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НЭГ. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

 

Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсэгт “Хууль 

тогтоомжийн төслийг баталснаар тухайн хууль тогтоомжийн үйлчлэх хүрээнд 

хамрагдах иргэн, хуулийн этгээд, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд үүсэх 

зардлын тооцоог тухай бүр гаргаж, зардал, үр өгөөжийн харьцааг энэ хуулийн 

12.1.4-т заасан аргачлалын дагуу тодорхойлно.” гэж заасны дагуу Хүүхэд 

хамгааллын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл /цаашид “хуулийн төсөл” 

гэх/ батлагдсан нөхцөлд түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг Засгийн 

газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан Хууль 

тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоо хийх аргачлал 

/цаашид “аргачлал” гэх/-ын дагуу тооцлоо. 

Хуулийн төслийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлыг тооцоход доор 

дурдсан нийтлэг зарчмыг баримтлан ажилласан: 

 Иргэн, төрийн байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг нэг бүрийг оновчтой 

тодорхойлох;1 

 Үүрэг гүйцэтгэхэд зарцуулах хугацааг тогтооход бодитой хандах;2 

 Бодит тоо баримт, мэдээлэлд тулгуурлах;3 

 Аргачлалд заасан тооцоо хийх үе шатыг баримтлах.4 

 

Аргачлалын Ерөнхий зүйлийн 1.5-д заасан журмын дагуу зардлыг төрийн 

байгууллагын зардал (1), хуулийн этгээдийн зардал (2), иргэнд үүсэх зардал (3) 

гэсэн гурван төрлөөр тооцдог.  

 

Хуулийн төслөөр иргэн, хуулийн этгээдэд зардал үүсгэх зохицуулалт 

тусгагдаагүй, харин төрийн байгууллагад зарим тодорхой зардал үүсгэхээр тусгасан 

байх тул энэ хүрээнд үнэлгээг хийв. Түүнчлэн хуулийн төсөл нь анхдагч хуулийн 

төсөл биш тул дагаж мөрдөж буй 2016 оны Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийг 

хэрэгжүүлэх хүрээнд гарч байгаа зардлыг хамааруулахгүйгээр хуулийн төсөл 

батлагдсанаар төрийн байгууллагад нэмэлт зардал үүсгэж болох зохицуулалтыг 

сонгож зардлын тооцоог гаргасан болно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Аргачлалын 2.3, 4.3 дахь заалт 
2 Аргачлалын 2.4.4, 4.4 дэх заалт 
3 Аргачлалын 4.4.3.1 дэх заалт 
4 Аргачлалын 2.1, 4.1 дэх заалт 
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ХОЁР. ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГАД БУЮУ УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮҮСЭХ ЗАРДАЛ 

 

Төрийн байгууллагад үүсэх ачаалал,  зардлын хэмжээг  урьдчилан  тооцох  

нь тухайн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх төсөв, санхүүжилтийн хэмжээ, хэрэгцээ, 

шаардлагыг тогтоох, мөн хуулийн зохицуулалтын хэрэгжих боломжийг 

тодорхойлоход нөлөөлөх хүчин зүйлийн нэг болно. Энэ  хэсэгт хуулийн төрийн 

байгууллагад үүрэг оногдуулсан зохицуулалтууд нь  тухайн  байгууллагад  буюу  

улсын төсөвт  хэдий  хэр  ачаалал,  зардал  үүсгэх  магадлалтайг баримжаалан  

тооцоолох зорилготой.  

Төрийн байгууллагын зүгээс хуулийн төслийн хүрээнд заасан чиг үүргийг 

хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зардал буюу улсын төсөвт үүсэх зардлыг тухайн ажил 

үйлчилгээг гүйцэтгэхэд шаардагдах хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлсны үндсэн 

дээр нэг албан хаагчид шаардагдах зардлаар үржүүлэн тооцсон ба дараах үе 

шаттайгаар гаргалаа. 

1.Хуулийн төсөлд тусгагдсан төрийн байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг буюу 

ажил, үйлчилгээ нэг бүрийг тодорхойлох; 

2.Ажил, үйлчилгээг гүйцэтгэх хугацааг тодорхойлсны үндсэн дээр 

шаардлагатай хүний нөөцийг хэрэгцээг тогтоох; 

3.Хүний нөөцтэй холбоотой гарах зардлыг урьдчилан тооцох; 

4.Бусад зардал буюу материаллаг зардлыг нэгтгэн тооцох; 

5.Хувилбарыг нягтлах. 

Хуулийн төслийн Хоёрдугаар бүлэгт хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал 

эрхэлсэн төрийн захиргааны болон орон нутгийн байгууллага, Хүүхдийн эрхийн 

хууль зүйн хороо, Хамтарсан багийн чиг үүргүүдийг тусгажээ. Эдгээр төрийн 

байгууллага, орон тооны бус нэгжийн чиг үүрэг нэмэгдсэн гэхээсээ илүүтэй одоогийн 

хэрэгжүүлж буй чиг үүргийг нарийвчлан тодорхойлсон.  

Хуулийн төслийн 2.2 дугаар зүйлийн 1-д “Хүүхэд хамгааллын удирдлага, 

зохион байгуулалт нь хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллага, хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны байгууллага, аймаг, нийслэл, дүүргийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн 

асуудал эрхэлсэн байгууллага, сум, хорооны хүүхэд, гэр бүлийн нийгмийн ажилтан, 

харьяа байгууллага, нэгжээс бүрдэнэ”, 2-т “Сум, хороонд ажиллах хүүхэд, гэр 

бүлийн нийгмийн ажилтны орон тоог хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн 

Засгийн газрын гишүүний саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно”, 3-т “Хүүхэд, 

гэр бүлийн нийгмийн ажилтны орон тоог тогтоохдоо нэгжийн нутаг дэвсгэрийн 

хэмжээ, хүн амын нягтаршил, гэр бүл, хүүхдийн тоо зэргийг шалгуур үзүүлэлт 

болгоно” гэж тусгасан байх тул хүүхэд, гэр бүлийн нийгмийн ажилтан 

ажиллуулахтай холбоотой хүний нөөцийн болон захиргааны зардал гарахаар 

байна. 
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2.1. Хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох: 

Хүүхэд, гэр бүлийн нийгмийн ажилтны орон тоог тодорхойлохдоо Гэр бүл, 

хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын орон тооны судалгаа, Засгийн газрын 2010 

оны 334 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан нийгмийн ажилтны норматив, 

орон нутгийн байршил, засаг захиргааны нэгжийн тоог үндэслэв. Орон нутгийн 

хүүхэд, гэр бүлийн нийгмийн ажилтан /хүний нөөц/-ы хэрэгцээг нийт улсын 

хэмжээгээр газар нутгийн байршил, засаг захиргааны нэгжээр тооцов.  

Хүүхэд, гэр бүлийн нийгмийн ажилтны гүйцэтгэх чиг үүрэг нь өдөр бүр, сар, 

жилээр  байнга давтагдан хийгдэх тасралтгүй үйл ажиллагаа учраас чиг үүрэг тус 

бүрээр хөдөлмөр зарцуулалтыг тооцох боломжгүй бөгөөд ийнхүү тооцох 

шаардлагагүй гэж үзэж, хүний нөөцийн хэрэгцээг бүтцээр нэмэгдэх орон тоогоор 

тодорхойлов.  

Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас авсан судалгаагаар одоо нийт 

699 нийгмийн ажилтан ажиллаж байна. 

Харин Засгийн газрын 2010 оны 334 дүгээр тогтоолын хавсралтаар 

батлагдсан нийгмийн ажилтны нормативыг үндэслэсэн тооцон үзэхэд:  

 

Баримталсан норматив: Засгийн газрын 2010 оны 334 дүгээр тогтоолын 

хавсралтаар батлагдсан нийгмийн ажилтны норматив  

Сумын хүн амын 

тоо 

Нийгмийн 

ажилтны тоо 

Хорооны хүн 

амын тоо 

Нийгмийн ажилтны 

тоо 

1000-3000 1 4000-5000                    1.0  

3000-аас дээш 

1+нэмэгдэж 

байгаа 3000 хүн 

ам тутамд 1 

нийгмийн ажилтан 

5000-аас дээш 

 1+нэмэгдэж байгаа 

5000 хүн ам тутамд 1 

нийгмийн ажилтан  

 

Сум, хорооны түвшинд ажиллах нийгмийн ажилтныг Засгийн газрын 2010 оны 

334 дүгээр тогтоолоор баталсан нийгмийн үйлчилгээний жишиг нормативын дагуу 

тооцоход улсын хэмжээнд нийт 1044 нийгмийн ажилтан ажиллах шаардлагатай 

байгаагаас одоо 699 нийгмийн ажилтан ажиллаж байгаа бөгөөд нэмж 345 ажилтан 

ажиллуулах хэрэгцээ байна.      

Хуулийн төслөөр байвал зохих нийт хүний нөөцийг нормативын дагуу 

бүрдүүлэхэд  345 (1044-699) хүн шаардлагатай гэсэн тооцоо гарч байна. Гэр бүл, 

хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын гаргасан судалгаагаар эдгээрийн 225 нь 

нийслэлд, 120 нь орон нутагт хэрэгцээтэй байна.  

Хүний нөөцийн нийт хэрэгцээ = 345 хүн 
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2.2. Хүний нөөцтэй холбоотой гарах зардлыг урьдчилан тооцох 

Зардлын тооцоог хүний нөөцийн, материаллаг, бусад гэсэн 3 зардлын 

бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хувааж, тэдгээрийн нийлбэрийг гаргасны үндсэн дээр 

тодорхойлно. Өмнөх үе шатанд гаргасан ажиллах шаардлагатай хүний нөөцөд 

зардлын бусад бүрдлүүдээс оногдох хэсгүүдийн нийлбэрээр уг зардал тооцогдоно.  

Аргачлалд албан ёсны эх сурвалжаас авсан тоо баримтыг эх сурвалж 

болгохоор заасан тул нэг албан хаагчид ногдох хүний нөөцийн хувьсах зардал 

болон материаллаг зардлын талаарх мэдээллийг санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн 

байгууллага, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас тодруулж, төсөв 

төлөвлөхөд ашигладаг норм, нормативыг харгалзан үзсэн болно. 

Хүний нөөцийн зардлыг тооцох нормативын тухайд төрийн албан хаагчийн 

тохирох ангилал зэрэглэл, цалингийн сүлжээг баримтлав. Сум, баг, хороонд Хүүхэд, 

гэр бүлийн асуудал хариуцсан нийгмийн ажилтны 1044 орон тоог шинээр бий 

болгохоор төлөвлөлөө. Энд Хүүхэд, гэр бүлийн асуудал хариуцсан нийгмийн 

ажилтны орон тоог тооцохдоо Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 334 дүгээр 

тогтоолыг баримтлав. 

Төсвийн тооцоололд Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 275 дугаар 

тогтоолыг баримтлан цалингийн шатлалыг ТЗ-3-5 шатлал болох 717662 төгрөгөөр, 

холбогдох нэмэгдлүүдийг цалингийн сангийн 15%-аар, хоол, унааны хөнгөлөлтийг 

орон нутагт 1 өдөр 5000 төгрөг, нийслэлд 10000 төгрөг байхаар тооцооллыг хийсэн. 

Цалин, байгууллага төлөх НДШ-д 13.8 тэрбум төгрөг, үйл ажиллагааны зардалд 0.8 

тэрбум төгрөг, тавилга эд хогшил, тоног төхөөрөмжийн зардалд 3.1 тэрбум төгрөг 

нийт 17.7 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэж тооцооллоо. 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ НЭГ АЛБАН ХААГЧИЙН  

ЦАЛИНГИЙН ЖИЛИЙН ЗАРДАЛ 

 

(Тэрбум төгрөгөөр) 

№ Зардлын ангилал 
орон 
тоо 

1 хүн Жилд /төгрөг/ 

1 Үндсэн цалин 1044 717,662 8,990,869,536.0 

2 Нэмэгдэл 1044 251,182 3,146,808,096.0 

3 
Хоол, унаа  

648 5,000          38,880,000.0  

4 396 10,000          47,520,000.0  

Цалингийн сан   12,224,077,632.0 

5 НДШ /13.5%/     1,631,056,495.5 

Нийт дүн 13,874,328,112.3 

 

Хүний нөөцийн нийт зардал = 13,874,328,112.3 (13,8 тэрбум) төгрөг 
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2.3.Бусад зардал буюу материаллаг зардал: 

 

Материаллаг зардал: 

Төрийн албан хаагчийн материаллаг зардлыг тооцоход Засгийн газрын 2002 

оны 120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “төрийн албан хаагчийн 

албан ажлын унаа, өрөөний талбайн хэмжээ, тавилга, хэрэгслийн нийтлэг 

жишиг”-ийн  

Дөрөв. Дэс түшмэл /түүнтэй адилтгах албан тушаалтан/-ийн жишгийг 

баримтлав. 

Нэг албан хаагчид ногдох тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах 

зардлын тооцоо 

(Засгийн газрын 2002 оны 120 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт) 

№ Тавилга хэрэгслийн төрөл 
Тоо 

хэмжээ 
Нэг бүрийн үнэ 

Нийт үнэ 

/төгрөгөөр/ 

1 Бичгийн ширээ 1 348,910.0 348,910.0 

2 Бичгийн ширээний сандал 1 250,600.0 250,600.0 

3 Компьютер /иж бүрэн/ 1 1,740,640.0 1,740,640.0 

4 Телефон утас 1 14,120.0 14,120.0 

5 Компьютерын ширээ 1 184,300.0 184,300.0 

6 Бичиг хэрэг хадгалах шүүгээ 1 417,700.0 417,700.0 

Нийт дүн 2,956,270.0 

Нийт 1044 албан хаагчдад тавилга, эд хогшил худалдан авах зардлын 

тооцоо: 

№ 
Албан хаагчийн 

тоо 

1 албан хаагчид тавилга, эд хогшил 

худалдан авах зардал 

Нийт дүн 

/төгрөгөөр/ 

1 1044 2,956,270 3,086,345,880 

                                  Материаллаг зардлын дүн = 3,086,345,880.0 төгрөг  
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2.4. Зардлыг нэгтгэн тооцох: 

 

Хуулийн төсөл батлагдсанаар төр буюу улсын төсөвт шинээр дараах зардал 

үүсэхээр байна:   

Төрийн байгууллагад буюу улсын төсөвт үүсэх нийт зардал 

 

Нийт зардлыг өссөн дүнгээр тооцсон хүний нөөцийн зардал, материаллаг 

зардал, бусад зардлын нийлбэр дүнгээр тооцон гаргана:  

(Тэрбум төгрөгөөр) 

№ Зардлын нэр 
Мөнгөн 

дүн 
Тайлбар 

1. 
Хүний нөөцийн зардал 
/Цалингийн сан, 
байгууллага төлөх НДШ/ 

13.8 
Засгийн газрын 2019 оны 275 дугаар 
тогтоол, 472 дугаар тогтоолын 2 дугаар 
хавсралт 

2. 
Материаллаг зардал 
/Тавилга, эд хогшил, тоног 
төхөөрөмж худалдан авах/ 

3.1 
Засгийн газрын 2002 оны 120 дугаар 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар тооцсон. 

3. Үйл ажиллагааны зардал 0.8 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, 
Сангийн сайдын “Аргачлал, зардлын 
норматив батлах тухай” 2022 оны А/23,27 
хамтарсан тушаалаар батлагдсан "Хүүхэд 
хамгааллын үйлчилгээг санхүүжүүлэх 
аргачлал, үйлчилгээний зардлын 
норматив"-ыг баримтлав. 

Нийт зардал 17.7  

 

Төрийн байгууллагад буюу улсын төсөвт үүсэх  

жилийн зардал 

 

                                                                                                          (Тэрбум төгрөгөөр) 

№ Зардлын ангилал орон тоо 1 хүн Жилд /төгрөг/ 

1 Үндсэн цалин 1044 717,662 8,990,869,536.0 

2 Нэмэгдэл 1044 251,182 3,146,808,096.0 

3 
Хоол, унаа  

648 5,000          38,880,000.0  

4 396 10,000          47,520,000.0  

Цалингийн сан   12,224,077,632.0 

4 НДШ /13.5%/     1,631,056,495.5 

5 
Тоног төхөөрөмж, тавилга эд 
хогшил 

1044 2,956,270 3,086,345,880.0 

6 Үйл ажиллагааны зардал 1,044  828,148,500.0 

Нийт дүн 17,788,822,492.3 
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Төрийн байгууллагад буюу улсын төсөвт үүсэх 

нийт зардлын дүн = 17,788,822,492.3 төгрөг 

Хуулийн төслийг батлан хэрэгжүүлэхэд төрийн байгууллагад буюу улсын 

төсөвт үүсэх нийт зардал 17,788,822,492.3 (17.7 тэрбум) төгрөгийн тооцоо гарч 

байна.  

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТ, САНАЛ 

Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн, 18.1 дэх хэсэгт “Хууль 

тогтоомжийн төслийг баталснаар тухайн хууль тогтоомжийн хүрээнд хамрагдах 

иргэн, хуулийн этгээд, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд үүсэх зардлын 

тооцоог тухай бүр гаргаж, зардал, үр өгөөжийн харьцааг энэ хуулийн 12.1.4-т заасан 

аргачлалын дагуу тодорхойлно” гэж заасны дагуу Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 

шинэчилсэн найруулгын төсөл батлагдсанаар төрийн байгууллагад үүсэх зардлыг 

Засгийн газрын 2016 оны 59 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан 

“Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоо хийх 

аргачлал”-ыг удирдлага болгон зардлын тооцоог гаргалаа. 

 

Аргачлалын 1 дүгээр зүйлийн 1.5-д заасан журмын дагуу зардлыг төрийн 

байгууллагын зардал, хуулийн этгээдийн зардал, иргэнд үүсэх зардал гэсэн гурван 

төрлөөр тооцдог боловч тус хуулийн төслөөр иргэн, хуулийн этгээдийн зардал 

үүсгэхээр шинээр зохицуулалт тусгагдаагүй байна. 

 

Харин Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд 

хийсэн хийсэн зардлын тооцооны үр дүнг нэгтгэн үзэхэд урьдчилсан байдлаар 

нэмэлтээр 17,788,822,492.3 (арван долоон тэрбум долоон зуун наян найман сая 

найман зуун хорин хоёр мянга дөрвөн зуун ерэн хоёр) төгрөгийн зардал төрийн 

байгууллагад шинээр үүсэхээр байна. Энэхүү зардал нь Хүүхэд хамгааллын тухай 

хуулийг хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй чухал тул хялбаршуулах, үүргийг нэгтгэн 

бууруулах боломжгүй гэж дүгнэв. 

 

 

 

---oОo--- 


