Сангийн сайдын 2021 оны .. дүгээр
сарын ..-ны өдрийн .. дүгээр тушаалын
хавсралт

/ЗАГВАР МАЯГТ/
. . . . . . . . . . . . . . . . АЙМАГ / НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ
20 ... оны ...сарын ...-ны өдөр

Дугаар ...

.............. хот

Аймаг /Нийслэлийн ... оны төсөв батлах тухай
Төсвийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын Засаг
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.9
дахь заалт, Монгол Улсын 20... оны төсвийн тухай хуулийн ... зүйлийг тус тус үндэслэн ........
аймаг/нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:
Нэг. Аймаг/нийслэлийн ... оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн
хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:
/Мянган төгрөгөөр/

1.

Аймаг/Нийслэлийн төсвийн орлого бүгд

1.1.

Татварын орлого

1.1.1.

...

1.1.2.

...

1.2.

Татварын бус орлого

1.3...

....

Хоёр. Аймаг/нийслэлийн 20... оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа
байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:
/Мянган төгрөгөөр/

Д/д
2.1.
2.1.1.

ТЕЗ, түүний харьяа байгууллага
Аймаг/ Нийслэлийн Засаг дарга
Харьяалах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого
...

Орлогын дүн

Гурав. Аймаг/нийслэлийн 20... оны төсвийн жилд зарцуулах зарлагын нийт хэмжээг
............ мянган төгрөгөөр баталж, төсвийн ерөнхийлөн захирагч, тэдгээрийн харьяа
байгууллагад дор, дурдсан төсөв зарцуулах эрх олгосугай:
/Мянган төгрөгөөр/

3.1.
3.1.1.

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
Урсгал зардлын дээд хэмжээ
Үүнээс: Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

3.1.2.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал

3.2.

Засаг дарга

3.2.1

Аймаг/Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

3.2.1.1. Урсгал зардлын дээд хэмжээ
3.2.1.1.1. Үүнээс: Сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ
3.2.1.1.2.

Сумдын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг

3.2.1.1.3.

Орон нутгийн байгууллагын байр ашиглалтын тогтмол зардал
Орон нутгийн өмчийн арчилгаа, хамгаалалт, засвар үйлчилгээний
төлбөр

3.2.1.1.4.

3.2.1.2. Хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ
3.2.1.2.1 Үүнээс: Их засвар

3.2.2.

...

Дөрөв. Аймаг/нийслэлийн... оны төсвийн жилд аймаг, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний зардлын хэмжээг ..... мянган төгрөг,
.... эх үүсвэрээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний зардлын хэмжээг......
мянган төгрөгөөр тус тус баталсугай.
Тав. Аймаг/нийслэлийн ... оны төсвийн жилд аймаг/нийслэлийн төсвөөс сум/дүүргийн
төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:
/Мянган төгрөгөөр/

5.1.

Сум/ дүүргийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг

5.1.1.

Сум/дүүрэг 1

5.1.2.

Сум/дүүрэг 2...

Зургаа. Аймаг/нийслэлийн 20... оны төсвийн жилд сум/дүүргийн төсвөөс
аймаг/нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.
/Мянган төгрөгөөр/

6.1.

Сум/ дүүргийн төсвөөс аймаг/нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх
орлого

6.1.1.

Сум/дүүрэг 1

6.1.2.

Сум/дүүрэг 2...

Долоо. Аймаг/нийслэлийн төсвөөс 20.. оны төсвийн жилд Улсын төсөвт шилжүүлэх
орлогын хэмжээг .... мянган төгрөгөөр баталсугай.
Найм. Аймаг/нийслэлийн 20 ... орон нутгийн хөгжлийн сангаас сум/дүүргийн орон
нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:
/Мянган төгрөгөөр/

8.1.

Аймаг/Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан нийт

8.1.1

Үүнээс: ОНХС-аас санхүүжих суурь зардал

8.2.

Нийт сум/дүүрэгт хуваарилах дүн

8.2.1.

Сум/дүүрэг 1

8.2.2.

Сум/дүүрэг 2...

Ес. Монгол Улсын төсөвт 20.. онд дор дурдсан зээлийн эргэн төлөх үндсэн төлбөр
болон хүүгийн төлбөр төлсүгэй:
/Мянган төгрөгөөр/

Д/д

Төслийн нэр

Үндсэн төлбөр

Хүүгийн төлбөр

1

Арав. Аймаг/нийслэлийн 20 ... оны төсвийн санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг ..... мянган төгрөг
буюу дор дурдсанаар баталсугай:
1. Аймаг/ нийслэлийн татварын болон татварын бус орлого ..... мянган төгрөг
2. Аймаг/ нийслэлийн төсөвт Улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг ..... мянган төгрөг
3. Аймаг/ нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгох орлогын шилжүүлэг
..... мянган төгрөг
4. Аймаг/ нийслэлийн төсвийн урьд оны үлдэгдэл ..... мянган төгрөг
5. Аймаг/ нийслэлийн төсвийн тухайн жилийн төсвийн байгууллагын өөрийн орлого .....
мянган төгрөг
Арван нэг. “Аймаг/ нийслэлийн төсвийн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр
дүнгийн талаарх чанарын болон тоон хэмжээний үзүүлэлт”-ийг 1 дүгээр хавсралтаар
баталсугай.
Арван хоёр. “Аймаг/ нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 20.. оны төсвийн жилд
хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралтаар
баталсугай.

Арван гурав. “Аймаг/ нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 20.. оны төсвийн
жилд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”-ыг 3 дугаар
хавсралтаар баталсугай.
Арван дөрөв. “Аймаг/ нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар
20.. оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”-ыг 4 дүгээр хавсралтаар
баталсугай.
Арван тав. “Аймаг/ нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 20.. оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх
их засварын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”-ыг 5 дугаар хавсралтаар баталсугай.
Арван зургаа. “Нэгжийн удирдлагаар төлөөлөн гүйцэтгүүлэх төрийн чиг үүргийг 20.. оны
төсвийн жилд хэрэгжүүлэх зардал”-ыг 6 дугаар хавсралтаар баталсугай.
Арван долоо. Орон нутгийн төсөвтэй холбоотой бусад заалт

ГАРЫН ҮСЭГ

Аймаг/нийслэлийн төсөв батлах тогтоолын загвар маягтын тайлбар
Нэгдүгээр зүйлд: аймаг/нийслэлийн төсвийн орлогын дүнг Төсвийн тухай хуулийн 23
дугаар зүйлийн 23.6, 23.7-д заасан орлогын нэр төрлөөр харуулна.
Хоёрдугаар зүйлд: аймаг/нийслэлийн харьяалах төсөвт байгууллагын өөрийн орлогыг
төсвийн төвлөрүүлэгчээр нь ангилж харуулна.
Гуравдугаар зүйлд: аймаг/нийслэлийн төсвийн зардлын нийт дүнг төсвийн төвлөрүүлэн
захирагч бүрээр, төсвийн төвлөрүүлэн захирагчид харьяалагдахгүй төсвийг төсвийн шууд
захирагч бүрээр тусгана.
Засаг даргын урсгал зардлын дээд хэмжээ хэсэгт аймгийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх урсгал
зардлыг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн төсвийн байгууллагын хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн
ашиглалтын тогтмол зардал, орон нутгийн өмчийн арчилгаа, хамгаалалт, засвар үйлчилгээний
төлбөрийн дүнг, хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ хэсэгт нийт хөрөнгийн зардал, их засварын
нийт зардлын дүнг тус тус ялгаж харуулна.
Орон нутгийн төсвийн байгууллагын хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн ашиглалтын
тогтмол зардалд Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 20-25 дугаар зүйлд заасны дагуу төрийн болон орон нутгийн өмчийн боловсрол,
эрүүл мэнд, нийгэм, соёлын байгууллагын гэрэл цахилгаан, халаалт, цэвэр бохир ус, түрээс,
урсгал засварын зардлыг тооцно.
Орон нутгийн өмчийн арчилгаа, хамгаалалт, засвар үйлчилгээний төлбөрт орон нутгийн
өмчийн цэвэрлэгээ, харуул хамгаалалт, хоол үйлдвэрлэл, автомашины үйлчилгээ, сантехник,
цахилгааны засвар үйлчилгээг хамруулан гэрээний үндсэн дээр худалдан авна.
Орон нутгийн хариуцах их засварыг тогтоолын хавсралт №5-д заасны дагуу баталж,
хэрэгжүүлнэ.
Дөрөвдүгээр зүйлд: аймаг/нийслэлийн төсвийн хөрөнгийн зардлын нийт дүнг харуулна.
Энэ хэсгийн нийт дүн энэ тогтоолын хавсралтаар батлах хөрөнгө оруулалтын жагсаалтын нийт
хөрөнгийн зарлагын дүнтэй тэнцэнэ.
Тавдугаар зүйлд: аймаг/нийслэлийн төсвөөс сум/дүүргийн төсөвт олгох санхүүгийн
дэмжлэгийн хэмжээг сум тус бүрээр ангилж харуулна.
Зургаадугаар зүйлд: сум/дүүргийн төсвөөс аймаг/нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх
орлогын хэмжээг сум тус бүрээр тусгана.
Долоодугаар зүйлд: аймаг/нийслэлийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын
нийт дүнг батална.

Наймдугаар зүйлд: орон нутгийн хөгжлийн сангийн шилжүүлгийг сум тус бүрээр батлах
ба аймаг/нийслэлийн төсвөөс сум/дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн санд нийт хуваарилагдсан
дүнгийн 50 хувиас багагүйг хуваарилна.
Есдүгээр зүйлд: Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг дамжуулан зээлдүүлэх
зээлийн гэрээний дагуу улсын төсөвт төвлөрүүлэх үндсэн болон хүүгийн төлбөрийн хамт төсөл
тус бүрээр ангилж харуулна.
Аравдугаар зүйлд: тухайн жилийн төсвийн зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг эх
үүсвэрийн төрөл тус бүрээр ангилж батална.
Арван нэгээс арван зургаадугаар зүйлд: орон нутгийн төсвийн төсөлд хамаарах
хавсралтуудыг “аймаг/нийслэлийн ИТХ-ын тогтоолын хавсралт №1-7” заасны дагуу
хүснэгтлэн харуулна.
Арван наймдугаар зүйлд: тухайн аймаг/нийслэлийн онцлог заалтуудыг тусгаж болно.
Тухайлбал Засаг дарга нарт даалгах чиглэл, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ гэх мэт.

Аймаг/Нийслэлийн ИТХ-ын Тогтоолын хавсралт №1

“Аймаг/ нийслэлийн төсвийн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр
дүнгийн талаарх чанарын болон тоон хэмжээний үзүүлэлт”

№

ТЕЗ, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр
дүнгийн үзүүлэлт

...оны зорилтот
түвшин
чанарын

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга
1

...
...
Аймгийн Засаг дарга

2

...
...

тоон

Зарцуулах
төсөв /сая
төгрөг/

Аймаг/Нийслэлийн ИТХ-ын Тогтоолын хавсралт №2

“Аймаг/ нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 20.. оны төсвийн жилд
хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”
/Мянган төгрөгөөр/

№
1
2
..

Төсөл, арга хэмжээний
нэр

Хэрэгжих хугацаа
Эхлэх
Дуусах

Төсөвт
өртөг

20.. онд
санхүүжих
дүн

Аймаг/Нийслэлийн ИТХ-ын Тогтоолын хавсралт №3

“Аймаг/ нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 20.. оны төсвийн жилд
хэрэгжүүлэх барилга байгууламж,төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”

№

Хэрэгжих хугацаа
Төсөл, арга хэмжээний нэр

1
2
..

Эхлэх

Дуусах

Төсөвт
өртөг

/Мянган төгрөгөөр/
20.. онд
санхүүжих
дүн

Аймаг/Нийслэлийн ИТХ-ын Тогтоолын хавсралт №4

“Аймаг/ нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар
20.. оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”
/Мянган төгрөгөөр/

№

Төсөл, арга хэмжээний нэр,
байршил

Хамрах
салбар

Эхлэх/дуусах
хугацаа

1. Шилжих хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ
1.1

...

1.2

...

2. Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт
2.1 ...
2.2

...

НИЙТ ДҮН

Төсөвт
өртөг

20.. онд
санхүүжүүлэх
дүн

Аймаг/Нийслэлийн ИТХ-ын Тогтоолын хавсралт №5

“Аймаг/ нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 20.. оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх
их засварын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”
/Мянган төгрөгөөр/

№
1
2
..

Аймаг/
нийслэл/ сум/
дүүрэг

Төсөл, арга
хэмжээний нэр

Хэрэгжих хугацаа
Эхлэх
Дуусах

Төсөвт
өртөг

20.. онд
санхүүжих
дүн

Аймаг/Нийслэлийн ИТХ-ын Тогтоолын хавсралт №6

“Нэгжийн удирдлагаар төлөөлөн гүйцэтгүүлэх төрийн чиг үүргийг 20.. оны
төсвийн жилд хэрэгжүүлэх зардал”

№

Хэрэгжүүлэх чиг
үүрэг

Хэрэгжүүлэх хүрээ,
байршил
(аймаг/сум)

Гэрээ
байгуулах
ТЕЗ

20.. онд
санхүүжих
дүн

/Мянган төгрөгөөр/
Хүрэх
Үр дүнг
үр дүн
тайлагнах
хугацаа

1
2
..

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай
хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн
удирдлагаар гүйцэтгүүлэх төрийн чиг үүргийг шилжүүлгийн төрөл, сум тус бүрээр
ТЕЗ-тай байгуулах ерөнхий гэрээний дагуу тусгана.

/ЗАГВАР МАЯГТ/

......................... СУМ/ ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ
20 ... оны ...сарын ...-ны өдөр

Дугаар ...

.............. хот

..........сум/дүүргийн ... оны төсөв батлах тухай
Төсвийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын Засаг
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.9
дахь заалтыг , аймаг/нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 20.. оны ... дугаар
тогтоолыг тус тус үндэслэн ........ сум/дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ
нь:

Нэг. Сум/дүүргийн 20... оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг
дор дурдсанаар баталсугай:
/Мянган төгрөгөөр/

1.

Сум/дүүргийн төсвийн орлого бүгд

1.1.

Татварын орлого

1.1.1.

...

1.1.2.

...

1.2.

Татварын бус орлого

1.3...

....

Хоёр. Сум/дүүргийн 20 ... оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа
байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:
/Мянган төгрөгөөр/

Д/д
2.1.
2.1.1.

ТТЗ, түүний харьяа байгууллага
Сум/ Дүүргийн Засаг дарга
Харьяалах төсөвт байгууллагын өөрийн орлого
...

Орлогын дүн

Гурав. Сум/дүүргийн 20 ... оны төсвийн жилд зарцуулах зарлагын нийт хэмжээг .....
мянган төгрөгөөр баталж, төсвийн ерөнхийлөн захирагч, тэдгээрийн харьяа байгууллагад дор
дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай:
/Мянган төгрөгөөр/

3.1.

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

3.1.1.

Урсгал зардлын дээд хэмжээ

3.2.

Засаг дарга

3.2.1

Засаг даргын Тамгын газар

3.2.1.1. Урсгал зардлын дээд хэмжээ
3.2.1.1.1 Үүнээс: Орон нутгийн байгууллагын байр ашиглалтын тогтмол зардал
Орон нутгийн өмчийн арчилгаа, хамгаалалт, засвар үйлчилгээний
3.2.1.1.2
төлбөр
3.2.1.2. Хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ
3.2.1.2.1 Үүнээс: Их засвар
3.2.2.

Сум хөгжүүлэх сан

...

...

Дөрөв. Сум/дүүргийн 20 ... оны төсвийн жилд сум, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр
хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний зардлын хэмжээг ..... мянган төгрөг,
.... эх үүсвэрээр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний зардлын хэмжээг......
мянган төгрөгөөр баталсугай.
Тав. Сум/дүүргийн төсвөөс аймаг/нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг ...
мянган төгрөгөөр баталсугай.
Зургаа. Сум/дүүргийн 20 ... оны төсвийн санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг ..... мянган төгрөг
буюу дор дурдсанаар баталсугай:
1. Сум/ дүүргийн татварын болон татварын бус орлого ..... мянган төгрөг
2. Сум/ дүүргийн төсөвт Аймаг/Нийслэлийн төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг ..... мянган
төгрөг
3. Сум/ дүүргийн төсөвт Аймаг/Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангаас сум/дүүргийн
орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг ..... мянган төгрөг
4. Сум/ дүүргийн төсвийн урьд оны үлдэгдэл ..... мянган төгрөг
5. Сум/ дүүргийн төсвийн тухайн жилийн төсвийн байгууллагын өөрийн орлого ..... мянган
төгрөг
Долоо. “Сум/ дүүргийн төсвийн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр дүнгийн
талаарх чанарын болон тоон хэмжээний үзүүлэлт”-ийг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

Найм. “Сум/ дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 20.. оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх
төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
Ес. “Сум/ дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 20.. оны хуваарилалт”-ыг 3 дугаар
хавсралтаар баталсугай.
Арав. “Сум/ дүүргийн ...1 сангийн 20.. оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт”-ыг 4 дүгээр хавсралтаар баталсугай.
Арван нэг. “Сум/ дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар 20.. оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх их
засварын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”-ыг 5 дугаар хавсралтаар баталсугай.
Арван хоёр. Сум/дүүргийн төсөвтэй холбоотой бусад заалт

ГАРЫН ҮСЭГ

1

Сум хөгжүүлэх сан, Байгаль хамгаалах сан... гэх мэт.

Сум/дүүргийн төсөв батлах тогтоолын загвар маягтын тайлбар
Нэгдүгээр зүйлд сум/дүүргийн төсвийн орлогын дүнг Төсвийн тухай хуулийн 23 дугаар
зүйлийн 23.8, 23.9-т заасан нэр төрлөөр задалж харуулна.
Хоёрдугаар зүйлд: сум/дүүргийн харьяалах төсөвт байгууллагын өөрийн орлогын нийт
дүнг төсвийн төвлөрүүлэгчээр нь ангилж харуулна.
Гуравдугаар зүйлд: сум/дүүргийн төсвийн зардлын нийт дүнг төсвийн төвлөрүүлэн
захирагч бүрээр, төсвийн төвлөрүүлэн захирагчид харьяалагдахгүй төсвийг төсвийн шууд
захирагч бүрээр тусгана.
Засаг даргын урсгал зардлын дээд хэмжээ хэсэгт аймгийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх урсгал
зардлыг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн төсвийн байгууллагын хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн
ашиглалтын тогтмол зардал, орон нутгийн өмчийн арчилгаа, хамгаалалт, засвар үйлчилгээний
төлбөрийн дүнг, хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ хэсэгт нийт хөрөнгийн зардал, их засварын
нийт зардлын дүнг тус тус ялгаж харуулна.
Орон нутгийн төсвийн байгууллагын хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн ашиглалтын
тогтмол зардалд Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын
тухай хуулийн 20-25 дугаар зүйлд заасны дагуу төрийн болон орон нутгийн өмчийн боловсрол,
эрүүл мэнд, нийгэм, соёлын байгууллагын гэрэл цахилгаан, халаалт, цэвэр бохир ус, түрээс,
урсгал засварын зардлыг тооцно.
Орон нутгийн өмчийн арчилгаа, хамгаалалт, засвар үйлчилгээний төлбөрт орон нутгийн
өмчийн цэвэрлэгээ, харуул хамгаалалт, хоол үйлдвэрлэл, автомашины үйлчилгээ, сантехник,
цахилгааны засвар үйлчилгээг хамруулан гэрээний үндсэн дээр худалдан авна.
Орон нутгийн хариуцах их засварыг тогтоолын хавсралт №5-д заасны дагуу баталж,
хэрэгжүүлнэ.
Дөрөвдүгээр зүйлд: сум/дүүргийн тухайн төсвийн жилд зарцуулах нийт хөрөнгийн
зардлын дүнг батална.
Энэ хэсгийн нийт дүн энэ тогтоолын хавсралтаар батлах хөрөнгө оруулалтын
жагсаалтын нийт хөрөнгийн зарлагын дүнтэй тэнцэнэ.
Тавдугаар зүйлд: сум/дүүргийн төсвөөс аймаг/нийслэлийн төсөвт олгох санхүүгийн
дэмжлэгийн хэмжээг харуулна.
Зургаадугаар зүйлд: сум/дүүргийн төсвийн зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг эх
үүсвэрийн төрөл тус бүрээр ангилж батална.
Долоогоос Арван нэгдүгээр зүйлд: орон нутгийн төсвийн төсөлд хамаарах
хавсралтуудыг “сум/дүүргийн ИТХ-ын тогтоолын хавсралт №1-5” заасны дагуу хүснэгтлэн
харуулна.

Арван хоёрдугаар зүйлд: тухайн аймаг/нийслэлийн онцлог заалтуудыг тусгаж болно.
Тухайлбал Засаг дарга нарт даалгах чиглэл, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ гэх мэт.

Сум/дүүргийн ИТХ-ын Тогтоолын хавсралт №1

“Сум/дүүргийн төсвийн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хүрэх үр
дүнгийн талаарх чанарын болон тоон хэмжээний үзүүлэлт”

№

ТЕЗ, түүний хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр
дүнгийн үзүүлэлт

...оны зорилтот
түвшин
чанарын

Сум/дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга
1

...
...
Сум/дүүргийн Засаг дарга

2

...
...

тоон

Зарцуулах
төсөв /сая
төгрөг/

Сум/дүүргийн ИТХ-ын Тогтоолын хавсралт №2

“Сум/дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 20.. оны төсвийн жилд
хэрэгжүүлэх барилга байгууламж, төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”
/Мянган төгрөгөөр/

№
1
2
..

Төсөл, арга хэмжээний
нэр

Хэрэгжих хугацаа
Эхлэх
Дуусах

Төсөвт
өртөг

20.. онд
санхүүжих
дүн

Сум/дүүргийн ИТХ-ын Тогтоолын хавсралт №3

“Сум/дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 20..
оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”
/Мянган төгрөгөөр/

№

Төсөл, арга хэмжээний нэр,
байршил

Хамрах
салбар

Эхлэх/дуусах
хугацаа

1. Шилжих хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ
1.1

...

1.2

...

2. Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт
2.1 ...
2.2

...

НИЙТ ДҮН

Төсөвт
өртөг

20.. онд
санхүүжүүлэх
дүн

Сум/дүүргийн ИТХ-ын Тогтоолын хавсралт №4

“Сум/дүүргийн ...2 сангийн 20.. оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх төсөл, арга
хэмжээний жагсаалт”
/Мянган төгрөгөөр/

№

Төсөл, арга хэмжээний
нэр

Хэрэгжих хугацаа
Эхлэх
Дуусах

1
2
..

2

Сум хөгжүүлэх сан, Байгаль хамгаалах сан... гэх мэт.

Төсөвт
өртөг

20.. онд
санхүүжих
дүн

Сум/дүүргийн ИТХ-ын Тогтоолын хавсралт №5

“Сум/дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар 20.. оны төсвийн жилд хэрэгжүүлэх их
засварын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт”
/Мянган төгрөгөөр/

№
1
2
..

Аймаг/
нийслэл/ сум/
дүүрэг

Төсөл, арга
хэмжээний нэр

Хэрэгжих хугацаа
Эхлэх
Дуусах

Төсөвт
өртөг

20.. онд
санхүүжих
дүн

