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ТОДСАНХҮҮ УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИ

Тод санхүү  удирдлагын академи           www.todsanhkuu.mn  

БИДНИЙ ТУХАЙ

Тод санхүү бизнесийн академи нь 2012 онд Нягтлан бодох 
бүртгэлийн зөвлөх үйлчилгээний төв нэртэйгээр байгуулагдсан. Анх 
НББЗҮТ нь Анхан, Дунд, Ахисан түвшний нягтлан бодох бүртгэлийн 
сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэхээр байгуулагдаж байсан бол өдгөө 30 
гаруй багш нартай 500 гаруй суралцагчидтай 28 дадлагын бааз, 126 
харилцагч байгууллагатай болон өргөжин хөгжиж байна.

• Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэж 
эхлэв.

• НББ-н бодлогын бармт бичиг боловсруулах үйлчилгээг 
нэвтрүүлэв.

• НББ-н онлайн видео хичээлүүдийг цогц хэлбэрээр бэлтгэж эхлэв 
.

• Видео хичээл, тестийн санг бэлтгэж дуусгав.
• Хөрөнгийн үнэлгээ, татвараар мэргэшүүлэх сургалтуудыг явуулж 

эхлүүлэв.

• Зөвлөх үйлчилгээний шинэ хандлагуудыг нэвтрүүлэв.
• Дадлагын баазуудтай болсон.
• Австрали улсын MOZ байгууллагын албан ёсны төлөөлөгчийн 

газрын эрхийг авав.
       

• Smart logic компанитай хамтран Smart balance санхүүгийн 
програм хийв.

• Чех улсын Agrofert байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулав.  

• Санхүүгийн боловсрол клуб үүсгэн байгуулав.

• www.todsankhuu.mn сайтыг ашиглалтанд оруулав.
• Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтанд бэлтгэх 

Тандалт шалгалтыг онлайнаар авч эхэлсэн.
• Идэр их сургуультай хамтран ажиллаж бакалаврын зэрэг 

олгодог болсон. 
• Ховд, Эрдэнэт аймгуудад салбараа байгуулав.
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ОН ЦАГИЙН ТОВЧОО:
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НЯРАВЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ СУРГАЛТ

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО: Нягтлангийн ажил зөв хийгдэх нь няравын 
ажлаас шууд хамаардаг. Та манай сургалтанд сууснаар няравын эрх 
үүрэг ажлын талаарх эмх цэгцтэй өргөн мэдлэг олж авна.

• Мөнгөн хөрөнгийн тайлан
• Бараа материалын тайлан
• Үндсэн хөрөнгийн тайлан
• Цалин бодох арга аргачлалуудыг эзэмших болно
• Няравын гаргадаг тайлангуудыг Excel хэрэглээний программ дээр хийж 

сурна.

• Гарын авлагаар хангана.
• Хөдөлмөрийн яамнаас хүлээн зөвшөөрөгдсөн Мэргэжлийн сертификат 

болон үнэмлэх олгоно.

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАСНААР:

ДАВУУ ТАЛ:

САНХҮҮГИЙН ПРОГРАМЫН СУРГАЛТ

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО: Богино хугацаанд санхүүгийн программ 
дээр ажиллаж сургах ба санхүү, татварын тайлангуудыг програм дээр 
гаргаж сурна.

• Ажил гүйлгээг ерөнхий журналаар бүртгэж сурна.
• Санхүү болон татварын тайланг гаргаж сурна.
• Програм дээр ажиллах явцад гаргасан алдааг хөөж,  хянаж , засварлаж 

сурах

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАСНААР:
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САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН ГАРГАХ АРГА ЗҮЙН СУРГАЛТ

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО: Ажил гүйлгээг журналд хэрхэн эмх 
цэгцтэй бүртгэж цаашлаад санхүүгийн тайлан гаргах чадвартай 
болгоход оршино.  

• Ажил гүйлгээг цэгцтэй бүртгэж  анхан шатны баримт цэгцэлж сурах
• Санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайланг хялбар гаргаж сурах 
• E-balance.mn, E-tax.mta.mn, ND8.ndaatgal.mn сайтад гараар гаргасан 

тайлангаа шивэж илгээж сурах
• EXCEL  хэрэглээний програм дээр санхүүгийн тайланг гар аргаар хялбар 

гаргах арга заана.

СУРГАЛТААС ОЛЖ АВАХ МЭДЛЭГҮҮД:

СУРГАЛТ ХЭНД ЗОРИУЛАГДСАН БЭ?

ЗӨВХӨН МАНАЙ СУРГАЛТЫН ТӨВД БАЙХ ДАВУУ ТАЛУУД:

• Smart balance lite  санхүүгийн програм дагалдана.
• Cloud education  онлайн видео хичээлийн 6 сарын эрх
• Гарын авлага үнэгүй авах
• Нягтлан бодох бүртгэлийн хичээлд давтан суух эрх
• Хөдөлмөрийн яамнаас хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн үнэмлэх 

сертификат олгоно.

• Компанийхаа санхүүг хянах болон санхүү, татварын тайланг уншиж 
сурахыг хүссэн захирал, менежерүүдэд

• Эдийн засагч, санхүү менежмент, банк санхүүгийн мэргэжилтэнгүүдэд
• Ашиглахад хялбар зөвшөөрөлтэй санхүү, татварын тайлан гаргадаг 

санхүүгийн програмтай болохыг хүссэн хэн бүхэнд
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НЯГТЛАН БОДОГЧ МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ ХӨТӨЛБӨР

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО: Бүх нийтийн санхүүгийн боловсролыг 
дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй Мэргэжил олгох бакалаврын 
хөтөлбөрийн зорилго нь суралцагчийг суралцаж буй хугацаанд нь онол 
практик хосолсон чадвар эзэмшүүлж зах зээлд хөрвөх чадвар бүхий 
мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино. 

• Зардалын бүртгэл
• Удирдлагын бүртгэл
• Санхүүгийн тайлагнал
• Таварын бүртгэл
• Ахисан шатны бүртгэл зэрэг хичээлүүдийг онол, практикийг хослуулан  

суралцах ба СТОУС, Монгол улсын аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хуулинд 
заасан  үзүүлэлтүүдийг  практикт хэрхэн ашиглах  арга зүйн зөвөлгөө өгнө.

• Smart balance lite  санхүүгийн програм дагалдана.
• Cloud education  онлайн видео хичээлийн 6 сарын эрх
• Нягтлан бодох бүртгэлийн хичээлд давтан суух эрх
• Идэр дээд сургуулийн бакалаврын дипломтой төгсөнө.
• Дадлага олгох сургалтанд 1 удаа үнэ төлбөргүй суух эрх олгоно.

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДСАНААР:

ЗӨВХӨН МАНАЙ СУРГАЛТЫН ТӨВД БАЙХ ДАВУУ ТАЛУУД:
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МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧДЫН ЭРХ ОЛГОХ 
ШАЛГАЛТАНД БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО: Өмнөх мэдлэгийг нь үндэслэн системтэй 
бэлтгэж, эмх цэгцтэй мэдлэг эзэмшүүлэх юм.

• Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага
• Санхүүгийн тайлагнал
• Англи хэл
• Санхүүгийн менежмент
• Аудит хичээлүүдийн шалгалтанд хэрхэн бэлдэх, бодлого бодох аргачлал, 

хурдаа яаж сайжруулах, цагын хуваарилалтыг хэрхэн хийх зэрэг арга зүйн 
зөвөлгөө өгнө.

• Smart balance lite  санхүүгийн программ дагалдана.
• Cloud education  онлайн видео хичээлийн 6 сарын эрх
• Онлайн шалгалт өгөх эрх
• Нягтлан бодох бүртгэлийн хичээлд давтан суух эрх
• Хөдөлмөрийн яамнаас хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн үнэмлэх 

сертификат олгоно.
• Тандалт шалгалтанд 2 удаа үнэгүй орох эрх олгоно.

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДСАНААР: 

ЗӨВХӨН МАНАЙ СУРГАЛТЫН ТӨВД БАЙХ ДАВУУ ТАЛУУД:
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ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зөвлөх үйлчилгээний алба нь 2012 онд байгуулагдсан бөгөөд 
өнөөг хүртэл Монгол хьюндэй ХХК, Улаанбаатар такси ХХК, Шинэ 
үе мерси ХХК, UB tech ХХК, TOMS and TOM ХХК гэх мэт томоохон 
байгууллагуудад санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж байна.

ТА МАНАЙД 
ХАНДСАНААР 

ДАРААХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 
АВАХ БҮРЭН 
БОЛОМЖТОЙ

САНХҮҮГИЙН БОЛОН ТАТВАРЫН 
ТАЙЛАН ГАРГАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

УДИРДЛАГАД ӨГӨХ ЗӨВЛӨХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН 
БОДЛОГЫН БИЧИГ БАРИМТ 

БОЛОВСРУУЛАХ

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН 
АУТСОРСИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ




