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Санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, çààâàð æóðìûã õýðýãæ¿¿ëæ, 

áèåëýëòýä íü õÿíàëò òàâèí àæèëëàñíààð 2019 оны Үндэсний аудитын газрын санхүүгийн 

болон гүйцэтгэлийн аудитын шалгалтаар ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë àæèëëàãàà õýâèéí “зөрчилгүй” 

ä¿ãíýëò авсан.  

 Санхүүгийн ¿éë àæèëëàãààíû жилийн төлөâëºãºº, ¿ð ä¿íãèéí ãýðýý, á¿òýýãäýõ¿¿í 

íèéë¿¿ëýëòèéí ãýðýýã òîãòîîñîí õóãàöààíä байгуулж, бүрэн хэрэгжүүлэн ажилласан. 

 Их сургуулийн 2019 оны 12 дугаар сар, 2020 оны 1-11 дүгээр сарын төсвийн 

гүйцэтгэлийн тайланг хуулийн хугацаанд гарган Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны төрийн 

санд хүргүүлэн хянан баталгаажуулсан бөгөөд төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг шилэн дансны 

нэгдсэн цахим хуудас, санхүүгийн мэдээллийн самбарт байршуулсан ил тод байдлыг 

хангасан. 

2019 оны 4 дүгээр улирал, 2020 оны 1,2,3 дугаар улирлын санхүүгийн тайланг 

хуулийн хугацаанд гаргаж Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын 

хэлтсийн холбогдох мэргэжилтэнээр хянан баталгаажуулж, Сангийн яамны Э-тайланд 

цахим хэлбэрээр шивж оруулсан ба 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 зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн сангийн 

холбогдох мэргэжилтэнээр 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 баримттай тулгалт хийж ажилласан. 

Өр, авлага үүсгэхгүй ажиллах төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн ажилласан ба энэ оны 

эхэнд 27,9 сая төгрөгийн авлагатай байснаас 2013 оны үүссэн “Моом” ХХК-тай холбоотой 

10,3 сая төгрөгийн авлагыг барагдуулахаар хариуцагч талтай гэрээ байгуулж 5.9 сая 

төгрөгийн барааг хүлээн авсан.  



Санхүү, төлөвлөлтийн хэлтэс нь 2020 оны 10 дугаар сард Үндэсний аудитын газраас 

Их сургуулийн  2020 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн явцын 

аудит, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Их сургуулийн төрийн өмчийн эд 

хөрөнгийн эзэмжилт, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, захиран зарцуулалтад хийсэн 

төлөвлөгөөт шалгалтад тус тус хамрагдаж “Зөрчилгүй” дүгнэгдсэн. 

Харилцах дансны 1428 гүйлгээг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны төрийн сангаар 

хянуулж хийсэн бөгөөд гүйлгээний холбогдох баримтын бүрдлийг бүрэн хангаж ажилласан. 

Бие бүрэлдэхүүний цалинг Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 240 дүгээр 

тогтоол, 2019 оны 472 дугаар тогтоол, 2018 оны“Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний 

албан хаагчдад төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох тухай” 2018 оны 382 дугаар 

тогтоол, Их сургуулийн захирлын 2013 оны А/26 дугаар тушаалын тооцож олгосон. 

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн 3 дугаар 

зүйлийн 3.2, Монгол Улсын Засгийн газрын 1994 оны 212 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл 

төлөх журмын 2.б-ийн дагуу их сургуулийн сонсогчдын ажил олгогчоос олгох нийгмийн 

даатгалын шимтгэлийг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 9 хувиар бодож сар бүр 

олгосон бөгөөд үүнтэй холбогдуулан Баянзүрх дүүргийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 

хэлтэст сонсогчдын бүртгэлийг нээсэн бөгөөд сонсогчдын цолны цалинг Засгийн газрын 

2019 оны 472 дугаар тогтоолоор батлагдсан цалингийн сүлжээнээс бодож олгосон. 

“Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай” хуулийн дагуу тэтгэвэрт гарах 

эрх үүссэн 3 албан хаагчид 672,920,446 төгрөгийн тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн 

мөнгөн тэтгэмж, албан хаагчид 74,169,350 төгрөгийн буцалтгүй тусламж, шагнал олгосон. 

Их сургуулийн бие бүрэлдэхүүний нийгмийн даатгалын тайланг тухай бүр гарган 

Баянзүрх дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст хүргүүлж нийгмийн даатгалын цахим 

хуудсанд шивж оруулсан бөгөөд албан хаагчдын нийгмийн даатгалын дэвтэр бичилтийг 

хийж ажилласан. 

Их сургуулийн албан хаагчид, сонсогчдын хувь хүний орлогын албан татварын 

тайланг улирал бүр гарган Баянзүрх дүүргийн татварын хэлтэстэй тооцоо нийлсэн. 

Их сургууль, Ахисан шатны боловсролын сургуулийн Хил судлал, Гамшиг судлал, 

Ахлагчийн сургуулийг магадлан итгэмжлэлд орохтой холбоотойгоор өөрийн үнэлгээний 

тайлан бичих ажлын хэсэгт орж ажиллан санхүүгийн холбогдолтой тайлан, баримт, тооцоог 

гарган өгч ажилласан. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 179 дүгээр тогтоолын дагуу Коронавируст 

халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахалтай тэмцэх үйл ажиллагааны хүрээнд халдварын 

голомтот бүсэд үүрэг гүйцэтгэж байгаа сонсогч, албан хаагчдад олгох урамшууллын 

зардалд 957,180,000 төгрөгийн тооцоог хийн шийдвэрлүүлж олгосон. 

 

 



ХОЁР. ХӨРӨНГӨ, МАТЕРИАЛ 

 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт 2019 оны үндсэн хөрөнгийн хөдлөл 

өөрчлөлтийн мэдээг Захиргааны статистикийн мэдээлэл Маягт ТӨ-2, ТӨ-3, ТӨ-6, ТӨ-8.2, 

11-ийн дагуу гаргаж цахимаар болон цаасаар хүргүүлсэн. 

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын 2019 оны төсвийн зардлын гүйцэтгэл, 

сургалтын орчны материаллаг баазын статистикийн мэдээллийг батлагдсан ШУТ-5, ШУТ-

8, ДБ-6, ДБ-11  маягтаар гаргаж Боловсрол, шинжлэх ухаан, спортын яаманд хүргүүлсэн.  

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Дотоод хэргийн их сургуулийн 

хооронд байгуулсан 2019 оны өмч эзэмшүүлэх гэрээг дүгнэж 2020 оны гэрээг шинээр 

байгуулсан. 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2020 оны 05 дугаар сарын 28-ны 314 

дүгээр тогтоол, Их сургуулийн захирлын 2020 оны А/82 дугаар тушаалын дагуу 83,962,764 

төгрөгийн автотээврийн хэрэгсэл, 21,270,000 төгрөгийн программ хангамжийг тус тус 

акталж устган данс бүртгэлээс хассан.  

Төсвийн хөрөнгөөр 10,000,000 төгрөгийн программ хангамж, 54,797,705 төгрөгийн 

тоног төхөөрөмж, 20,720,000 төгрөгийн ном, 273,989,300 төгрөгийн тавилга эд хогшил 

бэлдсэн бөгөөд албан байгууллага, хувь хүмүүсээс хандив, буцалтгүй тусламжаар ирсэн 

16,040,080 төгрөгийн машин, тоног төхөөрөмж, 63,528,300 төгрөгийн тавилга, эд хогшлыг 

үзэж шалган хүлээн авсан. 

Батлагдсан  төсвийн  дагуу урсгал засварын чиглэлээр Гүнжийн хоолойн хээрийн 

сургалт, дадлагын төвийн хашаа, Цагдаагийн сургууль, 850 сонсогчийн дотуур байр 

Удирдлагын академи, Хилийн сургуульг,  Сургалтын бодлого төлөвлөлтийн газар, 3000 

оюутны байрны өрөө тасалгаа, нийтийн эзэмшлийн талбайд урсгал засвар хийхэд 

шаардлагатай нийт 254.6 сая төгрөгийн барилга засварын материалыг татаж олгосон. 

Их сургуулийн дансанд бүртгэлтэй автотээврийн хэрэгслүүдэд 28,917,300 төгрөгийн 

сэлбэг хэрэгслийг худалдан авч засвар үйлчилгээ хийсэн. 

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн дагуу Дотоод хэргийн их 

сургуулийн захирлын 2020 оны А/81 дугаар тушаалаар Их сургуулийн эхний хагас жилийн 

эргэлтийн хөрөнгийн тооллогыг явуулж, тооцоо бодолтыг хийн дүнг Өмч хамгаалах 

зөвлөлийн хурлаар оруулж, Захирлын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан бөгөөд Дотоод 

хэргийн их сургуулийн захирлын 2020 оны А/289 дугаар тушаалаар 2020 оны жилийн эцсийн 

үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн тооллогыг хуулийн хугацаанд явуулж байна.  

Дотоод хэргийн их сургуулийн дотуур байрны сонсогчид, бүрэлдэхүүн сургуулиудын 

хээрийн гаралт, Дотоод хэргийн их сургууль дээр зохион байгуулагдсан эрдэм 

шинжилгээний хурал, сургалт, зөвлөгөөны хүнсний материалуудыг батлагдсан рапортын 

дагуу, хугацаанд нь олгож ажилласан.  



Их сургуулийн албан хаагчдад шаардлагатай бичиг хэргийн материалыг 7 хоног 

бүрийн Мягмар гаригт шаардах хуудас, зарцуулалтын тайланг үндэслэн олгосон бөгөөд их 

сургуулийн үйлчлэгдэд шаардлагатай цэвэрлэгээний материалыг сар бүр татаж олгосон. 

Батлагдсан хуваарийн дагуу 2019-2020 оны хичээлийн жил элсэн суралцагчдад 

783,019,463 төгрөг, албан хаагчдад 198,072,994 төгрөгийн нормын хувцсыг тавьж олгосон. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 178 дугаар 

тогтоолоор бүх нийтийн бэлэн байдал зарласан бөгөөд бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн 

байдлын зэрэг шилжсэнтэй холбогдуулан үүрэг гүйцэтгэж байгаа албан хаагчид, 

соносгчдод багш албан хаагчид, бусад байгууллагуудаас ирүүлсэн хандивын материалыг 

хүлээн авч олгосон. 

Нийт 2,808,713,305 төгрөгийн бараа материалын орлого, 1,929,674,974 төгрөгийн 

бараа материалын зарлагы гүйлгээг холбогдох анхан шатны баримтын бүрдлтийг хангасны 

үндсэн дээр хийсэн. 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын Их сургуулийн төрийн өмчийн эд 

хөрөнгийн эзэмжилт, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, захиран зарцуулалтад хийсэн 

төлөвлөгөөт шалгалтад тус тус хамрагдаж “Зөрчилгүй” дүгнэлт авсан. 

 

ГУРАВ. ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА 
 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2019 оны “Худалдан авах ажиллагааны 2020 оны 

төлөвлөгөө батлах тухай” А/223 дугаар тушаалын дагуу Их сургууль нь 2020 онд нийт 12 

нэр төрлийн 5,865,558.2 мянган төгрөгийн худалдан авалт хийхээс улсын төсвийн хөрөнгө 

оруулалтаар 2,400,000.0 мянга, нэмэлт санхүүжилтээр 8,242.0 мянга, урсгал төсвөөс 

3,457,316.2 мянган төгрөгийн худалдан авалт авалт хийхээр төлөвлөсөн. 

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл, хоол хүнс худалдан авах тендер шалгаруулалт нь 

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.1.3.е, 13.1.3.ё- д заасны 

дагуу нууцад хамаарах тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, 

үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.4 т заасны дагуу худалдан авах 

ажиллагааг зохион байгуулж  сонсогчийн нормын хувцасны худалдан авах 761,101.3 мянган 

төгрөгийн гэрээг 14 байгууллагатай, албан хаагчдын нормын хувцас худалдан авах 

297,829.6 мянган төгрөгийн гэрээг 38 байгууллага, хувь хүнтэй байгуулсан.  

Хоол, хүнсний материалын 11 багцын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж 6 

байгууллагатай 915,904 мянган төгрөгийн гэрээ байгуулсан. Хоол, хүнсний материал 

бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй 1 жилийн гэрээ байгуулсан тул 2020 оны 12 дугаар сард гэрээ 

дүгнэнэ. 

Дотоод хэргийн их сургуульд 2020 онд шатахуун, тос тослох материал бэлтгэн 

нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах нээлттэй тендер шалгаруулалтын урилыг 2020 оны 01 

дүгээр сарын 14-ний өдөр “Өдрийн сонин” болон tender.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан 

тендерийг зарласан. 2020 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр тендерийг хуулийн хугацаанд 



нээж 26-ны өдөр үнэлгээний хороог хуралдуулан тендерийг үнэлж тос, тослох материалын 

багцад “СЭБОЦЭ” ХХК-ийг сонгон шалгаруулсан. Шатахууны багц амжилтгүй болсон тул 

тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр ахин зохион байгуулж 

“Петростар” ХХК-ийг сонгон шалгаруулсан. 

Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах 5 багцтай цахим 

тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр зарлаж 2020 оны 01 дүгээр 

сарын 14-ний өдөр нээхэд тендер ирүүлэгүй тул 2020 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр ахин 

зарласан. Тендер шалгаруулалт дахин амжилтгүй болсон тул Төрийн болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 

30.4.3-т заасны дагуу эмнэлгийн хувцасны багцад “Сакура медикал” ХХК, татамигийн 

багцад “Рейн инвест” ХХК, ажлын хувцас, хөдөлмөр хамгааллын гутал, тогоочийн хувцасны 

багцад “Өсөх текстиль” ХХК-тай тус тус шууд гэрээ байгуулсан.   

  3 багцтай Эм худалдан авах нээлттэй тендер шалгаруулалтыг цахимаар 2020 оны 

01 дүгээр сарын 14-ний өдөр зарлахад байгууллагуудаас тендер ирүүлээгүйн улмаас 

тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул дахин зарласан. Ахин тендер ирүүлээгүйгээс 

2 дах удаагаа амжилтгүй болсон тул дотоодоос худалдан авах эм, импортоор худалдан 

авах эмийн багцад “Ач үр” ХХК-тай шууд гэрээ байгуулсан. Халдварын эсрэг нян, 

мөөгөнцөр, шавьж мэрэгч устгах бодисын багцад “Баяндэмбэрэл” ХХК-тай гэрээ 

байгуулсан. 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 178 дугаар 

тогтоолоор Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбоотойгоор сонсогчид 

Цагдаагийн байгууллагад нэмэлтээр үүрэг гүйцэтгэхтэй холбоотойгоор сонсогчдын амны 

хаалт, дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүн худалдан авахад шаардлагатай 227,851.4 мянган 

төгрөгийг эм, бэлдмэл эмнэлгийн хэрэгслийн зардал шилжүүлсэнтэй холбоотойгоор Төрийн 

болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 

34 дүгээр зүйлийн 34.1.5-т заасны дагуу 60,000.0 мянган төгрөгийн амны хаалт худалдан 

авах гэрээг “Доналд туркиш чикен” ХХК-тай байгуулсан. 

Бичиг хэргийн худалдан авах цахим тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр 

сарын 14-ний зарласан бөгөөд бичгийн цаасны багцад “Төгс дардас” ХХК-ыг сонгон 

шалгаруулж гэрээ байгуулсан. Принтерийн хор, хэвлэхийн хорны багцын тендер амжилтгүй 

болсон тул 2020 оны 03 дугаар сарын 2-ны өдөр ахин зарлаж принтерийн хорны багцад 

“Номт марал” ХХК-ийг сонгон шалгаруулсан.  

Тавилга худалдан авах цахим тендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 дүгээр сарын 14-

ний зарласан бөгөөд “Сухайт хайрхан” ХХК-ийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулсан. 

Багаж, техник хэрэгсэл худалдан авах цахим ендер шалгаруулалтыг 2020 оны 01 

дүгээр сарын 14-ний зарласан бөгөөд сонгон шалгаруулалт амжилтгүй болсон тул 2020 оны 

03 дугаар сарын 2-ны ахин зарлахад мөн амжилтгүй болсон. Гар станц, камерын багцад “Би 

Юу Эй Өү” ХХК-ийг шууд гэрээ байгуулах аргаар сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулсан. 



И-оффис программыг “Ай Эф Ти Софт” ХХК-аас худалдан авсан бөгөөд программ 

хангамжийн шалгалт, туршилтын ажил дуусаагүй тул гэрээг дүгнээгүй. 

Хэрэглэгчийн үнэлгээ хийх ажилд “Тус солюшн” ХХК-тай шууд худалдан авах аргаар 

гэрээ байгуулсан. 

Дотоод хэргийн их сургуулийн төрийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйчлилгээ 

худалдан авах ажиллагааны явц 90 хувьтай нийт 5,110,363.3 мянган төгрөгийн гэрээ 

байгуулагдсан байна. 

Их сургуулийн 2021 оны төрийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 

авах ажиллагааны төлөвлөгөөг бэлтгэн Их сургуулийн захирлын 2020 оны 11 дүгээр сарын 

18-ны өдрийн 01/1603 дугаар албан бичгээр, 2020 оны төрийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 

ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны тайланг бэлтгэн Их сургуулийн захирлын 2020 

оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01/1689 дугаар албан бичгээр ХЗДХЯ-д хүргүүлсэн. 

 
ДӨРӨВ. ТӨСӨВ 

 
Дотоод хэргийн их сургуулийн урсгал төсвийн 2021 оны төсвийн төсөл, 2022-2023 

оны төсвийн төсөөллийг Их сургуултийн чиг хандлага, шинээр батлагдсан Монгол Улсын  

хууль, Засгийн газрын тогтоолд үндэслэн хуулийн хугацаанд боловсруулан Хууль зүй, 

дотоод хэргийн яам, Сангийн яаманд тус тус хүргүүлэн нэмэлт тайлбар тодруулгыг хийж 

2020 оны тодотгосон урсгал зардлын төсвөөс 80.2 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэн батлуулсан..  

2020 оны урсгал төсвийн зардлын сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт оруулах саналыг 

боловсруулан Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Сангийн яаманд тус тус хүргүүлэн 

шийдвэрлүүлж нийт 723.4 сая төгрөгийг Сангийн сайдын тушаалын дагуу эх үүсвэр 

дутагдсан зардлуудад шилжүүлсэн.  

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 178 дугаар 

тогтоолоор бүх нийтийн бэлэн байдал зарласан бөгөөд бүх нийтийн өндөржүүлсэн бэлэн 

байдлын зэргийг 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 11-ний өдөр хүртэл 10 хоногийн 

хугацаатайгаар сунгасантай холбогдуулан холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн 

яамнаас өгсөн чиглэлийн дагуу 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн эрсдэлтэй 

нөхцөлд үүрэг гүйцэтгэж байгаа 2000 сонсогчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангахад 

шаардлагатай нэг удаагийн амны хаалт, хоол, гар ариутгагч, аарц, дархлаа дэмжих 

витаминжуулсан бүтээгдэхүүнээр хангах зардлын эх үүсвэрийг шийдвэрлэж барааны 

худалдан авалтыг зохион байгуулж сонсогчдод олгосон. 

Сангийн сайдын 2019 оны 74 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Төсвийн зарлагын 

хэмнэлт үндсэн үйл ажиллагааны нэмэлт орлогыг зарцуулах, тайлагнах, нягтлан бодох 

бүртгэлд тусгах” журмын дагуу үйл ажиллагааны нэмэлт орлогыг Спорт цогцолбор, номын 

сангийн барилгад шаардлагатай тавилга, эд хогшил худалдан авахад зарцуулсан. 

Төсвийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж, Их сургуулиас хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөр, арга 

хэмжээний төсвийг хянаж ажилласан. 



Хөрөнгө оруулалт 

 

Төсвийн хөрөнгө оруулалтаас санхүүжих Дотоод хэргийн их сургуулийн спорт 

цогцолбор, номын сангийн барилгын тоног төхөөрөмжийн худалдан авах ажиллагааг 

зохион байгуулах эрхийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаас Их сургуулийн захиралд 

шилжүүлсний дагуу үнийн санал авах ажиллагааг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.4 т 

заасны дагуу зохион байгуулж “Билгүүн монгол констракшн” ХХК-ийг сонгон шалгаруулж 

2,400,000 мянган төгрөгийн гэрээ байгуулан тоног төхөөрөмжийг худалдан авсан. Тоног 

төхөөрөмжийг орлогод авч тайлан, тэнцэлд тусгах зөвшөөрөл хүсэх тухай албан бичгийг 

Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хүргүүлсэн. 

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын А-1/1421 дугаар албан бичиг, 

Дотоод хэргийн их сургуулийн захирлын А/117 дугаар тушаалын дагуу БНСУ-ы Эксим 

банкны хөнгөлөлттэй зээлээр худалдан авсан 4,643,906,870 төгрөгийн үндсэн хөрөнгө, 

396,679,852 төгрөгийн эргэлтийн хөрөнгийг орлогод бүртгэж санхүүгийн тайланд тусгасан. 

Их сургуулийн номын сан, спорт цогцолборын барилгын гүйцэтгэгчтэй байгуулсан 

гэрээний ирүүлсэн 3 удаагийн гүйцэтгэлд үндэслэн 16,089,531,836 төгрөгийн санхүүжилтийг 

барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч, зохиогчийн хяналт, залиалагч хяналтын хийсэн 

байгууллагуудад олгосон. 

2019 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн төсөл арга хэмжээнүүдэд 

Үндэсний аудитын газраас аудит хийгдэж байгаатай холбогдуулан шаардлагатай тайлан, 

баримтуудыг гарган өгч “Зөрчилгүй” дүгнэлт авсан. 

 

ТАВ. ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ 
 

 Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 17-р тогтоолоор батлагдсан “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, 2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг 

бүрэн эхээр нь Сангийн яамны болон Их сургуулийн Шилэн дансанд цахим хэлбэрээр, 

санхүүгийн мэдээллийн самбарт цаасаар тухай бүр байрлуулсан.  

Их сургуулийн захирлын баталсан “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах 

төлөвлөгөө”-ний дагуу  шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудсанд Дотоод хэргийн их 

сургуулийн 2020 оны батлагдсан төсөв, эхний 1-11 сарын төсвийн гүйцэтгэл, хэмнэлт 

хэтрэлтийн шалтгаан, цалингаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, 

зарлагын  гүйлгээ 5 сая төгрөгөөс дээш худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээ, хөрөнгө 

мөнгө шийдвэрлэсэншийдвэр, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг 

зохицуулах, ашиг, сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр 



зүйлд заасан мэдэгдлүүд, урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий 

мэдээллийг байршуулсан. 

Үндэсний аудитын газраас Их сургуулийн  2020 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн 

үйл ажиллагаанд хийсэн явцын аудитын хүрээнд шилэн дансны тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг шалгуулан “Хангалттай” үнэлгээ авсан.  

Их сургуулийн 2019 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, 2020 оны сар бүрийн 

төсвийн гүйцэтгэл,өглөг, авлагын мэдээг сургуулийн удирдлага, алба хаагч нарт ойлгогдох 

байдлаар санхүүгийн зардлыг бүлэглэн гаргаж их сургуулийн www.uia.gov.mn веб сайт 

болон санхүүгийн мэдээллийн самбарт байршуулан мэдээлж, хяналт тавих боломжоор 

ханган ажилласан. 

 
ЗУРГАА. СУРГАЛТ, СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АЖИЛ, 

АЛБАНЫ БЭЛЭН БАЙДАЛ, САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА 
 

Тус хэлтсийн 1 алба хаагч Онцгой байдлын сургуулийн бакалаврын эчнээ ангид 

суралцаж төгссөн бөгөөд 1 албан хаагч Ахисан шатны боловсролын сургуулийн эдийн 

засгийн аюулгүй байдлын магистрын анги, 1 албан хаагч Дотоод хэргийн их сургуулийн 

Удирдлагын академид, 1 албан хаагч Цагдаагийн сургуулийн эчнээ ангид шинээр элсэн 

суралцаж байна. 

Санхүү, төлөвлөлтийн хэлтсийн албан хаагчид албаны бэлэн байдлыг ханган 

ажиллаж, нэгдэлт, нэгдсэн арга хэмжээнд бүрэн хамрагдсан. 
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