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Хяналт шалгалтын төрөл Удирдамж Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Дугаар
Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Төрөл Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No Регистрийн No

ААН

Иргэн

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан Хяналтын объект

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл Хаяг, байршил

Байгууллагын цацрагийн хяналт хариуцсан ажилтан

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл

Чиглэл Дугаар, олгосон огноо Хүчинтэй хугацаа

Үйл ажиллагаа эрхэлж буй

хугацаа

Цөмийн хэмжүүрийн үзүүлэлтүүд

Багаж тоног төхөөрөмжийн нэр, Үйлдвэрлэсэн улс, он Үйлдвэрлэгчийн нэр Хувийн дугаар

загвар

Багаж ашиглаж буй ажлын хэлбэр, төрөл     Жин Зузаан

Хэмжилтийн төрөл     Түвшин Нягтшил Чийг

Үүсгүүрийн нэр .......................................................     Идэвх, огноо............................                         .............................

Ионжуулагч цацрагийн үүсгүүрийн үзүүлэлт

Үүсгүүрийн төрөл, хэлбэр Үйлдвэрлэсэн улс, он Үйлдвэрлэгчийн нэр Хувийн дугаар

Хатуу

Задгай Үүсгүүрийн ашиглалт, тээвэрлэлт, хадгалалтын төрөл     

Альфа Бета Гамма Нейтрон

Үүсгүүрийн идэвх     

Радиографийн багажийн үзүүлэлтүүд

Багаж тоног төхөөрөмжийн нэр, Үйлдвэрлэсэн улс, он Үйлдвэрлэгчийн нэр Хувийн дугаар

загвар

Рентген шинжилгээний багаж ашиглаж буй ажлын хэлбэр, төрөл     

Суурин Зөөврийн Хөдөлгөөнтэй Хөдөлгөөнгүй

Тогтмол потенциал/ Хувьсах потенциал

Хоолойн үзүүлэлтүүд

Шүүлтүүр

Хамгийн их хүчдэл ..........................kV                              Хамгийн их гүйдэл .........................mA

Цацрагтай ажиллагчдын тоо

Цацрагтай ажиллагч оператор

ажилтан

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

 ЦАЦРАГИЙН ҮҮСГҮҮРИЙН 

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан 

зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Үйл ажиллагаа Цөмийн хэмжүүр ажиллуулах эрхийн зөвшөөрөл

Цацрагийн дотоод хяналтын  Туслах ажилтан лаборант, 

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

_____________________________________________________

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас:

Факс:

№10.1
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэтгэли

йн 

шалгалт

1 ЦЭТХ 15.3 

0 166 0 0

2

ЦЭТХ-ийн 28.2.5, 

ЦХААҮД-ийн 3.3.5 (2),               

ЦХҮАЭБЦААД-ийн 1.1.

0 10

3

ЗГ-ын 2011 оны 311 

тоот  тогтоол, 

ААНБҮАДХШЗБНЖ-ын  

3 дугаар бүлэг  3.3 

дахь хэсэг, ЦҮАБХД-

ийн 2.1.2 

0 10

4 0 15

5 0 15

6 0 5

7 0 5

8 0 5

9 0 2

10 0 2

11 0 2

12 ЦЭТХ-ийн 36.1.3 0 5

13 ЦЭТХ-ийн 36.1.5 0 10

14 ЦЭТХ-ийн 17.1.5 0 10

15

ЦҮАБХД-ийн 2.2.4, 

/BSS/ -  3.94, ЗГ-ын 

2011 оны 311 тоот  

тогтоол, 

ААНБҮАДХШЗБНЖ-ын 

3.2

0 15

16 /BSS/ -  3.12 0 15

Цацрагийн үүсгүүр ашиглах явцад гарсан

осол, зөрчлийг цацрагийн хяналтын

байгууллагад нэн даруй мэдээлдэг, ослын хор

уршгийг арилгах, аюулгүй болгох арга хэмжээг

хууль тогтоомжийн дагуу авч хэрэгжүүлдэг

Цацрагийн үүсгүүр ашиглах явцад гарсан

осол, зөрчлийг Онцгой байдлын газарт

яаралтай мэдээлдэг

Цацрагийн үүсгүүр ашиглах явцад гарсан

осол, зөрчлийг Тагнуулын газарт яаралтай

мэдээлдэг

ЦХА-нь операторын буруутай үйл ажиллагааг

зогсоох, цацрагийн аюулгүй байдлыг

хангуулах, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээг

бие дааж шийдвэрлэх эрхтэй

Ажлын байран дээр цацрагийн үүсгүүрийн

ашиглалт, хадгалалттай холбоотой баримт

бичиг бүрэн 

Цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалтын бүртгэл,

тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайланг жил

бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны дотор ирүүлдэг

Үйл ажиллагаа эрхлэх чиглэлээр мэргэжлийн

боловсон хүчний нөөцтэй

Цацрагийн үүсгүүрийн тусгай зөвшөөрөлтэй

Цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр,

төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажилладаг,

хөтөлбөрийг тогтмол хянаж, сайжруулдаг

Цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний

төлөвлөгөөтэй, шинэчлэн сайжруулдаг    

Цацрагийн осол болон бусад ослоос суралцах

ба тайлан мэдээ гаргах, хүргүүлэх журамтай 

Ажил эхлэхээс өмнө аюулгүй ажиллагааны

зааварчилгаа өгдөг /бүртгэдэг/

Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод

дүрмийг мөрдөж ажилладаг

Батлагдсан оноо

Байгууллагын цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

No

Хууль тогтоомж, 

дүрэм, журам, 

стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Авсан оноо

ЦЭТХ  36.1.6

Цацрагийн үүсгүүр ашиглах явцад гарсан

осол, зөрчлийг Цагдаагийн байгууллагад

яаралтай мэдээлдэг

Цацрагийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавих

цацрагийн хяналтын ажилтанг (алба, нэгж)

тушаалаар томилсон 

Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан нь тухайн

аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрхэлж байгаа

үйл ажиллагааны чиглэлээр боловсрол,

мэргэжил эзэмшиж мэргэшсэн, ажлын дадлага

туршлагатай 

ЦЭТХ-ийн 36.1.4, 

ЦХААҮД-ийн 2.3.6 (6),  

3.3.5 (6,7 ), 3.13.23

Хяналт шалгалтын асуултууд



17 ЦХААҮД-ийн 3.9.6-(9) 0 10

18 ЦЭТХ 28.2.7 0 10

19 ЦЭТХ 28.2.10 0 5

20 ЦЭТХ 36.1.1 0 5

21 /BSS/ -   1.23, 3.12 0 5

22 ЦЭТХ 43.8 0 5

0 143 0 0

23 0 10

24 0 5

25 0 5

26 0 5

27 0 5

28 0 2

29 0 5

30 0 5

31 0 5

32 /BSS/ -  3.12, /BSS/- I.23 0 2

33
ЦХААҮД-ийн 3.11.6                   

/BSS/ 3.53
0 5

34

ЦЭТХ-ийн 28.2.5, ЗГ-

ын 2011 оны 311 тоот  

тогтоол, 

ААНБҮАДХШЗБНЖ-ын 

0 5

35 0 10

36 0 2

37 0 5

38 0 5

39 0 2

Багаж, тоног төхөөрөмж, үүсгүүрийн

бүртгэлийг хөтөлдөг, ашиглалт, хадгалалтын

тооллогыг тогтмол хийдэг

Дотоод хяналтыг батлагдсан хөтөлбөрийн

дагуу, давтамжтай хийдэг 

Цацрагийн төрөлд тохирсон хэмжилтийн

багажтай

Хэмжилт хийхийн өмнө багажны хэвийн

ажиллаж буй эсэхийг шалгадаг

Оператор цацрагийн хэмжилтийн багажийг

ашиглах дадал эзэмшсэн 

Багажийн хэмжилтийн дүнг тохируулгын

утгаар үржүүлдэг

Цацрагийн үүсгүүр болон төхөөрөмжийн

аюулгүй ажиллагааны баримт бичгүүд (гарын

авлага, зааварчилга) нь ажилтнуудад

ойлгомжтой бичигдсэн

Цацрагтай холбогдсон үйл ажиллагааг

цацрагийн аюулгүйн стандартыг бүрэн

хангасан, улсын байцаагчийн зөвшөөрсөн

зориулалтын байранд явуулдаг

Цацрагийн үүсгүүр ашиглаж, хадгалж буй

өрөөний хаалганд зохих цацрагийн

анхааруулах санамж, тэмдэгтэй 

Ажлын байрны цацрагийн хамгаалалт

Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг

бүхий ажилтан солигдсон тухайгаа хуулийн

дагуу мэдэгдсэн 

Тусгай зөвшөөрөл дээрх мэдээлэл

өөрчлөгдсөн тохиолдолд хяналтын

байгууллагад мэдэгддэг

Шинээр цацрагийн үүсгүүр хүлээн авсан

тухайгаа ажлын 3 өдрийн дотор мэдэгдсэн 

Хэвийн бус нөхцөлд хамаардаг

Хяналтын байгууллагын зөвшөөрөл, аюулгүй

ажиллагааны зааварчилгаагүйгээр тохируулга

хийсэн, нүүлгэн шилжүүлсэн, задласан,

угсарсан, худалдан авсан, худалдсан/   

ЦҮАБХД-ийн Хавсралт 

3-1

Агааржуулалтын иж бүрэн системтэй

ЦЭТХ 36.1.2                  

Баталгаажуулсан багажаар ажлын байрны

цацрагийн хэмжилтийг тогтмол хийдэг

(багажгүй тохиолдолд бусад байгууллагаар

хэмжилт хийлгэдэг) 

Зориулалтын шошго, тэмдэглэгээ бүхий

савтай (үүсгүүр шингэн бол шилэн)

Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл

ажиллагааг зөвхөн зөвшөөрөл бүхий этгээд

зохион байгуулж хэрэгжүүлдэг

Бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээ авдаг

Бохирдлыг арилгах урвалж бодис, материал

хүрэлцээтэй

ЦЭТХ-ийн 36.1.8

Хаягдлын менежементийн асуудлыг

шийдвэрлэсэн 

Зарцуулалтын тэмдэглэл /ашиглалтын

мэдээлэл, хүлээн авсан, шилжүүлсэн г.м/

хийж, бүртгэл хөтөлдөг

Шингэн үүсгүүртэй ажиллах зориулалтын

хамгаалах хувцас, хэрэгсэлтэй



40 0 10

41 0 5

42 ЦХААҮД-ийн 3.13.13 0 10

43 ЦХААҮД-ийн 3.13.16(1) 0 5

44 ЦХААҮД-ийн 3.13.16(3) 0 5

45 ЦХААҮД-ийн 3.13.16(6) 0 5

46 0 10

47 0 5

48 0 5

0 85 0 0

49
ЦЭТХ-ийн 36.1.7, 

ЦХҮАЭББЦААД-ийн 1.8
0 10

50

ЦҮАБХД-ийн 2.5.3, 

ЦХҮАЭББЦААД-ийн 

2.5, ЦХААҮД-ийн 

3.13.39.2, ЦҮАБХД-ийн 

2.2.3, ЦҮАБХД-ийн 

2.5.1 

0 10

51 ЦХААҮД-ийн 3.13.42 0 10

52
ЦЭТХ 43.1, /BSS/ – 

Хавсралт II, 
0 15

53
ЦЭТХ 43.5, ЦХААҮД-

ийн 3.13.7-(6)
0 10

54 МШХТХГГ-ний 3.2 0 5

55 МШХТХГГ-ний 3.4 0 5

56 МШХТХГГ-ний 3.7 0 5

57

Амьсгалын 

систем 

хамгаалахад 

тохирох 

тэмдэглэгээ 

..........................
0 2

58 0 2

59 0 2

Ажлын байрны цацрагийн хэмжилтийн дүнг

журналд тэмдэглэдэг

Багажны баталгаажилтыг итгэмжлэгдсэн

байгууллага, лабораториор хийлгэдэг

Хувийн дозиметрийг сар бүр тогтмол

хэмжилтэд хамруулдаг

Цацрагийн аюулгүйн дотоод сургалтад

холбогдох ажилтнуудыг хамруулдаг,

сургалтын хөтөлбөрийг тогтмол хянаж,

шаардлагатай тохиолдолд шинэчилдэг

Зөөврийн анхааруулах тэмдэг, зурагт

хуудастай

Цацрагийн аюулын анхааруулах санамж,

тэмдгийг байрлуулсан, хяналтын бүсэд

нэвтрэн орох хэсгүүдэд зааварчилгааг

байрлуулсан

Хяналтын бүсэд зөвшөөрөлгүй этгээд нэвтрэх

боломжийг хязгаарласан, зохион

байгуулалтын болон биет хамгаалалтыг

ашигласан

Талбайд зураг авахдаа TLD, талбайн

дозиметр, хамгаалах тууз, пайз, дуут болон

улаан гэрэл дохиог байнга ашигладаг

Ажиллах талбайн хил хязгаарыг тэмдэглэдэг

Хамгаалалтын нүдний шилтэй

Бамбайн хаалттай

Цацрагтай ажиллагчид Мэргэжлийн шарлагын

хувийн тунгийн хяналтад бүрэн хамрагдсан

Цацрагтай ажиллагчдыг мэргэжлээс

шалтгаалах өвчний эмнэлгийн хяналтад жил

бүр хамруулдаг

Цацрагтай ажиллагчийг төрийн захиргааны

байгууллагын зөвшөөрсөн тусгай хөтөлбөрийн

дагуу явагдах цөмийн болон цацрагийн

хамгаалалт, аюулгүй байдлын сургалтад

хамруулсан (2 жил тутам давтан сургалтад

хамруулсан)

Ажлын байрыг хяналтын бүс, ажиглалтын бүс

гэж ангилан тэдгээрийн техникийн болон

зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлдэг 

Хяналтын бүсийн хил хүрээг биетээр

тэмдэглэн хязгаарласан, боломжгүй бол бусад

аргаар тэмдэглэсэн

Хувийн дозиметрийн хэмжилтийн дүнг улсын

байцаагчаар баталгаажуулдаг

Цацрагтай 

ажиллагчдыг 

тохирох 

хамгаалах 

хэрэгслээр  

хангасан 

ЦЭТХ 36.1.2   

Эмэгтэй ажилтнуудад зориулсан тусгай зохион

байгуулалтын арга хэмжээ авдаг,

шаардлагатай үед тэдний ураг болон хөхүүл

хүүхдийг хамгаалах арга хэмжээ авдаг

ЦХААҮД-ийн 3.13.22-

(1,2,3)            /BSS/- I.23 

Хувийн дозиметрийг зориулалтын дагуу зөв

ашигладаг 

Ажиллагчдын цацрагийн хамгаалалт

ЦЭТХ-ийн 36.1.8



60 0 2

61 0 2

62
...........................

.
0 5

0 60 0 0

63 0 5

64 0 5

65 0 5

66 0 10  

67 0 10

68 0 5

69 0 5

70 0 5

71 0 5

72 0 5

0 102

73 0 10

74 5

75 0 5

76 0 5

77

78 0 10

79 0 5

80 0 10

81 0 5

82 0 10

83 0 2

84 0 10

85 0 5

86 ЦҮАБХД-ийн 7.1.1 0 10

87 ЦҮАБХД-ийн 7.1.5 0 10

Нэвчих тестийг тогтмол хийдэг 

Үүсгүүр гацсан үед буцааж гаргах, ослын үед

ашиглах багаж хэрэгсэлтэй

Кабелийн урт нь багажийг холбоход

хангалттай хэмжээтэй

Үүсгүүр хадгалах худагтай

Түлхүүрийг хяналттай байлгах журамтай

Засвар үйлчилгээг зөвшөөрөлтэй этгээдээр

тогтмол хийлгэдэг

Аюулгүй ажиллагааны хяналтын систем

Шингэн урсгалд шинжилгээ хийдэг цөмийн

хэмжүүрийн гадна талд хамгаалалт хийсэн

Цацрагийн төвшинг хэмжигчтэй

Аж үйлдвэрийн цөмийн хэмжүүрийн хаах, нээх

хавхлагын ажиллагаа хэвийн,  түгжээтэй 

Үүсгүүр хадгалах байр болон сейфний

түлхүүрийг хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх

бүртгэл хөтөлдөг

Цацрагийн аюулын анхааруулах санамж,

тэмдэгтэй

Хормогчтой

Бээлийтэй

Цацрагтай 

ажиллагчдыг 

тохирох 

хамгаалах 

хэрэгслээр  

хангасан 

Цацрагийн үүсгүүрийн аюулгүй ажиллагааг

бүрэн хангаж ажилладаг (лац ломбо тавьж,

бүртгэл хөтөлдөг) 

Цацрагийн үүсгүүр хадгалах зориулалтын

байртай, (сейфтэй)

Хадгалах байр нь галын дохиололтой

ЦХААҮД-ийн 3.11.1

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь өөрийн

ашиглаж буй үүсгүүрүүдийг бүртгэлтэй тохирч

байгаа эсэхийг шалгадаг

Хадгалах байр нь гадаад орчны сөрөг

нөлөөллөөс хамгаалагдсан /чийг, даралт/

Хадгалалтын аюулгүй байдал

ЦЭТХ-ийн 38.1,  36.1.3,             

ЦҮАБХД-ийн 5.1,               

ЦҮАБХД-ийн Хавсралт 

II-3

Хадгалах байр нь хамгаалалтын системтэй

/BSS/-2.34 

ЦХААҮД-ийн 3.13.22-

(1,2,3)            /BSS/- I.23 

Ослыг зогсоох товчлуур хэвийн ажиллагаатай

Аж үйлдвэрийн цөмийн хэмжүүрийг

үйлдвэрийн хийцийн дагуу зөв суурилуулсан,

ажиллуулахад шаардагдах зай талбайгаар

хангасан   

Аж үйлдвэрийн цөмийн хэмжүүрийн орчинд

торон хашлага хийсэн

Цөмийн хэмжүүр нь хамгаалалтын төмөр

хайрцагтай,  цоожтой  
ЦЭТХ 36.1.3,  ЦҮАБХД-

ийн 2.3.2                

Үүсгүүрийг зориулалтын байрандаа байгаа

эсэхийг тогтмол шалгадаг

Цацрагийн үүсгүүр бүрд хамаарах бүртгэлд

шаардлагатай мэдээлэл /үүсгүүрийн байршил,

изотопын нэр, идэвх, хувийн дугаар, физик

химийн төлөв/-ийг тусгадаг.

Үүсгүүр нь хадгалалт, хамгаалалтын

шаардлага хангасан

Шингэн үүсгүүртэй ажиллах

зориулалтын хамгаалах

хувцас, хэрэгсэлтэй

Галын хор байрлуулсан



0 67 0 0

88 0 10

89 0 10

90 0 5

91 0 2

92 0 2

93 0 5

94 0 5

95 0 10

96 0 5

97 0 2

98 0 2

99 0 2

100 0 5

101 0 2

.......... 

эрсдэлтэй

.......... 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

<=29% Бага эрсдэлтэй

Ачих, буулгах ажиллагаанд оролцож буй нисэх

буудлын ажилтанг хувийн хамгаалах

хэрэгслээр хангадаг

ЦЭТХ 39.1

623

НИЙТ ОНОО

ҮНЭЛГЭЭ
0

Жолооч ачих, буулгах ажиллагаанд оролцох

тохиолдолд хувийн хамгаалалтын хувцас,

хэрэгсэл зүүдэг 

Жолооч нарт үйлчилгээнд гарахын өмнө

аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгдөг

Тээвэрлэлтийн аюулгүй байдал

Цөмийн материал болон цацрагийн үүсгүүрийг

тээвэрлэхдээ цацраг идэвхт материалыг

аюулгүй тээвэрлэх журмыг мөрддөг

/тэмдэглэл бүртгэл хөтөлдөг/

Цацрагийн үүсгүүрийг ачихаас өмнө

контейнер болон тээврийн хэрэгслийн ачааны

техникийн хэсгийн хэвийн байдалд шалгалт

хийдэг

Тээврийн хэрэгслийн анхааруулах тэмдэг

бүрэн

Тээврийн хэрэгсэл түгжээтэй, дохиололтой

Тээвэрлэлтийн хайрцаг түгжээтэй

Жолооч, оператор нь тээвэрлэх үед хувийн

дозиметр ашигладаг

Жолооч, операторын суудлын орчинд тогтмол

хэмжилт хийж бүртгэл хөтөлдөг

Зориулалтын тээвэрлэлтийн хайрцагтай 

Хайрцаг нь тээвэрлэлтийн төрөл, шошго,

индекстэй

Тээвэрлэлтийн хайрцгийг хөдөлгөөнгүй бэхлэх

бэхэлгээтэй 

Тээвэрлэх үеийн шаардлагатай баримт бичиг

бүрэн.



Цацрагийн хэмжилтийн багаж:

Багажийн нэр,загвар: Үзүүлэлт:

Хувийн дугаар: Баталгаажуулалт огноо:

Гамма мкЗв/ц Нейтрон мкЗв/ц

1 Баруун гар талд

2 Зүүн гар талд

3 Урд талд

4 Ар талд

5 Ёроол хэсэгт

6 Бариул хэсэгт

7 Бүсэлхийн хэсэгт

8 Үүсгүүрийн гадаргууд

9 Үүсгүүрээс 1м-ийн зайд

10 Цацрагийн чиглэлийн дагуу

11 Цацрагийн чиглэлийн дагуу 1м-ийн зайд

12 Худагны таган дээр

13 Худгаас 1м-ийн зайд

14

15

16

17

18

19

20

Цацрагийн хэмжилт

№
Тунгийн чадал 

Хэмжилтийн байрлал



авах арга хэмжээ тоон үзүүлэлт
а/ Акт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон  

     •Түр зогсоосон

     •Сэргээсэн      

     •Нөхөн төлбөр тогтоосон 

     •Шинжилгээний дээж авсан

     •Устгасан        

     •Хураасан  

б/ Албан шаардлага          

     •Заалтын тоо       

в/ Дүгнэлт   

     •Үйл ажиллагааны

     •Ажлын байрны 

     •Бүтээгдэхүүний 

г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс 
/төгрөг, ш, л, кг.../

д/Нөхөн төлбөр   

е/Торгууль, шийтгэвэр  

     •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн  дүн

     •Иргэнд   тоо/мөнгөн дүн     

     •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн                                                   

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Оноо Үнэлгээ Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

/ гарын үсэг, тэмдэг/

__________________________

/ овог, нэр/

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

Тайлбар:

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ овог, нэр/


