 Ус цаг уур,
Харилцаа холбоо 15.3 орчны
шинжилгээ
Хөдөлмөр
49.8
эрхлэлт
Хүрээлэн буй
орчны бодлого,
судалгаа
Байгаль орчныг
хамгаалах
нөхөн сэргээх

97.0

24.9
14.2

36.5

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,
НИЙГМИЙН ХЭВ
ЖУРАМ

Зэвсэгт хүчин, хил
хамгаалах,шүүх,
прокурор, цагдаа,
онцгой байдал

19.6%
2018 он
Зэвсэгт хүчин
245.5
Хил хамгаалах 137.0

1,067.0

Шүүх
прокурорын
86.2
байгууллага
Цагдаа, шүүхийн
шийдвэр
272.4
гүйцэтгэл, тахар
Үндэсний аюулгүй
82.4
байдлыг сахин
хамгаалах
Гамшгаас
91.1
урьдчилан
сэргийлэх, тэмцэх
Гэмт хэргээс
урьдчилан
29.9
сэргийлэх,
нийгмийн хэв журам
Салбарын
хөрөнгө оруулалт
74.3%
122.5 2018 он

ТӨРИЙН НИЙТЛЭГ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Ерөнхийлөгч, хууль тогтоох,
гүйцэтгэх засаглал, орон
нутгийн байгууллагын зардал
болон гадаад зээл,тусламжаар
хэрэгжих төсөл, Засгийн газрын
зээлийн хүүгийн зардал

3,423.3
Ерөнхийлөгч, УИХ,
Засгийн газар,
орон нутгийн
удирдлага
Ерөнхий төлөвлөлт,
санхүү төсвийн
харилцаа
Гадаад харилцаа
Төрийн нийтлэг
бусад үйлчилгээ
Засаг захиргааны
түвшин хоорондын
шилжүүлэг
Гадаадын зээл,
тусламжаар
хэрэгжүүлэх
төсөл хөтөлбөр
Зээлийн
үйлчилгээний
төлбөр

6.1%
2018 он
472.6

482.0
73.4
154.1
133.4

ЭРҮҮЛ МЭНД

Эрүүл мэндийн
тусламж, үйлчилгээ
нийгмийн эрүүл
мэнд, эрүүл мэндийн
даатгал
23.7%
2018 он

НИЙГМИЙН
ХАМГААЛАЛ

СПОРТ, СОЁЛ УРЛАГ,
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

Нийгмийн даатгал,
халамж, ахмад настан,
хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэд, хүүхэд,
эмэгтэйчүүд зэрэг
нийгмийн бүлэгт
чиглэсэн хөтөлбөрүүд

Театр, чуулга, номын
сан, музей, соёлын
байгууллага болон
спорт, аялал
жуулчлалыг хөгжүүлэх
үйл ажиллагаа

260.1 74.3%
2018 он
Биеийн тамир
Нийгмийн
Эмнэлгийн
31.6
2,068.5
спорт
даатгал
тусламж
үйлчилгээ,
716.3 Нийгмийн
Соёл урлаг
81.1
726.1
нийгмийн эрүүл
халамж
Аялал
мэнд
6.6
жуулчлал
Нийгмийн
Эрүүл мэндийн
хамгааллын
3.8
Салбарын
бодлого,
150.5 бодлого удирдлага
хөрөнгө оруулалт
удирдлага
Нийгмийн
74.3%
Эрүүл мэндийн
140.7 2018 он
бүлэгт чиглэсэн
61.6
154.4
даатгал
хөтөлбөрүүд
1,021.2

2,880.8

12.7%
2018 он

Нийгмийн хамгааллын
хөрөнгө оруулалт

20.8

74.3%
2018 он

1,242.3

865.6
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ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧААР
Òºñºâ áîë õóóëü þì.
ÓÈÕ òºñâèéí åðºíõèéëºí çàõèðàã÷ á¿ðèéí
çàðäëûí äýýä õýìæýýã õóóëü áîëãîí áàòàëäàã.
Òºñâèéí åðºíõèéëºí çàõèðàã÷ íü áàòëàãäñàí
òºñºâòºº áàãòààí òºðèéí ¿éë÷èëãýýã èðãýäýä
õ¿ðãýõ ¿¿ðýãòýé.

Урсгал
зардал
6,360.3
тэрбум
ТЕЗ

Хөрөнгийн
зардал
1,796.9
тэрбум

Гадны зээл Эргэж төлөгдөх
тусламж
цэвэр зээл
1,242.3
тэрбум

7.1
тэрбум

Нийт
дүн
9.406.6
тэрбум

ТӨСВИЙН БҮТЭЦ (тэрбум төгрөг)

Нийт

Сангийн сайд
1,320.6
134.4
1,242.3
-4.3 2,693.0
1,192.3
616.5
49.8 1,858.6
БСШУС-ын сайд
ХНХ-ын сайд
1,585.5
33.9 1,619.4
Эрүүл мэндийн сайд
735.7
104.2
839.9
ХЗДХ-ийн сайд
495.5
42.9 -20.6 517.8
Монгол Улсын Ерөнхий сайд
101.5
206.5
308.0
Батлан хамгаалахын сайд
245.8
15.5
261.3
Зам , тээвийн хөгжлийн сайд
9.5
241.8
251.3
17.0
141.4
5.0
Барилга хот байгуулалтын сайд
163.4
Монгол Улсын Шадар сайд
132.6
14.4
147.0
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
74.3
19.5 49.0
142.8
Эрчим хүчний сайд
18.9
97.2
116.0
ХХААХҮ-ийн сайд
133.8
42.3 -71.8 104.4
Гадаад харилцааны сайд
73.4
2.9
76.3
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга
23.2
38.7
61.9
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга
50.3
0.8
51.1
Монгол Улсын Их Хурлын дарга
38.4
2.0
40.4
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд
12.3
26.6
38.9
Улсын ерөнхий прокурор
30.0
4.4
34.4
17.1
Авлигатай тэмцэх газрын дарга
16.3
0.8
15.5
Монгол Улсын Ерөнхий аудитор
14.0
1.5
10.2
Үндэсний статистикийн хорооны дарга
10.2
Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч
6.0
4.0
10.0
Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга
5.6
5.6
Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга
1.1 4.0
5.1
Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газар
4.6
4.6
Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга
3.8
3.8
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
3.5 0.2
3.8
Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн цэцийн дарга
2.2 0.5
2.7
Төрийн албаны зөвлөлийн дарга
1.3
1.3
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга
1.1
1.1
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ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САН

Çàñãèéí ãàçðûí òîäîðõîé ÷èã ¿¿ðãèéã õýðýãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð õóóëèéí äàãóó
áàéãóóëàãäñàí ñàíã Çàñãèéí ãàçðûí òóñãàé ñàí ãýíý. Äýýðõ ñàíãèéí ýõ ¿¿ñâýð
áîëîí çàðöóóëàëòûã õóóëèàð çààæ ºãñºí áàéäàã.

Харьяа яамд

Боловсрол, соёл,
шинжлэх ухаан,
спортын яам

Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын яам

Хүнс, хөдөө
аж ахуй, хөнгөн
үйлдвэрийн яам
Эрүүл мэндийн яам
Гадаад
харилцааны яам

Засгийн газрын
тусгай сангууд

2019 онд (тэрбум төгрөгөөр)
Улсын Өөрийн
төсвөөс орлогоос

Нийт

2018
оноос

76.5

35.7%

12.6

0.3%

Боловсролын зээлийн сан

76.5

Шинжлэх ухаан, технологийн сан

12.6

Соёл, урлаг хөгжүүлэх сан

2.0

2.0

Спортыг дэмжих сан

2.0

2.0

Монгол судлалыг дэмжих сан

0.9

0.9

Нийгмийн даатгалын сан

605.5

Нийгмийн халамжийн сан

694.5

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан

28.5

Мэргэжлийн боловсрол,
сургалтыг дэмжих сан

0.02

1,463.0

33.3%

2,068.5

14.4%

694.5

7.1%

54.9

83.4

27.6%

8.0

41.0

49.0

618.8%

Тариаланг дэмжих сан

13.0

39.0

52.0

21.2%

Жижиг, дунд үйлдвэрийг
хөгжүүлэх сан

47.0

1.0

48.0

51.6%

Мал хамгаалах сан

34.5

1.8

36.3

1.0%

407.7

407.7

19.4%

3.0

40.0%

Эрүүл мэндийн даатгалын сан
Эрүүл мэндийг дэмжих сан

3.0

Олон улсын хамтын
ажиллагааны сан
Хилийн чанадад байгаа Монгол
улсын иргэдэд туслах сан

1.0
0.2

1.0
0.2

Батлан
хамгаалах яам

Зэвсэгт хүчний хөгжлийн сан

Байгаль орчин, аялал
жуулчлалын яам

Байгаль орчин, уур амьсгалын сан

Зам, тээврийн
хөгжлийн яам

Улсын авто замын сан

2.2

2.2

Хууль зүй, дотоод
хэргийн яам

Гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн
төлбөр олгох сан

0.6

0.6

Сангийн сайд

Засгийн газрын нөөц сан

25.0

25.0

Засгийн газрын
хэрэг эрхлэх

Бүх нийтийн үйлчилгээний
үүргийн сан

2.1

2.1

35.0
1.9

35.0

12.5%

1.9

15.6%
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ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
Ýíý îíä ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí ¿ð
àøèãòàé, íèéãìèéí òóëãàìäñàí
àñóóäëûã øèéäâýðëýõ àðãà õýìæýýíä
õºðºíãº îðóóëíà.

Ýíý îíä õºðºíãº îðóóëàëòûã
ÿìàð ÷èãëýëýýð õèéõ âý?

Гаалийн бүртгэл,
хяналтын тогтолцоог
бэхжүүлж, нэвтрүүлэх
хүчин чадлыг
нэмэгдүүлнэ.

Хүүхэд бүрийг
цэцэрлэгт хамруулж,
3 ээлжтэй сургуулийг
2 ээлжид бүрэн
шилжүүлэх бодлогыг
үргэлжлүүлнэ.

Орон нутгийн Иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурлаар
баталж зарцуулна.

ОРОН НУТГИЙН
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

503.0
“Барих-Шилжүүлэх”
12 төслийн
концессийн эргэн
төлөлтөд зарцуулна.

тэрбум
төгрөг

КОНЦЕСС
144.7 тэрбум
төгрөг
УЛСЫН ТӨСВӨӨР
ХИЙГДЭХ БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖ

Нийт 1281 төсөл арга
хэмжээнд зарцуулна.
Хэрэгжих томоохон
ажлууд:

1,553.4
176

тэрбум
төгрөг

Цэцэрлэг

124

СТРАТЕГИЙН НӨӨЦ
БОЛОН БУСАД

98.8

84

Авто зам

72

Эмнэлэг

57

Соёлын төв

42

Дотуур байр

23

Гүүр
Спорт цогцолбор

20

ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ

тэрбум
төгрөг

ГАДААД ЗЭЭЛ
ТУСЛАМЖААР
ХЭРЭГЖИХ

943.7
тэрбум
төгрөг

Сургууль

12

Анхан шатлалын
эмнэлгийн хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх замаар,
хоёрдогч болон
гуравдагч шатлалын
эмнэлгүүдийн ачааллыг
бууруулна.

НИЙТ
ХӨРӨНГИЙН
ЗАРДАЛ

3,247.7

тэрбум төгрөг

Ойжуулалт, нөөц
хөрөнгө бэлтгэх зэрэг
бусад хөрөнгийн
зардалд ашиглагдана.

Олон улсын гэрээ
хэлэлцээрт туссан арга
хэмжээнд зарцуулна.
Хэрэгжих томоохон
ажлууд:
Төв цэвэрлэх байгууламж
Цэвэрлэх байгууламж (7 аймагт)
Хатуу хог, хаягдал
боловсруулах үйлдвэр
Үндэсний оношлогоо
эмчилгээний төв
Түлэнхийн төв
Газрын тос боловсруулах
үйлдвэр барих, дамжуулах
хоолой татах
Дулааны станц (10 аймагт)
Улаанбаатар-ДарханАлтанбулаг 311 км зам
Махны үйлдвэр, хорио цээрийн
бүс бүхий цогцолбор
байгууламж (4 аймагт)

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ӨР

Çàñãèéí ãàçðûí ºðèéí õýìæýý áóóð÷ áàéíà ãýíýý.
Ýíý ÷èíü õàðèí ñàéí ìýäýý áàéíà äàà.

Засгийн газрын нийт өр (тэрбум төгрөг)

2016

12,363.8 56%

6,464.9

16,857.8

74%

2018.09.30

17,497.7

82% 2,478.1 11%

Гадаад өр

3,451.5

29%

2017

4,230.1

Дотоод өр

Засгийн газрын
нийт өр

19%

1,663.7

1,461.7

22,280.1

15%
7%

22,751.6
21,437.5

7%

Засгийн газрын баталгаа

ªðèéã ¿å øàòòàé áóóðóóëàõ áîäëîãî áàðèìòàëñíû ¿ð ä¿íä 2016 îíä
ÄÍÁ-íû 78.8 õóâüä õ¿ðýýä áàéñàí Çàñãèéí ãàçðûí ºðèéí ºíººãèéí ¿íý öýíý
2019 îíä 55.3 õóâü áîëæ áóóðíà.

Хүүгийн зардал (тэрбум төгрөг)

Засгийн газрын өр ӨҮЦ/ДНБ
78.8%

1,155.9 1,150.7

74.4%

987.6
865.6

63.4%
55.3%

52.4%

2015

2016

2017

2018

2019

731.1

2015

2016

2017

2018

2019

Ìºí ºíäºð õ¿¿òýé ¿íýò öààñûã õóãàöààíààñ íü ºìíº áóöààí õóäàëäàí àâ÷,
ìºíãºí õºðºíãèéí îíîâ÷òîé óäèðäëàãûã ñàéæðóóëñíààð õ¿¿ãèéí çàðäëûã
áóóðóóëæ áàéíà. ¯¿íèé ¿ð ä¿íä 2018 îíä òºñâèéí çàðäëûí 8 òºãðºã òóòìûí
1 òºãðºãèéã õ¿¿ãèéí çàðäàëä ºã÷ áàéñàí áîë 2019 îíä 13 òºãðºã òóòìûí 1
òºãðºã áîëæ áóóðàõ þì.
ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
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ªð íýìýãäâýë ÿàõ âý?
ªð íýìýãäýõ íü äàðààõ
ñºðºã ¿ð äàãàâàðòàé.

Төсвийн зарлага нь орлогоосоо
давах үед түүнийг төсвийн алдагдал
гэж нэрлэх ба төсвийн алдагдлыг
Засгийн газар дотоодын арилжааны
банк, гадаадын олон улсын
байгууллагаас мөнгө зээлж
санхүүжүүлснээр өр үүсдэг.

Их хэмжээний өр тавьснаар
цалин, тэтгэвэр, цэцэрлэг,
сургуульд зарцуулж болох
байсан мөнгийг өрийн хүүгийн
төлбөрт зарцуулдаг.

Өндөр хөгжсөн Япон, Америк, Герман зэрэг
орноос авахуулаад хөгжиж буй Эстони, Турк
зэрэг дэлхийн ихэнх орны Засгийн газрууд
өр тавьж, алдагдлыг санхүүжүүлдэг.

Өр зээл нь нөхцөлөөсөө
шалтгаалж, гадаад
валютын ханшийн
эрсдэл, өрийн эргэн
төлөлтийн эрсдэл,
хүүгийн эрсдэл үүсч
байдаг.
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Өрийн хэмжээ их
байх нь төсөв
болон эдийн
засагт сөрөг
нөлөөтэй бөгөөд
бараа
бүтээгдэхүүний
үнэ нэмэгдэхэд
хүртэл нөлөөлдөг.

Их хэмжээний өрийн
дарамтад орох буюу өрөө
төлж чадахгүй болбол
Үндэсний аюулгүй байдал
алдагдана.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖ
Хөгжлийн албан ёсны тусламж гэж юу вэ?
Энэ нь ямар ач холбогдолтой вэ?
Монгол Улсын хөгжлийг дэмжих зорилгоор гадаад улс болон олон
улсын байгууллагаас Засгийн газарт олгож буй буцалтгүй тусламж
болон хөнгөлөлттэй зээл юм. Энэ нь тухайн улсад мэдлэг, технологи,
санхүүжилт болон бусад олон хэлбэрээр үр өгөөжөө өгдөг.
Тэгвэл манай орон ямар
чиглэлээр хэдэн төсөл хөтөлбөр
хэрэгжүүлж байгаа вэ?

Сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн
үйлчилгээний хүртээмж,
чанарыг сайжруулах

Нефть бүтээгдэхүүн, эрчим
хүчний хангамж, дэд
бүтцийг сайжруулах
Нийт

Нийт

469.3 тэрбум төгрөг

Зээл
454.3
Тусламж 15.0

18%

38%
Бизнесийн орчинг
сайжруулах, нэмүү өртөг
шингэсэн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэлийг дэмжих

Байгаль орчныг хамгаалах,
агаарын бохирдлыг бууруулах,
цэвэрлэх байгууламжийг
шинэчлэх, аялал жуулчлалыг
дэмжих
Нийт
253.7 тэрбум төгрөг
Зээл
219.0
Тусламж 34.7

224.3 тэрбум төгрөг

Зээл
171.0
Тусламж 53.3

Нийт

183.1 тэрбум төгрөг

Зээл
169.2
Тусламж 13.9

15%

20%
Бусад чиглэлийн төсөл
хөтөлбөрийн хүрэх үр дүн

Монгол Улсын Засгийн газрын
гадаад зээл, тусламжийн
хөрөнгөөр 2019 онд нийт
132 төсөл, арга хэмжээг
1,242.3 тэрбум төгрөгөөр
хэрэгжүүлнэ.

Нийт

111.8 тэрбум төгрөг

Зээл
82.8
Тусламж 29.1

9%

₮
НИЙТ ЗЭЭЛ ТУСЛАМЖ
1,242.3 тэрбум төгрөг
Нийт зээл 1,096.3
Нийт тусламж 146.0

100%
ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
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ХӨГЖЛИЙН ТҮНШ БАЙГУУЛЛАГААС ОЛГОЖ БУЙ ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖ
Тэгвэл зээл, тусламж хоёр юугаараа
ялгаатай юм бэ?
Буцалтгүй тусламж гэдэг нь гадаад улс, олон улсын
байгууллагаас эргэн төлөх нөхцөлгүй олгож буй санхүүжилтийг
хэлнэ. Мөн бараа бүтээгдэхүүн, хүмүүнлэгийн тусламж ордог.

Харин, хөнгөлөлттэй зээл нь эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй.
Гэхдээ арилжааны зээлээс ялгагдах үндсэн онцлог нь зээлийн
хугацаа урт, хүү бага, үндсэн болон хүүгийн төлбөрөөс
чөлөөлөгдөх хугацаа урт байх зэрэг таатай нөхцлүүдтэй
байдаг. “Монгол Улсын Олон улсын гэрээний тухай хууль”-д
зааснаар зээлийн хэлэлцээрийг УИХ соёрхон баталдаг.

525.7

26 493.1 тэрбум
14 32.6 тэрбум

Азийн хөгжлийн банк

254.8

22 205.7 тэрбум
9 49.2 тэрбум

Хятад

144.6

4 125.8 тэрбум
2 18.8 тэрбум

Япон

119.5

НИЙТ 1,242.3 тэрбум
10 109.0 тэрбум

5 10.6 тэрбум

Дэлхийн банк

46.7

2 46.7 тэрбум

Энэтхэг

44.2
Солонгос

7 43.7 тэрбум
1 0.5 тэрбум

34.3

2 22.3 тэрбум

Хөнгөлөлттэй зээл
91 төсөл
Буцалтгүй тусламжаар
41 төсөл

Монгол Улсын
2019 оны төсөвт
туссан нийт зээл,
тусламжийг хөгжлийн
түнш байгууллагаар
харуулбал:

2 12.0 тэрбум

Герман

72.4
Бусад

18 50.1 тэрбум
8 22.3 тэрбум

Бусад хөгжлийн түншлэгчийн санхүүжилтээр дараах тооны төслүүд хэрэгжиж байна.
*Мянганы сорилтын корпораци - 1
*Бельгийн Вант Улсын Засгийн газар - 1
*БНФУ-ын Засгийн газар - 1
*Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сан - 1
*Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк - 1
*Беларусь - 2
*БНУУ-ын Засгийн газар - 1
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*Нэгдсэн Үндэстний байгууллага - 1
*Люксенбургийн Вант Улс - 1
*Швейцарийн хөгжлийн агентлаг - 2
*Австри Улсын Засгийн газар - 5
*Польш Улсын Засгийн газар - 6
*Кувейт Улсын Засгийн газар - 2

БҮЛЭГ 4. САЛБАРЫН ТӨСӨВ
Төсвийг үйл ажиллагааны чиглэлээр нь 8 салбарт хуваан Та бүхэндээ танилцуулж байна.
БОЛОВСРОЛ

ЭРҮҮЛ МЭНД
ЭМНЭЛЭГ

СУРГУУЛЬ

Òºðººñ áèäíèé áîëîâñðîëä õýðõýí
àíõààðäàã âý?

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН
ХАМГААЛАЛ

Àìüäðàõ òààòàé îð÷èí, íºõöëèéã
á¿ðä¿¿ëýõýä õýðõýí àíõààðäàã âý?

ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Õàéðòàé ãýë á¿ëèéí ìèíü ýð¿¿ë
ìýíäýä õýðõýí àíõààðäàã âý?

НИЙГМИЙН
ХАМГААЛАЛ

Ýðñäýëä ºðòºìòãèé á¿ëãèéã
õýðõýí õàìãààëäàã âý?

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,
НИЙГМИЙН ХЭВ ЖУРАМ

ЗОГС
хилийн
цэг

Áèäíèé èðýýä¿éí òºëºº óëñ îðíîî
õºãæ¿¿ëýõýä õýðõýí àíõààðäàã âý?

ТӨРИЙН НИЙТЛЭГ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Áèäíèéã àéõ àþóëã¿é, àìãàëàí
òàéâàí àìüäðàõàä ÿàæ àíõààðäàã âý?

СОЁЛ УРЛАГ, СПОРТ,
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Òºðèéí ¿éë÷èëãýýã èðãýäýä øóóðõàé
õ¿ðãýõýä õýðõýí àíõààðäàã âý?

Ýð¿¿ë ÷èéðýã èðãýí áîëæ, ÷ºëººò
öàãàà çºâ çîõèñòîé ºíãºðººõºä
õýðõýí àíõààðäàã âý?
ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
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БОЛОВСРОЛ
Ýýæýý ä¿¿ áèä õî¸ð ñóðãóóëèà
òºãñººä ìýðãýæèë ýçýìøèõäýý
îäîîãèéõ øèãýý ¿íýã¿é ñóðàõ óó?
Ìýðãýæëèéí ñóðãàëò ¿éëäâýðëýëèéí
òºâä áîë òèéìýý, õàðèí èõ ñóðãóóëüä
ñóðãàëòûí òºëáºðºº õ¿¿ã¿é çýýëýýð àâ÷
áîëíî
Õàðèí áè ãàäààäàä ñóðàõûã
õ¿ñäýã !
Ìèíèé îõèí äýëõèéí øèëäýã 100 èõ
ñóðãóóëüä òýíöâýë çàñãèéí ãàçðààñ
äýìæèæ, çýýëýýð ñóðàëöàõ áîëîìæòîé
þì áàéíà.

Төсвийн онцлог,
2019 онд

Сургуулийн
өмнөх
Мэргэжлийн боловсрол
боловсрол

67.3

Боловсрол,
ШУ-ны бодлого
удирдлага, ХО

556.1

Эргэж
төлөгдөх
цэвэр зээл

401.0

Ерөнхий
боловсрол

792.8

БОЛОВСРОЛЫН
САЛБАРЫН ТӨСӨВ
(тэрбум төгрөг)

1,897.3

32.9%
2018 он

49.8

Дээд
боловсрол

80.0
Хөрөнгийн
зардал

494.5
Урсгал зардал

1,353.0

ЕБС-ийн хичээлийн 3
ээлжийг 2 ээлжид
шилжүүлэх “3 ээлжгүй
сургууль” хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлнэ.
“Хүүхэд бүр цэцэрлэгт”
хөтөлбөрийн хүрээнд
хот суурин газарт
цэцэрлэгийн насны
хүүхдийг бүрэн
хамрагдах нөхцлийг
бүрдүүлнэ.
Мэргэжлийн сургалт,
үйлдвэрлэлийн төвд
суралцагсдад сар бүр
100,000 төгрөгийн
тэтгэлэг олгоно.
Оюутны хөгжлийн
зээлийг үргэлжлүүлэн
олгоно.
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СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛ

Áè óëñûí öýöýðëýãò ÿâäàã.
Òºðººñ áèäíèé çàðäëûã 100
õóâü äààæ, ¿íý òºëáºðã¿é
õàìðóóëäàã.

нийт төсөв

нийт төсөв

792.8

401.0

тэрбум
төгрөг

тэрбум төгрөг
24.5%
2018 он

Төсөв
(тэрбум төгрөг)

Улсын
цэцэрлэг

Хувийн
цэцэрлэг

301.5

33.0

Хүүхдийн
тоо

277,990

40,293

983

554

22,391

5,247

Цэцэрлэгийн
тоо
Багш,
ажилчдын тоо

Áè óëñûí ñóðãóóëüä ñóðäàã.
Òºðººñ åðºíõèé áîëîâñðîëûã
òºðèéí ºì÷èò ñóðãóóëèàð
¿íýã¿é îëãîäîã.

Хувийн цэцэрлэгийн нэг хүүхдэд нэг жилд
807,800 - 998,200 төгрөгөөр тооцож
санхүүжилт олгодог.

Хүүхэд харах үйлчилгээ: 3.9 тэрбум
төгрөг
Хүүхдийн тоо: 5,308
Хүүхэд харах төвийн тоо: 431
Хамрагдаж буй иргэнд нэг жилд хувьсах
зардал, хоолны зардлыг төрөөс олгодог.

Хүүхдийн хоол: 62.6 тэрбум төгрөг
Хүүхдийн тоо: 204,422
Энгийн цэцэрлэгт өдрийн 1,650 төгрөг,
сувиллын болон тусгай цэцэрлэгт өдрийн
2,400 төгрөг.

Төсөв
(тэрбум төгрөг)
Хүүхдийн
тоо
Сургуулийн
тоо
Багш,
ажилчдын тоо

21.8%
2018 он

Улсын
сургууль

Хувийн
сургууль

625,970

39,361

720

169

46,514

4,985

684.6

1.2

Хувийн сургуульд сургалтын төлбөрөөс
хамаарч хүүхдийн тоогоор 86,700 - 459,300
төгрөгийн санхүүжилтийг жилд 1 удаа олгодог.

Үдийн цай хөтөлбөр : 34.2 тэрбум төгрөг
Хүүхдийн тоо : 341,969
1-5-р ангийн хүүхдүүдэд өдөрт 600
төгрөг, тусгай хэрэгцээт сургуулийн
сурагчид өдөрт 2,400 төгрөгийн
үдийн цай өгдөг.

Дотуур байр : 52.8 тэрбум төгрөг
Хүүхдийн тоо : 39,264
Ерөнхий боловсролын сургуулийн
дотуур байрны нэг суралцагчид
ногдох зардал 312,700 - 462,200 төгрөг.

Сурах бичиг : 3.7 тэрбум төгрөг
Хувьсах зардал (1 хүүхдэд 1 жилд)
Сумын цэцэрлэг : 998,200 төгрөг
Аймгийн төвд :
812,300 төгрөг
Нийслэлд :
807,800 төгрөг

2019 оноос сурах бичгийг түрээслүүлж,
орлогоороо нөхөн хэвлэлт хийдэг сурах
бичгийн түрээсийн үйлчилгээг
нэвтрүүлнэ.
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ДЭЭД БОЛОВСРОЛ

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ
Ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë
ýçýìøèæ áàéãàà
ñóðàëöàã÷äàä òºðººñ ñàð
á¿ð 100,000 òºãðºãèéí
òýòãýëýã îëãîæ ýõëýíý.

Ãàäààä áîëîí äîòîîäûí èõ,
äýýä ñóðãóóëüä ñóðàëöàã÷äàä
ñóðãàëòûí òºëáºðèéí çýýë,
çàðèì òýòãýëýã îëãîäîã.

Нийт төсөв:

108.3* 193%
тэрбум
төгрөг

2018 он

Нийт төсөв:

80.0

тэрбум
төгрөг

Мэргэжлийн боловсролын салбарт
(тэрбум төгрөгөөр)
Үйл ажиллагааны зардал
Суралцагчдын тэтгэлэг

63.3
41.0

1.0

Суралцагчийн нийтийн
тээврийн хөнгөлөлт

3.0

Дотуур байрны
үйлчилгээ

* тэтгэлгийн зардал орсон дүн

БОЛОВСРОЛ, ШУ-НЫ БОДЛОГО, УДИРДЛАГА

Нийт төсөв: 61.6 тэрбум
төгрөг

18.2%
2018 он

ÁÑØÓÑß, ò¿¿íèé õàðúÿà, ýðäýì
øèíæèëãýýíèé áàéãóóëëàãóóä àëáàí
áóñ áîëîâñðîëûã òºðººñ áàéíãà
äýìæèí àæèëëàäàã.

Шинжлэх ухаан,
технологи
Насан туршийн болон
албан бус боловсрол

4.2 тэрбум

Тусгай хэрэгцээт
боловсрол

4.1 тэрбум

Боловсрол, ШУ-ны
бодлого, удирдлага
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38.4 тэрбум
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14.9 тэрбум

40.9%
2018 он

Гадаадад сурч буй оюутнуудад
(тэрбум төгрөгөөр)
ЗГ-ын гэрээгээр гадаадад
суралцагчид олгох зээл

7.3

Гадаадад
суралцагчдын зардал

3.5

Дэлхийн шилдэг 100
сургуульд суралцагчдын
сургалтын төлбөрийн зээл

14.5

Дотоодод сурч буй оюутнуудад
(тэрбум төгрөгөөр)
Засгийн газрын гэрээгээр
гадаадаас дотоодод
суралцагчдад олгох тэтгэлэг

0.9

Нэн ядуу, малчин, зарим
суралцагчдад сургалтын
төлбөрийн тэтгэлэг

12.6

Орон нутгаас суралцаж буй
оюутнуудын замын
зардлын хөнгөлөлт

1.0

Багш мэргэжлээр суралцаж
буй оюутан, магистрантад
сургалтын төлбөр

2.8

Орон нутгийн багшлах
дадлагын тэтгэлэг

0.5

Сургалтын төлбөрийн зээл

33.0

Оюутны нийтийн
тээврийн хөнгөлөлт

5.7

ЭРҮҮЛ МЭНД
Ааваа, эмч сая намайг үзээд
яагаад төлбөр аваагүй юм бэ?

Хүүхдүүд болон өвөө, эмээ
шиг нь ахмад настан болон
зарим хүмүүсийн эрүүл мэндийн
даатгалыг төр хариуцдагтай
холбоотой.

Эрүүл мэндийн даатгал
гэж юу вэ?

Эрүүл мэндийн даатгал нь эв санааны нэгдлийн зарчимд тулгуурласан
байдаг тул иргэд тогтоосон хэмжээгээр шимтгэл төлж, төлсөн
шимтгэлийн хэмжээнээс үл хамааран эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг
даатгалын санхүүжилтээр авах боломжтой байдаг.

2019 îíä ýð¿¿ë
ìýíäèéí ñàëáàðò
1,021.2 òýðáóì
òºãðºã òºñºâëºñºí
íü ºìíºõ æèëýýñ 1.2
äàõèí íýìýãäñýí.

Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí 2019 îíû
áàòëàãäñàí òºñºâ
Òýðáóì ¥
Ýìíýëãèéí òóñëàìæ
¿éë÷èëãýý áîëîí íèéãìèéí
ýð¿¿ë ìýíä

716.3

Ýð¿¿ë ìýíäèéí áîäëîãî,
óäèðäëàãà

150.5

Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàë

154.4*

Íèéò
1,021.2

Óðñãàë
çàðäàë

917.0

õºðºíãº
îðóóëàëò

104.2

*ÝÌÄ-ûí ñàíãààñ óëñûí ýìíýëýãò ºã÷
áóé ñàíõ¿¿æèëòèéã îðóóëààã¿é ä¿í

Зарим эрүүл
мэндийн
байгууллагын бие
даасан байдлыг
нэмэгдүүлнэ.
Элэг бүтэн
Монгол
хөтөлбөрийг
үргэлжлүүлнэ.

Эрүүл шүд – Эрүүл
хүүхэд хөтөлбөрийг
2019-2023 онд
хэрэгжүүлнэ.
Анхан шатлалын
тусламж,
үйлчилгээг
сайжруулна.
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ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ БОЛОН НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД

2019 онд 10 эмнэлгийн бие даасан байдлыг нэмэгдүүлж, төсвийн уян
хатан зохицуулалтыг бий болгоно. Ингэснээр дараах давуу талтай.

•
•
•
•
•

Төсөв санхүүгийн
оновчтой
хуваарилалт
хийнэ.

Авсан
санхүүжилтээ уян
хатан зохицуулна.

Эмч, эмнэлгийн
ажилтнуудын орон
тоог оновчтой
зохион байгуулна.

Ажлын ачаалалтай
уялдсан нэмэлт
цалин, урамшуулал
олгох боломжтой.

1

2

3

4

Улсын гуравдугаар төв эмнэлэг
Арьсны өвчин судлалын үндэсний төв
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв
Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв
Гэмтэл, согог судлалын үндэсний төв

Анхан шатлалын эрүүл
мэндийн байгууллага

Нийслэлийн Өргөө амаржих газар
Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төв
Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлэг
Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

Хоёрдогч шатлалын эрүүл
мэндийн байгууллага

Гуравдагч шатлалын эрүүл
мэндийн байгууллага

Өрхийн эрүүл мэндийн төв

Дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг

33.1

70.4

Бүсийн оношлогоо,
эмчилгээний төв

Нийт 223

тэрбум

13%
2018 оноос

Жилд дунджаар 6 сая орчим
иргэнд үйлчилдэг.
Сумын эрүүл мэндийн төв

134.6
Нийт 329

тэрбум

33.9%
2018 оноос

Жилд дунджаар:
- Амбулатори: 8 сая
- Хэвтэн эмчлүүлэх: 114 мянга

Эрүүл мэндийн
байгууллага
Нийслэлийн амаржих газар

21.5
тэрбум

25.4%
2018 оноос

Нийт 3

Нийт 28

Нийт 12

тэрбум

13.0
Нийт 6

тэрбум

тэрбум

17.8%
2018 оноос

110.5

МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ

Нийт 5

20.8%
2018 оноос

тэрбум

18.1%
2018 оноос

Төрөлжсөн мэргэжлийн
эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн
төв

233.2
Нийт 13

тэрбум

17%
2018 оноос

тэрбум
Нийт 16
Жилд дунджаар:
- Амбулатори: 2.4 сая
- Хэвтэн эмчлүүлэх: 105 мянга

Жилд дунджаар:
- Амбулатори: 2 сая
- Хэвтэн эмчлүүлэх: 205.5 мянга

Эрүүл мэндийн арга
хэмжээ, үйлчилгээ

Эрүүл мэндийн
бодлого, удирдлага

Гемодиализийн төлбөр

3.2

тэрбум

5.4%
2018 оноос

Товлолт вакцинжуулалт
11.2%
2018 оноос

Эрүүл шүд- Эрүүл хүүхэд
хөтөлбөр

4.7

тэрбум

ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019

17.5%
2018 оноос

42.9

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

9.9

33.4

27.2%
2018 оноос

Хөдөөгийн нэгдсэн эмнэлэг

тэрбум

Бусад байгууллага
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•
•
•
•
•

Шинэ
2018 оноос

25.9

37%

2018 оноос
тэрбум
Удирдах байгууллагуудын үйл
ажиллагааны зардал

17.8
тэрбум

34%
2018 оноос

Тэтгэвэрт гарахад болон орон
нутагт тогтвор суурьшилтай
ажилласны тэтгэмж 2885 хүн

Хөрөнгө оруулалт

104.2
тэрбум

61.4%
2018 оноос

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ
Ýð¿¿ë ìýíäèéí äààòãàëûí ñàíãààñ èðãýäýä ¿ç¿¿ëýõ ýð¿¿ë
ìýíäèéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýíèé öàð õ¿ðýýã íýìýãä¿¿ëýõ,
÷àíàðûã ñàéæðóóëàõ ÷èãëýëýýð 407.7 òýðáóì òºãðºãèéã
òºñºâëººä áàéíà.

Эрүүл
мэндийн
байгууллагад
олгох

14.4%
2018 он

Төрийн эмнэлэг
244.6

тэрбум

Рашаан
сувилал

14.0%
2018 он

Хувийн эмнэлэг
48.8

тэрбум

16.2%
2018 он

Эмийн
үнийн
хөнгөлөлт

34

12.7

тэрбум

Нэг даатгуулагчид
олгох тариф

293.4

тэрбум

407.7

Рашаан сувилалд
110,000 төгрөг
Клиник сувилалд
116,281 төгрөг
Удаан хугацааны
нөхөн сэргээх
132,473 төгрөг

Урьдчилан
сэргийлэх, эрт
илрүүлэх
үзлэг
оношилгоо

ЭМД-ын сан
тэрбум

0%
2018 он

19.4%
2018 он

17%
2018 он

Иргэдэд
зайлшгүй
шаардлагатай
эмийн
хүртээмжийг
нэмэгдүүлнэ.

32.2

тэрбум

13.8

тэрбум

6%
2018 он

шинжилгээ
12.7

тэрбум

Анхан
шатлалын
тусламж
үйлчилгээ

37.6%
2018 он

эмийн зардал
19.6

тэрбум

“Элэг бүтэн
Монгол”
хөтөлбөр

256%
2018 он

Элэгний В,С вирусын

тэрбум

15.9

тэрбум

306%
2018 он

Сум өрхийн эрүүл
мэндийн төвийн
нэг иргэнээр тооцсон
тарифын шинэчлэл

Үйл
ажиллагааны
зардал

5.4

тэрбум

35.4%
2018 он

Урьдчилан
сэргийлэх, эрт
илрүүлэх үзлэг
оношилгоо,
шинжилгээний
хамрах хүрээг
нэмэгдүүлнэ.
35%
2018 он

Эрүүл мэндийн даатгалын
цахим системийн
ашиглалтыг сайжруулна.
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ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН ХАМГААЛАЛ

Ýýæýý, ºíººäºð áàãø áèäýíä àãààðûí áîõèðäîë õ¿íèé áèåíä ÿìàð õîðòîé
òàëààð ÿðüæ ºãñºí. Ìºí ìîä, íîãîîí áàéãóóëàìæ õîðòîé õèéã ººðòºº
øèíãýýæ, õ¿÷èëòºðºã÷ ÿëãàðóóëäàã ãýñýí.

ßã çºâ, áàéãàëü ýõ çºâõºí àìüñãàëàõ àãààð, óóõ óñààð õàíãàõ òºäèéã¿é,
áèä á¿õíèé õîîë õ¿íñ, õóâöàñ õýðýãëýë, òàâ òóõòàé àìüäðàëûí ñàëøã¿é
íýã õýñýã. Èéìä õ¿ðýýëýí áóé îð÷íîî õàéðëàæ, õàìãààëàõ íü ìàø ÷óõàë.

Урсгал зардал
127.5 тэрбум

49.0 тэрбум

Ус цаг уур,
орчны шинжилгээ
тэрбум

тэрбум

79.9%
2018 он

Эргэж төлөгдөх
цэвэр зээл

Хөрөнгө
оруулалт
19.5 тэрбум

24.9

Нийт 196.0

11.1%
2018 он

Агаарын
бохирдлыг
бууруулах

Байгаль
орчныг
хамгаалах
нөхөн сэргээх

36.5

тэрбум

18.5%
2018 он

Усны нөөц,
нуур, гол
мөрний менежмент

3.5

тэрбум

Ойжуулалт

97.0

тэрбум

36%
2018 он

454%
2018 он

Хүрээлэн буй орчны
бодлого, судалгаа

19.1

Тусгай
хамгаалалттай
газар нутгийн
хамгаалалт

7.4

тэрбум

14.4%
2018 он

7.6

тэрбум

тэрбум

13.5%
2018 он

14.6%
2018 он

ТӨСВИЙН ОНЦЛОГ
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Орон нутагт агаар,
орчны бохирдлыг
бууруулах, байгаль
орчныг хамгаалах,
нөхөн сэргээх
ИРГЭДИЙН
нэмэлт эх ТӨСӨВ
үүсвэр - 2019
МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
олгоно

Агаарын
бохирдлыг
бууруулах үйл
ажиллагааны
зардлыг
нэмэгдүүлнэ.

Улаанбаатарт
төв цэвэрлэх
байгууламж
7 аймагт
орон нутгийн
цэвэрлэх
байгууламж
барина.

Хог хаягдлын
үйлчилгээний
хураамжийн орлогыг
хот суурины хог
зайлуулах, устгах,
цэвэрлэхэд бүрэн
зарцуулна.

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ХАМГААЛЛЫГ САЙЖРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

2019 онд хүрээлэн буй орчны чиглэлээр
хэрэгжүүлэх томоохон арга хэмжээ;

Агаарын
бохирдлыг
бууруулах
Агаарын бохирдол бууруулах
үйл ажиллагаанд 75.2 тэрбум
Ипотекийн зээлийг зорилтот болгож, агаар,
•орчны бохирдлыг бууруулахад 115 тэрбум

Хог
хаягдалыг
бууруулах

• Аймаг, нийслэл, хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө,
орон сууцны хотхон, хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий
төлөвлөгөөний дагуу баригдсан орон сууц худалдан авахад,
• Инженерийн дэд бүтцийн шийдэлтэй, эрчим хүчний
хэмнэлттэй амины орон сууц барих зээлдэгчид олгоно.
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн орлогыг
2019 оноос эхлэн хот суурин газрын хог зайлуулах,
устгах, цэвэрлэхэд зарцуулна. 4.8 тэрбум

Байгаль
орчныг
хамгаалах

Бүтээн
байгуулалт

2019 оноос доорх 2 төрлийн орлогын тодорхой хувийг
тухайн орон нутгийн агаар, орчны бохирдлыг бууруулахад
зарцуулна
• Түүхий нүүрсний агаарын бохирдлын төлбөрийн 50%
21.0 тэрбум
• Газрын тосны лицензийн төлбөрийн 30%
0.8 тэрбум
Төв цэвэрлэх байгууламж 40 тэрбум

7 аймгийн цэвэрлэх байгууламжийг
шинэчлэх 11 тэрбум
Хатуу хог хаягдал ангилах, ялгах,
боловсруулах үйлдвэр 3 тэрбум

ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ

33

НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ

Òºñâèéí çàðëàãûí 4 òºãðºã òóòìûí
1 íü íèéãìèéí õàìãààëëûí çàðäàëä
çàðöóóëàãäàæ áàéíà.
Èðýõ îíä òýòãýâýð íýìýãäýõ ¿¿?
Òèéìýý, 2019 îíä òýòãýâýð, òýòãýìæèéí
íýìýãäýëä çîðèóëæ 140.7 òýðáóì òºãðºã
òºñºâëºñºí.

2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ОНЦЛОГ:

01

Íèéãìèéí õàëàìæèéí ñàíã
íýãäñýí óäèðäëàãààð õàíãàíà.

03

“Õ¿¿õäèéí ìºíãº”-èéã
¿ðãýëæë¿¿ëýí îëãîíî.

02

Òýòãýâýð, òýòãýìæèéã
íýìýãä¿¿ëíý.

04

Íàñíû õèøãèéã ¿ðãýëæë¿¿ëýí
îëãîíî.

Эдийн засгийн ангиллаар:

Үйл ажиллагааны чиглэлээр:
Íèéãìèéí äààòãàë
2,068.5 òýðáóì

Óðñãàë çàðäàë

2,860.0 òýðáóì

Õºðºíãº îðóóëàëò

29.9 òýðáóì

Ýðãýí òºëºãäºõ öýâýð
çýýë

34

0.0 òýðáóì

ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
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Íèéãìèéí õàëàìæ
726.1 òýðáóì

НИЙТ САНХҮҮЖИЛТ

2,889.9
тэрбум

13.1%
2018 оноос

Íèéãìèéí õàìãààëëûí
áîäëîãî, óäèðäëàãà
3.8 òýðáóì
Íèéãìèéí á¿ëýãò
÷èãëýñýí õºòºëáºð
61.6 òýðáóì
Íèéãìèéí õàìãààëëûí
õºðºíãº îðóóëàëò
29.9 òýðáóì

ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
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НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН САН
Ýìýý, ìàíàé ãýð á¿ë
íèéãìèéí õàëàìæààñ
òýòãýìæ àâäàã óó?

Òèéìýý, ìèíèé õ¿¿ ãýõýä ë ñàð á¿ð
õ¿¿õäèéí ìºíãº àâäàã. Ýìýý íü õàðèí
ºíäºð íàñòàé ó÷ðààñ “Íàñíû õèøèã”
àâäàã ø¿¿ äýý.

Төрөл

2018 (тэрбум) 2019 (тэрбум)

Өөрчлөлт

Хүүхдэд олгох мөнгөн
тэтгэмж

205.1

218.9

Цалинтай ээж хөтөлбөр

96.8

96.8

-

Халамжийн тэтгэвэр

96.5

99.5

3.0

Халамжийн бусад хөнгөлөлт,
үйлчилгээ
Хүнс тэжээлийн тусламж,
дэмжлэг

55.5

31.1

24.4

42.2

42.2

-

Нөхцөлт мөнгөн тусламж

35.2

37.5

2.3

Алдарт эхийн одонтой
эхчүүдэд олгох тэтгэмж

29.4

29.4

-

13.8

Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт
мөнгөн тэтгэмж
Ахмад настнуудад үзүүлэх
хөнгөлөлт

23.1

24.0
3.8

4.7

1.1
21.1

26.1

3.9

Насны хишиг

20.5

22.3

1.8

19.8

18.1

1.7

17.8

21.2

3.4

12.3

12.3

-

6.4

6.4

-

3.3

1.8

1.5

Бусад үйл ажиллагааны
зардал
Цаатан иргэний
тэтгэмж

2.1

2.0

0.1

0.4

0.6

0.2

Асрамжийн үйлчилгээ

0.2

0.2

Жирэмсэн болон хөхүүл
эхийн тэтгэмж
Тэтгэвэр нэмэгдүүлэх
эх үүсвэр
Хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэний тэтгэмж
Ахмад дайчин, алдар цолтой
ахмад настны тэтгэмж
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

Орон нутгийн төсвийн санхүүжилт

-

Улсын төсвийн санхүүжилт
ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
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НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САН
Ýìýý, òà ñàð á¿ð áàñ
òýòãýâýð àâäàã, ò¿¿íèéã
õààíààñ ºãäºã þì áý?

Хөдөлмөрийн
чадвараа түр
алдсаны тэтгэмж

18.7

Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãààñ ºãäºã.
Àæèë õèéæ áàéãàà á¿õ õ¿í íèéãìèéí
äààòãàë òºëäºã. Ýðãýýä õºäºëìºð ýðõëýõ
áîëîìæã¿é áîëîõîä íü ýíý ñàíãààñ îëîí
òºðëèéí òýòãýâýð, òýòãýìæèéã îëãîäîã.

Тахир дутуу
даатгуулагчийн
сувиллын
2.0
газрын
Тэжээгчээ
1,415.7 зардал
алдсаны тэтгэвэр

13.4

ҮОМШӨ-ний
тэтгэвэр,
тэтгэмж 29.8

Ажилгүйдлийн
тэтгэмж

82.0

36.6
Тахир дутуугийн
тэтгэвэр

243.1

24.8
130.5

Бусад

ҮОМШӨ-НИЙ
ТЭТГЭВЭР,
ТЭТГЭМЖ

ТЭТГЭМЖИЙН
ДААТГАЛ

ТЭТГЭВРИЙН
ДААТГАЛ

32.9

114.2

1,859.9

НИЙТ ЗАРЛАГА
НИЙТ ОРЛОГО
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Жирэмсэн болон
амаржсан
эхийн тэтгэмж

69.4

Өндөр настны
тэтгэвэр
Оршуулгын
тэтгэмж

Цэргийн
тэтгэвэр

1.1

Урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээний
зардал

ҮЙЛ
АЖИЛГҮЙДЛИЙН
АЖИЛЛАГААНЫ
ДААТГАЛ
ЗАРДАЛ

36.8

24.8

2,068.5 тэрбум

1,603.3 тэрбум, УЛСЫН ТӨСВӨӨС 605.5 тэрбум

НДШ-ийн
0.8%-2.8%

НДШ-ийн
1.8%

НДШ-ийн
17%

НДШ-ийн
0.4%

Улсын төсвөөс
олгох татаас

168.2

133.9

1,258.3

43.0

605.5

ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
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НИЙГМИЙН ДААТГАЛ ЯАГААД ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?

Íèéãìèéí äààòãàëûã á¿õ õ¿í òºëºõ ¸ñòîé ãýæ
ýìýý õýëñýí, ÿàãààä òºëºõ õýðýãòýé âý?
Íèéãìèéí äààòãàë áîë òàíûã ºíäºð íàñëàõ,
ºâäºõ, àæèëã¿é áîëîõ çýðýã ýðñäýëèéã õóâààëöàõ
òºðèéí äààòãàëûí òîãòîëöîî þì.
Та шимтгэл төлж
нийгмийн даатгалд
хамрагдсанаар:

Өвдвөл: хөдөлмөрийн
чадвараа түр алдсаны тэтгэмж
(өвдсөн хугацаанд)

АЖЛЫН
ГАРАА

Төрвөл: жирэмсэн, амаржсны
тэтгэмж (төрөхийн өмнөх 2 сар,
төрсний дараах 2 сард)

Хөдөлмөрийн чадвараа
бүрэн алдвал: тахир
дутуугийн тэтгэвэр

Нас барвал: оршуулгын тэтгэмж, гэр
бүлийн хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүнд
тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр

Ажилгүй болбол:
ажилгүйдлийн тэтгэмж
(ажилгүй байх 3 сард)

Үйлдвэрлэлийн осолд орвол:
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас олгох
тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, зардлууд

Тэтгэвэрт гарвал:
Өндөр насны тэтгэвэр
(насан туршдаа)

Íèéãìèéí äààòãàë áîë Òàòâàð áèø. Òà íèéãìèéí äààòãàëûí
øèìòãýë òºëñíèé õàðèóä òýòãýâýð, òýòãýìæ àâàõ ýðõ ¿¿ñäýã.
Íèéãìèéí äààòãàë áîë Õàëàìæ áèø. Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãààñ
òýòãýâýð àâàõ ýðõ ¿¿ñýýã¿é èðãýäýä íèéãìèéí õàëàìæèéí ñàíãààñ
òýòãýâýð, òýòãýìæ îëãîäîã.
ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
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ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Ýäèéí çàñàã 2019 îíä óëàì èõýýð
ºñíº ãýýä ë áàéíà. Ýíý ¿íýí ¿¿?

Òèéìýý, 2019 îíä õºäºº àæ àõóé, óóë óóðõàé, äýä
á¿òöèéí ñàëáàðûí õºðºíãº îðóóëàëòûã íýìýãä¿¿ëýõ
õ¿ðýýíä íèéò 949.3 òýðáóì òºãðºã òºñºâëºñºí.
2019 îíû íèéò òºñºâ, ãîë îíöëîãóóäûã òàíä
òàíèëöóóëáàë:

2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ОНЦЛОГ:

01

Ìàë ýìíýëãèéí ¿éë àæèëëàãààã
ñàéæðóóëæ, ìàëûã ýð¿¿ëæ¿¿ëíý.

03

Óóë óóðõàéí ñóäàëãàà, øèíæèëãýýíèé çàðäëûã íýìýãä¿¿ëíý.

02

Äýä á¿òöèéí ñàëáàðò òîìîîõîí
õºðºíãº îðóóëàëò õèéíý.

04

Õºäºëìºð ýðõëýëòèéã äýìæèíý.

Эдийн засгийн ангиллаар:

Үйл ажиллагааны чиглэлээр:
ÕÀÀ, ãàçàð òàðèàëàí
149.3 òýðáóì

Óðñãàë çàðäàë

Ýð÷èì õ¿÷, óóë óóðõàé
155.0 òýðáóì

412.4 òýðáóì

Õºðºíãº îðóóëàëò

603.7 òýðáóì

НИЙТ САНХҮҮЖИЛТ

949.3

тэрбум

47.9%
2018 оноос

Çàì òýýâýð
306.1 òýðáóì
Áàðèëãà
257.1 òýðáóì
Õóäàëäàà

2.5 òýðáóì
Ýðãýí òºëºãäºõ öýâýð
çýýë

-66.8 òýðáóì

Õàðèëöàà õîëáîî
29.5 òýðáóì
Õºäºëìºð ýðõëýëò
49.8 òýðáóì

38
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ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Õºäºº àæ àõóé ãýñíýýñ ìàíàé àâäàã
íºãºº àðüñ øèðíèé óðàìøóóëàë
¿ðãýëæëýõ þì áîëîâ óó?
¯ðãýëæëýëã¿é ÿàõàâ. ªºð îëîí òºðëèéí ÕÀÀ-í óðàìøóóëàë
áàéäàã ãýäãèéã òà ìýäýõ ¿¿? Øèíýýð ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íèé
óðàìøóóëàë áèé áîëñîí. Ýíý æèë íèéò 56.6 òýðáóì
òºãðºãèéã ÕÀÀ-í óðàìøóóëàëä îëãîíî.

12.9

15%
2018 оноос

тэрбум

0.5

тэрбум

337%
2018 оноос

Жимс, жимсгэний тариалан
Жимсний аж ахуй эрхлэгч 5 жил хүртэлх
хугацаанд хүүгүй зээл авна.

22.6

тэрбум

Улаанбуудайн урамшуулал
Гурилын үйлдвэр, Тариалан эрхлэлтийг
дэмжих сан, улсын нөөцөд нийлүүлсэн
хүнсний улаанбуудайнд
• I - III ангилалд 1 тоннд 60,000 төгрөг
• IV ангилалд 1 тоннд 50,000 төгрөг

4.7

тэрбум

0%
2018 оноос

Мах бэлтгэхэд олгох
зээлийн хөнгөлөлт
Мах боловсруулах үйлдвэрийн
мах бэлтгэхэд олгосон
арилжааны банкны зээлийн
8-10%-иар улсаас хөнгөлөлт
үзүүлдэг.

Ноосны урамшуулал
Боловсруулах үндэсний
үйлдвэрт тушаасан ноосонд
• Нарийн, нарийвтар хонь,
тэмээний ноос
1кг = 2,000 төгрөг
• Бүдүүн, бүдүүвтэр хонины ноос
1кг = 1,000 төгрөг

11.8

тэрбум

0%
2018 оноос

4.0

0%
2018 оноос

Арьс, ширний урамшуулал
Боловсруулах үндэсний үйлдвэрт тушаасан
стандартад нийцсэн арьс ширэнд
• Бод малын 1 ширхэг арьс 15,000 төгрөг
• Бог малын 1 ширхэг арьс 3,000 төгрөг

тэрбум

ШИНЭ
2018 оноос

Сүү, цагаан идээний урамшуулал
Стандартын шаардлага хангасан
түүхий сүү нийлүүлсэн малчин,
эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчид
мөнгөн урамшуулал олгоно.

ÕÀÀ-í óðàìøóóëëààñ ãàäíà ìàë ýð¿¿ëæ¿¿ëýõ, ãàçàð
òàðèàëàíãèéí á¿ñ, áýë÷ýýð õàìãààëàõ àðãà õýìæýýíä
íèëýýä õºðºíãº çàðöóóëàõààð òºëºâëºñºí.

60.8

тэрбум

42%
2018 оноос

Мал аж ахуй,
мал эрүүлжүүлэх

2.6

тэрбум

78%
2018 оноос

Бэлчээр, тариалангийн
хөрс хамгаалал
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МОНГОЛ УЛСЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД (1990-2017)

Монгол Улсын хүн ам 1990 оноос хойш 1 саяар, өрхийн тоо 2 дахин, хүн амын дундаж
наслалт 9.4 жилээр нэмэгдсэн байна.
НИЙТ ХҮН АМ
(мянга)

ДУНДАЖ
НАСЛАЛТ (жил)

НИЙТ ӨРХ
(мянга)

2017 он

3,177.9

885.6

69.9

2010 он

2,761.0

742.3

68.1

2000 он

2,403.1

554.0

63.2

1990 он

2,153.4

449.4

60.5

Монгол Улсын эдийн засаг жил бүр өсч, нэг хүнд ногдох ДНБ 2017 онд 9 саяд хүрээд
байна. Хатуу хучилттай замын нийт урт 2017 онд 7,552.9 км болсон. Ингэснээр
нийслэлтэй 16 аймгийн төв хатуу хучилттай замаар холбогдоод байна.
ДОТООДЫН НИЙТ
БҮТЭЭГДЭХҮҮН
(тэрбум)

НЭГ ХҮНД
НОГДОХ ДНБ
(мянга)

ХАТУУ
ХУЧИЛТТАЙ
ЗАМ (км)

2017 он

27,895.5

9,005.4

7,552.9

2010 он

9,756.6

3,586.1

2,244.2

2000 он

1,224.1

490.6

1,314.0

1990 он

12.8

6.1

Компьютерийн тоо
(мянган)

617.7

2017 он

581.0

2015 он
2010 он

373.1

85.0

2005 он

Åðäºº ñ¿¿ëèéí 30 æèëèéí
õóãàöààíä óëñ îðîí ìèíü àñàð
õóðäòàé õºãæñºí áàéãàà áèç äýý?
Ààâàà, òàíûã áàãà áàéõàä òýãýýä
ãàð óòàñ, èíòåðíýò, êîìïüþòåð
àëü íü ÷ áàéãààã¿é ãýæ ¿¿?

Интернэт хэрэглэгч
(мянган)

Үүрэн утас хэрэглэгч
(мянган)

2,910.8

2017 он

199.8

2010 он

22.0

2005 он

3,886.2

2017 он

2,532.9

570.9 2005 он

5.2

2000 он

75.1 2000 он
Суурийн утасны тоо
(мянган)

Автомашины тоо
(мянган)

536.4

2017 он

254.5

2010 он
2000 он
1990 он

40

2010 он

81.7

43.8
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313.4

2017 он

143.2

2010 он

112.2 2000 он
66.4 1990 он
Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо
Зам, тээврийн хөгжлийн яам

ДЭД БҮТЭЦ
Áèäíèéã áàãàä ëààíû ãýðýëä õè÷ýýëýý õèéäýã, ñàÿõíûã
õ¿ðòýë Õºâñãºë àéìàãðóó ìàøèíààð 2 ºäºð ÿâäàã áàéëàà.
ªíººäºð áàðàã á¿õ ñóì ãýðýë, öàõèëãààíòàé áîëæ, èõýíõ àéìãèéí
òºâ¿¿ä íèéñëýëòýé çàñìàë çàìààð õîëáîãäîîä ñàéõàí áîëæýý.
2019 îíä äýä á¿òöèéí ñàëáàðò ºìíºõ
îíîîñ 2 äàõèí èõ õºðºíãº îðóóëàëò õèéíý.

Зам
Авто зам
Гүүр, гүүрийн засвар
Үен далан, хамгаалалт

Зам
154.7
18.9
11.8

Эрчим хүч

Эрчим хүч
Инженерийн шугам сүлжээ
54.6
Цахилгаан, дулаан хангамж
79.1
Цахилгаан дамжуулах сүлжээ 17.1

ХАА ба бусад
Тохижилт
Гэрэлтүүлэг
Худаг, услалтын систем

Хурдны болон орон нутгийн зам
шинээр барих, өргөтгөх, засварлах,
гүүр, нүхэн гарц барих 191.7 тэрбум

Газрын тосны үйлдвэр, цахилгаан
дамжуулах шугам, цахилгаан,
дулааны станц барих 179.8 тэрбум

ХАА ба бусад
14.3
7.6
2.2

Улсын төсвийн хөрөнгөөр

Биокомбинатын өргөтгөл, махны
үйлдвэр, хорио цээрийн цогцолбор,
гаалийн шинэчлэл хийх 73.1 тэрбум

Гадаад зээл, тусламжийн хөрөнгөөр
ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
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АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, НИЙГМИЙН ХЭВ ЖУРАМ
Ìàíàé óëñûí àðä èðãýä àìàð
òàéâàí, àþóëã¿é àìüäðàõ íü
ìàø ÷óõàë ãýäãèéã ò¿¿õèéí
õè÷ýýëýýñ îéëãîñîí!

ßã çºâ. Ýíý íü óëñûí òóñãààð
òîãòíîëûí ¿íäýñ þì. Íèéãìèéí
àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõàä òºðèéí
òóñãàé àëáàí õààã÷èä ÷óõàë
¿¿ðýãòýé îðîëöäîã.

101

101

Òèéìýý. Öàãäàà, öýðýã, ø¿¿ã÷,
ïðîêóðîð ìºí ààâ íü áóþó ãàë
óíòðààõ àíãèéí àëáàí õààã÷èä
áàãòäàã.

Òýãýõýýð òà ÷ ãýñýí
òºðèéí òóñãàé àëáàí
õààã÷ ãýñýí ¿ã ¿¿?

2019 онд төрийн тусгай албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, хилийн боомтын хүчин чадлыг
нэмэгдүүлэх, гаалийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх зэрэг үйл ажиллагаануудыг төлөвлөн, төсөвт
тусгасан. Мөн нийслэлийн Сүхбаатар дүүрэг, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Төв, Хөвсгөл аймгуудад шинээр
байгуулагдсан эрэн хайх, аврах 5 анги, 4 бүлэг энэ оноос үйл ажиллагаа явуулж эхэлнэ.

САЛБАРЫН ТӨСӨВ

1,067.0

(тэрбум төгрөг)

261.0 10.2%

Зэвсэгт
хүчин

101

19.6%
2018 он

УРСГАЛ
ЗАРДАЛ 965.1

145.5 17%

Хил
хамгаалах

ХӨРӨНГӨ
122.5
ОРУУЛАЛТ

95.4 17%

Шүүх,
прокурорын
байгууллага

296.7 17.8%

Цагдаа,
шүүхийн
шийдвэр
гүйцэтгэл

ТӨСВИЙН ОНЦЛОГ
130.0 60.2%

100.8 16.9%

Гамшгаас
урьдчилан
сэргийлэх,
тэмцэх

8.8 22%

Гэмт
хэргээс
урьдчилан
сэргийлэх
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ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ
ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
-20.6
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Үндэсний
аюулгүй
байдлыг
сахин
хамгаалах

Гамшгийн эрсдэлийн
удирдлагын
төлөвлөлтийг
оновчтой болгоно.

Хилийн
боомтуудын
хүчин чадлыг
нэмэгдүүлж,
өргөтгөнө.

28.8 24.2%

Эрх зүй,
нийгмийн
хэв журам,
аюулгүй байдал
удирдлага,
судалгаа
шинжилгээ

Цэрэг, цагдаагийн
албан хаагчдын
нийгмийн баталгааг
хангана.

ТӨРИЙН НИЙТЛЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Òºðèéí íèéòëýã ¿éë
àæèëëàãàà ãýæ Èðãýä áèäýíä
òºðººñ ¿ç¿¿ëäýã àðõèâûí
ëàâëàãàà, èðãýíèé á¿ðòãýëèéí
¿éë÷èëãýýã õýëæ áàéíà óó?

Òèéìýý, Ò¿¿íýýñ ãàäíà ýíýõ¿¿ àíãèëàëä
Åðºíõèéëºã÷, ÓÈÕ, Çàñãèéí ãàçàð, îðîí
íóòãèéí óäèðäëàãûí áàéãóóëëàãà,
ìýðãýæëèéí õÿíàëò, ñòàòèñòèê çýðýã
òºðèéí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõàä çàéëøã¿é
øààðäëàãàòàé áàéãóóëëàãûí çàðäàë îðäîã.

САМБАР

МЭДЭЭЛЛИЙН
Ерөнхийлөгч, УИХ,
ЗГ, орон нутгийн
удирдлага
Ерөнхий төлөвлөлт,
санхүү төсвийн
харилцаа

451.6

6%
2018 он

616.4

60.1%
2018 он

Гадаад харилцаа

76.3

6.3%
2018 он

Төрийн нийтлэг
бусад үйлчилгээ,
үйл ажиллагаа

167.3

1.2%
2018 он

Засаг захиргааны
түвшин хоорондын
шилжүүлэг

133.4

САЛБАРЫН
ТӨСӨВ
(тэрбум төгрөг)

1,444.9
28.3%
2018 он

71.3%
2018 он

Урсгал
зардал

649.6

Хөрөнгө
оруулалт

799.7

Эргэж
төлөгдөх
цэвэр зээл

-4.3

ТӨСВИЙН ОНЦЛОГ
Дотоод албан
томилолтын
тарифыг
шинэчлэн
тогтооно.

Байр
ашиглалтын
зардлыг бодит
хэрэглээгээр нь
төлөвлөнө.

Автомашин,
шатахууны
зардлын зохистой
хэрэглээг
хэвшүүлнэ.

Төрийн
автомашины
ялгах тэмдэгтэй
болгоно.
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СОЁЛ УРЛАГ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
Ñî¸ë óðëàã, ñïîðò, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàëáàðûí
õóâüä 2019 îíä 245.3 òýðáóì òºãðºã òºñºâëºñºí íü
ºìíºõ æèëýýñ 64.4%-èàð ºññºí áàéíà.

СОЁЛ УРЛАГ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
НИЙТ 245.3 тэрбум

75.4

тэрбум

163.3

тэрбум

6.6
АЯЛАЛ
тэрбум
ЖУУЛЧЛАЛ

БИЕИЙН
ТАМИР

СОЁЛ
УРЛАГ

126.0

119.3

ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТ

УРСГАЛ
ЗАРДАЛ

тэрбум

тэрбум

Нийтийн биеийн тамир, соёл
урлагийг хөгжүүлэхэд 142
обьектийг барих, өргөтгөх,
засварлах ажилд

126.0 тэрбум

Соёл, урлагийн
байгууллагуудын үйл
ажиллагааны орлогыг
салбарын ажиллагчдын
нийгмийн баталгааг
сайжруулахад зарцуулна.

3.3 тэрбум
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Олон улсын тэмцээн,
уралдаанд оролцох,
тамирчдад дэмжлэг
үзүүлэхэд нэмж тусгасан

Аялал жуулчлалыг
хөгжүүлэх, Монгол
Улсад ирэх жуулчдын
тоог нэмэгдүүлэх үйл
ажиллагаанд

5.0 тэрбум

2 тэрбум

Төсвийн төвлөрийг
сааруулах, өмчийг эзэнд
нь хариуцуулж үр ашгийг
сайжруулах үүднээс соёл
урлаг, спортын чиг
үүргийг орон нутгийн
төсөвт шилжүүлж байгаа.

БҮЛЭГ 5. НИЙГМИЙН БҮЛЭГТ ЧИГЛЭСЭН ТӨСӨВ
ХҮҮХЭД

АХМАД НАСТАН

Õ¿¿õä¿¿ä áèäíèéã òºðººñ
õýðõýí àíõààðäàã âý?

ЭХ ХҮН

Àõìàä íàñòàí áèäíèéã òºðººñ
õýðõýí àíõààðäàã âý?

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ

Ýõ÷¿¿ä áèäíèéã òºðººñ
õýðõýí àíõààðäàã âý?

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭН

Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé èðãýäèéã
õýðõýí àíõààðäàã âý?

Òºðèéí àëáàí õààã÷äûã òºðººñ
õýðõýí àíõààðäàã âý?

МАЛЧИН ИРГЭН

Ìàë÷èä áèäíèéã òºðººñ
õýðõýí àíõààðäàã âý?

ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
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ХҮҮХДИЙГ ТӨРӨӨС ХЭРХЭН АНХААРДАГ ВЭ?

Òºðººñ õ¿¿õä¿¿äèéã ýð¿¿ë, ÷èéðýã èðãýí áîëãîí ºñãºõºä òºðºõººñ íü ýõëýýä 18 íàñ
õ¿ðòýë íü ýìíýëãèéí òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýýã ¿íý òºëáºðã¿é ¿ç¿¿ëäýã þì ìèíèé õ¿¿.
Ìºí ýð¿¿ë ìýíäèéí ýíý ¿éë÷èëãýýíýýñ ãàäíà îëîí òºðëèéí ¿éë÷èëãýý, òýòãýìæèéã
õ¿¿õäèéí íàñíààñ íü õàìààð÷ îëãîäîã.

Ýýæýý, Àõ, áèä 2-ûí íàñ ººð þì ÷èíü ººð ººð ¿éë÷èëãýý àâàõ
þì óó? ªºð ÿìàð ¿éë÷èëãýý, òýòãýìæ áàéäàã þì áîë?

Òèéìýý ìèíèé îõèí. Ìèíèé îõèíû äóðòàé ýâë¿¿ëäýã òîãëîîì äýýð ýýæ
íü òºðººñ õ¿¿õä¿¿äýä îëãîäîã á¿õ ¿éë÷èëãýýã íàñààð íü ÿëãàí çààæ ºãüå.
Òóõàéëáàë, òóõàéí ¿éë÷èëãýýã 0-18 íàñíû õ¿¿õä¿¿äýä îëãîäîã áîë
íîãîîí ºíãººð, 0-16 íàñàíä áîë óëáàð øàðààð, 2-18 íàñàíä áîë ¿çìýí
ÿãààíààð, 2-5 íàñàíä áîë øàð ºíãººð, 6-18 íàñàíä áîë öýíõýðýýð,
6-10 íàñàíä áîë ÿãààí ºíãèéí ä¿ðñýýð òýìäýãëýí õàðóóëúÿ. Òºðººñ
ìèíèé õ¿¿õä¿¿äèéã èéì îëîí ç¿éë äýýð àíõààðäàã áàéíà.
Цаатан хүүхдэд сар
бүр хангайн бүсийн
амжиргааны доод
түвшний 50%-тай
Ìèíèé ä¿¿ õî¸óëàà õàìòäàà õýäýí
тэнцэх тэтгэмж.
íàñàíäàà ÿìàð ¿éë÷èëãýýã àâàõàà

òîãëîîìîîð õàìòäàà ºðæ òîãëîõ óó?

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ
0-1 нас
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2 нас

3 нас
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4 нас

БАГА АНГИ
5 нас

6 нас

7 нас

8 нас

9 нас

10 нас

Төрийн өмчийн
цэцэрлэг, сургуульд
үнэ төлбөргүй
хамрагдана.

Ýýæýý, ºíººäºð ñóðãóóëü äýýð áèäýíä âàêöèí
õèéæ, ýì÷ íàð ¿íý òºëáºðã¿é ¿çëýã õèéñýí.

1-5 дугаар ангийн сурагчдад
үдийн цайнд 1 хүүхдэд өдөрт
600 төгрөг.

Хувийн цэцэрлэгт хувьсах зардал,
хүүхэд харах үйлчилгээнд хувьсах
болон хоолны мөнгө олгож байна.

16 хүртэлх насны байнгын
асаргаа шаардлагатай хүүхдэд
сар бүр 155,000 төгрөгийн тэтгэмж.

10 гаруй өвчнөөс сэргийлэх
6 төрлийн товлолын вакцин
үнэ төлбөргүй.
Бага (1-5) ангийн бүх хүүхэд,
6-р ангиас дээш бол орлого
багатай айлын хүүхдийн сурах
бичгийг улсаас хариуцдаг.
Эмнэлгийн
тусламж үйлчилгээ
үнэ төлбөргүй.

Дотуур байрны 6 настай
хүүхдэд 462,200, 7 дээш
настай бол 321,700 төгрөг,
хоолонд өдрийн 2315 төгрөг.
Амьжиргааны
түвшинг харгалзан
хүүхдэд сар бүр
20,000 төгрөг.

Тэжээгчээ алдсан
өрхийн хүүхдийн
тооноос хамааран
тэтгэмж олгодог.

ДУНД АНГИ
11 нас

12 нас

13 нас

Хувийн сургуульд хувьсах
зардлыг төрөөс олгодог.

Хүнсний хангамж
шаардлагатай
өрхийн хүүхдэд
сар бүр 8,000 төгрөг.

АХЛАХ АНГИ
14 нас

15 нас

16 нас

17 нас

18 нас
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АХМАД НАСТАНГ ТӨРӨӨС ХЭРХЭН АНХААРДАГ ВЭ?
• Таны эрүүл мэндийн даатгалыг төр бүрэн хариуцдаг тул
үнэ төлбөргүй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авна.
• Өндөр насны тэтгэврийг нийгмийн даатгалаас олгодог.
• Нийгмийн даатгалаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй бол
нийгмийн халамжаас тэтгэвэр авдаг.

Насны хишиг жилд 2 удаа
• 65-69 нас: 50,000 төгрөг
• 70-79нас: 80.000 төгрөг
• 80-89 нас: 150.000 төргөг
• 90-с дээш: 250.000 төгрөг

Сар бүр 70,000 төгрөг
• Үр хүүхэд, төрөл садангийн хүнгүй
ганц бие ахмадыг асрамжилж байгаа;
• Эмнэлгийн хяналтанд байдаг, байнгын
асаргаа шаардлагатай ахмад настанг
асарч байгаа иргэнд

ТАНЫГ
ХАЛАМЖЛАН
ТЭТГЭХЭД

НАСНЫ
ХИШИГ

ТАНЫГ
АСАРЧ БУЙ
ХҮНД

Жилд 1 удаа 140,000 төгрөг
• Орон сууцны хөлсөнд, нийтийн халаалтгүй бол
түлш худалдан авахад зориулж (тусгай эрхтэй
ахмад настан*, тэжээн тэтгэх хүнгүй, хүндэт
донор, төрийн өндөр алба хашиж байсан ахмад)
• Онцгой гавъяатай ахмад настанд** 280,000
төгрөг олгодог.

ТАНЫ
ОРОН
СУУЦАНД

• Орон нутгийн ахмад настны кабинет болон
ахмадын байгууллагын зардалд 1.5 тэрбум
төгрөг олгоно.

Ýìýý, ºíäºð íàñòàí ãýõýýð õýäýí íàñòàé
õ¿íèéã õýëýõ ¿¿? Ìºí òóñãàé ýðõòýé, îíöãîé
ãàâúÿàòàé àõìàä íàñòàí ãýæ õýíèéã õýëýõ ¿¿?
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Òºðèéíõºº õàéð
õèøãýýð æèë á¿ð 10
õîíîã ðàøààí ñóâèëàëä
ñàéõàí àìàðäàã ø¿¿.

АХМАДЫН
ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА

ТАНЫГ
СУВИЛАХ,
АМРАХАД

• Амралт, сувиллын газар амрахад 10 хоногт 200,000 төгрөгийн
хөнгөлөлт жилд 1 удаа,
• Онцгой гавъяатай ахмад настан болон хүндэт донор рашаан
сувилал болон ирж, буцах унааны зардлыг 100% жилд 1 удаа
нөхөн олгоно
• Дотоодын рашаан сувиллын зардлын 50%, нэг талын унааны
зардлын 50% жилд нэг удаа (эмнэлгийн дүгнэлт бүхий ахмад
настан)

ПРОТЕЗ,
ОРТОПЕДИЙН
ЗАРДАЛД

ТАНЫ
ГАВЪЯАГ
ҮНЭЛЖ
Àõìàä íàñòàí òàíüä
÷èãëýñýí îëîí ¿éë
àæèëëàãàà, õºòºëáºð
áàéäãèéã òà íàð ìèíü
ìýäýõ ¿¿? Áè òîâ÷õîí
òàéëáàðëàæ ºãüå.

ТАНЫ
ТЭЭВРИЙН
ЗАРДАЛД

БУСАД
ЗАРДАЛД

• Хөл, гарны протезийн хэрэгсэл 5 жил тутамд
1 удаа үнэгүй
• Сонсох, харах эрхтний ортопедийн хэрэгслийг
худалдан авсан болон дотоодод хийлгэсэн
зардлыг 5 жил тутамд 1 удаа үнэгүй
• Шүдний протезийн хэрэгсэл 3 жил тутамд 1
удаа үнэгүй

Сар бүр 200,000 төгрөг
• Онцгой гавъяатай ахмад настан** болон
дайнд амь эрсэдсэн ахмад настны
эхнэр эсвэл нөхөрт олгоно.
Сар бүр 150,000 төгрөг
• Тусгай эрхтэй ахмад настан* -д олгоно.

Оршуулгын тэтгэмж
Ахмад настан нас барахад оршуулгын
тэтгэмжийн зардалд 1,000,000 төгрөг
олгодог.

• Нийслэл, аймгийн төвийн нийтийн тээврээр үнэ төлбөргүй
зорчино. Үүнд 2019 онд 20.3 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн.
• 1000 км дээш алслагдсан газраас эмчилгээ хийлгэхээр
Улаанбаатарт ирэх нэг талын унааны зардлыг жилд 1 удаа тус
тус нөхөн олгоно.

Àõìàä íàñòàí ãýæ 55 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñòàé ýìýãòýé, 60 áà ò¿¿íýýñ äýýø
íàñòàé ýðýãòýéã õýëíý.
* Òóñãàé ýðõòýé àõìàä íàñòàí ãýæ ãàâúÿàò öîëòîí, òºðèéí øàãíàëò, òºðèéí
ñî¸ðõîëò, óëñûí óäàðíèê, õóâüñãàëò òýìöëèéí àõìàä ç¿òãýëòýí, Ìîíãîë Óëñûí
¯íäñýí õóóëèéã õýëýëöýæ, áàòàëñàí (1990-1992 îí) Àðäûí Èõ Õóðëûí
äåïóòàò, Óëñûí Áàãà Õóðëûí ãèø¿¿í àõìàä íàñòàíã õýëíý.
** Îíöãîé ãàâúÿàòàé àõìàä íàñòàí ãýæ Ìîíãîë Óëñûí áààòàð, õºäºëìºðèéí
áààòàð, àðäûí öîëòîí áîëîí àõìàä äàé÷èíã õýëíý.
ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
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ЭХ ХҮНИЙГ ТӨРӨӨС ХЭРХЭН АНХААРДАГ ВЭ?

Биднийг залуу байхад Монгол Улс хүн амын тоогоо өсгөх бодлого
барьж олон хүүхэдтэй эхэд Алдарт эхийн одон өгөхөөс гадна,
хүүхэдгүйн татвар төлдөг байлаа.

0-3 насны
хүүхэд асарч
байгаа бол
сар бүр

,600 төгрөг
57
Хүүхдээ 2
/ихэр 3/ нас
хүртэл харж
байгаа таны
ЭМД-г

т

ж

4

рт

3

ж ил бүр

Жирэмсэн
болон
амаржсан эх

,000 төгрөг
40
Жирэмсний
таван
сартайгаас
төрөх
хүртэл
сар бүр
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Хүүхдээ
асарч,
эсэн мэнд
өсгөж буй эх
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00 төгр
0,0
өг
20
Алдарт
эхийн
I одонтой
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ж ил бүр

Олон
хүүхэдтэй
Алдарт эх

00 төгр
0,0
өг
10
Алдарт
эхийн
II одонтой
бол
ж ил бүр

00 төгр
5,0
өг
15
4-өөс дээш
хүүхэдтэй
45 настай эх,
50 настай
эцэг

Өрх
толгойлсон
эх / эцэг

ай

н цалин
ры
т
са
12 сараас
доошгүй
хугацаанд
НДШ төлсөн
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эн
ц эх тгэ м
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рт

ү
а хүүхэд б

г

у

да

000 төгр
00,
ө
.0
Гурав ба
түүнээс
дээш ихэр
хүүхэд
төрүүлсэн
бол
да
а хүүхэд бү

1у

Хоёр ихэр
хүүхэд
төрүүлсэн
бол

г

000 төгр
00,
ө
.0

1

,000 төгрөг
50

1

Одоо ч Улс маань эрүүл саруул ирээдүйн төлөө эх, хүүхдийг дэмжсэн
олон сайхан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг хэвээрээ байгаа. Зөвхөн одон
биш жирэмсний 5 сараас эхлээд төрсний дараа тэтгэмж өгөхөөс гадна
хүүхдээ 3 нас хүртэл өсгөхөд улсаас мөнгөн тусламж олгодог.

Эх болон
эмэгтэйчүүдэд
үзүүлж буй мөнгөн
дэмжлэг

сар бүр

00 төгр
0,0
өг
32
0-18 насны
3 ба түүнээс
дээш
хүүхэдтэй

ул

ирал бүр

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН НИЙГМИЙН БАТАЛГАА
Ýíä îíä íèéò 186,063 òºðèéí àëáàí õààã÷èéí öàëèíãèéí çàðäàëä
2,215.2 òýðáóì òºãðºã, òýòãýâýðò ãàðàõàä îëãîõ íýã óäààãèéí
òýòãýìæèéí çàðäàëä 104.3 òýðáóì òºãðºã, õºäºº îðîí íóòàãò
òîãòâîð ñóóðüøèëòàé àæèëëàñàí àëáàí õààã÷èéí òýòãýìæèä 39.7
òýðáóì òºãðºãèéã òºñºâëººä áàéíà.

НИЙТ ТӨРИЙН АЛБАН
ХААГЧИДЫН ТОО

186,063

Төрийн үйлчилгээ

57,749

Боловсрол

45,345

Төрийн тусгай

35,350

Төрийн захиргаа

21,142

Эрүүл мэнд

21,732

Бусад

4,745

ТӨРИЙН АЛБАН
ХААГЧИЙН НИЙТ
ЦАЛИНГИЙН САН:

2,215.2

тэрбум төгрөг

Òºñâèéí íèéò
çàðëàãûí 5 òºãðºã
òóòìûí 1 íü
öàëèíãèéí çàðäàëä
çàðöóóëàãäàæ áàéíà.

Òºðèéí àëáàí õààã÷ äàðààõ íèéãìèéí áàòàëãààãààð õàíãàãääàã.
Төрийн албан хаагч
тэтгэвэрт гарахад 36 сар
хүртлэх цалинтай тэнцэх
тэтгэмж олгодог.

Хөдөө, орон нутагт ажиллаж буй
зарим албан хаагчдад тэтгэмж
олгодог.
Хөдөө орон нутагт ажилласны
тэтгэмж авах хүний тоо, мөнгөн
дүн, 2019 он

Тэтгэврийн тэтгэмж
авах хүний тоо, 2019 он

Сургууль, цэцэрлэгт
ажиллагсад

5,601 хүн 19.1 тэрбум

Мэргэжлийн сургалт
үйлдвэрлэлийн
төвийн багш

333 хүн 1.6 тэрбум

Эрүүл мэндийн
төвийн ажилчид

2,224 хүн 7.1 тэрбум

Хил дээр алба
хаагчид

637 хүн 7.2 тэрбум
Цагдаагийн алба
хаагч

237 хүн 4.4 тэрбум

Хөдөө
орон
нутагт
тогтвортой
ажилласны
тэтгэмж

39.7

тэрбум
төгрөг

Тэтгэвэрт
гарахад нэг
удаагийн
тэтгэмж

104.3
тэрбум
төгрөг

Төрийн
албан хаагч

730

Багш,
ажилчид

1,198

Эмч,
ажилчид

663
Төрийн тусгай
албан хаагчид

1,604

Үйлчилгээний
албан хаагчид

1,206
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ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙГ ТӨРӨӨС ХЭРХЭН
АНХААРДАГ ВЭ?
ХӨГЖЛИЙН
БЭРХШЭЭЛТЭЙ
ИРГЭДИЙН
ТОО
Эрэгтэй
Эмэгтэй
НИЙТ

57,310

ТАНЫГ
СУРАХАД

103,630

Харааны бэрхшээлтэй иргэнд:
• Брайл үсгэн материал, техник, тоног төхөөрөмжийг үнэгүй тээвэрлэнэ.
• 18 насанд хүрсэн бүрэн хараагүй, сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй иргэний
утасны зардалд 20,000 төгрөг сар бүр олгоно.
• Харааны бэрхшээлтэй иргэний ном, сурах бичиг хэвлэх зардлыг нийгмийн
халамжийн сангаас жилд нэг удаа

Жилд 1 удаа 140,000 төгрөг
Орон сууцны хөлсөнд, нийтийн халаалтгүй бол түлш худалдан авахад
зориулж (Үүнд. Бүрэн хараагүй, хэлгүй дүлий, хөдөлмөрийн чадвараа
бүрэн алдсан хүн, одой иргэн, байнгын асаргаа шаардлагатай 16 хүртэлх
насны хүүхэд хамрагдана)

ТАНЫГ
АСАРЧ БУЙ
ХҮНД

ТАНЫ
АМЖИЛТЫГ
ҮНЭЛЖ

• Нийтийн тээврээр үнэ төлбөргүй зорчино.
• Дотоодын рашаан сувилалд сувилуулбал нэг талын унааны зардлын 50%,
• Бүрэн хараагүй иргэн эмчилгээ хийлгэхээр зорчих шаардлагатай бол хоёр
талын унааны зардлын 75%,
• 1000 км дээш алслагдсан газраас эмчийн заавраар эмчилгээ хийлгэхээр
Улаанбаатарт ирэх нэг талын замын зардлыг 100% жилд 1 удаа тус тус
нөхөн олгоно.
Оршуулгын тэтгэмж 1,000,000 төгрөг
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн болон хүүхэд нас барахад
оршуулгын зардалд
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ОРТОПЕД,
ПРОТЕЗИЙН
ЗАРДАЛД

• Рашаан сувиллын зардлын 50-100%, нэг талын унааны зардлын
50% жилд 1 удаа
• Хүүхдийн зусланд амрах эрхийн бичгийн 50%-ийг жилд 1 удаа
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд эмнэлгийн магадлагаагаар
дотоодод усан эмчилгээ хийлгэхэд төлбөрийн 70%.
Нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
Олимп, тивийн наадам, дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд
оролцож алт, мөнгө, хүрэл медаль хүртсэн тохиолдолд олгоно.

ТАНЫ
ТЭЭВРИЙН
ЗАРДАЛД

ТАНЫ
ОРОН
СУУЦАНД

• Тэжээн тэтгэх үр хүүхэд, төрөл садангүй ганц бие болон,
• Эмнэлгийн хяналтанд байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэн эсвэл хүүхдийг асарч байгаа хүнд сар бүр 70,000 төгрөг
• Цэцэрлэг, сургуульд хүргэх унааны зардалд жилд нэг удаа 200,000 төгрөг
олгоно.
Үнийг 100% нөхөж олгоно
Дотоодод хийлгэсэн протез
• Хүүхдэд таарахгүй болсон тохиолдол бүрт
• ҮОМШӨ даатгалд хамрагдаагүй иргэнд 3 жилд 1 удаа
• Ортопед, тэргэнцэр зэрэг тусгай хэрэгслийн үнийг 3 жилд 1 удаа

ТАНЫГ
СУВИЛАХ,
АМРАХАД

46,320

ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
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БУСАД
ЗАРДАЛД

МАЛЧДЫГ ТӨРӨӨС ХЭРХЭН ДЭМЖДЭГ ВЭ?
Боловсруулах үндэсний үйлдвэрт тушаасан
ноос, арьс ширэнд дараах урамшуулал олгодог.
Нарийн, нарийвтар хонь, тэмээний ноос 1кг: 2,000₮
Бүдүүн, бүдүүвтэр хонины ноос 1кг: 1,000₮
Бод малын 1 ширхэг арьс: 15,000₮
Бог малын 1 ширхэг арьс: 3,000₮
Малчдын эрүүл мэндийн даатгалын

шимтгэл төлөх хувийг багаар тогтоосон.
Хөдөлмөрийн хөлсний доод
хэмжээний 1%-иар

ХӨДӨӨ
АЖ АХУЙН
УРАМШУУЛАЛ
ЭРҮҮЛ
МЭНД
Ìàë÷èí áèäíèéã àíõààðñàí
îëîí àðãà õýìæýýã çàñãààñ
õýðýãæ¿¿ëäýã áîëîëòîé?

ТЭТГЭВРИЙН
НАС

×óõàì àà. Áóÿíò ìàë
äàãàñíûõ òºðèéíõºº áóÿíã
áèä ÷àìã¿é õ¿ðòäýã ýý.
МАЛЧДЫН
ХӨДӨЛМӨР
ЭРХЛЭЛТ
МАЛ
ЭРҮҮЛЖҮҮЛЭХ

Мал эрүүлжүүлэхтэй холбоотой
үйл ажиллагааг улсын төсвөөс
санхүүжүүлж байна.
Малын гоц халдварт өвчинтэй тэмцэх,
урьдчилан сэргийлэх, малыг эрүүлжүүлэх,
мал эмнэлгийн үйлчилгээг сайжруулахад
2019 онд 25 тэрбум төгрөг нэмж тусгасан.

Малчны тэтгэвэрт гарах насыг
5 жилээр наашлуулав.
Эрэгтэй

55 нас

Эмэгтэй

50 нас

Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
чиглэлээр дараах арга хэмжээнүүдийг
хэрэгжүүлж байна.
Гэрээт малчин өрхийн хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжих туршилтын төслийн санхүүжилт:
Төв, суурин газраас хөдөө, орон нутагт
шилжин суурьшиж мал маллах сонирхолтой
өрхийг гэрээт малчнаар зуучилж, нүүх
зардал, НДШ, ЭМДШ-ийг хариуцдаг.
Малчин өрхийг малжуулах:
Цөөн малтай, залуу малчин өрх болон гэрээт
малчнаар 6-с доошгүй сар ажилласан малчин
өрхөд 3 жилийн хугацаатай, хүүгүй, барьцаагүй,
5 сая төгрөгийн зээл олгож малжуулдаг.
Мал аж ахуй эрхлэлтийн сургалт,
туршлага солилцох уулзалтыг зохион
байгуулдаг.
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БҮЛЭГ 6. ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ

Îðîí íóòãèéí òºñºâò ìàíàé
ñóìûí òºñºâ õ¿ðòýë îðäîã
áàéõ íü ýý?

Òèéì ø¿¿. Àéìàã, íèéñëýë, ñóì,
ä¿¿ðãèéí òºñºâ á¿ãä îðîí íóòãèéí òºñºâ þì.
Òºðººñ èðãýäèéíõýý îðîëöîîã õàíãàõààð
áèäíýýñ ñóìûí òºñâèéí òºëºâëºãººíä
ñàíàë àâ÷ áàéãàà þì áàéíà

Ýíý ÷èíü ñàéõàí õýðýã áàéíà. Çà
òýãýýä ìàíàé ñóìàíä ÿìàð àæèë
õýðýãòýé áèëýý, áè÷ýýä áàéãààðàé.

сангийн
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Огноо

..
..........оны.......дөр
сарын.........ө
ар
рооны ИНХ-а
ы өдөр баг/хо
сарын ........-н
...... оны ......
элж нэгтгэн оролцоно уу. /г.м/
мб
эрэ
ыг
ал
тэй
алдаа идэвх
Иргэдийн сан
Тэмдэглэл: лах тул ИРГЭН ТА хур
хэлэлцэж бат
ы/ танай
иолдолд тан
жуулсан тох
ТӨСӨВ
эн баталгаа
налаа нэгтг х давуу талтай.
са
лж
бо
г
бүлэ
бэлэгдэ
12
эгүүр эрэм
той иргэдтэй
эл сонирхол налаар дэмжигдэн дэ
н са
Жич: Та нэгдм
нал олонхы
бүлгийн са
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лийн №.......
дасны бүртгэ
Саналын хуу
даргын овог,
саг
За
н
гий
Ба
ээлгэн өгсөн

Хүл
нэр

...............

...............
.........................

УЛС, ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХАРИЛЦАА
Óëñûí òºñºâò àéìàã, íèéñëýëä øèëæ¿¿ëýõ ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã áîëîí
òºâëºð¿¿ëýõ îðëîãûí ä¿íã áàãòààäàã. Ýíý îíä 368.3 òýðáóì òºãðºãèéã óëñûí
òºñºâò òºâëºð¿¿ëýõ áîë àéìãóóäàä 161.0 òýðáóì òºãðºãèéí ñàíõ¿¿ãèéí
äýìæëýãèéã óëñûí òºñâººñ îëãîíî.

Нийслэл

21 аймаг
ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ

9 дүүрэг

330 сум

ОРОН НУТГИЙН
ХӨГЖЛИЙН САН

1,158.7

(тэрбум төгрөг)

346.6

143.9

(тэрбум төгрөг)

Сургуулийн өмнөх
боловсрол

161.0

(тэрбум төгрөг)

Ерөнхий

653.7 боловсрол
Эрүүл мэндийн

138.6 тусламж
11.9

Газрын харилцаа,
кадастр

7.8

Хүүхдийн хөгжил,
хамгаалал

1

Тусгай
зориулалтын
шилжүүлэг

Бусад аймаг

368.3

(тэрбум төгрөг)

Өмнөговь
Орхон
Улаанбаатар
Дорнод
Дорноговь
Дархан-Уул

2 Төвлөрүүлэх
орлого

3

11.0

Ашигт малтмалын
хайгуулын лиценз
төлбөрийн 50%

39.1

Дотоодын
НӨАТ-ын 5%

63.3

Ашигт малтмалын
нөөц ашигласны
төлбөр 5%

15.3

Газрын тосны
нөөц ашигласны
төлбөр 30%

15.2

Гадаад эх үүсвэр

%

4
Санхүүгийн
дэмжлэг

Орлогын
шилжүүлэг

УЛСЫН ТӨСӨВ

Òóñãàé
çîðèóëàëòûí
øèëæ¿¿ëýã,
òºâëºð¿¿ëýõ
îðëîãî ãýíý
¿¿? Ýíý
íýðøë¿¿ä
÷èíü ÿìàð
óòãàòàé þì
áý?

1. Тусгай зориулалтын шилжүүлэг: Аймаг, нийслэлийн Засаг дарга Засгийн
газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлдэг. Эдгээр чиг
үүргүүдийг гэрээний үндсэн дээр улсын төсвөөс олгох тусгай зориулалтын
шилжүүлгээр санхүүжүүлнэ. Гэрээг тухайн шатны төсөв батлагдсанаас 14
хоногийн дотор байгуулна.
2. Төвлөрүүлэх орлого: Орон нутгийн төсвийн суурь орлого нь суурь зардлаас их
буюу ашигтай гарвал тухайн ашгаас нь тодорхой хувиар улсын төсөвт
төвлөрүүлнэ.
3. Санхүүгийн дэмжлэг: Орон нутгийн төсвийн суурь зарлага нь суурь орлогоос
их буюу алдагдалтай бол улсын төсвөөс санхүүгийн дэмжлэг олгоно.
4. Орлогын шилжүүлэг: Орон нутгийн төсвийг дэмжих зорилгоор дээд шатны
төсвийн орлогоос орон нутгийн төсөвт тооцож олгох хөрөнгө
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УЛААНБААТАР ХОТ
НИЙТ 289.1 тэрбум

Төвлөрүүлэх орлого
Хүн ам

1,462,973*

Газар нутаг

4.7 мян.км.кв

Улсын нийслэл Улаанбаатар
Дүүргийн тоо

9

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Суурь зарлага

Суурь орлого
улсын төсөвт
төвлөрүүлэх

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

273.0

725.9
Тэнцэл

452.9

289.1

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг
Цэцэрлэг 154.8

11.8

16.3

2017 он

2018 он

26.5
2019 он

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Боловсрол

199.9 77 - цэцэрлэг

тэрбум 44 - сургууль

5 - цогцолбор
Соёл, спорт

23.7 1 - номын сан

тэрбум 6 - цогцолбор

4 - спорт заал

Эрүүл мэнд

32.4 14 - эмнэлэг

тэрбум

Гадаадын зээл, тусламж

Сургууль 215.3
Эмнэлэг

23.7

орон нутгийн

163.8 төсөвт үлдээх
НИЙТ 398.3 тэрбум
Газар, геодези,
3.2
зураг зүй
Хүүхдийн
1.3
байгууллага

НИЙТ 372 төсөл, 544.6 тэрбум төгрөг
Төрийн үйлчилгээ, бусад

Дэд бүтэц

151.6 29 - авто зам

тэрбум 19 - тохижилт,

гэрэлтүүлэг
2 - дулааны
шугам
4 - үер усны
хамгаалалт
3 - гүүрийн
байгууламж
5 - цахилгаан
9 - инженерийн
шугам сүлжээ

133.1 3 - байгаль, орчин

тэрбум 12 - нийгмийн хамгаалал

24 - аюулгүй байдал
7 - ХАА, газар тариалан
99 - бусад

Орон нутгийн удирдлага

3.9

1 - багийн төвийн барилга
тэрбум 4 - төрийн үйлчилгээний төв

НИЙТ 42 төсөл, 277.3 тэрбум төгрөг

Австри улсын засгийн газар
- Усны шугам сүлжээг шуудуу ухалгүйгээр сэргээн засварлах
технологи нэвтрүүлэх төсөл
- Дэд бүтцийн хөгжил-Сонгинохайрхан төсөл
- Дэд бүтцийн хөгжил-Баянзүрх
Европын хөрөнгө оруулалтын банк
- Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих
хөтөлбөр төсөл 1
- Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих
хөтөлбөр төсөл 2
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Гадаадын зээл, тусламж

Азийн хөгжлийн банк
- Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар
хөрсний бохирдлыг бууруулах төсөл
- Нийслэлийн нийтийн тээврийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын
хөтөлбөр төсөл (тусгай, тусламж, энгийн нийт 3 төсөл)
- Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг
дэмжих хөтөлбөр (тусгай - 2, тусламж - 1, энгийн - 2 нийт 5 төсөл)
- Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууц ба
дахин төлөвлөлтийн төсөл
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчилгээг сайжруулж,
оролцоог нэмэгдүүлэх төсөл
- Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл
- Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх төсөл
- Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар ба хүртээмжийг
дэмжих төслөөр 1 шинэ сургууль, 7 сургуулийн өргөтгөл, 6 шинэ цэцэрлэг,
8 цэцэрлэгийн өргөтгөл
- Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр 6-ийн нэгдүгээр үе шатны төсөл

БНХАУ-ын засгийн газар
- Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км авто зам
барих төсөл /шинэ/
- Улаанбаатар, БЗД-2 сургууль, ХУД-2 сургууль, СХД-3 сургууль барих
- Замын цагдаагийн газрын ойролцоох гүүрэн гарц барих төсөл
- Нүхэн гарц
- Орон сууцны, дэд бүтэц төсөл
- Туул гол дээрх Баянзүрх 321 у/м болон Сонсголонгийн 289.4 у/м төмөр
бетон гүүрийг шинээр барих төсөл
- Туул, Сэлбэ гол орчмыг сайжруулах төсөл /шинэ/
- Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих /шинэ/
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт
цогцолбор барих
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төв
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвийн нэмэлт туслалцаа төсөл
- Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах төсөл
- Улаанбаатар-Мандалговь цахилгаан дамжуулах агаарын шугам,
дэд станц барих төсөл
- Улаанбаатар-Хөшигтийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудлын авто
замыг барих төсөл

Дэлхийн банк
- Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл
- Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл II
- Эрчим хүчний төсөл-2
Бусад
- Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлыг боловсруулах байгууламжийг
шинэчлэх төсөл
- Ерөнхий боловсролын сургууль байгуулах төсөл
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АРХАНГАЙ АЙМАГ
НИЙТ 10.8 тэрбум

Санхүүгийн дэмжлэг
Хүн ам

95,106*

Газар нутаг

55.3 мян.км.кв

7.7

Аймгийн төв Цэцэрлэг
Сумын тоо

18.5

Суурь орлого

Тэнцэл

-10.8

19

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Цэцэрлэг 9.4

2.0

3.6

2017 он

2018 он

5.5

Сургууль 23.4

2019 он

Эмнэлэг

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Боловсрол
10.3 3 - цэцэрлэг
тэрбум 5 - сургууль
1 - дотуур байр
1 - цогцолбор

5 - соёлын төв
тэрбум 1 - театр

6.6

Гадаадын зээл, тусламж

2.0

НИЙТ 40.9 тэрбум
Газар, геодези,
0.5
зураг зүй
Хүүхдийн
0.3
байгууллага

Төрийн үйлчилгээ, бусад
11.6 3 - байгаль, орчин
тэрбум 1- нийгмийн хамгаалал
2 - ХАА, газар тариалан
17 - бусад

Эрүүл мэнд
тэрбум

улсын төсвөөс өгөх
санхүүгийн дэмжлэг

НИЙТ 53 төсөл, 42.0 тэрбум төгрөг

Дэд бүтэц
10.0 4 - авто зам
тэрбум 2 - гүүрийн
байгууламж
1 - тохижилт,
гэрэлтүүлэг

Соёл, спорт

7.3

Суурь зарлага

3 - эмнэлэг

Орон нутгийн удирдлага
2 - багийн төвийн барилга
тэрбум 2 - здтг-ын барилга

1.6

НИЙТ 8 төсөл, 18.3 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк
- Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх
- Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудыг
хөгжүүлэх төсөл
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчилгээг сайжруулж, оролцоог
нэмэгдүүлэх төсөл
БНХАУ-ын засгийн газар
- 1 шинэ цэцэрлэг барих
- Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих
техникийн шинэчлэл хийх төсөл
Бусад
-Архангай аймагт дулааны станц барих
- Эрчим хүч – 2: 6-35кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээ, дэд станцууд
- Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил нэмэлт санхүүжилт төсөл
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БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ
НИЙТ 6.8 тэрбум

Санхүүгийн дэмжлэг
Хүн ам

102,604*

Газар нутаг

46.7 мян.км.кв

8.4

Аймгийн төв Өлгий
Сумын тоо

15.2

Суурь орлого

Суурь зарлага

Тэнцэл

-6.8

13

улсын төсвөөс өгөх
санхүүгийн дэмжлэг

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Цэцэрлэг 12.0

1.7

4.9

2017 он

2018 он

7.3

Эмнэлэг

Боловсрол

12.1

6 - цэцэрлэг
5 - сургууль
1 - дотуур байр
1 - цогцолбор

Дэд бүтэц

6.3

3 - соёлын төв
тэрбум 1 - спорт цогцолбор

Гадаадын зээл, тусламж

1 - цахилгаан

тэрбум 3 - авто зам

2 - гүүрийн
байгууламж
1 - тохижилт,
гэрэлтүүлэг
Эрүүл мэнд

Соёл, спорт

3.6

5.4

НИЙТ 36 төсөл, 33.6 тэрбум төгрөг

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

тэрбум

Газар, геодези,
0.4
зураг зүй
Хүүхдийн
0.2
байгууллага

Сургууль 35.1

2019 он

НИЙТ 53.1 тэрбум

5.0

тэрбум

3 - эмнэлэг

4.5

тэрбум

Төрийн үйлчилгээ,
бусад
6 - бусад

Орон нутгийн
удирдлага
2.1
тэрбум 2 - багийн төвийн
барилга
1 - төрийн
үйлчилгээний төв

НИЙТ 4 төсөл, 31.4 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк
- Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл
- Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замын хөрөнгө оруулалтын
хөтөлбөр төсөл-2
- Баян-Өлгий Ховд чиглэлийн баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто зам
БНПУ-ын засгийн газар
- Шинэ цэвэрлэх байгууламж барих (4200м.куб)
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БАЯНХОНГОР АЙМАГ
НИЙТ 15.9 тэрбум

Санхүүгийн дэмжлэг
Хүн ам

86,594*

Газар нутаг

116.0 мян.км.кв

24.3

Суурь орлого

Аймгийн төв Баянхонгор
Сумын тоо

8.4
Тэнцэл

20

-15.9

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Цэцэрлэг 10.1

2.2

3.8

2017 он

2018 он

6.5

Эмнэлэг

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Боловсрол

16.5

2 - цэцэрлэг

тэрбум 9 - сургууль

2 - дотуур байр

6.1

7.0

9 - соёлын төв

6.5

тэрбум

Гадаадын зээл, тусламж

НИЙТ 41.3 тэрбум

НИЙТ 44 төсөл, 44.2 тэрбум төгрөг

2 - авто зам
3 - гүүрийн
байгууламж

Төрийн үйлчилгээ, бусад

6.1

6 - эмнэлэг

1 - нийгмийн хамгаалал

тэрбум 2 - аюулгүй байдал

2 - ХАА, газар тариалан
3 - бусад

Эрүүл мэнд

Соёл, спорт
тэрбум

6.8

Дэд бүтэц
тэрбум

улсын төсвөөс өгөх
санхүүгийн дэмжлэг

Газар, геодези,
0.5
зураг зүй
Хүүхдийн
0.5
байгууллага

Сургууль 23.4

2019 он

Суурь зарлага

Орон нутгийн удирдлага

2.0

тэрбум

3 - ЗДТГ-ын барилга

НИЙТ 4 төсөл, 13.6 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк
- Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх
БНХАУ-ын засгийн газар
- Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км авто зам барих
- Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж
барих техникийн шинэчлэл хийх
БНСУ-ын засгийн газар
- Баянхонгор аймагт дулааны станц барих
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БУЛГАН АЙМАГ
НИЙТ 1.3 тэрбум

Санхүүгийн дэмжлэг
Хүн ам

61,289*

Газар нутаг

48.7 мян.км.кв

21.7

Аймгийн төв Булган
Сумын тоо

23.0

Суурь орлого

Суурь зарлага

Тэнцэл

-1.3

16

улсын төсвөөс өгөх
санхүүгийн дэмжлэг

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Цэцэрлэг 7.0

1.7

2.3

2017 он

2018 он

3.6

Эмнэлэг

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

3.4

1 - цэцэрлэг
1 - дотуур байр

0.8

тэрбум

Орон нутгийн
удирдлага
1 - ЗДТГ-ын
барилга

Гадаадын зээл, тусламж

5.2

НИЙТ 17 төсөл, 19.0 тэрбум төгрөг
Дэд бүтэц

Боловсрол
тэрбум 2 - сургууль

Газар, геодези,
0.5
зураг зүй
Хүүхдийн
0.2
байгууллага

Сургууль 17.3

2019 он

9.7

НИЙТ 30.2 тэрбум

1 - цахилгаан

тэрбум 3 - авто зам

1 - үер усны
хамгаалалт

Төрийн үйлчилгээ, бусад

3.5

2 - нийгмийн хамгаалал

тэрбум 2 - аюулгүй байдал

1 - ХАА, газар тариалан
1 - бусад

Эрүүл мэнд

1.6

тэрбум

1 - эмнэлэг

НИЙТ 3 төсөл, 7.1 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк
- Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх
- Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудыг
хөгжүүлэх төсөл

Дэлхийн банк
- Эрчим хүч – 2: 6-35кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээ, дэд станцууд
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ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ
НИЙТ 11.7 тэрбум

Санхүүгийн дэмжлэг
Хүн ам

57,484*

Газар нутаг

141.4 мян.км.кв

6.8

Сумын тоо

18.5

Суурь орлого

Аймгийн төв Алтай

Тэнцэл

18

-11.7

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Цэцэрлэг 6.7

2.2

3.4

2017 он

2018 он

6.3

Эмнэлэг

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Боловсрол

14.5

тэрбум

8 - цэцэрлэг
5 - сургууль
3 - дотуур байр

5.3

5 - соёлын төв
1 - номын сан
4 - спорт заал

5.4

НИЙТ 32.6 тэрбум

НИЙТ 41 төсөл, 34.2 тэрбум төгрөг
Дэд бүтэц

Төрийн үйлчилгээ, бусад

6.0

1 - цахилгаан
3.1 4 - бусад
тэрбум 1 - тохижилт,
тэрбум
гэрэлтүүлэг
1 - инженерийн
шугам сүлжээ

Соёл, спорт
тэрбум

улсын төсвөөс өгөх
санхүүгийн дэмжлэг

Газар, геодези,
0.4
зураг зүй
Хүүхдийн
0.4
байгууллага

Сургууль 19.6

2019 он

Суурь зарлага

Эрүүл мэнд

4.4

тэрбум

Гадаадын зээл, тусламж

6 - эмнэлэг

Орон нутгийн удирдлага

1.0

тэрбум

2 - ЗДТГ-ын барилга

НИЙТ 6 төсөл, 12.2 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк
- Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх
- Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл
- Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг
бэхжүүлэх төсөл
- Сургуулийн өргөтгөл барих
- Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар ба хүртээмжийг
дэмжих төслөөр сургуулийн өргөтгөл барих
БНСУ-ын засгийн газар
- Говь-Алтай аймагт дулааны станц барих

Австри улсын засгийн газар
- Говь-Алтай аймгийн Тайшир-Алтайн 49 км усан хангамжийн хоолой татах
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ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ
НИЙТ 1.3 тэрбум

Санхүүгийн дэмжлэг
Хүн ам

17,383*

Газар нутаг

5.5 мян.км.кв

Аймгийн төв Чойр
Сумын тоо

6.3

5.0

Суурь зарлага
Тэнцэл

Суурь орлого

3

-1.3

улсын төсвөөс өгөх
санхүүгийн дэмжлэг

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Цэцэрлэг 2.2

1.2
2017 он

0.6

0.9

Сургууль

4.3

2018 он

2019 он

Эмнэлэг

0.8

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Боловсрол

2.8

1 - цэцэрлэг
тэрбум 1 - сургууль
Эрүүл мэнд

2.0

тэрбум

1 - эмнэлэг

НИЙТ 7.6 тэрбум

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

3.5

НИЙТ 24 төсөл, 12.3 тэрбум төгрөг
Төрийн үйлчилгээ,
бусад

тэрбум 1 - нийгмийн
хамгаалал
3 - ХАА, газар
тариалан
8 - бусад

Гадаадын зээл, тусламж

Газар, геодези,
0.2
зураг зүй
Хүүхдийн
0.2
байгууллага

Дэд бүтэц

4.0

1 - цахилгаан

тэрбум 1 - дулааны шугам

1 - авто зам
4 - тохижилт, гэрэлтүүлэг
2 - инженерийн шугам
сүлжээ

НИЙТ 4 төсөл, 4.9 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк

- Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар ба хүртээмжийг
дэмжих төслөөр 1 шинэ цэцэрлэг барих
Дэлхийн банк

- Эрчим хүчний төсөл-2
БНСУ-ын засгийн газар

- Говьсүмбэр аймагт дулааны станц барих
Польшийн засгийн газар
- Говьсүмбэр аймагт цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих 2000м3
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ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
НИЙТ 3.0 тэрбум

Төвлөрүүлэх орлого
Хүн ам

104,074*

Газар нутаг

3.3 мян.км.кв

Аймгийн төв Дархан
Сумын тоо

15.1

22.7

Суурь зарлага

Суурь орлого

4

улсын төсөвт
төвлөрүүлэх

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Тэнцэл

7.5

3.0

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Цэцэрлэг 10.4

1.8

2.9

2017 он

2018 он

4.7

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

6.1

6- цэцэрлэг

2.6

тэрбум

Эрүүл мэнд

1.9

тэрбум

2 - эмнэлэг

3.0

НИЙТ 36төсөл, 37.7 тэрбум төгрөг
Төрийн үйлчилгээ, бусад

Соёл, спорт

Боловсрол
тэрбум 1 - сургууль

Эмнэлэг

НИЙТ 33.9 тэрбум
Газар, геодези,
0.3
зураг зүй
Хүүхдийн
0.6
байгууллага

Сургууль 19.6

2019 он

орон нутгийн

4.5 төсөвт үлдээх

1 - спорт
цогцолбор
1 - спорт заал

3.6

Дэд бүтэц

20.7 7 - авто зам

тэрбум 1 - дулааны

1 - аюулгүй байдал

тэрбум 5 - бусад

Орон нутгийн удирдлага

2.8

1 - багийн төвийн барилга

тэрбум 4 - төрийн үйлчилгээний

шугам
төв
2 - үер усны хамгаалалт
3 - инженерийн шугам сүлжээ

Гадаадын зээл, тусламж

НИЙТ 7 төсөл, 25.0 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчилгээг сайжруулж, оролцоог
нэмэгдүүлэх төсөл
- Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах төсөл
- Хүнсний ногооны тариалалт, усалгаатай газар тариаланг дэмжих төсөл
- Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар ба хүртээмжийг дэмжих
төслөөр шинэ сургууль барих
Австрийн засгийн газар
- Дэд бүтцийн хөгжил төсөл
ХБНГУ-ын засгийн газар
- Эрчим хүчний үр ашиг нэмэлт санхүүжилт -1, 2 төсөл
(Дарханы ДЦС-ын турбины шинэчлэл)
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ДОРНОГОВЬ АЙМАГ
Хүн ам

68,147*

Газар нутаг

109.5 мян.км.кв

19.7

20.0

Аймгийн төв Сайншанд
Сумын тоо

НИЙТ 0.1 тэрбум

Төвлөрүүлэх орлого

Суурь орлого

14

улсын төсөвт
төвлөрүүлэх

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Суурь зарлага
Тэнцэл

0.3

орон нутгийн

0.1

0.2 төсөвт үлдээх

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Цэцэрлэг 8.2

2.3

3.3

2017 он

2018 он

6.8

Эмнэлэг

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Боловсрол

6.1

тэрбум

5 - цэцэрлэг
1 - сургууль
1 - дотуур байр

3.9

4 - эмнэлэг

4.4

НИЙТ 52 төсөл, 36.0 тэрбум төгрөг
Төрийн үйлчилгээ,
бусад

Дэд бүтэц

6.9

тэрбум

1 - дулааны шугам
2 - авто зам
1 - тохижилт,
гэрэлтүүлэг
3 - шугам сүлжээ

10.3

тэрбум

2 - нийгмийн
хамгаалал
5 - ХАА, газар
тариалан
20 - бусад

Соёл урлаг, спорт

Эрүүл мэнд
тэрбум

Газар, геодези,
0.4
зураг зүй
Хүүхдийн
0.3
байгууллага

Сургууль 16.5

2019 он

НИЙТ 29.7 тэрбум

8.7

тэрбум

Гадаадын зээл, тусламж

1 - соёлын төв
4 - соёл, спортын цогцолбор
1 - театр
1 - спорт заал

НИЙТ 9 төсөл, 71.8 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк
- Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын
хөгжлийн төсөл-1
- Эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын чанар ба хүртээмжийг
дэмжих төслөөр шинэ цэцэрлэг барих
- Бүс нутгийн ложистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл"-2
- Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга
хэрэгслийг сайжруулах төсөл
- Өмнөговь, Дорноговь аймгийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин
газруудын хөгжлийн төсөл

БНЭУ-ын засгийн газар
- Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төсөл
Бусад
- Хилийн боомтын дэд бүтэц төсөл
- Эрчим хүч – 2: 6-35кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээ, дэд станц барих
ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ

65

ДОРНОД АЙМАГ
НИЙТ 1.7 тэрбум

Төвлөрүүлэх орлого
Хүн ам

79,445*

Газар нутаг

123.6 мян.км.кв

Суурь зарлага

Суурь орлого

Аймгийн төв Чойбалсан
Сумын тоо

15.0

19.2

14

улсын төсөвт
төвлөрүүлэх

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Тэнцэл

4.2

1.7

Цэцэрлэг 9.4

3.7

2017 он

2018 он

6.1

Сургууль 17.9

2019 он

Эмнэлэг

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

6.8

5 - цэцэрлэг
3 - сургууль
2 - дотуур байр

5.6

тэрбум

Эрүүл мэнд

1.0

тэрбум

2 - эмнэлэг

4.0

Газар, геодези,
0.4
зураг зүй
Хүүхдийн
0.3
байгууллага

НИЙТ 41 төсөл, 28.5 тэрбум төгрөг
Төрийн үйлчилгээ, бусад

Дэд бүтэц

Боловсрол
тэрбум

НИЙТ 32.1 тэрбум

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

2.1

орон нутгийн

2.5 төсөвт үлдээх

3 - авто зам

11.1

тэрбум

1 - байгаль, орчин
2 - нийгмийн хамгаалал
3 - аюулгүй байдал
15- бусад

Соёл урлаг, спорт

4.0

тэрбум

Гадаадын зээл, тусламж

3 - соёлын төв
2 - спорт заал

НИЙТ 4 төсөл, 2.6 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчилгээг сайжруулж,
оролцоог нэмэгдүүлэх төсөл
- Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг
бэхжүүлэх төсөл

БНПУ-ын засгийн газар
- Дорнод аймгийн цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх - 9000м3
Бусад
- Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил нэмэлт санхүүжилт төсөл
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ДУНДГОВЬ АЙМАГ
НИЙТ 9.3 тэрбум

Санхүүгийн дэмжлэг
Хүн ам

45,755*

Газар нутаг

74.7 мян.км.кв

Аймгийн төв Мандалговь
Сумын тоо

5.6

14.9

Суурь орлого

Суурь зарлага

Тэнцэл

-9.3

15

улсын төсвөөс өгөх
санхүүгийн дэмжлэг

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Цэцэрлэг 5.8

1.8

2.1

2017 он

2018 он

3.6

Сургууль 12.9

2019 он

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

4 - цэцэрлэг
тэрбум 2 - сургууль
1 - дотуур байр

3.9

3 - эмнэлэг

2 - соёлын төв
тэрбум 1 - театр
1 - спорт заал

Гадаадын зээл, тусламж

Төрийн үйлчилгээ, бусад

4.3

1 - байгаль, орчин
тэрбум 1 - нийгмийн хамгаалал
1 - аюулгүй байдал
3 - бусад

Дэд бүтэц

2.3

тэрбум

Газар, геодези,
0.4
зураг зүй
Хүүхдийн
0.3
байгууллага

НИЙТ 24 төсөл, 22.0 тэрбум төгрөг

4.0

Эрүүл мэнд
тэрбум

4.2

Соёл, спорт

Боловсрол

6.8

Эмнэлэг

НИЙТ 23.5 тэрбум

3 - авто зам

Орон нутгийн удирдлага

0.6

тэрбум

1 - ЗДТГ-ын барилга

НИЙТ 7 төсөл, 19.6 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк
- Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын
хөгжлийн төслийн - нэмэлт санхүүжилт 2
- Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл
- ХБИ-д хүрэх үйлчилгээг сайжруулж, оролцоог нэмэгдүүлэх төсөл
БНХАУ-ын засгийн газар
- Улаанбаатар-Мандалговь цахилгаан дамжуулах агаарын шугам,
дэд станц барих төсөл
Бусад
- Дундговь аймагт дулааны станц барих
- Эрчим хүч – 2: 6-35кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээ, дэд станцууд
- Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил нэмэлт санхүүжилт төсөл
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ЗАВХАН АЙМАГ
НИЙТ 14.5 тэрбум

Санхүүгийн дэмжлэг
Хүн ам

71,551*

Газар нутаг

82.5 мян.км.кв

7.4

Аймгийн төв Улиастай
Сумын тоо

21.9

Суурь орлого

Тэнцэл

-14.5

24

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Цэцэрлэг 8.9

1.7

3.5

2017 он

2018 он

5.3

Сургууль 20.5

2019 он

Эмнэлэг

8.4

5 - цэцэрлэг

12.6 1 - цахилгаан

тэрбум 3 - авто зам

Соёл, спорт

Эрүүл мэнд

8.6

5 - соёлын төв

1 - гүүрийн
байгууламж
2 - инженерийн
шугам сүлжээ

1.7

тэрбум

НИЙТ 36.7 тэрбум
Газар, геодези,
0.5
зураг зүй
Хүүхдийн
0.2
байгууллага

Төрийн үйлчилгээ, бусад

Дэд бүтэц

тэрбум 4 - сургууль

тэрбум 1 - театр

улсын төсвөөс өгөх
санхүүгийн дэмжлэг

НИЙТ 37 төсөл, 38.9 тэрбум төгрөг

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Боловсрол

6.7

Суурь зарлага

3 - эмнэлэг

Гадаадын зээл, тусламж

6.5

1 - байгаль, орчин

тэрбум 1 - нийгмийн хамгаалал

2 - аюулгүй байдал
6 - бусад

Орон нутгийн удирдлага

1.1

тэрбум

2 - ЗДТГ-ын барилга

НИЙТ 7 төсөл, 12.2 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк
- Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл
- Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл

БНХАУ-ын засгийн газар
- Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн Загастайн давааны 67 км авто зам барих
- Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто зам барих

Бусад
- Завхан аймагт дулааны станц барих
- Монгол орны баруун бүсэд газрын доройтол, хөгжлийн сөрөг нөлөөллийг
бууруулах, дүйцүүлэн хамгааллыг нэвтрүүлэх
- Завхан аймагт цэвэрлэх байгууламж шинээр барих (3000м3)
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ОРХОН АЙМАГ
Хүн ам

103,997*

Газар нутаг

0.8 мян.км.кв

14.9

40.1

Аймгийн төв Эрдэнэт
Сумын тоо

НИЙТ 16.3 тэрбум

Төвлөрүүлэх орлого

Суурь зарлага
Тэнцэл

Суурь орлого

2

улсын төсөвт
төвлөрүүлэх

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

25.2

8.9 төсөвт үлдээх

Цэцэрлэг 11.3

3.5

2017 он

2018 он

5.0

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Боловсрол

10.3 5- цэцэрлэг
1 - дотуур байр

0.5

1 - эмнэлэг

Эмнэлэг

2.0

НИЙТ 29 төсөл, 36.0тэрбум төгрөг
Төрийн үйлчилгээ, бусад

Соёл, спорт

2.0

2 - соёлын төв

тэрбум 1 - cпорт заал

Эрүүл мэнд
тэрбум

Газар, геодези,
0.3
зураг зүй
Хүүхдийн
0.3
байгууллага

Сургууль 20.5

2019 он

тэрбум 2 - сургууль

НИЙТ 34.5 тэрбум

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

1.9

орон нутгийн

16.3

7.3

Орон нутгийн удирдлага

Дэд бүтэц

11.9 4 - авто зам

тэрбум 1 - тохижилт,

2 - нийгмийн хамгаалал

тэрбум 5 - бусад

4.0

тэрбум

3 - багийн төвийн барилга

гэрэлтүүлэг
2 - инженерийн шугам сүлжээ

Гадаадын зээл, тусламж

НИЙТ 5 төсөл, 29.1 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк

- Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл
Дэлхийн банк

- Эрчим хүч – 2: 6-35кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээ, дэд станцууд
БНФУ-ын засгийн газар

- Эрдэнэт хотын Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл төсөл
БНХАУ-ын засгийн газар

- Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын шинэчлэл төсөл
Польшийн засгийн газар

- Эрдэнэт хотын хатуу хог боловсруулах үйлдвэр байгуулах,
хог хаягдлыг татан зайлуулах менежментийг сайжруулах
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ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ
НИЙТ 12.4 тэрбум

Санхүүгийн дэмжлэг
Хүн ам

115,098*

Газар нутаг

62.9 мян.км.кв

Аймгийн төв Арвайхээр
Сумын тоо

10.4

22.8

Суурь орлого

Тэнцэл

-12.4

19

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Цэцэрлэг 11.0

2.3

4.4

2017 он

2018 он

6.7

Сургууль 27.6

2019 он

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

4.4

1 - авто зам

тэрбум 3 - гүүрийн

Эрүүл мэнд

Соёл, спорт

байгууламж
1 - тохижилт,
гэрэлтүүлэг

4 - дотуур байр

2.9

3 - эмнэлэг

8.4

6 - соёлын төв
тэрбум 6 - спорт заал

Гадаадын зээл, тусламж

улсын төсвөөс өгөх
санхүүгийн дэмжлэг

НИЙТ 47.3 тэрбум
Газар, геодези,
0.5
зураг зүй
Хүүхдийн
0.4
байгууллага

НИЙТ 56 төсөл, 45.4 тэрбум төгрөг

тэрбум 5 - сургууль

тэрбум

7.8

Дэд бүтэц

Боловсрол

12.6 6 - цэцэрлэг

Эмнэлэг

Суурь зарлага

Төрийн үйлчилгээ, бусад

16.2 2 - байгаль, орчин

тэрбум 2 - нийгмийн хамгаалал

1 - аюулгүй байдал
1 - ХАА, газар тариалан
12 - бусад

Орон нутгийн удирдлага

1.0

2 - багийн төвийн барилга

тэрбум 1 - ЗДТГ-ын барилга

НИЙТ 7 төсөл, 14.9 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк
- Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын
хөгжлийн төсөл-1
- Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл

БНСУ-ын засгийн газар
- Өвөрхангай аймагт дулааны станц барих

Дэлхийн банк
- Эрчим хүч – 2: 6-35кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээ, дэд станцууд

Бусад
- Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил нэмэлт санхүүжилт төсөл
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ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ
НИЙТ 58.0 тэрбум

Төвлөрүүлэх орлого
Хүн ам

65,314*

Газар нутаг

165.4 мян.км.кв

Аймгийн төв Даланзадгад
Сумын тоо

44.1

128.6

Суурь зарлага

Суурь орлого

15

улсын төсөвт
төвлөрүүлэх

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Тэнцэл

84.5

Цэцэрлэг 8.0

3.4

2017 он

2018 он

6.4

Сургууль 15.5

2019 он

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

9.2

1 - цэцэрлэг
2 - дотуур байр

1.8

1 - эмнэлэг

4.0

3.5

1 - соёлын төв
1 - спорт заал

1 - авто зам

тэрбум 1 - инженерийн

шугам сүлжээ

Гадаадын зээл, тусламж

Газар, геодези,
0.4
зураг зүй
Хүүхдийн
0.3
байгууллага

Төрийн үйлчилгээ, бусад

6.3

1 - нийгмийн хамгаалал

тэрбум 2 - аюулгүй байдал

4 - ХАА, газар тариалан
10 - бусад

Дэд бүтэц

6.2

НИЙТ 28.3 тэрбум

НИЙТ 32 төсөл, 27.5 тэрбум төгрөг

тэрбум 1 - цогцолбор

Эрүүл мэнд
тэрбум

Эмнэлэг

Соёл, спорт

Боловсрол
тэрбум 4 - сургууль

26.5 төсөвт үлдээх

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

3.2

орон нутгийн

58.0

Орон нутгийн удирдлага

0.4

тэрбум

2 - багийн төвийн барилга

НИЙТ 4 төсөл, 15.0 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк
- Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын
хөгжлийн төсөл-1
- Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл
- Өмнөговь, Дорноговь аймгийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин
газруудын хөгжлийн төсөл

БНХАУ-ын засгийн газар
- Хилийн боомтын дэд бүтэц төсөл
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СҮХБААТАР АЙМАГ
НИЙТ 7.9 тэрбум

Санхүүгийн дэмжлэг
Хүн ам

61,131

Газар нутаг

82.3 мян.км.кв

Аймгийн төв Баруун-Урт
Сумын тоо

8.6

16.5

Суурь орлого

Тэнцэл

-7.9

13

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Цэцэрлэг 7.2

1.6

2.7

2017 он

2018 он

5.3

Сургууль 14.5

2019 он

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Боловсрол

12.3 5 - цэцэрлэг

Эмнэлэг

2 - цахилгаан

тэрбум 1 - авто зам

Эрүүл мэнд

Соёл, спорт

0.9

тэрбум

2 - эмнэлэг

1 - инженерийн
шугам сүлжээ

3.0

НИЙТ 26.7 тэрбум
Газар, геодези,
0.3
зураг зүй
Хүүхдийн
0.2
байгууллага

Төрийн үйлчилгээ, бусад

Дэд бүтэц

7.7

улсын төсвөөс өгөх
санхүүгийн дэмжлэг

НИЙТ 29 төсөл, 27.1 тэрбум төгрөг

тэрбум 3 - сургууль

2 - дотуур байр

4.5

Суурь зарлага

3.2

2 - байгаль орчин

тэрбум 1 - аюулгүй байдал

1 - ХАА, газар тариалан
3 - бусад

4 - соёлын төв

тэрбум 2 - спорт заал

Гадаадын зээл, тусламж

НИЙТ 8 төсөл, 12.3 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк
- Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл
- Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын
хөгжлийн төслийн - нэмэлт санхүүжилт 2
- Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх төсөл
- Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх
- Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл - 2

БНСУ-ын засгийн газар
- Сүхбаатар аймагт дулааны станц барих

Бусад
- Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих
техникийн шинэчлэл хийх төсөл
- Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил нэмэлт санхүүжилт төсөл
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СЭЛЭНГЭ АЙМАГ
НИЙТ 5.5 тэрбум

Санхүүгийн дэмжлэг
Хүн ам

109,605

Газар нутаг

41.2 мян.км.кв

18.7

Аймгийн төв Сүхбаатар
Сумын тоо

24.1

Суурь орлого

Суурь зарлага

Тэнцэл

-5.5

17

улсын төсвөөс өгөх
санхүүгийн дэмжлэг

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Цэцэрлэг 12.6

2.1

3.8

2017 он

2018 он

5.8

Сургууль 24.4

2019 он

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

16.9 5 - цэцэрлэг
3 - дотуур байр

2.9

тэрбум

2 - эмнэлэг

1 - соёлын төв
1 - цогцолбор

Төрийн үйлчилгээ, бусад

9.2

15.0 1 - цахилгаан

тэрбум 3 - авто зам

2 - тохижилт,
гэрэлтүүлэг
2 - инженерийн
шугам сүлжээ

1 - аюулгүй байдал

тэрбум 19 - бусад

Дэд бүтэц

Гадаадын зээл, тусламж

Газар, геодези,
0.5
зураг зүй
Хүүхдийн
0.5
байгууллага

НИЙТ 45 төсөл, 45.0 тэрбум төгрөг

тэрбум 1 - спорт заал

Эрүүл мэнд

0.9

7.3

Соёл, спорт

Боловсрол
тэрбум 4 - сургууль

Эмнэлэг

НИЙТ 45.3 тэрбум

Орон нутгийн удирдлага

0.1

тэрбум

1 - багийн төвийн барилга

НИЙТ 6 төсөл, 17.0 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк
- Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл
- Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга
хэрэгслийг сайжруулах төсөл
- Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх төсөл
- Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл
- Хүнсний ногооны тариалалт, усалгаатай газар тариаланг дэмжих төсөл

Австри улсын засгийн газар
- Дэд бүтцийн хөгжил
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ТӨВ АЙМАГ
НИЙТ 6.8 тэрбум

Санхүүгийн дэмжлэг
Хүн ам

94,041

Газар нутаг

74.0 мян.км.кв

Аймгийн төв Зуунмод
Сумын тоо

20.1

26.9

Суурь орлого

Тэнцэл

-6.8

27

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Цэцэрлэг 10.3

1.8

3.2

2017 он

2018 он

5.1

Сургууль 22.3

2019 он

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

14.6 3 - цэцэрлэг
7 - дотуур байр

9.3

2.9

1 - соёлын төв

тэрбум 2 - цогцолбор

Гадаадын зээл, тусламж

НИЙТ 42.6 тэрбум
Газар, геодези,
0.5
зураг зүй
Хүүхдийн
0.2
байгууллага

Төрийн үйлчилгээ, бусад

3.1

1 - нийгмийн хамгаалал

тэрбум 1 - аюулгүй байдал

1 - спорт цогцолбор

5 - бусад

Дэд бүтэц

Орон нутгийн удирдлага

13.2 5 - авто зам

тэрбум

улсын төсвөөс өгөх
санхүүгийн дэмжлэг

НИЙТ 33 төсөл, 35.0 тэрбум төгрөг
Соёл, спорт

Боловсрол
тэрбум 4 - сургууль

Эмнэлэг

Суурь зарлага

1.2

2 - багийн төвийн барилга

тэрбум 1 - ЗДТГ-ын барилга

НИЙТ 7 төсөл, 118.4 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк
- Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл
- Усалгааны системийн тогтолцоог дэмжих төсөл
- Хүнсний ногооны тариалалт, усалгаатай газар тариаланг дэмжих төсөл

БНХАУ-ын засгийн газар
- Улаанбаатар-Мандалговь цахилгаан дамжуулах агаарын шугам,
дэд станц барих төсөл
- Улаанбаатар-Хөшигтийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудлын
авто зам барих төсөл
Бусад
- Төв аймагт дулааны станц барих төсөл
- Улаанбаатар хотын шинэ олон улсын нисэх онгоцны буудал барих төсөл
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УВС АЙМАГ
НИЙТ 21.4 тэрбум

Санхүүгийн дэмжлэг
Хүн ам

82,688 *

Газар нутаг

69.6 мян.км.кв

Аймгийн төв

Улаангом

Сумын тоо

19

8.2

29.6

Суурь орлого

Суурь зарлага

Тэнцэл

-21.4

улсын төсвөөс өгөх
санхүүгийн дэмжлэг

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Цэцэрлэг 9.3

1.7

4.2

2017 он

2018 он

6.4

Сургууль 24.9

2019 он

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

9.5

7 - цэцэрлэг
3 - дотуур байр

1.7

Орон нутгийн
удирдлага

тэрбум 3 - ЗДТГ-ын

барилга

Эмнэлэг

6.2

8.4

5 - соёлын төв

тэрбум 1 - театр

1- cпорт цогцолбор
3- cпорт заал

Төрийн үйлчилгээ, бусад

16.2 1 - байгаль, орчин

тэрбум 2 - нийгмийн хамгаалал

26 - бусад

Дэд бүтэц

Эрүүл мэнд

3.7

тэрбум

Гадаадын зээл, тусламж

Газар, геодези,
0.5
зураг зүй
Хүүхдийн
0.3
байгууллага

НИЙТ 67 төсөл, 51.4 тэрбум төгрөг
Соёл, спорт

Боловсрол
тэрбум 3 - сургууль

НИЙТ 41.2 тэрбум

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

4 - эмнэлэг

11.9

3 - цахилгаан хангамж

тэрбум 3 - авто зам

1 - гүүрийн байгууламж
2 - тохижилт, гэрэлтүүлэг

НИЙТ 7 төсөл, 4.6 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк

- Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх төсөл
- Баруун бүсийн бага ангийн сурагчдын дотуур байрны нөхцөлийг сайжруулах
төсөл
- Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр - 6
- Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл
- Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл - 2
Польшийн засгийн газар
- Увс аймгийн цэвэрлэх байгууламж барих 3000м3
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага
- Монгол орны баруун бүсэд газрын доройтол, хөгжлийн сөрөг нөлөөллийг
бууруулах, дүйцүүлэн хамгааллыг нэвтрүүлэх нь
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ХОВД АЙМАГ
НИЙТ 9.0 тэрбум

Санхүүгийн дэмжлэг
Хүн ам

86,376*

Газар нутаг

76.1 мян.км.кв

9.3

Аймгийн төв Ховд
Сумын тоо

18.3

Суурь орлого

Тэнцэл

-9.0

17

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Цэцэрлэг 9.7

1.8

4.4

2017 он

2018 он

6.7

Сургууль 24.3

2019 он

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Боловсрол

10.5 4 - цэцэрлэг

тэрбум 2 - сургууль

1 - дотуур байр

Соёл, спорт

2.8

Эмнэлэг

Гадаадын зээл, тусламж

улсын төсвөөс өгөх
санхүүгийн дэмжлэг

НИЙТ 40.5 тэрбум
Газар, геодези,
0.4
зураг зүй
Хүүхдийн
0.3
байгууллага

НИЙТ 61 төсөл, 57.3 тэрбум төгрөг
Төрийн үйлчилгээ, бусад

Орон нутгийн
удирдлага

тэрбум 3 - ЗДТГ барилга

17.1 3 - аюулгүй байдал

тэрбум 3 - нийгмийн хамгаалал

1- төрийн
үйлчилгээний төв
Эрүүл мэнд

4.5 3 - эмнэлэг
2 - соёлын төв
тэрбум
тэрбум 2 - соёл, спортын
цогцолбор
3 - спорт заал
1 - спорт цогцолбор
6.1

5.9

Суурь зарлага

9 - ХАА, газар тариалан
10 - бусад
Дэд бүтэц

16.3 2 - цахилгаан хангамж

тэрбум 2 - авто зам

2 - гүүрийн байгууламж
1 - тохижилт, гэрэлтүүлэг
6 - инженерийн шугам
сүлжээ

НИЙТ 11 төсөл, 49.9 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк
- Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл
- ХБИ-д хүрэх үйлчилгээг сайжруулж, оролцоог нэмэгдүүлэх төсөл
- Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр- 6
- Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замын хөрөнгө оруулалтын төсөл-1, 2
- Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл
Хятадын засгийн газар
- Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц
- Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих
техникийн шинэчлэл хийх төсөл
Бусад
- Баруун БОЭТ-ийн чадавх бэхжүүлэх төсөл
- Сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл
- Монгол орны баруун бүсэд газрын доройтол, хөгжлийн сөрөг нөлөөллийг
бууруулах, дүйцүүлэн хамгааллыг нэвтрүүлэх
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ХӨВСГӨЛ АЙМАГ

НИЙТ 16.8тэрбум

Санхүүгийн дэмжлэг
Хүн ам

131,561*

Газар нутаг

100.6 мян.км.кв

Аймгийн төв Мөрөн
Сумын тоо

10.9

27.6

Суурь орлого

Суурь зарлага

Тэнцэл

-16.8

23

улсын төсвөөс өгөх
санхүүгийн дэмжлэг

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Цэцэрлэг 13.4

2.2

5.5

2017 он

2018 он

8.4

Сургууль 34.1

2019 он

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт

31.3 10 - цэцэрлэг
4 - дотуур байр

3.9

5.6

6 - эмнэлэг

1 - соёлын төв
цогцолбор
1 - cпорт заал

Төрийн үйлчилгээ, бусад

4.1

1 - авто зам

тэрбум 1 - инженерийн

шугам сүлжээ

Гадаадын зээл, тусламж

2 - аюулгүй байдал

тэрбум 2 - нийгмийн хамгаалал

2 - ХАА, газар тариалан
1 - байгаль, орчин
8 - бусад

Дэд бүтэц

2.0

Газар, геодези,
0.5
зураг зүй
Хүүхдийн
0.3
байгууллага

НИЙТ 58 төсөл, 49.2 тэрбум төгрөг

тэрбум 2 - соёл, спортын

Эрүүл мэнд
тэрбум

8.4

Соёл, спорт

Боловсрол
тэрбум 14 - сургууль

Эмнэлэг

НИЙТ 56.7 тэрбум

Орон нутгийн удирдлага

2.3

тэрбум

3 - ЗДТГ-ын барилга

НИЙТ 7 төсөл, 11.7 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк

- Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчилгээг сайжруулж, оролцоог
нэмэгдүүлэх төсөл
- Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын
хөгжлийн төслийн - нэмэлт санхүүжилт 2
- Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрын орчны бүсийн иргэдийн
амьжиргааг дэмжих, тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нэгдсэн төсөл
- Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төсөл
- Зуд болон ой хээрийн түймэртэй тэмцэх олон нийтийн чадавхыг
бэхжүүлэх төсөл
- Тогтвортой аялал жуулчлалыг дэмжих төсөл
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ХЭНТИЙ АЙМАГ

НИЙТ 9.7 тэрбум

Санхүүгийн дэмжлэг
Хүн ам

75,683*

Газар нутаг

80.3 мян.км.кв

9.8

Аймгийн төв Чингисхаан
Сумын тоо

19.5

Суурь орлого

Тэнцэл

-9.7

18

* Үндэсний статистикийн хорооны
2017 оны мэдээлэл

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Цэцэрлэг 9.0

2.0

3.1

2017 он

2018 он

5.1

Сургууль 19.7

2019 он

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт
Дэд бүтэц

20.0 4 - авто зам

тэрбум 1 - гүүрийн

Эмнэлэг

Соёл, спорт

4.7

1 - соёлын төв

тэрбум 1 - cпорт

тэрбум 1 - сургууль

0.6

тэрбум

2 - эмнэлэг

3 - дотуур байр

Гадаадын зээл, тусламж

НИЙТ 35.6 тэрбум
Газар, геодези,
0.5
зураг зүй
Хүүхдийн
0.2
байгууллага

Төрийн үйлчилгээ, бусад

11.0 1 - аюулгүй байдал

тэрбум 1 - нийгмийн хамгаалал

5 - байгаль, орчин
22 - бусад

Эрүүл мэнд

Боловсрол

улсын төсвөөс өгөх
санхүүгийн дэмжлэг

НИЙТ 62 төсөл, 50.4 тэрбум төгрөг

байгууламж
цогцолбор
1 - дулааны шугам
2 - cпорт заал
3 - инженерийн шугам сүлжээ

10.9 7 - цэцэрлэг

6.2

Суурь зарлага

Орон нутгийн удирдлага

3.2

4 - ЗДТГ-ын барилга

тэрбум 3 - багийн төвийн барилга

НИЙТ 6 төсөл, 15.9 тэрбум төгрөг

Азийн хөгжлийн банк
- Зүүн өмнөд Говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын
хөгжлийн төслийн - нэмэлт санхүүжилт 2
- Тогтвортой аялал жуулчлалыг дэмжих төсөл
Дэлхийн банк
- Эрчим хүч – 2: 6-35кВ-ын цахилгаан түгээх сүлжээ, дэд станцууд
БНСУ-ын засгийн газар
- Хэнтий аймагт дулааны станц барих
Бусад
- Зах зээл ба бэлчээрийн удирдлагын хөгжил нэмэлт санхүүжилт төсөл
- Өндөрхаан нисэх онгоцны буудлыг шинэчлэх төсөл
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ХАВСРАЛТ 1.

САНГИЙН ЯАМ
ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ – 2019 ТОВХИМОЛ
САНАЛ АСУУЛГЫН ХУУДАС

Энэхүү санал асуулга нь цаашид жил бүр хэвлэгдэн гарах Иргэдийн төсөв товхимлыг сайжруулах зорилготой юм.

Таны оршин суугаа газар:

Таны иргэншил:

Улаанбаатар хот

Монгол Улсын иргэн

Орон нутаг, аймгаа бичнэ үү ………………………………………

Гадаадын иргэн

Бусад улс, улсаа бичнэ үү ……………………………………………

Таны хүйс:

Таны эрхэлдэг ажил, байгууллага:

Эрэгтэй

Төрийн байгууллага

Эмэгтэй

Хувийн хэвшлийн байгууллага

Таны боловсрол:

Төрийн бус болон иргэний нийгмийн байгууллага

Дээд

Олон улсын байгууллага

Бүрэн дунд

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчин

Суурь

Оюутан, сурагч

Бага болон боловсролгүй

Тэтгэвэрт
Бусад, бичнэ үү ………………………………………………………………

Товхимол таны төсвийн мэдлэг,
ойлголтыг хэр нэмэгдүүлсэн бэ?
Маш их

Товхимлыг та ямар хэлбэрээр анх хаанаас авч
ашигласан бэ?

Хангалттай

Хэвлэмэл

Дунд зэрэг

Цахим (Сангийн яамны вэб хуудас)

Бага зэрэг

Олон нийтийн сүлжээ (Facebook, Twitter гэх мэт)
Бусад, бичнэ үү ………………………………………………………………

Огт шинэ мэдлэг, мэдээлэл
өгөөгүй

Иргэний төсөв- 2019 товхимлын мэдээллийн агуулгыг хэрхэн үнэлэх вэ?
Маш сайн

Сайн

Дунд

Хангалтгүй

Маш
хангалтгүй

Дунд

Хангалтгүй

Маш
хангалтгүй

Бүлэг 1. Төсвийн тухай
Бүлэг 2. Төсвийн орлого
Бүлэг 3. Төсвийн зарлага
Бүлэг 4. Салбарын төсөв
Бүлэг 5. Нийгмийн бүлэгт
чиглэсэн төсөв
Бүлэг 6. Орон нутгийн төсөв
Иргэний төсөв- 2019 товхимол хэр ойлгомжтой байна вэ?
Маш сайн

Сайн

Агуулгын уялдаа холбоо
бүтэц зохион байгуулалт
Үг хэллэг энгийн
ойлгомжтой эсэх
Зураг дүрслэл мэдээллийг
ойлгомжтой болгосон эсэх
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ХАВСРАЛТ 1.

Товхимлын дизайн, уншигдах байдлыг хэрхэн үнэлэх вэ?
Маш сайн

Сайн

Дунд

Хангалтгүй

Маш
хангалтгүй

Үсгийн хэмжээ
уншигдахуйц байдал
Зураг дүрслэл, хүснэгт
ойлгомжтой
Өнгөний зохицол
Хуудасны хэмжээ
Ерөнхий дизайн, зохион
байгуулалт
Энэхүү товхимол танд ямар ач холбогдолтой гэж үзэж байна вэ? (олон сонголттой байж болно )
Төсвийн талаар мэдлэгтэй болох
Төсөв боловруулах болон батлах үйл ажиллагаанд оролцох
Төсвийн зарцуулалтад хяналт тавих
Судалгаа шинжилгээний ажилд мэдээлэл болгон ашиглах
Ажилдаа ашиглах
Бусад, бичнэ үү ……………………………………………………………………………….......
Товхимлыг та ямар хэл дээр ашиглаж байна?
Англи

Монгол

Аль алинаар нь

Товхимлын аль хэсэг таньд илүү хэрэгтэй мэдээлэл өгч байна вэ?

Товхимлын аль хэсгийн мэдээллийг хэрэгцээгүй гэж үзэж байна вэ?

Товхимолд ороогүй боловч ямар мэдээллийг та цаашид авахыг хүсч байна вэ?

Бусад санал, хүсэлт

Та санал асуулгын хуудсыг дараах 2 аргын аль нэгээр бидэнд ирүүлэх боломжтой. Үүнд:
Шуудангийн
1.
хаяг: Монгол Улсын Сангийн яам, С.Данзангийн гудамж, Засгийн газрын II
байр, Д корпус, Улаанбаатар 15160, Монгол Улс
Та бөглөсөн
2.
санал асуулгын хуудсыг сканердаад эсвэл зургийг нь аваад Сангийн яамны
tusuv@mof.gov.mn хаягруу цахим шуудан явуулах

80

ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ - 2019
МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ

Судалгаанд оролцсонд баярлалаа

Товхимлыг боловсруулж, хянан тохиолдуулсан:
Ерөнхий редактор:
С.Наранцогт, Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
Хянан тохиолдуулсан:
Ж.Ганбат, Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга
Боловсруулсан:
В.Рэнцэнханд, Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн
Зөвлөх:
Жон Бартон, АНУ-ын Сангийн яамны төсвийн зөвлөх
Англи хэлэнд орчуулсан:
Д.Хангал, Төслийн мэргэжилтэн

“Чадамжид суурилсан боловсролыг дэмжих төв” төрийн бус байгууллага нь инфографик,
график дизайн, хэвлэлийн эх бэлтгэв. Үүнд:
Агуулгын боловсруулалт, ерөнхий дизайныг зохиомжилсон:
Ц.Ганчимэг
Б.Өлзийтөгс
С.Гарамханд
Г.Сарнай
График дизайн, хэвлэлийн эх бэлтгэл:
М.Архөвч
Ө.Энх-Амар
Б.Алтансүх
Б.Мөнхтөр
Б.Одончимэг
О.Бэлтрэгболд
Б.Түшигжаргал

Мөнхийн Үсэг ХХК-д хэвлэв.
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