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НЭГ. САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
 

 Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, заавар журмыг хэрэгжүүлж, 
биелэлтэд нь хяналт тавин ажилласнаар 2014 оны Үндэсний аудитын газрын санхүүгийн 
болон гүйцэтгэлийн аудитын шалгалтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн зөрчилгүй 
дүгнэлт авсан. Мөн Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн шууд захирагч 
агентлаг, байгууллагуудаас Санхүү, Төсөв, Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаагаар 

манлайлан тэргүүлсэн. 
 Санхүүгийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө, үр дүнгийн гэрээ, бүтээгдэхүүн 
нийлүүлэлтийн гэрээг тогтоосон хугацаанд байгуулж, бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

2014 оны жилийн эцсийн болон 2015 оны 1,2,3-р улирлуудын санхүүгийн тайлан 
тэнцлийг хуулийн хугацаанд гаргаж Үндэсний аудитын газар, Хууль зүйн яамаар хянан 
баталгаажуулж, Сангийн яамны Э-тайланд цахим хэлбэрээр шивж оруулсан. Санхүүгийн 
тайланг бэлтгэхдээ нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл суурийг баримтлан, бүх төрлийн 
ажил гүйлгээг нягтлан бодох бүртгэлийн давхар бичилтийн зарчмаар бүртгэсэн ба 
хөрөнгийг нэрлэсэн үнээр нь болон анхны өртгөөр нь үнэлж, хөрөнгөнд элэгдэл байгуулан 
элэгдлийн зардлыг бүртгэсэн. 

Сангийн сайдын 2012 оны 276 дугаар тушаалаар баталсан “Төсвийн байгууллагын 
мөнгөн кассын ажиллагааны журам”-ыг мөрдлөг болгон их сургуулийн мөнгөн кассын  
сахилга батыг чандлан сахиж гүйлгээг анхан шатны бүрдэл болсон баримтаар хийж, 
үлдэгдлийг өдөр тутам  гаргуулж, байвал зохих бэлэн мөнгөний хэмжээг 14 хоног тутам 
тоолж, хяналт тавин удирдлагад танилцуулж хэвшсэн ба “Жижиг мөнгөн сан”-д тогтмол 
дүүргэлт хийж, тайланг тухай бүр Хууль зүйн яамны Төрийн сангаар хянуулж 
баталгаажуулан ажилласан.  

Бараа материал, мөнгөн хөрөнгийн тайланг хариуцсан нярав нар сар бүр гаргаж, 
нягтлан бодогч анхан шатны баримтуудтай тулгалт хийж шалган хүлээн авч агуулахын 
бүртгэлийг баталгаажуулж ажилласан. Мөн хөрөнгийн хөдөлгөөн гарсан тухай бүрт эд 
хариуцагчийн карт, тээврийн хэрэгсэл, барилгын хувийн хэрэг, техник тоног төхөөрөмжийн 
паспортын хөтлөлтийн баяжуулалтыг санхүүгийн тайлантай тулгалт хийж хянаж хэвшсэн.      

Нягтлан бодогч нар тайланг хүлээн авч боловсруулан нягтлан бодох бүртгэлийн 
хураангуй болон дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хөтөлж, анхан шатны баримтын бүрдэлтийг 
нягтлан, баримтыг үдэж, агуулахын бүртгэлийн дэвтэрийг баталгажуулсан.  

Их сургуулийн 2015 оны төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах санал, тооцоо 
судалгааг  боловсруулан ХЗЯ, СЯ-нд тус тус хүргүүлсэн.  

 Сангийн сайдын 2015 оны 45 дугаар тушаал гарч Оюутны тэтгэлэгийн зардлаас 45,0 
сая төгрөгийг Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмжийн зардалд шилжүүлсэн 
нэмэгдүүлсэн. 

Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, өр, авлагын мэдээг хугацаанд гарган 
Хууль зүйн яам, Сангийн яамны Төрийн сангийн газарт хянан баталгаажуулан өгч байсан.  

Санхүүгийн  “Acolous” программд  Сангийн сайдын 2015 оны 07 дугаар тушаалаар 
батлагдсан төсвийн зардлын ангилал, кодын шинэчлэл, өөрчлөлтийг  санхүүгийн 
тооцоолох компаниар хийлгэн мөнгөн гүйлгээ,  няравуудын  тайланг шивж оруулсан. 

Тус их сургуулийн 2015 оны батлагдсан төсвийн нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн 
зардалд багш алба хаагч, сонсогч нарын дүрэмт хувцасны 743749,1 мянган төгрөг 
батлагдаж, Сангийн яамны худалдан авах ажиллагааны ppmis.mn сайтад төлөвлөгөөг 
байршуулсан байна. Алба хаагч, сонсогчдын нэгдсэн дүрэмт хувцас нийлүүлэх нээлттэй 
тендер шалгаруулалтыг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан авах ажиллагааны 
газар зохион байгуулж явуулснаар Хууль зүйн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргаас 
ирүүлсэн шалгарсан компаниудтай гэрээ байгуулах эрх олгосон зөвлөмжийн дагуу 8 багцад 
5 компанитай бэлтгэн нийлүүлэх гэрээг байгуулсан. Гэрээний дагуу бүх хувцас 
нийлүүлэгдэж актаар хүлээлцэн тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулсан. Тендер 
шалгаруулалтын дүнд оролцогч компаниудын үнийн санал доогуур орж ирснээс 160,0 сая 
төгрөгийн хэмнэлт гарган ажилласан. Компаниудын хувцас хийх гүйцэтгэлд явцын хяналтыг 
3 удаа Хангамж үйлчилгээний газартай хамтран хийсэн. Гэрээний нөхцөлд заасан биеээс 
хэмжээ авах байдлаар дүрэмт хувцасыг хийснээр ямар нэг зөрчил гаргаагүй үйл ажиллагаа 



хэвийн явагдсан. Дүрэмт хувцас олгох хуваарийг гарган Санхүү, хангамж үйлчилгээний 
газрын даргаар батлуулан хуваарийн дагуу хувцасны картанд бүртгэн хангалтыг бүрэн 
хийсэн. Худалдан авах ажиллагааны тайлан гарган Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн.  

Их сургуулийн Захирлын 2015 оны А/74 тоот тушаалаар баталсан ажлын хэсэг 
худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулахдаа Засгийн газрын 2012 оны 68 дугаар 
тогтоолыг үндэслэн босго үнээс хэтрээгүй тохиолдолд 3-аас дээш бэлтгэн нийлүүлэгчээс 
үнийн судалгаа авч харьцуулалтын аргыг хэрэглэж хоол, аж ахуйн материал, урсгал засвар, 
багаж хэрэгсэл, техник хэрэгслийн хангалтыг хийж байна.  

Бэлтгэн нийлүүлэгч байгуулагуудаас үнийн судалгаа авч харьцуулалтын аргаар 
бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгосны дагуу 266 байгууллага, хувь хүмүүстэй гэрээ байгуулан 
худалдан авалтыг зохион байгуулж, хөрөнгийг хүлээн авсан актыг үндэслэн сар бүр тооцоо 
нийлсэн актаар баталгаажуулан, худалдан авалтын явцад хяналт тавьж, зөрчлийг арилган 
гэрээний хэрэгжилтийг ханган ажилласан. 

Өр, авлага үүсгэхгүй ажиллах төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа ба 11 
дугаар сарын 30-ны байдлаар 121872.1 мянган төгрөгний өртэй ба авлагыг өмнөх жилээс 
1480,5 мянган төгрөгөөр бууруулан ажилласан байна.  

Хууль зүйн сайдын 2015 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/103 тоот тушаалаар 
баталсан удирдамжийн дагуу Хууль зүй яамны Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын 
газраас 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг тус их сургуулийн 2014 оны санхүүгийн зарим 
үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж заавар зөвлөмж өгсөн. Уг хяналт шалгалтанд 
шаардлагатай санхүүгийн баримт, тушаал шийдвэрийг гарган өгч хамруулсан ба холбогдох 
албан тушаалтан нарыг бэлэн байлгаж уулзуулж ажилласан.  

Хөрөнгийн бүртгэл хөтлөлт, цаг ашиглалт, хүний нөөц, хувцасны программыг 
санхүүгийн программтай холбох бэлтгэл ажлыг хангасан ба 4 программыг холбоход 
шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэр дутагдалтай байгаа тул түр хугацаагаар хойшлогдоод 
байна.  Нэгдсэн программтай болсноор алба хаагчийн болон хөрөнгийн бүртгэл сайжирна.  
Цаг ашиглалтын программын хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэснээр программын 
шинэчлэл хийгдэж хүний нүүрээр бүртгэдэг болж, цаг ашиглалтын үр дүнг нэмэгдүүлээд 
байна.   

Санхүүгийн ажилтнуудын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор санхүүгийн 
албаны алба хаагч нарыг ээлж дараалалтай санхүүгийн болон бусад мэргэжлийн 
сургалтанд байнга хамруулснаар 1 алба хаагч эрх зүйчээр, 1 алба хаагч бизнесийн 
удирдлагын менежерээр давхар мэргэжил эзэмшсэн. Мөн Шилэн дансны тухай хууль, 
түүнийг дагаж мөрдөх журмыг хэрэгжүүлэх сургалтад 5 нягтлан бодогч, Худалдан авах 
ажиллагааны сургалтад 3 нягтлан бодогч, Монголын мэргэшисэн нягтлан бодогчдын 
институтын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад 4 нягтлан бодогч, Хууль зүйн яамнаас зохион 
байгуулсан санхүүгийн чиглэлийн сургалтад 1 эдийн засагч, 6 нягтлан бодогч тус тус 
хамруулан суралцуулсан.  

2016 оны урсгал болон хөрөнгө оруулалтын зардлын төсвийн  төсөл, 2017-2018 оны 
төсвийн төсөөллийг гарган ХЗЯ, Сангийн яаманд хүргүүлэн хамгаалсан. 

 
ХОЁР. ТӨСВИЙН ОРЛОГО 

 

 
№ 

 
Үзүүлэлт 

 
Төлөвлөгөө 

 
Гүйцэтгэл            

 
Хувь 

 
1 

 
Урсгал төсөв 10,239,542,300.00    9,807,065,592.00 

 
95,7 

 
2 

 
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 

              
161,900,000.00  

        
382,942,263.00  

 
236,5 

 
3 

 
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого 

                
49,980,000.00  

        
116,307,144.00  

 
232,7 

 
4 

 
Сургалтын төрийн сангийн орлого 

  
99,193,677.00 

 

 
5 

 
Урд оны төсвийн хэмнэлт  

  
113,592,840.37 

 

 
6 

 
Хөрөнгө оруулалт  

 
22,269,700,000.00 

 
17,386,144,466.00 

 
78,0 

  
Орлогын дүн 

 
32.721.122,300 

 
27.908.245.982,37 

 



 
Өвлийн амралтаараа хөдөө орон нутагт амарсан 71 сонсогчдын зам зардлын 

7604000 төгрөгний материалыг шалгаж, тооцоо хийн  хүлээн авч, сургалтын төрийн сангаар 
хянуулан баталгаажуулж олгосон. 

 
 

ГУРАВ. ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА 
 
 

 
Үзүүлэлт 

 
Төлөвлөгөө 

 
Гүйцэтгэл            

Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 
      

5,748,873,800.00  
    

5,748,464,659.00  
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх 
шимтгэл 

         
134,984,100.00  

       
134,984,100.00 

Байр ашиглалтай холбоотой тогтмол зардал 
         

563,894,800.00  
       

555,544,032.72  

Хангамж бараа материалын зардал 
         

153,615,900.00  
       

149,174,535.70  

Нормативт зардал 
      

2,025,355,000.00  
       

990,508,793.18  

Эд хогшил, урсгал засварын зардал 
         

230,737,900.00  
       

230,184,143.00  

Томилолт, зочний зардал 
           

24,242,400.00  
         

24,181,995.00  
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний төлбөр 
хураамж 

         
148,722,700.00  

       
132,461,572.40  

Бараа үйлчилгээний бусад зардал 
         

473,006,700.00  
       

468,235,730.00  

УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 
         

929,171,100.00  
       

707,234,215.00  

Барилга байгууламж 22,269,700,000.00 17,386,144,466.00 
  

 

 Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/166, 2015 оны А/56 дугаар тушаалаар батлагдсан бүтэц, 
орон тооны дагуу цалингийн программаар сар бүрийн 10, 25-нд цалинг бодож, цалингийн 
тооцооны баримтыг хүн бүрээр хэвлэн гаргаж гарын үсэг зуруулан олгосон.  Цалингаас 
суутгаж байгаа ХАОАТ, НДШ-ийн тооцоо, тайланг Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтэс, 
Нийгмийн даатгалын хэлтэст хуулийн хугацаанд гарган өгч хэвшсэн ба  эрүүл мэндийн 

болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн хөтлөлтийг сар бүр хийж баталгаажуулсан. 
Мөн их сургуулийн сонсогч оюутан нарын цолны цалинг сар бүр ирүүлсэн ирцийн 

тодорхойлолт, тушаалын дагуу бодож сонсогч бүрийн харилцах дансанд нь шилжүүлэн 
олгосон. 

 
 ДӨРӨВ. ЗАРДЛЫН ТАЛААР 

 
2015 оны дулаан, цахилгаан, ус ашиглах гэрээг шинэчлэн хийсэн ба Баянзүрх 

дүүргийн Ус сувгийн удирдах газартай тооцоо нийлж зөрчлийг арилгуулж, өр, авлагагүй 
ажилласан. Гэрэл цахилгааны зардлын хэрэглээг бууруулах үүднээс ашиглаагүй гэрлүүдийг 
унтраах, хүчин чадал ихтэй цахилгаан тоног төхөөрөмж /ус буцалгагч, халаагуур, сэнс/-ийг 
ашиглахгүй байх санамж бичгийг хэвлэн байршуулсан, гадна гэрэлтүүлэгүүдийг ертөнцийн 
гэрэл гарсан тохиолдолд автоматаар унтардаг болгосон ба усны хэрэглээ, алдагдлыг 
багасгах зорилгоор 00 суултуур, усны крант, ус дамжуулах хоолой, шугамын гэмтлийг 7 
хоног бүр тогтоон 6,5 сая төгрөгийн урсгал засвар хийсэн, өвөлжилтийн бэлтгэлийг сайн 



хангасантай холбоотой дулааны алдагдал гараагүй зэргээс тогтмол зардлыг хэмнэж 
ажиллаж  байна. 

Урсгал засварын зардалаар хоолны заал,  хичээлийн 1,2,3-р байрны зарим анги 
танхим, коридор, агуулахууд, сантехник, цахилгаан, Гүнжийн хоолой дах сургалын 
дадлагын цогцолборт шаардлагатай засвар үйлчилгээг хийж 81,2 сая төгрөгийг зарцуулсан. 
Хичээлийн 1,2-р байрны агуулахуудыг цэвэрлэн, актлагдсан тавилга, эд хогшил, техник 
хэрэгслүүдийг устгаж, эмх цэгцийг сайжруулан гэрэлтүүлэг, хаягжуулалт хийж бүрэн 
дуусгасан.  

Сургалтын 33 автомашинуудад өдөр тутмын болон урсгал үйлчилгээг тогтмол хийж 
хэвшсэн ба автомашины улсын үзлэгийг угтан 18 тээврийн хэрэгслийн агаар шүүгч, маслын 
шүүрийг шинээр тавьж, масло тосолыг сольж бүрэн үйлчилгээ хийснээр машины эд ангийн 
эвдрэл багасч зардал хэмнэгдсэн. Мөн 10 тээврийн хэрэгслийн амартизатор, бусад 
сэлбэгийг авч засварлах зэрэгт 13,6 сая төгрөг зарцуулсан. Энэ оны 11 дүгээр сард 
автомашинуудад 2,4 сая төгрөгийн өвлийн тосолгоо үйлчилгээг хийж өвөлжилтийн 
бэлтгэлийг бүрэн хангасан.   

  Эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх иж бүрдэлийг 275000 төгрөгөөр, эмнэлгийн 
аппарат, багаж, хэрэгсэл /8 нэр төрөл/-ийг 6474500 төгрөгөөр худалдан авах хөрөнгийн 
асуудлыг шийдвэрлэн, эдгээр хөрөнгийг орлогод авч данс бүртгэлд тусган ашиглаж байна. 
Мөн нэн шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэлийг худалдан авахад 1,5 сая төгрөг, 2 сарын 
эмийн нөөцөнд 1,2 сая төгрөгийг тус тус зарцуулсан.  

Тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэгийг угтан Их сургуулийн дансанд бүртгэлтэй 
автомашинуудыг улсын техникийн үзлэг, оношлогоонд орох татварт 2670100 төгрөг, 
оношлогооны төлбөрт 293200 төгрөгийн асуудлыг батлагдсан зардлын төсвөөс гарган 
үзлэг, оношлогоонд бүрэн хамруулсан.   

Хичээл үйлдвэрлэл, дадлага хийхэд 377863,8 мянган төгрөг, эрдэм шинжилгээ 
судалгааны ажил хийхэд 37485,0  мянган төгрөг, ном хэвлэл авахад 28360,0 мянган 
төгрөгөөр тус тус худалдан авч сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулсан.  

Их сургуулийн эрдэмтэн, доктор, багш, алба хаагч, нарын бүтээсэн 1735 ширхэг ном, 
сурах бичгийг 26,5 сая төгрөгөөр худалдан авч батлагдсан хуваарийн дагуу тараан олгож, 
санхүүгийн тайлан тэнцэлд тусган номын фондын нэмэгдүүлснээр багш, алба хаагч, 
сонсогч нарын мэдлэг дээшилсэн. Мөн албан байгууллага, хувь хүмүүс, багш нараас 458 
ширхэг 702,0 мянган төгрөгийн номыг хандивласаныг орлогод авч үнэн зөв тайлагнаснаар 
их сургуулийн хэмжээнд 56772 ширхэг номтой болоод байна. 

Их сургуулийн алба хаагчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, туршлага судлах 
үүднээс гадаад оронд 23 алба хаагчийг 44,1 сая төгрөгөөр, дотоодын сургалтад 66 алба 
хаагчийн 13,8 сая төгрөгөөр, нийт 57,9 сая төгрөгийн зардлыг байгууллага хариуцсан 
хамруулсан.  

Алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс Их сургуулийн дотоод 
журмыг үндэслэн 71 хүнд 16,5 сая төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, 12 алба 
хаагчид цэргийн өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нь олгох тэтгэмжид 260,8 сая төгрөг, орон 
сууц худалдан авах болон орон сууцны нөхцлөө сайжруулах 26 алба хаагчид 117,0 сая 
төгрөгийг их сургуулийн захирлын тушаалаар тус тус олгосон. 

Их сургуулийн алба хаагчдаас өрх толгойлсон эмэгтэй, амьжиргааны баталгаажих 
түвшингээс доогуур орлоготой алба хаагч нарт түлээ нүүсний хөнгөлөлт олгох хөрөнгийн 
асуудлыг шийдвэрлэн Захирлын тушаалаар 200 алба хаагч /давхардсан тоогоор/-дад 18,8 
сая төгрөгийн буцалтгүй тусламж олгосон. 

Их сургуулийн Захирлын тушаалаар 12 алба хаагчид цэргийн өндөр насны тэтгэвэрт 
гарахад нь олгох нэг удаагийн тэтгэмжид 260,8 сая төгрөгийг зарцуулсан. 

 
ТАВ. ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ   

 
Их сургуулийн 2015 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан Их 

сургуулийн захирлаар баталгаажуулан, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд: Сургалтын 
болон албан ажлын хэрэгцээнд 104 компьютерийг 125,1 сая төгрөг, 8 принтерийг 2,3 сая 
төгрөг, 40 ширхэг эко самбарыг 36,3 сая төгрөгөөр, 1ш ухаалаг самбар, 3ш цахим индэр 
24,1 сая төгрөгөөр, 2-р хоолны тогоог 3,8 сая төгрөг, номын санд дохиололтой хаалга 2,2 
сая төгрөг, угаалгын машин 3,0 сая төгрөгөөр батлагдсан төсөвт багтаан харьцуулалтын 
аргаар гэрээ байгуулан худалдан авалт хийж, барааг хүлээн авсан актаар гэрээг дүгнэн, 



хөрөнгийг холбогдох данс бүртгэлд тусган, эд хариуцагч бүрийн картанд бүртгэн 
баталгаажуулан ашиглаж байна. 

Үндсэн хөрөнгийн техник тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, тавилга эд хогшлийг 
бүрэн баркоджуулан дуусгасан ба дахин зарим доголтой байгаа зүйлийг сайжруулан 
шинэчлэл хийж хөрөнгийг бүртгэлд бүрэн хамруулан ашиглалтыг дээшлүүлж, ашиглах 
боломжгүй шаардлага хангахгүй хөрөнгийг зохих байгууллагын шийдвэрийг үндэслэн 
акталж устган данс бүртгэлээс хассан. Хөрөнгийн элэгдлийн загварыг гаргасан байна.   

Хөрөнгийг баркоджуулснаар хөрөнгийн эмх цэгц, хадгалалт хамгаалалт сайжирсан 
ба дутагдал шамшигдал гаргахгүй байх нөхцөл бүрдээд байна.  

Үндсэн хөрөнгийн шинж чанар, ашиглалтын байдалд үзлэг хийж, элэгдэл 
хорогдолоороо анхны өртөгөө бүрэн нөхсөн цаашид засварлах, ашиглах боломжгүй болсон 
хөрөнгүүдийг Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл, Захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн 
шийдвэр гарган Хууль зүйн яам, Төрийн өмчийн хороонд актлуулахаар саналаа 
хүргүүлснээр Төрийн өмчийн хорооны 2015 оны 221 дүгээр тогтоол гарч, уг тогтоолыг 
үндэслэн Их сургуулийн захирлын 2015 оны А/92 тоот тушаал гарч 242551,3 мянган 
төгрөгний үндсэн хөрөнгийг акталж, данс бүртгэлээс хасаж, устгал хийгдсэн. 

Их сургуулийн хэмжээнд байгаа 9 агуулах /хичээлийн 1,2,3-р байрны-3, хүнсний-1, 
хувцасны-1, зэвсгийн-2, бичиг хэргийн-1, тусгай хэрэгслийн-1/-ын эмх цэгц, хадгалалт 
хамгаалалт, шаардлага хангасан эсэх байдалд Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн дарга, 
гишүүд үзлэг шалгалт хийж, үүрэг даалгавар өгсөний дагуу урсгал засвар хийх төсөв 
боловсруулан батлуулж хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэн засвар хийж ашиглалтын 
байдлыг сайжруулсан. Агуулахад байгаа хөрөнгийг ашиглалтын байдлаар нь ялгалт хийж, 
хураан эмх цэгцийг сайжруулсан ба хаалга үүдний бэхэлгээг өөрчлөн шинэчилсэн. Мөн 
агуулахын цахилгаан, сантехникийн гэмтэлийг засаж галын аюул гарах нөхцлийг 
бууруулсан. 

Эд хөрөнгийн тооллогыг хуулийн хугацаанд жилд 2 удаа явуулж, тооцоог бодож, 
дүнг Захирлын зөвлөлийн хурлаар оруулан, өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэн ажилласан 
ба улсын төсвийн хөрөнгөөр худалдан авсан болон хандиваар ирсэн, актлагдсан, 
шилжүүлсэн хөрөнгүүдийн хөдөлгөөнийг хийж тайлан тэнцэлд тусгасан. 

 Үүнд: Улсын төсвийн санхүүжилтээр 255,8 сая төгрөгийн үндсэн хөрөнгө, 1435,9 сая 
төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгө худалдан авсан, Төрийн өмчийн хорооны 2015 оны 95, 601 
дугаар тогтоолоор ШШГЕГ-аас 9 нэрийн 10 ширхэг 16,2 сая төгрөгийн техник, хэрэгсэл, 5 
нэрийн 95 ширхэг 10,8 сая төгрөгийн тавилга эд хогшил, ЦЕГ-аас жолооны сургалтад 18,8 
сая төгрөгийн 2 суудлын автомашин, Төрийн өмчийн хорооны 2015 оны 3/1933 тоот албан 
бичгээр Хууль зүйн яамнаас 2 нэрийн 1,6 сая төгрөгийн үнэ бүхий хурлын ширээ сандал тус 
тус балансаас балансад шилжин ирснийг Захирлын тушаал гарган орлогод авч тайлан 
тэнцэлд үнэн зөв тусгасан. Мөн Төрийн өмчийн хорооны 2015 оны 1а/2666 тоот албан 
бичгийг үндэслэн Захирлын А/198 дугаар тушаалаар хамтран ажилладаг байгууллага, хамт 
олон, үе үеийн төгсөгч нараас 30 нэрийн 76 ширхэг 61,7 сая төгрөгийн тавилга, техник 
хэрэгсэл бэлэглэснийг хандиваар орлогод авч бүртгэн эд хариуцагч нарт картлан олгож 
бүртгэлээр болон биетээр хяналт тавин ажилласан. 

Гүнжийн хоолой дахь сургалтын дадлагын цогцолбор барих ажлын хүрээнд хийгдсэн 
жагсаалын талбай, халуун усны барилга, агаарын цахилгааны эх үүсвэр, худаг, бие засах 
байр, мэдээллийн технологийн хэрэгсэл, шугам, сүлжээний утас зэргийг холбогдох данс 
бүртгэлд тусган авч, эд хариуцагчийн картанд бүртгэн харуулд хүлээлгэн өгсөн. Мөн 2015 
онд сонсогчийн 2 сууцыг 36,0 сая төгрөгөөр, гал тогоо, штаб, эмнэлгийн байруудыг 21,0 сая 
төгрөгөөр, сонсогчийн хоолны заал /сүүдрэвч/ 6,7 сая төгрөгөөр, гадна талбайн гэрэлтүүлэг 
зэргийг бариулж ашиглалтанд оруулж холбогдох данс бүртгэлд тусган тайлагнасан. 
Хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтын байдалд ажлын шаардлагаар болон гэнэтийн үзлэг 
шалгалт хийж зөрчлийг арилган ажилласан.  

 
ЗУРГАА. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ  

 
Их сургуулийн хөрөнгө оруулалтын 2015 оны батлагдсан төсвийн сарын хуваариар 

22269,7 сая төгрөг батлагдснаас 3000 сонсогчийн хичээлийн төв байрны барилга угсралтын 
ажлын гүйцэтгэлд 17386,1 сая төгрөгийн санхүүжилтийн эрхийг нээлгүүлэн гүйцэтгэгч Грийн 
ресурс констракшн ХХК, ХХЕГ-ын ХОБЗА /техник хяналтын зардал/-ны харилцах 
данснуудад шилжүүлсэн. 

. 



Их сургуулийн 3000 сонсогчийн хичээлийн төв байрны барилга угсралтын ажлын 
гүйцэтгэл, техник хяналтын тайлан, санхүүжилтийн мэдээг хагас бүтэн жилээр гарган 
Үндэсний аудитын газар, Хууль зүйн яаманд тус тус хүргүүлсэн. 

Барилгын ажлын бодит гүйцэтгэл 95 орчим хувьтай байна. 
   Их сургуулийн 3000 сонсогчийн хичээлийн төв байр 2015 онд ашиглалтанд 

орохтой холбоотой түүнд суурилагдах 2,3 тэрбум төгрөгийн тавилга, тоног төхөөрөмж, 
техник хэрэгсэлийн тооцоо, үнийн судалгаа, танилцуулгыг гарган хөрөнгийн асуудлыг 
шийдвэрлүүлэх саналаа Хууль зүйн яаманд хүргүүлсэн боловч 2016 оны хөрөнгө 
оруулалтын төсөвт мөнгө тусгагдаагүй, урсгал зардлын төсөвт 256,0 сая төгрөгийг тавилга, 
багаж хэрэгслийн зардалд тусган батлуулсан. Мөн сургалтын үйл ажиллагаанд 
шаардлагатай лаборатори байгуулахад техник, тоног төхөөрөмж, хэрэгслийн тооцоо 
судалгааг гарган олон улсын байгууллагын төсөлд хамрагдахаар 2,0 сая долларын 
материалыг гарган Хууль зүйн яаманд хүргүүлээд байна.    

 
ДОЛОО. ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

 
 Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 1-р сарын 18-ны өдрийн 17-р тогтоолоор 
баталсан “Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын дагуу Их 
сургуулийн санхүүгийн үйл ажиллагааг бие даасан байх, ил тод, нээлттэй байх зарчим дээр 
тулгуурлан өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын 
дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь санхүүгийн мэдээллийн самбар, цахим хэлбэрээр тухай бүр 
байрлуулсан.  

Шилэн дансны тухай хууль, түүнийг дагаж мөрдөх журмыг хэрэгжүүлэх үүднээс тус их 
сургуулийн 2015 оны батлагдсан төсөв, 2015 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, 
тендерийн худалдан авалт, 2014 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт, 2015 
оны эхний 11 сарын байдлаархи төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, 5,0 сая төгрөгнөөс дээш 
дүнтэй гүйлгээ, өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрүүдийг холбогдох файлуудын хамт   
Сангийн яамны болон их сургуулийн шилэн данс, санхүүгийн мэдээллийн самбарт тухай 
бүр байршуулан олон нийтэд ил тод мэдээллэсэн.  

Шилэн дансны гүйцэтгэлийн тайланг улирлаар нь “Мэдээлэл байршуулах тайлангийн 
маягт”-ын дагуу гарган ХЗЯ,  Үндэсний аудитын газарт хүргүүлсэн. 

“Улсын төсвийн Хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх бараа, ажил, үйлчилгээний тендер 
шалгаруулалтын талаар үндэсний хэмжээний өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
олон нийтэд түгээж, Сангийн яамны Хууль, худалдан авах ажиллагааны бодлогын газар, 
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Худалдан авах ажиллагааны газрын цахим хуудас 
болон сургуулийн санхүүгийн мэдээллийн самбарт ойлгомжтой байдлаар байрлуулан, 
тендер шалгаруулалтын явцын ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна.  

 Худалдан авах ажиллагааны тайланг хуулийн хугацаанд гарган Хууль зүйн яаманд 
хүргүүлсэн ба эх хувиар нь их сургуулийн www.leu.gov.mn веб сайт болон санхүүгийн 
мэдээллийн самбарт байршуулсан.  

Ил тод, шударга, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчимд суурилсан 
худалдан авах ажиллагааны бодлого баримтлан, байгууллагын дотор мөрдөх журмыг 
батлуулан мөрдөн ажиллаж байна. 

Монгол улсын “2015 оны Төсвийн тухай” хуулиар батлагдсан их сургуулийн 2015 оны 
төсвийг байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогтой уялдуулан боловсруулан гаргасан сарын 
хуваарь, 2015 оны төсвийн гүйцэтгэл, 2015-2017 оны төсвийн төсөөллийг Их сургуулийн 
www.leu.gov.mn веб сайт болон санхүүгийн мэдээллийн самбарт байршуулан сургуулийн 
бие бүрэлдэхүүнд тухай бүр мэдээлэл авах боломжоор ханган ажилласан.  

Их сургуулийн 2014 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, 2015 оны төсвийн 
гүйцэтгэлийн болон өглөг, авлагын мэдээ/байгууллага, хувь хүмүүс, алба хаагч нараар 
гарган/, улирал бүрийн санхүүгийн тайланг сургуулийн удирдлага, алба хаагч нарт 
ойлгогдох байдлаар санхүүгийн зардлыг бүлэглэн гаргаж их сургуулийн www.leu.gov.mn веб 
сайт болон санхүүгийн мэдээллийн самбарт байршуулан мэдээлж, хяналт тавих 
боломжоор ханган ажилласан. 
 Их сургуулийн 2014 оны санхүүгийн тайланд Үндэсний аудитын газар аудит хийсэн 
дүгнэлт, зөвлөмжийг бүрэн эхээр нь их сургуулийн www.leu.gov.mn веб сайт болон 
санхүүгийн мэдээллийн самбарт байршуулсан, мөн сургуулийн захирлын холбогдох 
удирдлагуудад танилцуулж цаашид авах арга хэмжээний талаар үүрэг даалгавар авч 
хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

http://www.leu.gov.mn/
http://www.leu.gov.mn/
http://www.leu.gov.mn/
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 Төсвийн урсгал санхүүжилтээр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авахдаа үнийн 
судалгааг 3-аас дээш бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудаас авч, харьцуулалтын аргыг 
хэрэглэн, худалдан авах гэрээ байгуулж, гэрээг актаар дүгнэн худалдан авах үйл 
ажиллагааг явуулж байна.  
 

Дүгнэлт: 
 
  
 Тус их сургуулийн санхүүгийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж, эдийн засгийн хувьд 
жилээс жилд өсөн бэхжиж сургалтын материаллаг бааз өргөжиж, сургалтын орчин сайжирч, 
сургалт явуулах таатай нөхцлийг бүрдүүлж байна.  
 

Цаашид тавих зорилт 
 
 Тус их сургуульд ашиглагдаж буй үндсэн хөрөнгийг нэг бүрчлэн баркоджуулах, 
хөрөнгөнд бүртгэлээр болон биетээр тавих хяналтыг сайжруулах, хадгалалт, хамгаалалтын 
орчинг боловсронгуй болгох, үргүй зардлыг багасгах, хэмнэлттэй, үр дүнтэй ажиллах 
 
 

САНХҮҮ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛБА  
 
 
 
 
 
 

 

 


