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Л.Энхдэлгэрийг суралцуулах,
санхүүжилт олгох тухай

Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.1, 28.1.11 дэх
заалт, “Монголбанкны сургалтын журам”-ын 2.5, 3.2, 4.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн
ТУШААХнь:

1.Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн Бизнесийн удирдлагын магистрантурын
оройн ангид суралцаж буй Олон нийтийн боловсрол, мэдээллийн төвийн Хэвлэлийн албаны
мэргэжилтэн Лхагвасүрэнгийн Энхдэлгэрийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн сургалтын
нийт төлбөр болох 8,726,400.00 (найман сая долоон зуун хорин зургаан мянга дөрвөн зуун)
төгрөгийн 60 (жаран) хувь болох 5,235,840.00 (таван сая хоёр зуун гучин таван мянга
найман зуун дөчин) төгрөгийг Олон нийтийн боловсрол, мэдээллийн төвийн дотоод
сургалтын зардлаас тооцож, нэхэмжлэлийг нь үндэслэн шилжүүлэхийг Тамгын газар
(Ж.Батхуяг), Санхүү бүртгэлийн газар (Ц.Гарьд)-т тус тус зөвшөөрсүгэй.

2.Л.Энхдэлгэртэй сургалтын гэрээ байгуулахыг Тамгын газар (Ж.Батхуяг)-т
даалгасугай.

3.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дотоод аудитын газар
(Т.Амарсайхан)-т даалгасугай.
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ТӨСӨЛ
Л.Энхдэлгэрийг суралцуулах, санхүүжилт олгох тухай

Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.1, 28.1.11 дэхзаалт, “Монголбанкны сургалтын журам”-ын 2.5, 3.2, 4.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэнТУШААХнь:
1. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн Бизнесийн удирдлагын магистрантурыноройн ангид суралцаж буй Олон нийтийн боловсрол мэдээллийн төвийн Хэвлэлийн

албаны мэргэжилтэн Лхагвасүрэнгийн Энхдэлгэрийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн
сургалтын нийт төлбөр болох 8.726.400 (найман сая долоон зуун хорин зургаан мянга
дөрвөн зуун) төгрөгийн 60 (жаран) хувь болох 5.235.840 (таван сая хоёр зуун гучин таванмянга найман зуун дөчин) төгрөгийг Олон нийтийн боловсрол мэдээллийн төвийн дотоод
сургалтын зардлаас тооцож, нэхэмжлэлийг нь үндэслэн шилжүүлэхийг Тамгын газар(ЖК.Батхуяг), Санхүү бүртгэлийн газар (Ц.Гарьд)-т тус тус зөвшөөрсүгэй.

2.Л.Энхдэлгэртэй сургалтын гэрээ байгуулахыг Тамгын газар (Ж.Батхуяг)-т
даалгасугай.

3.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дотоод аудитын газар(Т.Амарсайхан)-т даалгасугай.
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