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Зөрчил арилгах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын 
байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд хийсэн Үндэсний геологийн албаны 2020 оны 
санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитаар дараах 
зөрчил илэрлээ. Үүнд:

Тайлант онд өглөгийн нийт 707.0 мянган төгрөгийн үлдэгдлийг тооцоо нийисэн 
актаар баталгаажуулаагүй байна.

Энэ нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1-д “Нягтлан 
бодох бүртгэлийг удирдан зохион байгуулах үүргийг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
гүйцэтгэх удирдлага хүлээнэ.” 20 дугаар зүйлийн 20.2.5-д “дансны өглөг. авлага ба 
төлбөрийн тооцоог хянах, ажил, гүйлгээг гарахаас нь өмнө хянан, баталгаажуулах", 
20.2.6-д "Эд хөрөнгийн болон төлбөр тооцооны тооллого хийх, үр дүнг шийдвэрлэх, 
бэлтгэн нийлүүлэгч. худалдан авагчтай тооцоо хийж, үлдэгдлийг баталгаажуулж, 
баримтжуулах ажлыг зохион байгуулах. удирдах" гэж заасантай нийцэхгүй байна.

Иймд Төрийн аудитын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйли^й 21.1-т “Шалгагдагч этгээд 
хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний болон бусад эрх зүйн акт зөрчсөн, хуулиар 
хүлээсэн албан үүргээ биелүүлээгүй бол алдаа, зөрчлийг таслан зогсоох, давтан 
гаргуулахгүй байх талаар байгууллага, албан тушаалтанд албан шаардлага өгнө.”, 
Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/95 дугаар тушаалаар баталсан “Албан 
шаардлага өгөх, төлбөрийн акт тогтоох" журмын 4.2.1 -д заасныг үндэслэн ШААРДАХ нь:

1. Авлага, өглөгийн үлдэгдлийг тооцоо нийлж баталгаажуулж байх, зөрчлийг арилгах, 
албан шаардлагын биелэлтийг 2021 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор 
Үндэсний аудитын газарт ирүүлэх;

2. Цаашид алдаа, зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж 
ажиллахыг Үндэсний геологийн албаны дарга О Чулуун, ерөнхий нягтлан бодогч 
Ц.Баатарсүрэн нартдаалгав.
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Зөрчил арилгах тухай

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын 
байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд хийсэн Үндэсний геологийн албаны 2020 оны 
санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн аудитаар дараах зөрчил 
илэрлээ. Үүнд:

Тус байгууллага тайлант хугацаанд шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулбал 
зохих 46 мэдээллээс 8 мэдээллийг хугацаа хоцроож, цалингийн зардлаас бусад таван 
сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын 5,535.0 мянган төгрөгийн 1 мэдээллийг 
байршуулаагүй байна.

Энэ нь Шилэн дансны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1-д “мэшгалэл үнэн зөв, 
бодитой. иж бүрэн байх . 4.1.3-д “тогтоосон хугацаанд, тогтмол шуурха^иэдээлдэг байх”, 
6 дугаар зүйлийн 6.4.5-д "цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн 
бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр. гүйлгээний агуулга, хүлээн 
авагчийн нэр" гэж заасантай тус тус нийцэхгүй байна.

Иймд Төрийн аудитын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийрт 21.1-т “Шалгагдагч этгээд 
хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний болон бусад эрх зүйн акт зөрчсөн, хуулиар 
хүлээсэн албан үүргээ биелүүлээгүй бол алдаа, зөрчлийг таслан зогсоох, давтан 
гаргуулахгүй байх талаар байгууллага, албан тушаалтанд албан шаардлага өгнө.”, 
Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/95 ^гаар тушаалаар баталсан “Албан 
шаардлага өгөх, төлбөрийн акт тогтоох" журмын 4,^1-д заасныг ундэслэн ШААРДА.Х нь:

1. Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлж. мэдээллийг ил тод, хуулийн хугацаанд 
бүрэн байршуулж, албан шаардлагын биелэлтийг 2021 оны 6 дугаар сарын 10-ны 
өдрийн дотор Үндэсний аудитын газарт ирүүлэх;

2. Цаашид алдаа, зөрчлийг давтан гаргахгүй байх, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж 
ажиллахыг Үндэсний геологийн албаны дарга О.Чулуун, ерөнхий нягтлан бодогч 
Ц.Баатарсүрэн нартдаалгав
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