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НИЙСЛЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ДҮҮРГИЙН
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2016 ОНЫ
ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД НАМ, ЭВСЭЛ, НЭР
ДЭВШИГЧЭЭС ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД
ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО
...

“АВЛИГАГҮЙ ХАМТ ОЛОН” АЯНЫ УДИРДАМЖ
Төрийн аудитын байгууллагын Авлигаас урьдчилан
сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг сайжруулах
зорилтын хүрээнд “Авлигагүй хамт олон” аяныг 2 дахь
жилдээ зохион...

АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ,
ОЙЛГОЛТЫГ ОЛОН НИЙТЭД ТҮГЭЭН ТАНИУЛАХ
АЖЛЫН ГАРЫН АВЛАГА
Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай мэдлэг, ойлголтыг олон
нийтэд түгээн таниулах ажлын гарын авлага...

ТӨРИЙН АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ОЛОН
УЛСЫН СТАНДАРТЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН
БАЙГУУЛЖ БАЙНА
Үндэсний Аудитын газраас Говь-Алтай, Завхан, Ховд,
Увс аймгуудын Аудитын газрын ажилтнуудад 2016 оны 6
дугаар сарын 20-ноос 7 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд...

АУДИТАД МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ АШИГЛАХ,
ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АСУУДАЛ СЭДВЭЭР ТӨРИЙН
АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮРЭЭНД
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2016 оны А/53 дугаар
тушаалаар батлагдсан санхүүгийн тайлангийн аудитын
удирдлагын системийг хөгжүүлэх зарим ажлын
төлөвлөгөөний дагуу “Аудитад...

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БАЙГАА НАМ
ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧИД СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН
ДАНСАА БҮРТГҮҮЛСЭН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Сонгуулийн тухай хуульд УИХ-ын ээлжит сонгуульд
оролцож байгаа нам , эвсэл, бие даан дэвшигчид

  

ОНЦЛОХ МЭДЭЭ

ДҮРСТЭЙ МЭДЭЭ

ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭ

ШИЛЭН ДАНСНЫ ШИДЭТ
ҮР ДҮН

ОНОЛ ПРАКТИКИЙН БАГА
ХУРАЛ БОЛЛОО

ҮАГ-ЫН 2016 ОНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
ДАГУУ ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ЯВЦ
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сонгуулийн зардлын дансны дугаар, банкны нэрийг
Төрийн...

ҮАГ-ЫН 2016 ОНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮН АЖИЛ,
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ ХИЙХ
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ЯВЦ
“Монгол Улсын 2015 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл”,
“Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд
санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга
хэмжээний хэрэгжилт,...

ТӨРИЙН АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД ОЛОН
УЛСЫН СТАНДАРТЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН
БАЙГУУЛЛАА
Үндэсний Аудитын газраас Архангай, Өвөрхангай,
Баянхонгор аймгуудын Аудитын газрын ажилтнуудад
2016 оны 5 дугээр сарын 26-наас 6 дугаар сарын 01-ны
өдрүүдэд төрийн...

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2016 ОНЫ ЭЭЛЖИТ
СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭ
ТОГТООХ ТУХАЙ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд нам, эвсэл, тойрогт
нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг
тогтоолоо....

ҮАГ-ЫН 2016 ОНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮН АЖИЛ,
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ ХИЙХ
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ЯВЦ
Улсын Их Хурлын Төсвийн Байнгын хорооны 2016 оны 01
дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2016
оны А/5 дугаар тушаалын дагуу...

Бусад мэдээ >>

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН
ГАЗАР – Сумын Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны
ээлжит сонгуулийн зардлын дээд
хэмжээг тогтоолоо

Говь-Алтай аймаг-2016 оны эхний
хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Дорнод аймгийн Аудитын газар “2016
оны эхний хагас жилийн үйл
ажиллагааны тайлан, статистик мэдээ
хүргүүллээ”

ХОВД АЙМГИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН АУДИТЫН
ГАЗАР – СУМДЫН ИТХ-ЫН 2016 ОНЫ
ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН
ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН АУДИТЫН
ГАЗАР – Сумын Иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны
ээлжит сонгуулийн зардлын дээд
хэмжээг тогтоолоо

Сүхбаатар аймгийн Аудитын газар-
Сумдын ИТХ-ын 2016 оны ээлжит
сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг
тогтоолоо.

Дорноговь аймгийн Аудитын газраас
сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн
Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуулийн
зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо

Булган аймгийн Аудитын газар
Сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг
тогтоолоо

Архангай – Сумдын ИТХ-ын сонгуулийн
зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо.

Хэнтий аймгийн Аудитын газар –
Сумдын сонгуулийн зардлын дээд
хэмжээг тогтоолоо.

ОРОН НУТАГ
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ЕРӨНХИЙ САЙД

Тагнуулын ерөнхий газар
Мэдээллийн технологи,
шуудан, харилцаа холбооны
газар
Мэргэжлийн хяналтын
ерөнхий газар
Төрийн өмчийн хороо
Хөрөнгө оруулалтын газар

ШАДАР САЙД

Онцгой байдлын ерөнхий
газар
Шударга өрсөлдөөн,
хэрэглэгчийн төлөө газар
Стандартчилал, хэмжил
зүйн газар
Худалдан авах ажиллагааны
газар
Оюуны өмчийн газар

ЗАСГИЙН ГАЗАР

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх
газар

ЯАМД

Байгаль орчин, ногоон
хөгжил, аялал жуулчлалын
яам
Гадаад хэргийн яам
Сангийн яам
Хууль зүйн яам
Барилга, хот байгуулалтын
яам
Батлан хамгаалах яам
Боловсрол, соёл, шинжлэх
ухааны яам
Зам, тээврийн яам
Соёл, спорт, аялал
жуулчлалын яам
Уул уурхайн яам
Аж үйлдвэрийн яам
Хөдөлмөрийн яам
Хүн амын хөгжил, нийгмийн
хамгааллын яам
Эрчим хүчний яам
Эрүүл мэнд, спортын яам
Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам

АГЕНТЛАГ

Цаг уур, орчны
шинжилгээний газар
Гаалийн ерөнхий газар
Татварын ерөнхий газар
Цагдаагийн ерөнхий газар
Хил хамгаалах ерөнхий
газар
Улсын бүртгэлийн ерөнхий
газар
Архивын ерөнхий газар
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
ерөнхий газар
Иргэний харьяалал,
шилжилт хөдөлгөөний
ерөнхий газар
Газрын харилцаа, геодези,
зураг зүйн газар
Зэвсэгт хүчний жанжин
штаб
Иргэний нисэхийн ерөнхий
газар
Ашигт малтмалын газар
Газрын тосны газар
Мал эмнэлэг, үржлийн газар
Нийгмийн даатгалын
ерөнхий газар
Нийгмийн халамж,
үйлчилгээний ерөнхий газар
Хүүхдийн төлөө үндэсний
газар
Шvvхийн Шинжилгээний
Vндэсний Хvрээлэн
Тахарын ерөнхий газар

АЙМАГ

Баян-Өлгий
Баянхонгор
Булган
Говь-Алтай
Говь-Сүмбэр
Дархан-Уул
Дорнод
Дорноговь
Завхан
Орхон
Өмнөговь
Сэлэнгэ
Төв
Увс
Ховд
Хөвсгөл
Хэнтий
Архангай
Сүхбаатар
Өвөрхангай
Дундговь

ДҮҮРЭГ

Баянзүрх
Баянгол
Багануур
Багахангай
Налайх
Сүхбаатар дүүрэг
Хан-Уул дүүрэг
Сонгинохайрхан
Чингэлтэй
Улаанбаатар хот

Утас: 260437
Факс: 323266, 324653
Цахим шуудан: info@audit.gov.mn
Хаяг: Засгийн газрын IV байр, Бага
тойруу-3, Чингэлтэй дүүрэг,
Улаанбаатар-15160, Монгол Улс
Тамгын газар

НИЙТ ХАНДАЛТ

Сүүлийн 24 цагт: 1,558
Сүүлийн 7 хоногт: 8,587
Нийт: 32,406
Онлайнд: 7
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Дорнод аймгийн Аудитын газар –
Сумдын сонгуулийн зардлын дээд
хэмжээг тогтоолоо

Баянхонгор – Сумын ИТХ-ын
сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг
тогтоов.

Дорнод аймгийн Аудитын газар
“Аудитын нээлт хийлээ”

Сэлэнгэ аймаг-Орон нутгийн
сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг
тогтоолоо.

Орхон аймгийн Аудитын газар- Орон
нутгийн сонгуулийн зардлын дээд
хэмжээг тогтоолоо

Урилга -Сэлэнгэ аймгийн Аудитын газар
нь 2016 оны санхүүгийн тайланд
гэрээний үндсэн дээр аудит хийж
гүйцэтгэх компаниудыг сонгон
шалгаруулж байна.

Завхан аймаг – Сонгуулийн зардлын
дээд хэмжээг тогтоолоо.

Дундговь аймаг: Сонгуулийн зардлын
дээд хэмжээг тогтоолоо

Хөвсгөл аймаг – Сонгуулийн зардлын
дээд хэмжээг тогтоолоо.

Сэлэнгэ аймгийн Аудитын газрын 2016
оны эхний хагас жилийн үйл
ажиллагааны тайлан.
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