
ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ,

ТАЙЛАГНАЛТАНД АНХААРАХ АСУУДЛУУД

2021 оны 3 сарын 4-ний өдөр

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН:



АГУУЛГА

ТӨРИЙН САНГИЙН ЦАХИМЖУУЛАЛТ1

2

3 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН САНХҮҮЖИЛТЫН БОЛОН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ЭРХ НЭЭХ, ТӨСВИЙН

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН, МЭДЭЭНД АНХААРАХ АСУУДЛУУД

ТӨСВИЙН ШИНЭЧЛЭЛ



Төрийн сангийн цахимжуулалт



Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй цахим шилжилтийн бодлого, зорилттой уялдуулан Төрийн сангийн

газраас ПОРТАЛ СИСТЕМ төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Зорилго: 

Төрийн сангийн төлбөр тооцооны үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх, төсвийн
байгууллагуудын санхүүгийн гүйлгээ болон мэдээллийг цахим хэлбэрт шилжүүлэн ажлын
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, үйл ажиллагааны хяналтыг сайжруулах.

Хамрах хүрээ: 

Төрийн сангийн тогтолцоог бүрэн хамрах буюу Сангийн яамны Төрийн сангийн газар, 
яамд болон нийслэл, аймаг, дүүрэг, сумдын төрийн сангийн нэгж, төрийн нууцад 
хамаарахаас бусад бүх төсвийн байгууллага, төслүүд, төсвийн байгууллагын харилцагчид 
буюу бэлтгэн нийлүүлэгчид хооронд цахим мэдээлэл солилцох, санхүүгийн гүйлгээ хийхэд 
хамаарна. 

4600+ төсвийн байгууллага хамрагдана.

ТӨРИЙН САНГИЙН ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ



Портал системийн үр нөлөө

ПОРТАЛ 
СИСТЕМ

Систем хоорондын уялдааг хангана

Цахим архив, цаасны үр ашиггүй 
хэрэглээг багасгана

Зайнаас ажиллах боломжийг олгоно

Хүнээс шалтгаалсан алдааг бууруулна

Өртөг зардлыг бууруулна

Ажлын ачааллыг бууруулж, гар 
ажиллагааг багасгана

Төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ

Иргэд

Төрийн 
албан хаагчид 

Төсвийн 

байгууллага 

ТӨРИЙН САНГИЙН ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ



Орлогыг бодит цагийн горимоор худалдан авах

ажиллагаанд шаардлагатай хөгжүүлэлт хийсэн

ТӨРИЙН САНГИЙН ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ

Бүх банкны карт ашиглан төлбөртэй үйлчилгээг түргэн, шуурхай авах нөхцөлийг 

бүрдүүлнэ.

• Төлбөртэй үйлчилгээний орлогыг бэлнээр авахгүй, бэлэн мөнгөний 

гүйлгээнээс татгалзана. 

• ПОС машиныг төсвийн байгууллагын бүртгэлийн системтэй холбоно

• Төлбөрийн нэхэмжлэл тус бүрийг холбогдох төрийн сангийн дансанд нь шууд 

бүртгэнэ.

Төсвийн байгууллагууд өөрсдийн цахим хуудсаар дамжуулан орлогын гүйлгээг

хүлээн авах. ( иргэд тухайн байгууллага дээр очихгүйгээр үйлчилгээ авах, төлбөр

төлөх )

Бүх төрлийн нэхэмжлэл үүсгэх системтэй сервисээр холбогдох (Qpay , Monpay,

Socialpay)

Төсвийн байгууллагад ПОС машин нэвтрүүлэх:

Картын системийн e-commerce сувгийг нэвтрүүлэх:



ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН САН - Цахим баталгаажуулалт

Эрхийн мэдээллийн сан

Данс

28,952

Эрх бүхий

9,308

Хэрэглэгч

1,130

Байгууллага

4,890

ЗОРИУЛАЛТ

ДАВУУ ТАЛ

Эрхийн бүртгэлийн 
мэдээллийн сан хөтлөх

Цахим баталгаажуулалтын явц 

хянах, лавлагаа авах

Төлбөрийн гүйлгээний цахим 

баталгаажуулалт хийх

Эрхийн мэдээллийн сан

Байршлаас үл хамааран

цахимаар гүйлгээ

баталгаажуулах

Төлбөрийн баримт

баталгаажуулалтын явцыг

цахимаар хянах

Эрх бүхий ажилтны 

мэдээллийн сан үүсгэх, 

шинэчлэх

ЗОРИУЛАЛТ



Төсвийн байгууллагын зарлагын гүйлгээ дамжуулах

ТӨРИЙН САНГИЙН ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ - ЗАРЛАГА



ТӨСВИЙН ШИНЭЧЛЭЛ



ЭРҮҮЛ МЭНД

БОЛОВСРОЛ

СПОРТ

СОЁЛ УРЛАГ

✓ “БАЙГУУЛЛАГА”-ыг биш харин “ИРГЭН” –ээ дагасан санхүүжилт

✓ Зөв менежмент, чанартай үйлчилгээний үр дүнд төсөв

нэмэгдсэнээр ажилтнуудын цалин хөлс, нийгмийн баталгааг

одоо байгаа түвшнээс эрс сайжруулах боломж

✓ Үйлчилгээг бодитой, иж бүрэн, хувийн хэвшлийн сонирхлыг

татахуйц-өрсөлдөөн бий болохуйц тарифаар тооцох

✓Суурь зардал+ Үр дүн, чанарт суурилсан санхүүжилт = Нийт

төсөв

✓Байгууллагын төсвийг илүү үр ашигтай зарцуулахад чиглэсэн

менежмент хийх боломж - Бүтцийн өөрчлөлт хийх, үйлчилгээг

өөрчлөх, орон тоогоо өөрөө тогтоох г.м

Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагад төсвийн эрх мэдлийг  

хариуцлагын хамт олгох 

✓ Байгууллагын төсвийг “ЗАРДАЛ БҮРЭЭР нь ХЯНАЖ” биш

харин “НИЙТ ДҮНГЭЭР” нь санхүүжүүлэх

1+1=2

2022 ОНООС ЭХЛЭН ХИЙГДЭХ 

ШИНЭЧЛЭЛ

2020 ОНД ЭХЭЛСЭН 

ШИНЭЧЛЭЛ

1 2

3 4

ТӨСВИЙН ШИНЭЧЛЭЛ



ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГЭЭР САНХҮҮЖДЭГ 

БАЙГУУЛЛАГУУДЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ЗАРЧИМ, ХЭЛБЭРИЙГ 

ӨӨРЧИЛСӨН

Эрүүл

мэнд

Ерөнхий

боловсрол

Сургуулийн

өмнөх боловсрол

Төрийн  үйлчилгээний чанар 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 

боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын 

зарим байгууллагуудыг санхүүгийн 

хувьд хагас бие даалгаж, үр дүн, 

чанар, бодит гүйцэтгэлд үндэслэн 

санхүүжүүлэх

ТӨСВИЙН ШИНЭЧЛЭЛ



ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТӨСӨВ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ

Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

батлагдаж 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжих болсон.

Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай

хуулийн 20.1.18-т төрийн болон орон нутгийн өмчийн боловсрол, эрүүл мэнд,

нийгэм, соёлын байгууллагын барилга байгууламж, хөдлөх хөрөнгийн ашиглалт,

засвар, үйлчилгээг орон нутгийн чиг үүрэгт хамаарах болсон.

Монгол Улсын 2002 оны төсвийн тухай хуулиар сумын эмнэлэг, сум дундын

эмнэлгийн барилга байгууламж, хөдлөх хөрөнгийн ашиглалт, засвар,

үйлчилгээний зардлыг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх болсон.



Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасны дагуу эмнэлгүүд нь

эрүүл мэндийн даатгалын cангийн эх үүсвэрээс санхүүжих болсон.

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн дагуу эмнэлгүүдийн төсвийг

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл батална. Өнөөдрийн байдлаар 1-р эмнэлэг, 3-р эмнэлэг,

Арьсны өвчин судлалын төв гэсэн 3 том эмнэлгийн төсвийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

баталж байна.

Бусад төрийн болон орон нутгийн өмчит эмнэлгүүдийн төсвийг Эрүүл мэндийн

сайдын тушаалаар баталж байна.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТӨСӨВ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ



Бусад төрийн болон

орон нутгийн өмчит

эмнэлгүүдийн төсвийг

Төлөөлөн Удирдах

Зөвлөл болон Эрүүл

мэндийн сайдын

тушаалаар баталдаг

болсонтой

холбоотойгоор урсгал

болон нэмэлт гэсэн 2

данстай байсныг НЭГ

данстай болгосон.

Урсгал болон нэмэлт

төсвийн эх үүсвэр

болон зарцуулалтын

төсвийг нэгтгэн

Төлөөлөн удирдах

зөвлөл, Эрүүл мэндийн

сайдаар батлуулна.

Батлагдсан төсвийг

Эрүүл мэндийн яам

төсөв төлөвлөлтийн

Фискал програмд

оруулан Сангийн яамны

Төсвийн бодлого,

төлөвлөлтийг газарт сар

бүрийн ажлын эхний 5

өдөрт багтаан хүргүүлнэ.

Фискал програмд

нэгтгэгдсэн хуваарийн

дагуу төрийн сангийн

газар ажлын 1-2 өдөрт

багтаан зрцууллатын

эрхийг Засгийн газрын

удирдлага мэдээллийн

систем буюу Фрийбаланс

програмд оруулж гүйлгээ

хийх боломжтой болно.

САНХҮҮЖИЛТ БОЛОН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ЭРХ НЭЭХ ТАЛААР



ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ, ТАЙЛАН, САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 

Хуучин тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагууд буюу орон нутаг дахь улсын

төсвийн байгууллагууд нь төсвийн гүйцэтгэлийн 2 мэдээг бэлтгэн орон нутаг болон

улсын төсвийн ерөнхийлөн захирагчдад сар бүр хүргүүлнэ.

Төсвийн хуулийн дагуу орон нутгийн төсвөөс батлагдсан эх үүсвэрийн хүрээнд

төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг хагас бүтэн жилээр бэлтгэн орон нутгийн төсвийн

ерөнхийлөн захирагчид хүргүүлнэ.

Төрийн болон орон нутгийн өмчит эмнэлгүүдийн санхүүгийн тайлан нь Санхүү

байдлын тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан, үр дүнгийн тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн

тайлан тодруулгуудаас бүрдэх бөгөөд төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан нэмэлт төсвийн

тайланг гаргах шаардлагагүй.



САНГИЙН ЯАМ

АНХААРАХ 
ХАНДУУЛСАНД

БАЯРЛАЛАА


