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Хүүхдийг Ивээх Сангийн Монгол дахь хөтөлбөрөөс хүмүүнлэг, ардчилсан нийгмийн ирээдүйн
идэвхтэй гишүүд - хүүхдүүд та бүхнийхээ мэдлэгт хувь нэмэр оруулахаар нэгэн чухал мэдээллийг
“Хүүхдийн төлөөх төсөв” хэмээх энэхүү зурагт гарын авлагаар багцлан хүргэж байна.
Улс, орон нутгийн төсвийн тухай мэдлэг хүүхдүүдэд яагаад чухал, хэрэгтэй вэ?
Та бүхэн эрхээ эдэлж, тулгамдсан асуудлаа тодорхойлж, түүнийг шийдвэрлэхэд өөрсдийн
хүч, насанд хүрэгчид, шийдвэр гаргагчдын дэмжлэг тусламжтайгаар оролцож, дуу хоолойгоо
хүргэж, санал бодлоо тусгуулж сурах нь нийгмийн идэвхтэй иргэн болж өөрсдийгөө хөгжүүлж
байгаа хэрэг юм.
Хүүхдийн эрхийг хэрэгжүүлэх үүргийг төр хүлээдэг. Хэрэгжүүлэх гэдэг нь хүүхэд бүрийн эсэн
мэнд амьдрах, хамгаалуулах, хөгжих, оролцох гээд олон олон эрхийг хангах, бүх байгууллага,
насанд хүрэгчдээр сахиулах, хүүхдийн төлөөх бүхий л үйл ажиллагааг зохицуулах,
хэрэгжилтэнд нь хяналт тавихыг хэлнэ. Хүүхдийн сайн сайханд чиглэсэн үйл ажиллагаанд
төрөөс тодорхой хөрөнгө мөнгийг төлөвлөж, хуваарилан зарцуулдаг билээ.
Тэгэхээр улсын төсөв хөрөнгийг хэрхэн бүрдүүлж, зарцуулж, тайлагнадаг вэ гэдгийг маш сайн
ойлгож мэдэж байж гэмээнэ, олны хүч хөрөнгөөр босч буй энэ мөнгөнөөс хэд нь хүүхдэд
зориулагдаж, хэрхэн зарцуулагдаж, хүүхдэд яаж хүрч байгааг үнэлэн, улмаар төсвийг хэлэлцэх,
зарцуулахад санал бодлоо хэлж, оролцож чаддаг болох нь чухал юм.
Хүүхдийн төлөөх төрийн хариуцлагыг өндөржүүлэхэд хүүхдүүдийн өөрсдийнх нь болон
хүүхдийн төлөө байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилго бүхий энэ гарын авлагад
улсын болон орон нутгийн төсвийн талаарх ойлголт, төсвийн талаарх мэдээллийн сувгууд
болон төсвийг хэрхэн бүрдүүлж, хуваарилдаг, мөн хүүхдэд чиглэсэн төсвийн хуваарилалтад
шинжилгээ хийх энгийн аргуудыг жишээ дасгалуудын хамт танилцуулж байна.
Гарын авлагын текстийг эцэслэн боловсруулахад Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 6 ба 13-р
хорооны Хүүхдийн оролцооны бүлгийн хүүхдүүд, 49 ба 50-р дунд сургууль, Улаанбаатарын
Олон Улсын Сургууль, Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан сургуулийн сурагчид, Монголын Улаан
Загалмайн нийгэмлэгийн дэргэдэх Өсвөрийн Улаан Загалмайн бүлэг, Монголын Скаутын
Холбоо, Хүүхэд Хүүхдийн төлөө ТББ-ын дэргэдэх “Хамгаалал” клуб болон Монголын Сурагчдын
Холбооны гишүүн хүүхдүүд, Архангай, Өвөрхангай, Дорнод аймгууд дахь АХНЗ-ийн гишүүн
хүүхдүүд саналаа өгч оролцсонд талархал илэрхийлж байна.
Гарын авлагын хэвлэлийн дизайн, зураг чимэглэлийн ажилд санал зөвлөмж өгсөн Шинжлэх
Ухаан Технологийн Ахлах Сургуулийн Б.Тунгалаг багштай, дизайны сургалттай 11Г ангийн
хамт олон, монгол болон англи эхийг хянан тохиолдуулах ажилд туслалцаа үзүүлэн бидэнтэй
хамтран ажилласан Улаанбаатарын Олон Улсын Сургуулийн Andrew Mewbourn багштай 11-р
ангийн сурагч М.Энххүслэн, Ц.Амина нарт талархал илэрхийлье.
Гарын авлагыг боловсруулахад мэдээ мэдээллээр тусалсан Монгол Улсын Сангийн яам, Засгийн
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Хүүхдийн төлөө үндэсний газарт талархал илэрхийлж байна.
Гарын авлагын танилцуулах арга хэмжээг зохион байгуулахад дэмжиж хамтран ажилласан
УИХ-ын Эмэгтэй гишүүдийн бүлэгт талархаж байна.
“Хүүхдийн төлөөх төсөв” гарын авлагын талаар санал бодлоо хуваалцах хэн бүхэнд бид үргэлж
нээлттэй байх болно. Хүүхдийн, өөрт хамааралтай асуудлаар үзэл бодлоо илэрхийлж, санал
бодлоо шийдвэр гаргагчдад хүргэх эрхийг хэрэгжүүлэх, хүүхдийн утга төгөлдөр оролцоог
хангах нь та бидний үүрэг билээ.
Хүүхдийг Ивээх Сан
Хүүхдийн эрхийн засаглал хөтөлбөр
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“Сайн байцгаана уу? Намайг Намуунаа
гэдэг. Манай ангийнхан нийгмийн
ухааны хичээл дээр багт хуваагдан
аль нэгэн сэдвийг судалж бусдадаа
зааж мэдлэгээ бататгах даалгавар
гүйцэтгэдэг. Би саяхан Хүүхдийг Ивээх
Сангийн зохион байгуулсан сургалтаас
төсвийн тухай сонирхолтой мэдээлэл
авснаа ангийнхандаа ярьж өгөхөөр
бэлдэж байгаа юм. Ананд бид хоёр
нэг баг. Гэхдээ Ананд энэ сэдвийг сайн
мэдэхгүй гэсэн болохоор би тайлбарлаад
харилцан ярилцаад явахаар шийдсэн
юм. Энэ сэдэв сонирхолтой бас хүүхдүүд
бидэнд хэрэгтэй чухал сэдэв. Тийм
учраас хүүхдүүд та нар ч мөн бидний
яриаг анхаарч оролцоорой.
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Энэ бол ангийнхандаа
үзүүлэх миний хамгийн
эхний хүснэгт.

Энэ юун хүснэгт вэ?
Үүнээс би юуг ойлгох
ёстой юм?

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Энэ бол улсын төсвийг их наяд
төгрөгөөр харуулсан хүснэгт. Их наяд
гэхээр гоё хэрнээ биднээс маш хол, асар
их тоо сонсогдоод байна уу? Тэгвэл
арай энгийнээр ойлгохын тулд улсын
төсөв гэдгийг өөрийнхөө гэрийн төсөв
гэж бодоод, мэддэг тоондоо хөрвүүлээд
үзвэл энэ хүснэгт их амархан санагдах
болно оо.
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Гэхдээ манай гэрт
татвар, хураамж гэдэг
зүйл байхгүй шүү дээ?

Тийм ээ. Татвар, хураамж нь
улсын орлого, харин танай
гэрийн орлого бол аав, ээжийн
чинь цалин гэж ойлгоход болно.

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Улсын төсөв гэж тэгээд
ийм хүснэгтийг хэлдэг
юм уу?
Төсөв гэдэг бол ер нь орлого,
зарлагын тэнцэл гэсэн үг.
Яг баталдаг хувилбар нь
дээрх хүснэгт шиг байдаг.
Эрээлжилсэн урт тоо
жагсаасан олон арван
хуудастай л хүснэгт. Харин
түүнийг сайн ажиглавал маш
сонин зүйлсийг мэдэж болно.
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Юу мэднэ гэж?

Жишээлбэл, төр засаг маань
боловсрол, эрүүл мэнд,
нийгмийн хамгаалал зэрэг
хүүхдэд хамааралтай салбарт
илүү анхаарал тавьж байна уу,
эсвэл цэрэг цагдаа, өөр бусад
салбарт илүүтэй хөрөнгө
оруулж байна уу гэдгийг харж
болно. Төсөв нь тэгэхээр төр
засаг юунд анхаарч, юунд
хөрөнгө мөнгө зарцуулж байгааг
харуулдаг толь гэсэн үг.

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Төр засаг л улсын
төсвийг яаж зарцуулахаа
мэднэ биз дээ?
Үгүй шүү! Улсын орлого бол төрөл
бүрийн татвар, хураамж, зээл
болон буцалтгүй тусламжаас
бүрддэг. Харин улсын орлогын
нэлээд хэсгийг бүрдүүлдэг
татвар нь бидний аав ээж, ах
эгч нар, бусад иргэдийн цалин,
орлогоос хураадаг хүн амын
орлогын татвар, бас аж ахуйн
нэгжийн орлогын албан татвар
зэргээс бүрдэнэ. Тэгэхээр чамд,
надад, бидний ээж аав, ах эгчид,
бид бүгдийн амьдралд хамаатай
байгаа биз дээ?

Монгол Улсын Сангийн Яамны Төсвийн орлогын хэлтэс

Улсын төсвийн орлого

ТАТВАР
ХУРААМЖ
ШИНЭ
ТАТВАР
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ЗЭЭЛ

БУЦАЛТГҮЙ
ТУСЛАМЖ
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Төсвийн
зардлаа хэмнэе.

Хөрөнгө оруулалт,
шинэ зам хэрэгтэй.
Шинэ татвар авъя.
Татвар төлөгчдөд
дарамт
учруулахгүйгээр л
шийдье.

Нээрээ л тийм юм.
Тэгээд түүнийг төр юунд
зарцуулдаг юм бэ?

Монгол улсынхаа хөгжил цэцэглэлтэд
буюу зам барилга, боловсрол, эрүүл мэнд,
соёл урлаг, спорт гээд л маш олон зүйлд
зарцуулдаг гэсэн. Харин төсвийн талаар
мэдээлэлтэй байх, хяналт тавих нь бүх
хүний үүрэг гэж багш хэлсэн.

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Хэрвээ татвар, хураамж нь
энэ бүх зардалдаа хүрэхгүй
бол яах вэ?

Голдуу гадаад, дотоодоос зээл
тусламж авдаг гэсэн. Доорх
хүснэгтээс илүү тодорхой
харагдах байхаа.

ТӨСВИЙН ЗАДАРГААНЫ ЖИШЭЭ
ОРЛОГО (Их наяд төг)

ЗАРЛАГА (Их наяд төг)

Татвар

5

Урсгал зардал

2

Хураамж

1

Хөрөнгийн зардал

7

Бусад

6

Бусад

5

Орлогын дүн

12

Зарлагын дүн

14
-2

Төсвийн ашиг / алдагдал
Төсвийн алдагдлыг нөхөх эх үүсвэр
Зээл

1

Буцалтгүй тусламж

1

Бусад
НИЙТ ОРЛОГО
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НИЙТ ЗАРЛАГА
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За ерөнхийдөө ойлголоо. Улсын орлого бол
татвар, хураамж, зээл, тусламжаас
бүрддэг юм байна. Харин төсвийг хянах
эрх бидэнд бий юу? Хүүхэд бид нар татвар
төлдөггүй биз дээ?

Тийм ээ, бид цалинтай ажил хийдэггүй, аж ахуй
эрхэлдэггүй. Гэхдээ дэлгүүрээс юм худалдаж авахдаа,
чихэр жимс, гутал хувцас юу ч авсан НӨАТ төлдөг.
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар. Тийм учраас хүүхэд
бид ч гэсэн татвар төлж байна гэсэн үг. Бас манай
улс гадаадаас зээл авч байна. 40 хүртэл жилийн зээл
авч байна. Зээл бол эргэн төлөгдөх ёстой мөнгө.
Тэгэхээр өнөөдрийн зээлийг бид насанд хүрэхээрээ бас
татвараараа төлнө гэсэн үг. Тиймээс улсын төсвийг
мэдэх, хянах эрхтэй, санаа оноогоо хэлж оролцох ёстой
гэдгийг би ойлгосон.

Барааны
үнэ
+
НӨАТ

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Чи намайг итгүүлж чадлаа.
Улс орныхоо төлөө, бас
өөрийнхөө ирээдүйн төлөө
өнөөдрийн төсвийг мэдэж
байх ёстой юм байна.
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Төсөв ил тод, нээлттэй,
тунгалаг байх ёстой гэж их
ярих юм. Энэ тийм их чухал уу?

Ил тод, нээлттэй, тунгалаг
байх ёстой гэдэг бол засгийн газар,
орон нутгийн засаг захиргаа төсвийн
батлагдсан төлөвлөгөө бүрдүүлэлт,
зарцуулалтын тоо мэдээг иргэддээ
ил тод байнга мэдээлж байхыг хэлдэг
юм билээ. Тоо мэдээ нь ил тод биш,
иргэд төсвийн мөнгийг хэрхэн юунд
зарцуулж байгааг мэдэхгүй бол
хяналт тавьж, хариуцлага хүлээлгэж
чадахгүй шүү дээ, юу болоод байгааг
мэдэхгүй юм чинь. Би чамд нэг
сонирхолтой түүх ярьж өгье.

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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1959 оны үед компьютер гэж байхгүй
байхад төсвийн нягтлан бодогч нар
орлого зарлагаа тэнцүүлэх гэж их цаг
зардаг байжээ. Гэтэл нэгэн байгууллагын
салбараас төв рүүгээ дараах тайланг
ирүүлж, нэг мөнгөний дутууг гүйцээсэн
тохиолдол гарсан байдаг.

Хошин боловч ёстой нэг мөнгөний
зөрүүгүй боджээ! Сонирхолтой бас
юм бодуулахаар л түүх байна. Төсөв
алдаагүй, ил тод, тунгалаг байх
ёстойг үүнээс л эхлэх ёстой байх.

Харин тийм шүү. Энэ бол ердөө нэг
байгууллагын нэг салбар нэгжийн
үйл явдал. Тэгвэл одоо хоёулаа
нийт улсын нэгдсэн төсөв, түүний
агуулга, бүтцийн тухай ярилцъя.
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МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН
АГУУЛГА, БҮТЭЦ

УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ
Төрийн орлого, зарлагын тэнцэл

УЛСЫН ТӨСӨВ
УИХ-аас баталж, Засгийн газрын
бүрдүүлж, зарцуулах төсөв

ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ
Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас
баталж, тэдгээрийн Засаг даргын
бүрдүүлж, зарцуулах төсөв

ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН
САНГИЙН ТӨСӨВ
Тухайн жилд Хүний хөгжил
сангийн тухай хуулинд заасан эх
үүсвэрээс бүрдүүлж, зарцуулагдах
УИХ-аас баталсан төсөв
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НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН
САНГИЙН ТӨСӨВ
Тухайн жилд Нийгмийн даатгалын
тухай хуулинд заасан эх
үүсвэрээр бүрдэж, зарцуулагдах
УИХ-аас баталсан төсөв

НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн эх
үүсвэрийг бий болгох зорилгоор тухайн төсвийн жилд төрийн мэдэлд
хуримтлуулан хуваарилж, зарцуулах мөнгөн хөрөнгийн орлого,
зарлагын тэнцлийг МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ гэнэ.

Улсын нэгдсэн төсвийг энгийнээр ойлгохын
тулд шуудайтай жимсээр төсөөлөн авч
үзье. Улсын төсөв бол тарвас жимс, харин
алим нь бол орон нутгийн төсөв. Орон
нутгийн төсөвт нийслэл хотын маань
төсвөөс гадна аймгуудын төсөв багтдаг.

Аан. Тэгвэл Нийгмийн даатгалын
сангийн төсвийг гадил жимсээр,
харин Хүний хөгжил сангийн
төсвийг усан үзмээр орлуулъя.

УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ

Болж байна. Энэ бүх төсвийн
нийлбэрийг л Улсын нэгдсэн
төсөв гэж нэрлэдэг юм байна.
Маш амархан бас энгийн
болгочихлоо шүү дээ.

Улсын төсөв
Орон нутгийн төсөв
Нийгмийн даатгалын сан
Хүний хөгжлийн сан

Монгол Улсын нэгдсэн төсөв нь Монгол Улсын
төсөв, орон нутгийн төсөв, Хүний хөгжил
сангийн төсөв болон нийгмийн даатгалын
сангийн төсвөөс бүрдэнэ.
Монгол Улсын Нэгдсэн төсвийн тухай хууль,
2002, 3.1 ба 3.2-р зүйл

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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УЛСЫН БА ОРОН НУТГИЙН
ТӨСВИЙН ҮЙЛ ЯВЦ

Улсын төсвийн үйл явц нь төсвийн үйл ажиллагаанд
хэвшиж тогтсон үйл явдал, арга хэмжээ тодорхой дэс
дараалалтайгаар дахин давтагдах үйл явцыг хэлнэ.
Төсвийн үйл явц - орчил нь үндсэн
4 үе шатаас бүрдэнэ:

1. УЛСЫН ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ:
Энэ үе шатанд Засгийн газар буюу түүний харьяанд байдаг Сангийн яам голлох үүрэг
гүйцэтгэнэ. Сангийн яам бусад яамдын саналыг тусган багцлаад төсвийн төслөө Засгийн
Газрын хурлаар хэлэлцүүлнэ. Ингээд Засгийн газар дотооддоо тохирсон төсвийн төслөө хууль
тогтоох дээд байгууллага Улсын Их Хуралд өргөн барина.

2. УЛСЫН ТӨСВИЙН ТӨСЛИЙГ ХЭЛЭЛЦЭН БАТЛАХ:
Улсын Их Хурал /УИХ/ Засгийн газраас өргөн барьсан төсвийн төслийг хэд хэдэн үе шаттай
хэлэлцэн батална. Улсын төсөв нь төрийн хувьд үүргээ гүйцэтгэх амин чухал арга хэрэгсэл мөн.
Тийм учраас УИХ төсвийн жилийн өмнөх оны 12 дугаар сарын 1-нээс өмнө хэлэлцэн батлах
үүрэгтэй. Хэрэв хуульд заасан энэхүү хугацаандаа амжиж батлахгүй бол УИХ тарах хуулийн заалт
бий. Тухайн оны төсөв УИХ-аар батлагдсанаар хуулийн хүчин төгөлдөр баримт бичиг болно.
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3. БАТЛАГДСАН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ:
Засгийн газар голлон Сангийн яамаараа дамжуулан батлагдсан төсвийн хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
байгуулна. Ингэснээр албан хаагчдын цалин хөлс тавигдаж, улсын сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг,
зам талбай гэх мэт барилга байгууламж шинээр баригдах, засвар хийх зэрэг улсын төсвөөс
санхүүжигдэх ажлууд явагдаж эхэлнэ .

4. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ХЯНАЖ, ҮНЭЛЭХ:
Нэгэнт УИХ-аар батлагдсан улсын төсөв маань хууль учраас түүний хэрэгжилт, гүйцэтгэлд
хяналт тавьж, үнэлгээ хийх учиртай. Энэхүү хяналт, үнэлгээ нь дотоод хяналт буюу аудит болон
гадаад буюу хөндлөнгийн аудит гэсэн хоёр хэлбэртэй. Дотоод, гадаад /хөндлөнгийн/ гэдэг
нь Засгийн газрын бүтэц дотор болон гаднах гэсэн утгатай. Дотоод хяналт, үнэлгээг Засгийн
газрын байгууллага болох Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын харъяа Санхүүгийн хяналт
шинжилгээний алба гүйцэтгэнэ. Харин гадаад буюу хөндлөнгийн хяналт үнэлгээг Үндэсний
аудитын газар хэмээх УИХ-ын харъяа байгууллага хийж гүйцэтгэнэ.
Дотоод хяналт: Мэргэжлийн
хяналтын ерөнхий газар
гүйцэтгэнэ.

Хөндлөнгийн хяналт: Үндэсний
аудитын газар гүйцэтгэнэ. Өөр
байгууллагаас хүмүүс ирж
санхүүгийн хяналт хийхийг
хэлнэ.

Аудит гэдэг үгийг монголоор “хяналт” гэж ойлгож болох юм байна.

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Төсвийн хөндлөнгийн хяналтыг УИХ-ын харьяа байгууллагаас гадна иргэний
нийгмийн байгууллага, хүүхдүүдээр хийлгэхэд болохгүй зүйл үгүй. Угаасаа төрийн
зарим чиг үүргийг хувийн хэвшил, бас төрийн бус байгууллагаар хийлгэх төр
хувийн хэвшлийн түншлэл гэсэн зүйл яригдаад л байгаа. Иргэний хяналтанд улсын
төсвөөс ч мөнгө гаргаж болох юм.

Хүүхдүүд
Ахмад
настнууд

Залуус, өсвөр
үеийнхэн
ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ

Хөгжлийн
бэрхшээлтэй
иргэд

Иргэн
Төрийн бус байгууллагууд

ИРГЭНИЙ НИЙГЭМ ГЭДЭГ НЬ:
Иргэд (хүүхэд, залуус, ахмад настнууд, эмэгтэйчүүд гэх мэт) санаа нэгдсэн бүлэг хүмүүс
өөрсдийн зорилгыг тодорхойлж, хамтран ажилладаг төрийн бус, ашгийн бус албан ёсны
байгууллага, сайн дурын клубууд ч байж болно. Мэдээж ямар нэгэн нэгдэл болоогүй ч
гэсэн иргэн саналаа хэлж болно.
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УЛСЫН ТӨСВИЙН
ҮЙЛ ЯВЦ, ОРЧИЛ

1. Төсвийн төсөл боловсруулах
Засгийн газар-Сангийн яам

1

2. Төсвийг хэлэлцэн батлах
Хууль тогтоох засаглал,
Улсын Их Хурал

2

4. Төсвийн гүйцэтгэлийн хяналт
шалгалт-аудит
1. Дотоод аудит: Мэргэжлийн
хяналтын ерөнхий газар
2. Хөндлөнгийн хяналт: Үндэсний
аудитын газар

3. Төсвийн гүйцэтгэлийг зохион
байгуулах
Засгийн газар-Сангийн яам

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Орон нутгийн төсвийн тухай
ярихын тулд орон нутаг гэж юу вэ
гэдгийг мэдэх шаардлагатай.
Энэ бол аймаг, нийслэл, сум дүүрэг,
баг, хороодыг хэлж байгаа юм.

ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВ ГЭДЭГ БОЛ:
Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороодын төлөвлөгдсөн ажлаа
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мөнгөн дүн, түүнийгээ хэрхэн
хуримтлуулж, зарцуулахаа нарийвчлан гаргасан төлөвлөгөө

Хуулийн дагуу нэг жилийн хугацаанд нутгийн удирдлагын
(засаг дарга болон удирдах ажилтнууд) зүгээс иргэдийнхээ
амьжиргааны нөхцөлийг тоон болон чанарын түвшинд
сайжруулан өөрчлөх төлөвлөгөөний мөнгөн илэрхийлэл
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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ
ДЭВСГЭРИЙН ЗЭРЭГ ДЭВ, НЭГЖИЙН ХҮСНЭГТ
Аймаг (21)

Нэгдүгээр зэрэг

Нийслэл (1)

Хоёрдугаар зэрэг

Гуравдугаар зэрэг

Сум (330)
Дүүрэг (9)
Баг (1568)
хороо (152)

Орон нутаг гэхээр хөдөө л гэж ойлгодог
байлаа. Харин энэ хуулиас харахад
“Орон нутгийн төсөв” гэдэгт нийслэл
Улаанбаатар бас түүний дүүргүүдийн
төсөв хүртэл багтах юм байна.

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр засаг захиргааны хувьд аймаг, нийслэлд, аймаг нь суманд,
сум нь багт, нийслэл нь дүүрэгт, дүүрэг нь хороонд хуваагдана.
Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг нь хуулиар тусгайлан олгосон чиг үүрэг, өөрийн удирдлага бүхий
засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр, эдийн засаг, нийгмийн цогцолбор мөн.
Баг нь сумын, хороо нь дүүргийн засаг захиргааны нэгж мөн.
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн
нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулиас

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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МОНГОЛ УЛСЫН НУТАГ ДЭВСГЭР
ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ ГАЗРЫН ЗУРАГ

НИЙСЛЭЛИЙН ДҮҮРГҮҮД

Монгол Улс 21 аймаг, 330 сумтай. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот. Нийслэл
маань 9 дүүрэг, 152 хороотой. Орон нутгийн төсөв гэж дээрх аймаг, нийслэл, сум,
хороодын төсвийг хэлж байгаа юм.
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ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН
Сангийн хэрэгжилтийн үе шатанд иргэн таны оролцоо
1. Санал асуулга
явуулах

2. Баг, хорооны иргэдийн
нийтийн хурал

3. Иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурал

6. Хяналт үнэлгээ

5. Хэрэгжилт

4. Худалдан авах
ажиллагаа

Орон нутаг гэдэгт нийслэл хот,
дүүрэг, хороо хүртэл хамрагдана
гэлээ. Улсын нийслэл Улаанбаатар
хотод амьдарч байгаа бидэнд ч гэсэн
орон нутгийн төсөв хамаатай
гэсэн үг үү?

Тийм ээ. Миний амьдардаг Чингэлтэй дүүргийн
төсөв ч орон нутгийн төсөвт багтана гэсэн үг.
Өөр бас нэг гоё мэдээлэл байна. Төр иргэдийнхээ
оролцоог хангах үүднээс өнгөрсөн жилээс эхлэн
Орон нутгийн хөгжлийн сан болон орон нутгийн
төсвийг боловсруулахдаа иргэдээсээ санал авч
эхэлсэн гэж байна.

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Энэ хуудсыг би харсан юм байна.
Өнгөрсөн намар манайд хорооны
ажилтан эгч ирээд ээж, аав
хоёроор бөглүүлж байхад нь би
нэг их тоогоогүй юм. Хэрэгтэй л
хүснэгт байсан юм байна.

Тэгвэл чи хариад аав, ээжээсээ
асуугаарай. Тэдний хэлсэн саналын
дагуу ямар нэгэн бүтээн байгуулалт
танай гудамж, хороонд хийгдэж
байгаа эсэхийг лавлаж асуугаарай.
Энэ чинь л иргэн хүн төсвийг хянаж
байгаа нэг хэлбэр шүү дээ.
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Манайх Чингэлтэй дүүрэгт амьдардаг. Тэгээд
ноднин намар Чингэлтэй дүүргийн Засаг
даргын тамгын газраас тараасан хуудсыг
бас жишээ болгож танилцуулахаар авчирсан
юм. Өөр аймаг, дүүргийн айлуудад арай өөр
хэдий ч, утга ижил товхимол өгсөн байх.
Хэрвээ гэрт чинь хаа нэгтээ байвал сөхөөд
үзээрэй гэж хүүхдүүдэд захья. Хэдийгээр Орон
нутгийн хөгжлийн сангийн тухай боловч
ерөнхий үйл явц нь орон нутгийн төсвийн
үйл явцтай яг адил. Тэгээд ч Орон нутгийн
хөгжлийн сан гэдэг чинь орон нутгийн
төсвийн нэг хэсэг шүү дээ.

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Өнөөгийн байдлаар хүчин төгөлдөр мөрдөж
буй хуулиудад баг, хорооны төсвийн талаар
дурьдаагүй, зөвхөн “Аймаг, нийслэл, сум,
дүүрэг төсөвтэй байна” хэмээн заасан байдаг.

Эх үүсвэр: Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулиас
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Тэгвэл баг, хорооны төсөв мөнгө хаанаас
гардаг юм? Ажилтнуудын цалин, ажил
явуулахтай холбоотой хөрөнгө мөнгө
хэрэгтэй л болно доо?

Баг, хорооны Засаг даргын цалин,
ажлаа явуулахтай холбогдсон бусад
зардлыг сум, дүүргийн төсөвт
багтааж санхүүжүүлдэг юм билээ.

Баг, хорооны Засаг дарга иргэдэд урамшил, дэмжлэг тусламж үзүүлэх, ажлаа хэвийн явуулах
нөхцөлийг хангах зориулалт бүхий мөнгөн хөрөнгийн сантай байж болох бөгөөд зарцуулалтынх нь
дүнг сум, дүүргийн Засаг дарга болон Иргэдийн Нийтийн Хуралд тайлагнана.
/Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн
нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 28.8/

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Ананд жижиг гэлтгүй
бүгдийг асуугаад байсан, ийм
сайн сурсан байна шүү дээ.
Бид мундаг байлаа.
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Сайн байцгаана уу,
хүүхдүүд ээ? Намайг
Золоо гэдэг.
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Харин би Билгүүн байна. Бид та бүхэнд өмнө үзсэн
сэдэвтэй холбоотойгоор улсын төсөвт хэрхэн
шинжилгээ хийж болох талаар ярьж өгнө. Би
эдийн засагч болох хүсэлтэй. Тиймээс төсвийн
дүн шинжилгээний сэдвийг сонгосон юм. Золоо
бид хоёр нэг баг болохоор Золоодоо тайлбарлаж
өгч танилцуулга хийнэ. Харин бидний ярианаас
хүүхдүүд та нар төсөвт хэрхэн шинжилгээ хийж
болохыг сураад аваарай. Энэ маш энгийн бас
хялбархан, амьдралд ойрхон, бидэнд хэрэгтэй сэдэв.

Хүүхдүүд улсын төсөвт
шинжилгээ хийх нь ер нь ямар
хэрэгтэй юм?
За би маш энгийнээр тайлбарлая. Хэрэв
улс орон, засгийн газар хөрөнгө мөнгөө
буруу тооцоолж, зүй бусаар зарж үрээд
байвал тэр улс орон ядуурна, өрөнд унана.
Хэн ядуу оронд амьдрах дуртай байх юм бэ?
Чи эх орноо, өөрийгөө, ээж аавыгаа ядуурлаас
аварч, сэргийлмээр байгаа биз дээ? Тийм
бол улсын төсөвт мөнгө хаанаас, ямар
шугамаар орж ирж байгаа, яаж зарцуулагдаж
байгаа талаар мэдээлэлтэй байж, хөрөнгө
мөнгөний зөв, буруу зарцуулалтын талаар
дүгнэлт хийж чаддаг байх хэрэгтэй. Гэхдээ
үүнийгээ албан ёсны тоо мэдээ ашиглаж
хийх ёстой.

Өргүй бол баян, өвчингүй бол жаргал
Монгол ардын зүйр цэцэн үг

Хүүхэд бид нар тэгээд тийм
шинжилгээ хийж чадах уу даа?

Чадна, чадна! Энэ тийм
ч хэцүү биш. Нэмэх,
хасах, үржих, хуваах
үйлдэл орно, компьютерийн
бага зэрэг мэдлэг шаардлагатай,
тэгээд л энэ шинжилгээг хийнэ
шүү дээ. Яахав, томчуудын
тусламж бага зэрэг хэрэг болж
магад.

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Үгүй яах вэ, чадмаар
л санагдлаа. Юу ч
гэсэн яаж хийдгийг
нь хэл дээ?

Өө, яасан олон үе
шаттай хэцүү юм бэ?
Хэцүү биш ээ. За тэгвэл бүр ойлгомжтой
болгоод нэг жишээн дээр шууд хийгээд явъя.
Жишээлбэл, салбарын төсвийн шинжилгээ
хийе л дээ. Эхлээд бид мэдээллийнхээ эх
үүсвэрийг тодорхойлно.

Энэхүү гарын авлагад
ашигласан тоо мэдээг дараах
байгууллагуудын албан ёсны
цахим хуудсаас авсан болно.
Үүнд:
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• Сангийн яам
• Үндэсний статистикийн хороо
• Боловсрол  шинжлэх ухааны яам
• Эрүүл мэндийн яам
• Хүн амын хөгжил, нийгмийн
хамгааллын яам

• Нийслэлийн Засаг даргын
тамгын газар /НЗДТГ/
• Нээлттэй Нийгэм Форум
• Монгол Улсын Их Сургууль
• Нийслэлийн дүүргүүдийн ЗДТГ

Мэдээллийн эх үүсвэр нь интернэт
байж болох уу? Тоо баримтаа
тэндээс авч болох уу?

Мэдээж болно. Хэрвээ чамд интернэт ашиглах
боломж байгаа бол шүү дээ. Монгол Улсын нэгдсэн
төсвийн талаарх хамгийн сүүлийн үеийн ерөнхий
тоо мэдээг www.1212.mn гэсэн цахим хуудсаас бас
авч болно. Гэхдээ би шинжилгээндээ голдуу “Монгол
улсын статистикийн эмхэтгэл”-ийг ашигласан юм.
Энэ эмхэтгэлийг Үндэсний ñтатистикийн хорооноос
худалдан авч эсвэл номын сангуудаас ашиглаж болно.

Улсын болон орон нутгийн
төсөвтэй холбогдох гол
тоо мэдээг дараах эх
үүсвэрүүдээс авч болно:

• Монгол улсын статистикийн
эмхэтгэл, 2012
• Сангийн яамны “Улсын
төсвийн хөрөнгө оруулалт
орон нутагт”, 2012

• www.1212.mn
• www.iltod.gov.mn
• tusuv-oronnutag.mn
• ulaanbaatar.mn
• www.chingeltei.gov.mn

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Мэдээллийн эх үүсвэрээ сонгосны дараа бид
салбараа сонгоно. Жишээ нь, боловсрол,
эрүүл мэндийн салбарыг сонгоё.

Яагаад энэ салбаруудыг
онцолж авав?

Боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн үйл
ажиллагаанд зориулсан хөрөнгө оруулалтын
үр шимийг хүүхдүүд бас хүртдэг. Тэгэхээр
эдгээр салбарт хэр их хөрөнгө мөнгө
зарцуулдаг, тэр нь жилээс жилд яаж
өөрчлөгддөгийг салбарын шинжилгээгээр
хүүхдүүд өөрсдөө хянаж үзэх сонирхолтой
байж болно шүү дээ.
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Нэгдсэн төсвийн зарлагад нийгмийн үйлчилгээний
салбаруудын зардлын эзлэх хувь, 2004-2007 он
Харьцуулалт
2007:2004

2004

2005

2006

2007

1910.9

2266.5

2891.7

3305.4

1394.5

Нэгдсэн төсвийн зарлага

752.5

764.6

1046.5

1428.0

675.5

ДНБ-д эзлэх хувь

39.4%

33.7%

36.2%

43.2%

3.8%

Боловсрол, шинжлэх ухааны
салбарын зардал

151.2

159.0

208.2

229.2

78.0

• ДНБ-д эзлэх хувь

7.9%

7.0%

7.2%

6.9%

-1.0%

20.1%

20.8%

19.9%

16.1%

-4.0%

Эрүүл мэндийн салбарын зардал

77.6

83.7

103.1

120.4

42.8

• ДНБ-д эзлэх хувь

4.1%

3.7%

3.6%

3.6%

-0.42%

10.3%

10.9%

9.9%

8.4%

-1.88%

ДНБ, сая төгрөг оны үнээр

• Төсвийн нийт зарлагад эзлэх хувь

• Төсвийн нийт зарлагад эзлэх хувь

Эх үүсвэр: Л.Отгонтуяа. Төсөв, түүнийг ойлгож, шинжлэх нь. ТББ-уудад зориулсан сургалт. 2008.12.03. х. 19
http://forum.mn/pdf/public_meeting/NGOs_training_budget.pdf

25.0%

Нэгдсэн төсвийн
зарлагад эрүүл
мэнд, боловсролын
салбарын зардлын
эзлэх хувь,
2004-2007 он

20.0%

Боловсролын
салбарын зардал

15.0%
10.0%

Эрүүл мэндийн
салбарын зардал

5.0%
0.0%

2004

2005

2006

2007

Нээрээ тийм байна! Хүснэгтээс маш
тодорхой харагдаж байна. Хоёр салбарын
төсвийн нийт зарлагад эзлэх хувийн жин
2005-2007 онд байнга буурсан байна.

Бас 2007 оныг 2004 онтой
харьцуулж шинжлэхэд төсвийн
нийт зарлагад боловсрол ба эрүүл
мэндийн салбарын хувь буурсан
байгаа биз. Графикаас өөрчлөлтүүд
бүр тодорхой харагддаг юм.

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Хүснэгтээс харахад 2007 онд
төсвийн нийт зарлагад боловсролын
салбарын эзлэх жин 16,1%, хүний
эрүүл мэндийн салбарын эзлэх жин
8,4 хувь байна.

Бүтэц нь ямар байгааг
дүрсэлж үзүүлбэл илүү
ойлгомжтой болох байх
тийм үү?

16.1
75.5

8.4

Нэгдсэн
төсвийн
зарлагын
бүтэц, %
2007

Тийм. Ер нь тоо мэдээг дүрсэлж харуулбал илүү
ойлгомжтой болдог юм. Одоо бид шинжилгээний арга
зүйгээ илүү гүнзгий ойлгохын тулд 2012 оны “Монгол
улсын статистикийн эмхэтгэл”-ийн бэлэн тоо
мэдээг ашиглая. Эмхэтгэлийн 130 дугаар хуудаст
байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хүснэгтэд
бас “Боловсрол”, “Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл
ажиллагаа” гэсэн 2 салбар багтсан байгаа.
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Боловсролын
салбарын
зардлын хувь
Эрүүл мэндийн
салбарын
зардлын хувь
Бусад

ДНБ-ий салбарын бүтэц, эдийн засгийн үйл ажиллагааны
салбарын ангиллаар, оны үнээр /дүнд эзлэх хувь/
Салбар

2009

ДНБ

2010

2011

2012

100,0

100,0

100,0

100,0

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй.....

-

-

-

-

...........

-

-

-

-

Боловсрол

4,7

4,0

4,0

4,7

Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл
ажиллагаа

1,9

1,7

1,7

2,1

-

-

-

-

...........

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо. “Монгол
улсын статистикийн эмхэтгэл-2012”, х. 130

Тийм байна. Хоёр салбарын ДНБ-д эзлэх
хувийн жин 2010, 2011 бага зэрэг буурснаа
2012 онд эргээд өсчээ. 2012 онд ДНБ-д
боловсролын салбарын эзлэх жин 4,7%, хүний
эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл ажиллагааны
салбарын эзлэх жин 2,1 хувь байна.

Гэхдээ энд нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй.
Энэ нь төсвийн зардалтай холбоогүй зөвхөн
шинжилгээний зорилгоор хийгдэж байгаа. Одоо
эхлээд гарчгаа харъя. Оны үнээр гэж байна.
Энэ нь тухайн он оныхоо үнээр гаргасан
үзүүлэлт учраас тэдгээрийг хооронд нь
харьцуулж жишихэд бодит өөрчлөлтийг
харуулж чаддаггүй. Иймээс аль нэг оны үнийг
суурь болгон аваад түүнтэй бусад онуудыг
зэрэгцүүлсэн тоо мэдээг харьцуулалтад ашиглах нь
зөв байдаг. Тэгэхээр хоёулаа энэ шинжилгээндээ
эмхэтгэлийн 128-р хуудсанд байгаа “Дотоодын
нийт бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн аргаар, эдийн
засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар,
2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр” гэсэн хүснэгтийг
ашиглая. Энэ хүснэгтийн тоо нь ДНБ-д эзлэх
хувийн жингээр биш бодит үнээр гарсан байна.

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн аргаар, эдийн засгийн
үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар, 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр
Үзүүлэлт/Он

2009

2010

2011

2012

3913673.2

4162784.9

4891840.4

5492723.0

Боловсрол

100168.8

99089.4

100752.2

102230.4

Эрүүл мэнд

47910.3

50138.4

45365.5

50946.0

ДНБ

Эх үүсвэр: Үндэсний статистикийн хороо. “Монгол улсын
статистикийн эмхэтгэл-2012”, х. 128

Аан бас их нарийн юм байна.
Ямар мэдээллээс ямар тоо
мэдээ сонгож авахаа сайн ойлгох
хэрэгтэй юм байна.

Хэцүү биш ээ, юуг илэрхийлсэн
хүснэгт вэ гэдгийг нь л ойлгочих.
Багшаас, аав ээжээсээ
асуусан ч болно шүү дээ.
Одоо энэ хүснэгтээс
“Боловсрол”, “Хүний эрүүл мэнд
ба нийгмийн үйл ажиллагаа” гэсэн
2 салбарын тоо мэдээг сонгож
аваад компьютерийн аль нэг
программд оруулъя. Жишээ нь:
Тооцоход хялбараар нь MSExcel
дээр хүснэгтээ байгуулъя.

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн аргаар, эдийн засгийн
үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар, 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр
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Аан за за ойлголоо! Салбарын мөнгөн дүн яаж
өөрчлөгдсөнийг тоон үзүүлэлтийн зөрүүгээр
тодорхойлж болох юм байна. Боловсролын салбарын
тоон үзүүлэлтийг ажиглахад 2010 онд 2009 оныхоос
бага зэрэг буураад дараах онуудад
бага зэрэг өссөн байна. Эрүүл мэндийн салбарын
үзүүлэлт 2009 оноос хойшхи жилүүдэд буугаад, эргэж
өсөөд, дахин буурсан өөрчлөлт харагдаж байна. Их
сонирхолтой юм байна. Гэхдээ хэтэрхий их оронтой
тоог тогтооход хүүхдүүдэд хэцүү байж магад?

Тэгвэл энэ 4 жилийн турш ДНБ-д
тухайн салбарын эзлэх хувийн жин
яаж өөрчлөгдсөнийг шинжилж болно.
ДНБ-д боловсролын салбарын эзлэх
хувийн жинг тооцох хялбархан.

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Яг энэ аргаар 2010-2012 онуудаар
тооцоод гаргасан хүснэгтийг одоо
харцгаая.

Боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн
салбаруудын ДНБ-д эзлэх хувь ( % )

Тооцоолох нь ч амархан
юм байна. Мэдээлэл нь ч
ойлгомжтой болчихлоо.

Энд хоёр салбарын ДНБ-д эзлэх
хувийн жин буурсан нь тодорхой
харагдаж байна. Ерөөсөө өсөөгүй
харин байнга буурсаар ирснийг
ажиглаж болно. Тоон үзүүлэлт
оноос онд хэрхэн өөрчлөгдсөнийг
мэдэхээр хийж буй шинжилгээг
динамик шинжилгээ гэж нэрлэдэг.
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Шинжилгээ хийх өөр арга
байдаг юм уу?
Байлгүй яахав. ДНБ-д энэ салбарууд хэдэн хувийг
эзэлж байгааг тооцож мэдвэл энэ нь бүтцийн
шинжилгээ болно. 2012 онд ДНБ-д боловсролын
салбарын эзлэх жин зэрэгцүүлэх үнээр дөнгөж
1,86, харин эрүүл мэнд нийгмийн салбарынх нэг ч
хүрэхгүй хувь байна. Гэтэл оны үнээр ДНБ-д
боловсролын салбарын эзлэх хувь 4,7, эрүүл
мэндийнх 2,1 хувь байсныг санаж байгаа биз дээ.

ДНБ, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын
ангиллаар, 2005 оны зэрэгцүүлсэн үнээр, сая төг

ДНБ-д боловсролын салбарын эзлэх хувийн жинг
MSExcel программ дээр тооцох

ДНБ-д боловсролын салбарын эзлэх хувийн
жинг MSExcel програм дээр тооцохын тулд
тухайн мэдээллийн байрлаж буй мөр (3 ба 4),
баганы (С) тэмдэглэгээг ашиглан бодолтоо
хийнэ. Эрүүл мэнд, нийгмийн салбарын хувийн
жинг мөн тооцож болох юм байна.

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Мөн ДНБ-д салбаруудын эзлэх хувийн
жин хэрхэн өөрчлөгдсөнийг графикаар
илэрхийлбэл илүү тодорхой харагдаж
байгаа биз, Золоо?

Нийт ДНБ-д эрүүл мэнд,
боловсролын салбарын эзлэх хувь
3.0%
2.5%

2.56

2.38
2.06

2.0%
1.5%

1.22

1.20

1.0%

0.93

1.86

0.93

0.5%
0.0%

2009

2010

2011

2012

Тийм байна. Хоёр салбараа хооронд нь бас харьцуулж
шинжилж болохоор байна. Боловсролын салбар эрүүл
мэндийн салбараас илүү хувьтай байгаа нь харагдаж
байна. Графикаас харахад 2009 онд ДНБ-д боловсролын
салбарын эзлэх жин 2,56% байснаа тогтмол буурсаар
2012 онд 1,86% болсон байна. Хүний эрүүл мэнд ба
нийгмийн үйл ажиллагааны салбарын хувьд мөн онуудад
1,22%-аас 0,93% болж буурсан байна.
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Боловсролын
салбар
Эрүүл мэндийн
салбар

Боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн
салбаруудын ДНБ-д эзлэх хувийг MS
Excel программ ашиглан графикаар
харуулахын тулд эхлээд хулганыхаа
зүүн товчлуурыг дарж хүснэгтээ
идэвхжүүлнэ. Дараа нь Insert - Line
гэсэн товчлуурыг дарж шугаман
график босгоно. График байгуулахдаа
бүтэц, бүрэлдэхүүнийг дугуй диаграм
(pie), цаг хугацааны өөрчлөлтийг
шугаман (line), туузан (bar) юмуу
баганан (column) диаграмаар  
харуулахад илүү тохиромжтой байдаг.

Гэхдээ хүснэгтээс харахад бодит
тоонууд сүүлийн онд өссөн байхад
яагаад хувийн жин нь тогтмол
буурч гарсан юм бол?
2009-2012 онуудад ДНБ-ий
хэмжээ байнга өссөн, өсөхдөө
нэлээн их хэмжээгээр өссөн
байгаа юм.

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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ДНБ-ий өсөлт 40 хувь байхад боловсролын
салбарынх дөнгөж 2 хувиар өсчээ. Тэгэхээр ДНБ-ий
хэмжээнд эзлэх боловсролын салбарын хувийн жин
багасч байгаа юм. Эрүүл мэндийн салбарын хувьд ч
мөн адил. Одоо ойлгомжтой байна уу?

Ойлголоо. Боловсролын
салбарын өсөлт ДНБ-ий адил
өндөр байсан бол ДНБ-д эзлэх
хувийн жин нь буурахгүй
байжээ.

Яг зөв. За бид салбарын төсвийн
болон ДНБ-ий тоон мэдээн дээр
шинжилгээ хийчихлээ шүү дээ.
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Харин одоо хүүхдүүд бидэнд илүү
хамааралтай төсвүүдэд шинжилгээ хийж
үзье. Үүний тулд доорх хаягаар орж 2012
оны төсвийн гүйцэтгэлийг харж болно.
www.iltod.gov.mn
2012 Оны нэгдсэн төсвийн үр дүнгийн үзүүлэлт

Энд хүүхдэд зориулсан
зардлуудыг “Хүн амын
тодорхой бүлэгт үзүүлэх
дэмжлэг” гэсэн хэсэгт
багтаасан юм байна.

Хүүхдэд зориулсан зардал, сая төг.
2009
Гүйц
Үдийн цай

2010
Гүйц

2011
Төл

2011
Тод

2012
Төл

2012
Тод1

2012
Тод2

13818,8

16561

16313,1

16311,1

17502,7

17502,7

16488,4

928,5

1562,3

3173,4

3173,4

3172,8

3172,8

3172,8

1138,4

0

1000

0

0

0

0

Сургалтын төлбөрийн
буцалтгүй тусламж

12203,5

13002,1

7412,4

7412,4

16422,1

16422,1

16422,1

Суралцагсдад олгох
амьжиргааны тэтгэлэг

14045

15242,2

20183,1

17335

21821,3

21821,3

16556,9

Хүүхэд бүрт компьютер
хөтөлбөр

687,1

1739,2

767,1

767,1

767,1

767,1

767,1

42821,3

48106,8

48849,1

44999

59686

59686

53407,3

Ерөнхий боловсролын
сургуулийн сурах бичгийн үнэ
Эмзэг бүлгийн сурагчдад
олгох хичээлийн хэрэгсэл

Нийт

Тайлбар: Гүйц – гүйцэтгэл; Төл – төлөвлөгөө; Тод – тодотгол

Эх үүсвэр: http://www.iltod.gov.mn/wp-content/uploads/
2013/11/04.-Budget-amendment-2-2012-09-07-v258-value-iltod.pdf
Гарын авлагыг бэлтгэх үед (2014.01.15) энд ашигласан материал уг хуудаст хадгалагдаж
байв. Мэдээлэл солигдож болох тул дээрх зааврын дагуу орж хэрэгтэй мэдээллээ авна уу.
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Хүүхдэд зориулсан зардлууд
урсгал зардалд багтаж байгаа
болохоор энэ зардалд нь эзлэх
хувийн жинг гүйцэтгэлээр нь бас
тодотголоор нь тооцож үзье.

Тодотгол гэдэг чинь
юу билээ?

Урсгал зардалд хүүхдэд зориулсан
зардлын эзлэх хувь
2009
Гүйц
Урсгал зардлын дүн

2010
Гүйц

2011
Төл

2011
Тод

1406273,3 1610168,5 1951939,4 2082106,5

2012 Төл

2012
Тод1

3180754 3342206,7

2012
Тод2
3215514

Хүүхдэд зориулсан
зардлуудын дүн

42821,3

48106,8

48849,1

44999

59686

59686

53407,3

Хүүхдэд зориулсан
зардлуудын урсгал
зардалд эзлэх хувь

3,05

2,99

2,50

2,16

1,88

1,79

1,66

Төсөвт хийх өөрчлөлтийг тодотгол
гэж нэрлэдэг. Батлагдсан төсөвт
нэг, заримдаа түүнээс дээш удаа
өөрчлөлт хийж дахин батлах
тохиолдлууд гардаг.

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Хүүхдэд зориулсан зардлуудын урсгал
зардалд эзлэх жин төлөвлөгөө,
гүйцэтгэл бас тодотголоор ч байнга
буурсан харагдаад байна шүү дээ?

Тийм ээ, иймээс 2011 ба 2012
оны төлөвлөсөн төсөв ба түүний
тодотголыг арай тодорхой
харцгаая.

Хүүхдэд зориулсан зардал
төлөвлөгөө ба тодотголоор, сая төг.
2011
Төл
Хүүхдэд зориулсан зардлууд

48849,1

2011
Тод
44999

2012
Төл
59686

Хүснэгт болон дараагийн
графикаас үзэхэд хүүхдэд зориулан
төлөвлөсөн төсөв 2011 ба 2012
онд хасагдсаныг харж болно.

ДНБ болон төсвийн зардал
нэмэгдээд байхад яагаад
хүүхдэд зориулсан зардлыг
багасгасан юм бол?
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2012
Тод1
59686

2012
Тод2
53407,3

Өөр ямар нэгэн зардлыг ихэсгэхийн тулд
тэр зардлыг бууруулсан, эсвэл анхнаасаа зөв
тооцоололгүй төлөвлөсөн байж болох юм? Бусад
зардлуудыг сайн судлах хэрэгтэй юм байна.

60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

Хүүхдэд зориулсан
зардлууд, сая төгрөг

0

Төл

Тод

Төл

2011

Тод1

Тод2

2012
Төлөвлөгөө

Тодотгол

Тэгвэл нийслэлийн төсөвт хүүхдэд
зориулсан мөнгө тусгагддаг болов уу?
Улаанбаатар хот болон дүүргүүдэд хүүхдэд
зориулсан хөрөнгө оруулалт хийдэг гэсэн.
Энэ тухай мэдээллийг
www.ulaanbaatar.mn–ээс үзэж болно.
Жишээ нь, Улаанбаатар хотын
“Аймаг, нийслэлийн төсвийн
ерөнхийлөн захирагчийн хэрэгжүүлэх
чиг үүргийн ангиллын дагуу гаргасан 2013
оны 11-р сарын орлого зарлага, хөрөнгө
оруулалтын гүйцэтгэл”-ийг доорх хаягаар
орж харцгаая.
www.ulaanbaatar.mn
Мэдээ, мэдээлэл

Төсөв, НЭЗ-ийн зорилт

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Энэ тайланд олон үзүүлэлт бий. Үзүүлэлт
бүрийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг, бас
биелэлт нь ямар байгааг хүснэгтэд тусгасан
байна. Түүнээс бид зөвхөн хүүхдэд хамаарах
тоо мэдээг ажиглая.

Аймаг, нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн
хэрэгжүүлэх чиг үүргийн ангиллын дагуу гаргасан 2013 оны
11-р сарын орлого зарлага, хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

№

18

Үзүүлэлт
Хуульд зааснаас бүсад чиг үүргийг
биелүүлэх

Төлөвлөгөө

7 861 572,50

56,57

445 328,70

44,53

УБ. Нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгийн сургалтын
чанарыг индексжүүлэх

1 000 000,00

18,13

УБ. Нийслэлийн Эрүүл мэндийн
байгууллагын ажлыг үр дүнгээр урамшуулах

1 000 000,00

Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт
хэрэгжүүлэх

2

Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын
үйлчилгээ

2,1

УБ. Хүүхдийн хөгжил хамгааллын төв

2,2

УБ. Хүүхдийн асран хүмүүжүүлэх төв

2,3

УБ. Хүүхдийн төлөө газар

3

Боловсролын үйлчилгээ

Төлөвлөгөөний
биелэлтийн
индекс

13 898 057,70

18,12

20

Гүйцэтгэл

0,00

251 684 254,00

179 740 028,40

71,41

1 718 413,50

1 561 976,10

90,90

342 207,40

283 965,70

82,98

1 132 245,00

1 065 231,90

94,08

243 961,10

212 778,50

87,22

182 135 939,10

177 510 094,19

97,46

3,1

УБ. Цэцэрлэг

61 754 944,76

60 161 053,60

97,42

3,2

УБ. Сургууль

120 380 994,34

117 349 040,59

97,48

22

Нийт дүн

452 512 352,10

375 377 619,29

82,95

Эх үүсвэр: ulaanbaatar.mn/files/p18c4suub616sb11f49erkinmhs1.pdf (2014.01.15-ны байдлаар)
Гарын авлагыг бэлтгэх үед (2014.01.15) энд ашигласан материал уг хуудаст хадгалагдаж
байв. Мэдээлэл солигдож болох тул дээрх зааврын дагуу орж хэрэгтэй мэдээллээ авна уу.
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Дээрх хүснэгтээс “УБ. Нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгийн
сургалтын чанарыг индексжүүлэх” нь “УБ. Нийслэлийн
Эүүл мэндийн байгууллагын ажлыг үр дүнгээр
урамшуулах” гэсэн чанарыг дээшлүүлэхтэй холбоотой
ажлын биелэлт их муу, харин бусад төлөвлөгөөний
гүйцэтгэл 80-98% биелэлттэй байгаа нь харагдаж
байна. Хүүхдийн хөгжил хамгааллын төвд зориулах
ёстой хөрөнгийнхөө 83 орчим хувийг л
зарцуулсан дүнтэй байна. Үүний нэг адил дүүргийн
цахим хуудсуудаар орж хүүхэдтэй холбогдох төсвийн
төлөвлөгөө ба гүйцэтгэлийг харж болно. Гэхдээ
цахим хуудсын дэлгэрэнгүй хаягууд заримдаа
өөрчлөгддөг тул ulaanbaatar.mn-ээс
холбогдох дүүргийнхээ төсвийн мэдээллээ хайсан нь
дээр байдаг юм.

Чингэлтэй дүүргийн 2013 оны 11 дүгээр сарын
үдийн цайны төсвийн гүйцэтгэл /мян.төг/

№

Үзүүлэлт

1

Үдийн цай

Төлөвлөгөө

826 553,00

Гүйцэтгэл

783 161,70

Төлөвлөгөөний
биелэлтийн
индекс
94,75

Эх үүсвэр: ulaanbaatar.mn/files/p18c4suub616sb11f49erkinmhs1.pdf
(2014.01.15-ны байдлаар)

Тийм байна. Энд “Чингэлтэй дүүргийн
2013 оны 11 дүгээр сарын үдийн
цайны төсвийн гүйцэтгэл /мян.төг/”
гэсэн хэсэгт ЕБС-ийн бага ангийнханд
зориулсан үдийн цайны зардал
тусгагдсан байна.
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Үдийн цайнд төсөвлөсөн зардал
94,75%-ийн гүйцэтгэлтэй
байна. Бидэнд зориулсан төсвийн
зарцуулалт ер нь сайн биш, 100
хувьдаа хүрдэггүй юм байна даа.
Ер нь ямар төсвийг сайн төсөв
гэдэг вэ?

Сайн төсөв дараах
шаардлагуудыг хангах ёстой гэж
үздэг юм билээ. Үүнд:
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Алдагдалгүй

Ил тод

Хариуцлага хүлээхүйц

Уян хатан

Оролцоог хангасан

Тогтвортой

Шалгаж болохуйц

Иж бүрэн

Өсөлтийг хөтлөх чадвартай
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Оролцоо нэг шалгуур нь юм байна. Бидэнд
юу хэрэгтэй байгаагаа хүүхдүүд бас
хэлдэггүй, оролцдоггүй юм байна. Хаанаас
эхэлж оролцох вэ?

Хүүхдэд зориулж төсөвлөсөн хөрөнгө
хүүхдэдээ хүрч байгаа эсэх талаар
хамгийн түрүүнд хяналт тавих
хүмүүс нь хүүхдүүд бид нар өөрсдөө
юм. Амьдардаг аймаг хот, сум,
дүүрэг, хорооныхоо төсөвт
хүүхдэд зориулсан мөнгө
тусгагдсан эсэхийг доорх
хаягаар орж үзээрэй.
www.tusuv-oronnutag.mn

Жишээ нь, Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан
дүүргийн 10-р хороонд Зүүн баян уулын 32 дугаар
гудамжинд тоглоомын талбай байгуулахаар 40
сая төгрөг төлөвлөөд 40 сая төгрөгийг Орон
нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжүүлсэн байна.
Энэ төслийн талаар илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл
“дэлгэрэнгүй” гэсэн цонхыг нээх хэрэгтэй. Эндээс
24 иргэдийн саналаар энэ санхүүжилт хийхээр
шийдсэнийг харж болно. Иймд хүүхдүүд хорооны
хуралдаа оролцож саналаа хэлэхээс бидний оролцоо
эхлэх нь байна.
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Эхлээд хороондоо санал
бодлоо хүргэнэ гэсэн үг үү?
Тийм. Иргэн хүн орон нутгийн
хөгжлийн сангаар (ОНХС)
шийдүүлэх асуудалд хэрхэн саналаа
өгөх жишээг Улаанбаатар хотын
Чингэлтэй дүүргээс гаргасан
танилцуулгаас харъя.

ИРГЭН ТА САНАЛАА ХЭРХЭН ӨГЧ,
ЯАЖ БАТАЛГААЖУУЛАХ ВЭ?
Иргэн Та саналаа

Хорооны засаг дарга
Бүлгийн ярилцлага

1

Санал асуулгын хуудсаар
Цахим хэлбэрээр

2

8
Иргэн Таны амьдарч буй
орчинд олон нийтийг хамарсан
хүндрэлтэй болон хөгжүүлэх
шаардлагатай асуудлуудыг
ОНХС-аар дамжуулан
шийдвэрлүүлэх боломжтой.
Үүний тулд Та өөрийн саналаа
өөрийн харьяа хороондоо
бүлгийн ярилцлага, санал
асуулгын хуудас, цахим
хэлбэрээр өгөх боломжтой. Мөн
Таны саналын баталгаажих үе
шатуудыг схем тайлбартайгаар
харуулж байна

Чингэлтэй дүүрэг

Чингэлтэй дүүрэг

Орон нутгийн
хөгжлийн сан

ЗД-ын тамгын газар

Дүүргийн Засаг дарга

Иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурал

6
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3

4

7
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Иргэдийн нийтийн хурал

Нийслэлийн засаг
даргатай зөвшилцөнө

5

Хүүхдүүд ярилцлагад оролцож, эсвэл асуулга бөглөх
зэргээр хорооны даргад саналаа өгч болно. Хорооны
дарга саналуудыг нэгтгэж иргэдийн нийтийн хуралд
оруулах гэх мэт шат дараалан явсаар орон нутгийн
хөгжлийн санд хүрнэ. ОНХС-ийн төсвөөс бид бүхний
санал болгосон ажлыг санхүүжүүлдэг. Бусад дүүрэг,
аймаг сум, орон нутгийн төсвийн төсөлд ч гэсэн
оруулах санал мөн энэ замаар явдаг. Хамгийн гол нь
хүүхдүүдийн саналыг сонсоод эрх бүхий байгууллагууд
албан ёсны шийдвэр гаргаж хэрэгжүүлж эхэлбэл
бидний оролцоо бүрэн хангагдаж байна гэсэн үг.
Оролцоог хангахын тулд хүүхдүүд мэдлэгтэй байх
ёстой. Бас мэдлэгээ бусдад түгээж, оролцоогоо
идэвхжүүлэх хэрэгтэй.

Нээрээ л тийм юм байна. Өөрсдийнхөө
төлөө бид өөрсдөө идэвхтэй байх ёстой
юм байна. Хүүхдийн утга төгөлдөр
оролцоо гэж үүнийг л хэлэх байх.
Миний мэдлэгийг баяжуулж, намайг
идэвхжүүлж өгсөнд баярлалаа найз аа.

Өнөөдөр бид зөндөө юм сурлаа. Төсөв юу гэж болох, орлого
зарлага нь юу юунаас бүрддэг, яагаад төсвийг шинжилж дүгнэх
ёстойг, яаж шинжилгээ хийх тухай мэдэж авлаа. Хүүхдэд
зориулсан төсөв болон зарцуулалтад нь багахан шинжилгээ хийж
үзлээ. Хүүхдүүд бид идэвхтэй байх ёстой юм байна. Үүний тулд
мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Хүүхдийн төлөөх төсөв гэдэг бол
хүүхэд бидний эрхээ хэрэгжлүүлэх чухал хэрэгсэл мөн гэдгийг
мэдэж авлаа. Одоо төсвийн шинжилгээг тогтмол хийж байх
хэрэгтэй юм байна.

Хүүхдийн төлөөх төсөв
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Аудит: Мөнгө, хөрөнгийн зарцуулалтыг хянан шалгах үйл ажиллагаа
Буцалтгүй тусламж: Буцааж төлөхгүй мөнгөн тэтгэлэг /Аав, ээж эсвэл ах эгч чинь чамд өгдөг
халаасны мөнгө гэж ойлгож болно/

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн: (ДНБ, англи GDP) Тодорхой хугацаанд /1 жилийн дотор/
тухайн оронд шинээр бүтээгдсэн бүх бараа,үйлчилгээний зах зээлийн үнийн дүнгийн нийлбэр

Зээл: Бусдаас эргэн төлөх нөхцөлтэй, гол төлөв хүүтэй авсан мөнгөн хөрөнгө. Зээл урт, богино
хугацаатай, бонд, өрийн бичиг зэрэг төрөл зүйлтэй байдаг.

Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв: Улсын Их Хурлаас баталсан Нийгмийн даатгалын
тухай хуулийн дагуу бүрдүүлж, зарцуулах төсөв

Нийгмийн даатгалын шимтгэл: Даатгуулагч болон ажил олгогчоос хуульд заасан хугацаанд
нийгмийн даатгалын санд төлөх урьдчилсан төлбөр

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (НӨАТ): Бараа, үйлчилгээний хэрэглээнд ногдуулах

татварыг нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (НӨАТ) гэнэ. Бараанд ногдох НӨАТ-ыг үйлдвэрлэлийн
шат дамжлага бүрт ногдуулж, төлж байдаг. Үүнд: Түүхий эд, материал худалдан авах, түүнийг
боловсруулах, бэлэн бүтээгдэхүүнийг бөөний үнээр нийлүүлэх, жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх
зэрэг үйл ажиллагааг дурдаж болно. Үйлдвэрлэлийн эдгээр шат дамжлага бүр бэлэн бүтээгдэхүүний
өртгийг нэмдэг тул уг татварыг НӨАТ гэж нэрлэдэг. Үйлчилгээний хувьд НӨАТ-ыг уг үйлчилгээ эцсийн
хэрэглэгчид хүрэх үед ногдуулдаг. Тиймээс энэ нь аж ахуй нэгж, иргэд, хүүхэд та бүхэн ч, бүгд
худалдан авч буй бүтээгдэхүүндээ төлдөг татвар юм.

Орлогын шилжүүлэг: Орон нутгийн төсвийг дэмжих зорилгоор дээд шатны төсвийн орлогоос
орон нутгийн төсөвт олгох хөрөнгө
Орон нутгийн төсөв: Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал /ИТХ/-аас баталсан аймаг, нийслэл, сум,
дүүргийн Засаг даргын бүрдүүлэн хуваарилах төсөв

Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан: Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, бүс нутгийн
тэнцвэртэй байдлыг хангах зорилгоор улсын төсвөөс орон нутгийн төсөвт олгохоор дахин
хуваарилалт хийх хөрөнгө

Санхүүгийн дэмжлэг: Төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилгоор олгох хөрөнгө
Татвар: Төр засгаас хувь хүн, аж ахуй нэгж, үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшигчдэд хуулиар ногдуулдаг
албан журмын /сайн дурын биш/ мөнгөн авлага

Төсөв: Орлого зарлагын тэнцэл
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Төсвийн алдагдал: Төсвийн орлогоос давсан зарлага
Төсвийн ашиг: Төсвийн зарлагаас давсан орлого
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийг төлөвлөх,
батлагдсан төсвийг хууль тогтоомжийн дагуу хуваарилах, хяналт тавих, захиран зарцуулах,
гүйцэтгэлийг тайлагнах эрх бүхий этгээдийг хэлнэ.

Төсвийн зарлага: Төсөв захирагчийн үйл ажиллагаа, хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээг
санхүүжүүлэхээр батлагдсан төсвөөс хуваарилан зарцуулах хөрөнгө

Төсвийн орлого: Хууль тогтоомжийн дагуу улс, орон нутгийн төсөв бүрдүүлэх орлого
Төсвийн тэнцэл: Тухайн төсвийн жилийн төсвийн нийт орлого, зарлагын зөрүү
Тусгай зориулалтын шилжүүлэг: Энэ хуулийн Засгийн газраас орон нутагт төлөөлүүлэн
шилжүүлэх зарим чиг үүргийг санхүүжүүлэх зорилгоор тусгайлан тогтоосон зориулалт, нөхцөл,
шаардлагын дагуу аймаг, аймаг, нийслэлийн төсөвт улсын төсвөөс олгох хөрөнгө

Улсын төсөв: Улсын Их Хурал /УИХ/-аас батлан, Засгийн газар бүрдүүлж, хуваарилан зарцуулах

төсөв

Хөрөнгийн зардал: Урт хугацааны дараа ашгаа өгөх зардал, гол төлөв барилга байшин,
байгууламж зэргийг ойлгоно.

Хөрөнгө оруулалт: Төсвөөс санхүүжүүлж, тухайн шатны төсөвт хамаарах хуулийн этгээдийн

өмчлөлд шилжих хөрөнгийн зарлага /Танай гэр бүл шинэ байр худалдаж авах, эсвэл сургууль чинь
шинээр байртай болох хөрөнгийг хэлнэ/

Хураамж: Үйлчилгээ үзүүлсний төлөө төлдөг төлбөр
Хүн амын орлогын албан татвар: Төрийн зүгээс иргэн тус бүрийн орлогоос татаж буй
татвар. Ихэвчлэн аав, ээж, ах эгч нарын чинь цалингаас авдаг татвар гэж ойлгож болно.

Хүний хөгжил сангийн төсөв: Хүний хөгжил сангийн тухай хуулийн дагуу бүрдүүлж,
зарцуулах, тухайн жилд Улсын Их Хурлаас баталсан төсөв

Эрүүл мэндийн даатгал: Иргэний эрүүл мэндийн даатгал нь даатгуулагч эрүүл мэндийн
эрсдэлд орох үед санхүүгийн дэмжлэг авах зорилгоор өөрөө болон ажил олгогч, төрөөс хуульд
заасан журмын дагуу даатгалын шимтгэл төлж, даатгалын санг бүрдүүлэх, эрсдэлд өртсөн
даатгуулагчийн эрүүл мэндийн даатгалын тусламж, үйлчилгээний зардлын төлбөрийг уг сангаас
төлөх нийгэм эдийн засгийн арга хэмжээ

Хүүхдийг Ивээх Сан нь Хүүхдийн төлөөх үйлсээрээ дэлхийд тэргүүлэгч, улс төр, шашнаас ангид,
ашгийн бус, олон улсын бие даасан байгууллага юм. Хүүхдийг Ивээх Сан нь анх Британид
1919 онд байгуулагдсан бөгөөд үүсгэн байгуулагч хатагтай Еглантин Жебб нь хүүхдийн эрхийн
асуудлыг дэлхийд анх дэвшүүлэн тавьж хүүхдийн эрхийн тунхгийг боловсруулж байсан
түүхтэй. Түүний боловсруулсан Хүүхдийн эрхийн тунхаг нь 1924 онд Үндэстнүүдийн Холбоогоор
батлагдан, улмаар 1989 онд Хүүхдийн Эрхийн тухай НҮБ-ын Конвенц болж боловсруулагдан
батлагдсанаар хамгийн олон улс орон нэгдэж орсон хүний эрхийн конвенц болоод байна.
Эгнээндээ 30 орны үндэсний байгууллагыг нэгтгэсэн Хүүхдийг Ивээх Сангийн олон улсын эвсэл
нь дэлхийн 120 гаруй оронд үйл ажиллагаа явуулдаг.
Хүүхдийг Ивээх Сан нь Монгол Улсад 1994 оноос тасралтгүй ажиллаж байна. 1994-2000 онд
Английн Хүүхдийг Ивээх Сангийн, 2009 оноос Японы Хүүхдийг Ивээх Сангийн бүтцэд буй
Монгол дахь Хөтөлбөр нь хүүхдийн амьдралд урт хугацааны, тогтвортой өөрчлөлтийг бий
болгох зарчимыг баримтлан, тулгамдаж буй асуудлуудад бодит, системтэй шийдлийг олох
арга зүйг эрхэмлэн ажилладаг. “Боловсрол”, “Хүүхэд хамгаалал”, “Хүүхдийн эрхийн засаглал”
гурван хөтөлбөртэй. Улаанбаатар хот, Дорнод, Архангай, Өвөрхангай аймгуудад салбартай
ажилладаг.

Хаяг: Улаанбаатар хот,
Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо
Аризона төвийн 4-р давхар
Утас: +976-11-329365; 329371
Факс: +976-11-329361

Шуудангийн хаяг: Төв шуудан, ш/х-1023
Улаанбаатар-13, Монгол Улс
Э-шуудан: secretary@savethechildren.mn
Веб хуудас: www.savechildren.org.jp
www.savethechildren.mn

