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Санхүүгийн үйл ажиллагаа 
 

 Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, çààâàð æóðìûã õýðýãæ¿¿ëæ, 
áèåëýëòýä íü õÿíàëò òàâèí àæèëëàñíààð 2015 оны Үндэсний аудитын газрын санхүүгийн 
болон гүйцэтгэлийн аудитын шалгалтаар ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãàà õýâèéí зөрчилгүй 
ä¿ãíýëò авсан. Мөн Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний төсвийн шууд захирагч 
агентлаг, байгууллагуудаас Санхүү, Төсөв, Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаагаар 

манлайлан тэргүүлсэн. 
 Санхүүгийн ¿éë àæèëëàãààíû жилийн төлөâëºãºº, ¿ð ä¿íãèéí ãýðýý, á¿òýýãäýõ¿¿í 
íèéë¿¿ëýëòèéí ãýðýýã òîãòîîñîí õóãàöààíä байгуулж, бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

2015 оны жилийн эцсийн болон 2016 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 2016 оны төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах санал, тооцоо 
судалгааг  боловсруулан ХЗЯ, СЯ-нд тус тус хүргүүлсэн.  

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, кодыншинэчлэл, өөрчлөлтийг  санхүүгийн тооцоолох 
компаниар хийлгэн мөнгөн гүйлгээ,  няравуудын  тайланг шивж оруулсан. 

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.  

Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/166, 2015 оны А/147  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. 

Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагуудын хамтран ажиллах 
сургалт, Азийн хөгжлийн сангийн төсөл, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны оюутан 
санаачлагын төслүүдийн санхүүжилтийг нэмэлт санхүүжилтийн дансаар хүлээн авч 
зарцуулалтанд хяналт тавьж, тайланг гарган хүргүүлсэн 

Санхүүгийн ажилтнуудын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх хүрээнд 1 албан хаагч 
мэргэшсэн нягтлан бодогчийн сургалтанд сууж шалгалт өгөн мэргэшсэн нягтлан бодогчийн 
хугацаагүй эрх авсан. 

2 албан хаагч Ахисан шатны боловсролын сургуулийн Аюулгүй байдал судлалын 
магистрын ангид, 1 албан хаагч цагдаагийн эчнээ ангид элсэн суралцаж байна. 
1 албан хаагч Төсвийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах 
сургалтанд сууж тендерийн комисст орж ажиллах 3 жилийн эрхтэй А-3 гэрчилгээ авсан. 

2 албан хаагч улсын өмчийн үзлэг, тооллого явуулах сургалт, 1 албан хаагч шилэн 
дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбоотой сургалт, 2 албан хаагч Онцгой 
байдлын ерөнхий газар, НҮБ-ын хамтарсан “Гамшгийн эрсдэл тооцсон төсөвлөлт” нэртэй  
сургалтанд хамрагдсан. 

 
 

1.0 Эрх зүйн шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх зорилгын хүрээнд: 
 

1.1 Их сургуулийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудит хийх эрх 
зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулж батлуулан мөрдөж ажиллах; 
 
Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой эрх зүйн баримт бичгүүдийн эмхтгэлийг 

шинээр гарсан болон шинэчлэгдсэн эрх зүйн баримт бичгүүдээр баяжуулан, хүчингүй 
болсон эрх зүйн баримт бичгүүдийг хасч нэгтгэн хэвлэж үйл ажиллагаандаа ашиглаж 
ажилласан. 

2016 оны 1-р сард шилэн дансны нэгдсэн программ өөрчлөгдсөнтэй холбоотой 1 алба 
хаагч сургалтанд хамрагдаж, шинэчлэгдсэн мэдээллийн дагуу 2016 оны “Шилэн дансны 
тухай” хууль хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө боловсруулан Их сургуулийн захирлаар 
батлуулж хэрэгжүүлэн ажилласан. Уг төлөвлөгөөний дагуу шилэн дансны нэгдсэн цахим 
хуудсанд 2016 оны батлагдсан төсөв, тодотгосон төсөв, сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн 
мэдээ, хэмнэлт, хэтрэлтийн шалтгаан, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, дараа 
жилийн төсвийн төсөл, тайлан, цалингаас бусад 5 саяас дээш үнийн дүн бүхий гүйлгээ, 5 
сая төгрөгөөс дээш худалдан авалтын гүйлгээ хөрөнгө, мөнгө зарцуулах  шийдвэр, 
байгууллагын батлагдсан орон тооны мэдээлэл, 2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
хийсэн аудитын дүгнэлт, аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтийг 
бүрэн эхээр нь хуулийн хугацаанд тус тус байршуулсан.  

Мөн эдгээр мэдээллийг их сургуулийн цахим хуудас болон санхүүгийн мэдээллийн 
самбарт байршуулж албан хаагчдыг мэдээллээр ханган ажилласан. 

Үндэсний аудитын газрын “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтийн  шалгалтанд 
“зөрчилгүй” дүгнэлт авсан. 

 
2.0. Хууль зүйн нэгдсэн бодлого, арга зүйн удирдлагаар хангах ажлыг 

сайжруулах зорилгын хүрээнд: 
2.1 Суралцагчийн эзэмшсэн онолын мэдлэгийг бататгах, тэдэнд мэргэжлийн ур чадвар 
олгох, нэгдсэн бэлтгэл сургуулилалт хийх, тусгай мэргэжлийн дадлага сургалтыг 
явуулах Сургалт, дадлагын төвийн үйл ажиллагааг  жигдрүүлэх; 
 

Гүнжийн хоолойн хээрийн сургалт дадлагын төвд шинээр 2 майхны суурь цутгах, 
хоолны асарыг өргөтгөх, цахилгааны засвар үйлчилгээний ажил, бусад шаардлагатай 
зүйлсийн зардлыг урсгал зардлын зардлаас гаргасан бөгөөд 2016 онд Гүнжийн хоолойд 
хандиваар 2- р хоолны тогоо, жигнүүр авсан бөгөөд хээрийн гаралтын үеэр сургалт 
дадлагын төвийн эд хөрөнгийг хүлээлгэн өгч буцаан тоо ёсоор хүлээнавч ашиглалтанд 
хяналт тавьж ажилласан. 



2016-2017 оны хичээлийн жилийн хээрийн гаралт болон харьяа болон бүрэлдэхүүн 
сургуулиудын хээрийн гаралт, команд штабын сургалтанд шаардлагатай хүнсний 
материал, эд хогшил, тоног төхөөрөмжөөр хангаж ажилласан. 
 
2.2 Захиалагч байгууллагын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээл, эрдэм   шинжилгээний 
ажил, ном сурах бичиг, гарын авлага, эмхэтгэл туурвиж сургалтынхэрэглэгдэхүүнийг 
нэмэгдүүлэх; 
 

Албан байгууллага, хувь хүмүүс, багш нараас 48 нэр төрлийн 565 ширхэг 15075,8 
мянган төгрөгийн номыг худалдан авч үнэн зөв тайлагнаснаар их сургуулийн хэмжээнд 
57428 ширхэг номтой болсон ба 11 сарын байдлаар багш, албан хаагчдын ном 2 ширхэг, 70 
ширхэг гарын авлага, судалгааны ажлууд, 220 ширхэг сэтгүүл хэвлүүлэн  сургалт 
,судалгааны ажилд ашигласан. Мөн Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд тавигдсан 
эрдэм шинэжилгээний илтгэлүүдийг эмхтгэл болгон хэвлүүлсэн. 

 
3.0 Хууль зүйн салбарын бодлогын хэрэгжилтийн нэгдмэл, ил тод, үр 

нөлөөтэй байдлыг бэхжүүлэх зорилгын хүрээнд: 
3.1 Ил тод байдлыг хангах; 
 
2016 оны Их сургуулийн захирлын тушаалаар баталсан ажлын хэсэг алба, 

нэгжүүдээс санал авсаны үндсэн дээр төлбөрт үйлчилгээний жагсаалтыг шинэчлэн тогтоож 
Их сургуулийн захирлаар батлуулсан. 

Их сургуулийн санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой тайлан, мэдээллийг Шилэн 
дансны нэгдсэн цахим хуудас,  Их сургуулийн цахим хуудас болон Санхүүгийн мэдээллийн 
самбараар дамжуулан алба хаагчдыг мэдээллээр ханган ажилласан. 3000 сонсогчийн 
хичээлийн төв байранд нүүн орсонтой холбогдуулан санхүүгийн мэдээллийн самбарыг 
шинэчлэн 6 дугаар давхарт байрлуулсан. 

“Шилэн дансны тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу шилэн дансны 
нэгдсэн цахим хуудсанд 2016 оны батлагдсан төсөв, тодотгосон төсөв, 1-11 дүгээр сарын 
төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, хэмнэлт, хэтрэлтийн шалтгаан, дараа жилийн төсвийн төсөл, 
хөрөнгө зарцуулах шийдвэрүүд, худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, аудитын 
дүгнэлтийг хуулийн хугацаанд байршуулсан мэдээлсэн.  

2016 оны 12 дугаар сарын эхний долоо хоногийн байдлаар Их сургуулийн цалингаас 
бусад 5 саяас дээш үнийн дүн бүхий 218 гүйлгээ, 5 сая төгрөгөөс дээш худалдан авалтын 
19 гүйлгээ хөрөнгө, мөнгө зарцуулах 132 шийдвэр, байгууллагын батлагдсан орон тооны 
мэдээлэллийг шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсан байршуулсан. 

 
4.0.Төсөв, санхүүгийн ил тод, үр ашигтай тогтолцоог хэрэгжүүлэх 

зорилгын хүрээнд: 
4.1  Худалдан авах ажиллагааны гүйцэтгэл, хэрэгжилтийг хангах; 
 
Их сургуулийн 2016 оны Төрийн өмчөөр бараа, ажил үйлчилгээ  худалдан авах 

ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн. 
2016 онд шинээр элсэн суралцах сонсогчдын 32 нэр төрлийн дүрэмт хувцас, чимэг 

хэрэгслийг худалдан авах ажиллагааг Хууль зүйн сайдын 2016 оны А/07 дугаар тушаалын 
дагуу,  урсгал төсвийн хүрээнд батлагдсан 828,1 сая төгрөгт багтаан зохион байгуулахаар 
төлөвлөсөн бөгөөд Их сургуулийн захирлын А/03 дугаар тушаалаар сонсогчдын дүрэмт 
хувцас худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын 
хэсэг ХЗСайдын А/07 дугаар тушаалд компаний нэр заагаагүй хувцас, чимэг хэрэгсэл дээр 
байгууллагуудаас үнийн санал авч, ирүүлсэн үнийн саналыг харьцуулан бэлтгэн 
нийлүүлэгч байгууллагуудыг сонгон шалгаруулсан ба 2016 оны 2 дугаар сарын 24-нд нэр 
заагдсан болон бусад сонгогдсон байгууллагуудад  гэрээ байгуулах эрх олгон 2016 оны 3 
дугаар сарын 4 нд 5 байгууллагатай нийт 812,5 сая төгрөгийн 9 багц гэрээг байгуулсан.  

Сонсогчдын нормын дүрэмт хувцас худалдан авах ажиллагааг 100 хувь шууд гэрээ 
байгуулах замаар зохион байгуулсан бөгөөд урсгал төсвийн зардлаас 15,6 сая төгрөгийг 
хэмнэлт гарган ажилласан. 

Гэрээний дагуу байгууллагуудаас дүрэмт хувцасыг тоо ёсоор хүлээн авч данс 
бүртгэлд тусган батлагдсан хуваарийн дагуу 1-2 курсын сонсогчдод олгосон. 



Сонсогчийн дүрэмт хувцас худалдана авах ажиллагааны тайлан улирал бүр гарган 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн. 

Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудтай байгуулсан гэрээ дуусгавар болсонтой 
холбогдуулан байгууллагуудаас үнийн санал авч хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 4, 
сонсогчийн дүрэмт хувцас нийлүүлэх 5 байгууллага, шатахуун нийлүүлэх 1 компани болон 
бусад 120 гаруй байгууллага хувь хүмүүстэй бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах гэрээг 
шинээр болон дахин байгуулсан. 

 
4.2Төрийн өмчийн хадгалалт, хамгаалалт, захиран зарцуулалтыг сайжруулахад 

бодитой үр дүн гаргах. 
 
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.   

Тавилга, эд хогшлийн программыг сайжруулах ажил хийгдсэн ба 2015 оны жилийн 
эцсийн тооллого, 2016 оны жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллогоор шинээр худалдан 
авсан болон хандиваар ирсэн хөрөнгүүдийг баркоджуулсан. 

850 сонсогчийн дотуур байр, хичээлийн 3-р байранд байрлаж байсан бичиг хэрэг, аж 
ахуйн материал, бэлэг дурсгал, тоног төхөөрөмж, хувцасны агуулахуудыг 3000 сонсогчийн 
хичээлийн байрны В1 давхарт нүүлгэж оруулан хаягжуулалт хийж, стандартын шаардлага 
хангасан тавиур худалдан авч суурилуулан эмх цэгцийг сайжруулсан. 

Их сургуулийн захирлын 2016 оны А/120 дугаар тушаалын дагуу эргэлтийн 
хөрөнгийн тооллого, мөн оны А/91 дугаар тушаалын дагуу улсын үзлэг тооллого, А/192 
дугаар тушаалын дагуу 2016 оны жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллогыг явуулж Их 
сургуулийн эд хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт хамгаалалтад хяналт тавьсан. 

Өмч хамгаалах комисс 2015 оны жилийн эцсийн үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн 
төлөвлөгөөт үзлэг, тооллогыг хуулийн хугацаанд явуулсан бөгөөд дутсан, илүүдсэн хөрөнгө 
байхгүй.        Ашиглах хугацаа дуусаж, хэрэглэх боломжгүй болсон 8 дансны 74,5 сая 
төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгийг жагсаалтаар гарган, зурагжуулж 2016 оны 03 дугаар сарын 
17-ны өдрийн Их сургуулийн захирлын зөвлөлийн хурлаар шийдвэр гаргуулсан акталж 
устган данс бүртгэлээс хассан. Ашиглалтын хугацаа дууссан, элэгдэлээрээ анхны өртгөө 
нөхсөн, сэргээн засварлах боломжгүй 4 дансны 124 нэр төрлийн 223,6 сая төгрөгийн үндсэн 
хөрөнгийг актлах саналаа Сангийн яаманд хүргүүлж Сангийн яамны  2016 оны 05 сарын 18-
ны өдрийн  зөвшөөрөл болон Их сургуулийн захирлын 2016 оны 05 сарын 20-ны А/104 тоот 
тушаалын дагуу акталж устган данс бүртгэлээс хассан. 

 
4.3 Барилгын ажлын хөрөнгө оруулалтын үлдэгдэл санхүүжилтийн асуудлыг 
шийдвэрлүүлж, гүйцэтгэлийн тайланг хүргүүлж, байнгын ашиглалтад хүлээн авах; 
 

3000 сонсогчийн хичээлийн төв байрны барилга угсралтын ажлын төлбөрийн 
үлдэгдэл 4,0 тэрбум төгрөгийг барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлийн тайланг үндэслэн 
векселээр шилжүүлсэн ба 3000 сонсогчийн хичээлийн төв байрны барилга угсралтын 
ажлын гүйцэтгэлд Хил хамгаалах ерөнхий газраас тавьсан хяналтын зардлыг бүрэн 
санхүүжүүлж дууссан. 2016 оны жилийн эцэст барилгын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн тайланг 
гарган Үндэсний аудитын газар хүргүүлсэн. 

 
4.4 Хичээлийн байруудын барилга, авто, цахилгаан, сантехникийн  урсгал засварыг 
батлагдсан төсөвт багтаан хийх; 
 

Их сургуулийн хичээлийн 1,2-р  байр болон  850 оюутны дотуур байрны  өрөө 
тасалгаа, коридор, сантехникийн шугамыг шинэчлэх, хүүхдийн цэцэрлэгийн засварын 
зардалд нийт 342,6 сая төгрөгийг батлагдсан төсвийн хүрээнд зардлын зүйл анги хооронд 
зохицуулалт хийн шийдвэрлэсэн. 

2016 онд Их сургуулийн тээврийн хэрэгслийн акумлятор, тос маслыг солих болон 
бусад сэлбэг хэрэгсэлд 18,5 сая төгрөгийг зарцуулсан. 



Хичээлийн 1,2,3 дугаар байрнууд, 850 сонсогчийн дотуур байр, цайны газар, спорт 
зааланд нийт 6 ширхэг дулааны тоолуур тавихад 28,8 сая төгрөгийг төсөвөөс 
шийдвэрлэсэн бөгөөд дулааны тоолуурууд суурилуулсанаар сардаа 25 орчим сая төгрөг 
хэмнэх боломжтой болсон. 

2016 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 

 
4.5 Сургалтын үйл ажиллагаанд ашиглагддаг автомашинуудыг улсын техникийн 

үзлэг, оношлогоонд оруулж, техникийн бэлэн байдлыг хангах; 
 
Тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэгийг угтан Их сургуулийн дансанд бүртгэлтэй 

автомашинуудыг улсын техникийн үзлэг, оношлогоонд орох татварт 2753,2 мянган төгрөг 
төгрөг, оношлогооны төлбөрт 293200 төгрөгийн асуудлыг батлагдсан зардлын төсвөөс 
гарган үзлэг, оношлогоонд бүрэн хамруулсан. 

Их сургуулийн дансанд бүртгэлтэй 22 тээврийн хэрэгслийг даатгуулахад 
шаардлагатай 6,1 сая төгрөгийг зохих зардлаас санхүүжүүлсэн бөгөөд техникийн бүрэн 
бүтэн байдал, аюулгүй ажиллах заавар журмыг мөрдөн ажиллах үүднээс 2016 онд 
жолоочийн хариуцлагын албан журамын даатгалд Их сургуулийн 22 албан хаагчийг 2,0 сая 
төгрөгөөр даатгуулсан. 

 
4.6 Төсвийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, санхүүгийн үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй 

байдлыг хангах; 
 

Их сургуулийн Урсгал зардлын 2017 оны төсвийн төсөл, 2018-2019 оны төсвийн 
төсөөллийг Их сургуулийн стратеги төлөвлөгөөнд тулгуурлан, харьяа болон бүрэлдэхүүн 
сургуулиудаас ирүүлсэн саналыг харгалзан боловсруулж Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, 
Сангийн яаманд хүргүүлж, төсвийн төслийг Fiscal программд шивж оруулан, нэмэлт 
тайлбар, тодруулгуудыг гарган өгч хамгаалсан. 

Их сургуулийн дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэл болон хөрөнгө 
оруулалтын төсвийн төслийг хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн боловсруулж Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яаманд хүргүүлэн нэмэлт тайлбар өгсөн. 

Их сургуулийн 2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийн Захирлын 
зөвлөлийн хурлаар танилцуулж зөвлөлийн  гишүүдэд хэвлэмэл байдлаар тараасан. 

Их сургуулийн сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг хуулийн хугацаанд, үнэн зөв 
гарган Хууль зүйн яамаар хянан баталгаажуулсан. Сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн 
мэдээг шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас болон санхүүгийн мэдээллийн самбарт 
байршуулсан. 

Үндэсний аудитын газраас Их сургуулийн 2015 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 
хийсэн аудитын шалгалтанд 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн байдал, 
санхүүгийн үр дүн, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээ болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг 
Төсвийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, УСНББОУС-д нийцүүлж 
Сангийн сайдын баталсан бодлого, аргачлал, журмын дагуу материаллаг зүйлсийн хувьд 
үнэн, шударга илэрхийлж “зөрчилгүй” дүгнэлт авсан. Уг дүгнэлтийг шилэн дансны нэгдсэн 
цахим хуудас болон Их сургуулийн цахим хуудсанд бүрэн эхээр байршуулсан. 

 
5.0. Мэдээллийн технологийн ололттой талыг бүрэн нэвтрүүлж “Цахим их 

сургууль” болох хүрээнд: 
 

 
5.1. Сургалтын лаборатори, албан хаагчдын компьютер, дагалдах техник 

хэрэгслийг үе шаттай шинэчлэх ажлыг эхлүүлэх; 
 
БНСУ-ын Эксим банкны хөнгөлөлттэй зээлээр санхүүжих “3000 сонсогчийн 

хичээлийн төв байрны тоног төхөөрөмжийн хангалт” төслийг боловсруулж, төслийн хүрээнд 
худалдан авах тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг бүрэлдэхүүн болон харьяа сургуулиудаас 
авсан саналд үндэслэн гаргаж төслийг Эксим банкны шаардлагад нийцүүлэн боловсруулж 



Хууль зүйн яам,Сангийн яамаар дамжуулан Эксим банканд хүргүүлсэн. 10 дугаар сард 
Эксим банкны төлөөлөгчидтэй уулзсаны үндсэн дээр тоног төхөөрөмжүүдийн жагсаалтыг 
дахин шинэчилж хүргүүлсэн. 

Их сургуулийн хэмжээнд 2016 оны төсвийн хөрөнгөөр 16 ширхэг компьютер, 6 
ширхэг принтер , 1 ширхэг канон, 1 ширхэг скайнер, 24 ширхэг зурагт, 17 ширхэг камер, 5 
ширхэг тоос сорогч, номын сангийн дохиолол, үндсэн төхөөрөмж 5 ширхэг, соёлын төвийн 
тоног төхөөрөмж, цайны газрын тоног төхөөрөмж, мэдрэгчтэй тусгай самбар , мэдээллийн 
түц 2 ширхэг, дулааны тоолуур 6 ширхэг, бойлуур, суурийн жолоодлогын төхөөрөмж, 
суурин дугуй, стерео микроскоп, эйр кондишн зэрэг тоног төхөөрөмжийг 152 ,6 сая 
төгрөгөөр худалдан авсан бөгөөд 13 ширхэг компьютер, 6 ширхэг зөөврийн компьютер, 11 
ширхэг принтер, 2 ширхэг зурагт, 2 ширхэг ухаалаг самбар, зургийн аппарат зэрэг 30,9 сая 
төгрөгийн тоног төхөөрөмж хандиваар авч данс бүртгэлд тусгасан. 

Сонсогчийн ширээ 250 ширхэг, 11 ширхэг крисло, 31 ширхэг өлгүүр, 32 ширхэг шкаф, 
243 ширхэг сандал, 1460 м2 хивс дрож, хүндэтгэлийн гэр, түүний тавилгыг 187,8 сая 
төгрөгөөр худалдан авсан бөгөөд  хандиваар ирсэн 203,2 сая төгрөгийн үнэ бүхий тавилгыг 
бүртгэн эд хөрөнгө хариуцагчийн бүртгэлд тусгасан. 

Үнийн судалгаа хийсний үндсэн дээр “Сетком” ХХК гүйцэтгэгч байгууллагыг сонгон 
шалгаруулж 20160015 тоот гэрээ байгуулан 660 метр шилэн кабель, 640 метр телефонын 
50 хосын физик кабель татуулан ажиллагаанд оруулсан. 

 
5.3 Номын сангийн үйл ажиллагаанд “Чөлөөт сонголт”-ын үйлчилгээ болон  эрдэм 

шинжилгээ, сургалтын мэдээллийн нэгдсэн сан, цахим номын сан үүсгэх ажлыг эхлүүлэх;   
 
Мэдээллийн нэгдсэн сан, цахим номын сан үүсгэхажлын хүрээнд номын сангийн 

хамгаалалтын систем антенн /EM-01, 2 хаалгатай/ 4 ширхэг, үндсэн төхөөрөмж 4 ширхэг, 
соронзон тууз идэвхжүүлэгч төхөөрөмж, соронзон тууз идэвхгүй болгох 
төхөөрөмж,соронзон тууз,бар код принтер,бар код сканнер,i5 компьютер, 10 ширхэг, 42 инч 
LED телевизор /haier/-ийг үнийн судалгаа хийсний үндсэн дээр нийт 33,0 сая төгрөгөөр 
худалдан авсан ба номын сангийн чөлөөт сонголтын танхимд 16,1 сая төгрөгийн өртөгтэй 
16 хяналтын камер, баркод уншигч, дохиоллын систем суурилуулж данс бүртгэлд тусгасан. 

 
6.0. Албаны удирдлага, зохион байгуулалт, дотоод ажлын чиглэлээр: 
 
6.1 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч бөгөөд Хууль зүйн сайдтай их сургуулийн 

захирлын байгуулсан 2015 оны үр дүнгийн гэрээг дүгнүүлэх,  2016 онд байгуулах үр 
дүнгийн гэрээнд санхүүтэй холбоотой асуудлыг боловсруулах; 

 
Хууль зүй дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын 2014 оны 122 дугаар тушаалын 

дагуу хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх ажлын хүрээнд Их сургуулийн шуудан, холбооны 
зардал норматив тогтоон 3 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлсэн. 

Хууль зүй,  дотоод хэргийн сайдын үүргийн дагуу нэмэлт тооцоо хийх Их сургуулийн 
өөрийн үйл ажиллагааны орлогыг 51,2 саяар нэмэгдүүлэн 625,3 саяар төсөвлөх саналаа 
боловсруулан 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01/2340 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн. 

Бичиг хэргийн материалыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас сонгон шалгаруулсан 
байгууллагуудаас худалдан авалт хийх болсонтой холбогдуулан Их сургуулийн 2017 онд 
сургалтын хэрэгцээнд шаардлагатай бичиг хэргийн материал, принтерийн хор, бичгийн 
цаасны тооцоог гарган энэ оны 12-р сарын 01-ний өдрийн 01/2339 дугаартай албан бичгээр 
Хууль зүй дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргад хүргүүлсэн. 

Санхүүтэй холбоотой дээд байгууллагаас ирүүлсэн хугацаатай, хариутай албан 
бичгийн боловсруулалтыг сайжруулан ажилласан ба 11 дүгээр сарын байдлаар хугацаа 
хоцорсон хариутай хугацаатай албан бичиг байхгүй байна. 

Хан-Уул дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэсээс хандиваар ирсэн 05-80 УНҮ улсын 
дугаартай Соната-7 маркийн машиныг балансаас балансд шилжүүлэн авч тайлагнасанаа 
Төрийн өмчийн хорооны бодлого, зохицуулалтын газарт албан бичгээр мэдэгдэн шийдвэр 
гаргуулсан. 

 
7.0 Байгууллагын эд хөрөнгийг зохистой ашиглах зорилгын хүрээнд: 

 



7.1.Хөрөнгийн тооллого болон үзлэг шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг тухай бүр илрүүлж, 
мэдээлэх; 
 

2003 онд үүссэн Цагдаагийн академид нягтлан бодогчоор ажиллаж байсан 
Т.Ганбаттай холбоотой 17.6 сая төгрөгийн  хэргийн талаар Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэх 
албанаас Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн шүүхийн 2003 оны 318 дугаар шийдвэрээр 
Т.Ганбатаас 17682,4 мянган төгрөг гаргуулж Цагдаагийн академи /хуучин нэрээр/-д 
олгохоор шийдвэрлэсэн боловч уг иргэн ялаа эдлэж дуусаад хорих ангиас гарсан тул 
одоогоор эрэн сурвалжилж байна гэсэн 2013 оны 2/1097 тоот албан бичгээр хариу 
ирүүлсэн. 2014, 2015 онд  холбогдох албан тушаалтануудтай уулзаж байсан ч эзэн 
холбогдогч олдохгүй байгаа гэсэн тайлбар өгч байсан. Тус их сургуулиас Нийслэлийн 
шийдвэр гүйцэтгэх албанд уг хэргийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар хариу ирүүлэхийг хүссэн 
01/1032 тоот албан бичгийг 2016 оны 05 дугаар сарын 03-ний өдөр хүргүүлсэн. 

БГД-ын Цагдаагийн хэлтэст 2011 онд хулгайд алдагдсан 0.8 сая төгрөгийн үнэтэй 
зөөврийн компьютерийн хэргийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар хариу ирүүлэхийг хүссэн 
2016 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01/1031 тоот албан бичгийг хүргүүлсний дагуу 
Нийслэлийн Баянгол дүүрэг дэх Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтсээс 2016 оны 05 дугаар сарын 
25-ны өдрийн 8ё/3287 тоот албан бичгээр “Баянгол дүүргийн прокурорын газрын хяналтын 
прокурор Д.Бямбадагвын 2015 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 400 дугаартай 
тогтоолоор хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн” гэсэн хариу ирүүлснийг үндэслэн Их 
сургуулийн 2016 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайланд авлагыг бууруулж данс 
бүртгэлээс хасч тайлагнасан болно 

Хилийн цэргийн дээд сургууль /хуучин нэрээр/-ийн 2011-2013 онд Магистр, докторын 
сургалтанд хамрагдаж байгаад төлбөрөө төлөөгүй сургуулиа орхисон 10 хүний сургуулиас 
чөлөөлсөн шийдвэрийг үндэслэн 2016 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлангаар авлагыг 
бууруулж шийдвэрлэсэн болно. 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллого” явуулахтай 
холбоотойгоор Их сургуулийн захирлын 2016 оны  А/91  тоот тушаалын дагуу их сургуулийн 
эд хөрөнгийг тоолж  хөрөнгийн мэдээллийн программд шивж оруулан,  зурагжуулсанбөгөөд 
тайланг батлагдсан маягтийн дагуу боловсруулан тооллогын комиссын гишүүдээр гарын 
үсэг зуруулан баталгаажуулж Төрийн өмчийн хороонд хүргүүлсэн.  

Харьяа болон бүрэлдэхүүн сургуулиуд нүүх явцад эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдалд 
биетээр хяналт тавьсан ба нүүсэнтэй холбогдуулан эд хөрөнгийн тооллогыг явуулж эд 
хөрөнгө хариуцагчийн бүртгэлийг шинэчлэн тооцоо бодолтыг хийсэн. 

 
8.0 Хэмнэлтийг бий болгох зорилгын хүрээнд: 

 
8.1 Норм норматив тогтоох; 

 
 2016 онд Хууль зүйн сайдын өгсөн үүрэг, Сангийн сайдын 2014 оны 122 дугаар 
тушаалыг тус тус хэрэгжүүлж хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх ажлын хүрээнд Их сургуулийн 
2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу 3 дугаар сард албаны утасны 
дараа төлбөрт хэрэглээнд лимит, урьдчилсан төлбөрт хэрэглээнд хязгаарлалт тогтоосноор 
сар бүр 162 000 төгрөг хэмнэхээр болсон. Мөн энэ онд бичиг хэргийн материал, аж ахуйн 
материалын олголтонд хязгаарлалт тогтоосон. 
 Хичээлийн 1,2,3 дугаар байрнууд, 850 сонсогчийн дотуур байр, цайны газар, спорт 
зааланд нийт 6 ширхэг дулааны тоолуур тависнаар сардаа 25 сая төгрөгийг хэмнэх 
боломжтой болсон. 

 
 
 
 
 
 
 
 


