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

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 хяналтын ажилтан

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл

Хяналт хийхэд байлцсан ажилтан

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл

Чиглэл, Судалгаа шинжилгээ, Аюулгүйн үзлэг хяналт Аж үйлдвэр Геологи хайгуул

лаборатори

Үйл ажиллагаа эрхэлж 

буй хугацаа

Рентген багаж, тоног төхөөрөмж ажиллуулах эрхийн зөвшөөрөл

Дугаар 1 ………/………. 1 ………/………. 1 ………/………. 1 ………/……….

2 ………/………. 2 ………/………. 2 ………/………. 2 ………/……….

3 ………/………. 3 ………/………. 3 ………/………. 3 ………/……….

Олгосон огноо 1 _____/______/_____ 1 _____/______/_____ 1 _____/______/_____ 1 _____/______/_____

2 _____/______/_____ 2 _____/______/_____ 2 _____/______/_____ 2 _____/______/_____

3 _____/______/_____ 3 _____/______/_____ 3 _____/______/_____ 3 _____/______/_____

Хүчинтэй хугацаа 1 _____/______/_____ 1 _____/______/_____ 1 _____/______/_____ 1 _____/______/_____

2 _____/______/_____ 2 _____/______/_____ 2 _____/______/_____ 2 _____/______/_____

3 _____/______/_____ 3 _____/______/_____ 3 _____/______/_____ 3 _____/______/_____

Цацрагтай ажиллагчдын тоо

Цацрагтай ажиллагч оператор

алба, нэгж, ажилтан

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

_____/______/_____ ,  .............................................

Туслах ажилтан лаборант, 

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Цацрагийн дотоод хяналтын  

Хамгийн сүүлд хийсэн хяналт 

шалгалтын огноо, давтамж 

Өмнөх шалгалтаар  илэрч байсан 

зөрчлүүд

Үйл ажиллагаа

Бүлэг 1 Бүлэг 2 Бүлэг 3 Бүлэг 4

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

_____________________________________________________
РЕНТГЕН БАГАЖ, ТОНОГ 

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЦАЦРАГИЙН 

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Утас:

Факс:
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэтгэли

йн шалгалт

1 ЦЭТХ-ийн 15.3 

0 150 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 2

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 1

17 ЦХААҮД-ийн 3.9.6-(9) 0 10

18 ЦЭТХ 28.2.7 0 2

19 ЦЭТХ 28.2.10 0 2

20 ЦЭТХ 36.1.1 0 10

Авсан оноо
Батлагдсан 

оноо

Цацрагийн үүсгүүрийн тусгай зөвшөөрөлтэй

Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий

ажилтан солигдсон тухайгаа хуулийн дагуу

мэдэгдсэн 

Ажил эхлэхээс өмнө аюулгүй ажиллагааны

зааварчилгаа өгдөг /бүртгэдэг/

Цацрагийн үүсгүүр болон төхөөрөмжийн аюулгүй

ажиллагааны баримт бичгүүд (гарын авлага,

зааварчилгаа) нь ажилтнуудад ойлгоход хялбар

Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт,

хадгалалттай холбоотой баримт бичиг бүрэн

Цацрагийн хамгаалалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг

хэрэгжүүлж ажилладаг, хөтөлбөрийг тогтмол

хянаж, сайжруулдаг

Цацрагийн ослын үед авах арга хэмжээний

төлөвлөгөөтэй, шинэчилдэг

Цацрагийн хяналтын ажилтан нь операторын

буруутай үйл ажиллагааг зогсоох, цацрагийн

аюулгүй байдлыг хангуулах, зөрчлийг арилгуулах

арга хэмжээг бие дааж шийдвэрлэх эрхтэй

Цацрагийн үүсгүүрийн ашиглалтын бүртгэл,

тооллогын дүн, дотоод хяналтын тайланг жил

бүрийн 12 дугаар сарын 20-ны дотор ирүүлдэг 

ЦЭТХ-ийн 36.1.6.

Цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрмийг

мөрдөж ажилладаг

ЦЭТХ-ийн 36.1.4, 

ЦХААҮД-ийн 3.3.5. 

(6,7), 3.13.23

Цацрагийн осол болон бусад ослоос суралцах ба

тайлан мэдээ гаргах, хүргүүлэх журамтай.

Үйл ажиллагаа эрхлэх чиглэлээр мэргэжлийн

боловсон хүчний нөөцтэй

Хяналтын байгууллага

Онцгой байдал

Тагнуул

Цагдаа

No

Хууль тогтоомж, 

дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, 

заалт

Хяналт шалгалтын асуултууд

 I. Байгууллагын цацрагийн хамгаалалт

Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан нь тухайн аж

ахуйн нэгж, байгууллагын эрхэлж байгаа үйл

ажиллагааны чиглэлээр боловсрол, мэргэжил

эзэмшиж мэргэшсэн, ажлын дадлага туршлагатай 

Тусгай зөвшөөрөл дээрх мэдээлэл өөрчлөгдсөн

тохиолдолд хяналтын байгууллагад мэдэгдсэн

Ослын нөхцөл

байдал, 

зөрчлийг 

холбогдох 

Шинээр цацрагийн үүсгүүр хүлээн авсан тухайгаа

ажлын 3 өдрийн дотор мэдэгдсэн 

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЕРӨНХИЙ АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Цацрагийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий

дотоод хяналт тавих ажилтан (алба, нэгж)-

г тушаалаар томилсон 



21 /BSS/ -   1.23, 3.12 0 5

22 0 3

23 0 3

24 0 3

25 0 3

0 65 0 0

26 0 15

27 0 5

28
ЦҮАБХД-ийн Хавсралт 

3-1
0 5

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

30
ЦХААҮД-ийн 3.11.6 

/BSS/ 3.53
0 10

31

ЦЭТХ-ийн 28.2.5, ЗГ-ын 

2011 оны 311 тоот  

тогтоол, 

ААНБҮАДХШЗБНЖ-ын 

3.6

0 10

32 0 5

33 0 3

34 0 2

35 0 2

36 0 2

37 0 2

38 0 2

0 82 0 0

39
ЦЭТХ-ийн 36.1.7, 

ЦХҮАЭББЦААД-ийн 1.8
0 10

40

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

……………………………………….

III. Ажиллагчдын цацрагийн хамгаалалт

Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт,

тооллого, бүртгэлийг хийж  гүйцэтгэдэг

Цацрагтай 

ажиллагчдад 

ажлын байрны

хөдөлмөрийн 

нөхцөлд 

хамаарах 

холбогдох 

хууль 

тогтоомжид 

заасан 

Цацрагийн аюулгүйн стандартыг бүрэн хангасан

улсын байцаагчийн зөвшөөрсөн зориулалтын

байртай 

Хэвийн бус нөхцөлд хамруулдаг

Агааржуулалтын иж бүрэн системтэй

Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагааг

зөвхөн зөвшөөрөл бүхий этгээд зохион байгуулж

хэрэгжүүлдэг

Хяналтын байгууллагын зөвшөөрөл, аюулгүй

ажиллагааны зааварчилгаагүйгээр /Рентген

хоолойг сольсон, тохируулга хийсэн, нүүлгэн

шилжүүлсэн, задласан, угсарсан, худалдан авсан, 

 II. Ажлын байрны цацрагийн хамгаалалт

Ээлжийн амралтын хугацаанд

хоног нэмэгдүүлдэг 

Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнээр

хангадаг 

ЦЭТХ-ийн 36.1.8

Хэмжилт хийхийн өмнө багажны хэвийн ажиллаж

буй эсэхийг шалгадаг

Баталгаажилт хийсэн байгууллага, лабораторийн

нэр

Оператор цацрагийн хэмжилтийн багажийг

ашиглах дадал эзэмшсэн 

Цацрагийн аюулгүйн дотоод сургалтад холбогдох

ажилтнуудыг хамруулдаг, сургалтын хөтөлбөрийг

тогтмол хянаж, шаардлагатай тохиолдолд

шинэчилдэг

ЦЭТХ-ийн 36.1.2

ЦЭТХ-ийн 43.8     

Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийг ажиллуулж буй

өрөөний хаалганд зохих цацрагийн анхааруулах

санамж, тэмдэгтэй 

Багажийн хэмжилтийн дүнг тохируулгын утгаар

үржүүлдэг

Ажлын богиносгосон цагаар

ажиллуулдаг

Дотоод хяналтыг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу,

давтамжтай хийдэг 

Цацрагийн төрөлд тохирсон хэмжилтийн багажтай

Баталгаажуулсан багажаар ажлын байрны

цацрагийн хэмжилтийг тогтмол хийдэг 

Багажийг баталгаажилтыг итгэмжлэгдсэн

байгууллага, лабораториор хийлгэдэг

Ажлын байрны цацрагийн хэмжилтийн дүнг

журналд тэмдэглэдэг

Цацрагтай ажиллагчийг төрийн захиргааны

байгууллагын зөвшөөрсөн тусгай хөтөлбөрийн

дагуу явагдах цөмийн болон цацрагийн

хамгаалалт, аюулгүй байдлын сургалтад

хамруулдаг (2 жил тутам давтан сургалтад

хамруулсан)



41 ЦХААҮД-ийн 3.13.42 0 10

42
ЦЭТХ 43.1, /BSS/ – 

Хавсралт II, 
0 15

43 ЦЭТХ 43.5 0 10

44 МШХТХГГ-ний 3.2 0 5

45 МШХТХГГ-ний 3.4 0 5

46 МШХТХГГ-ний 3.7 0 3

47 0 2

48 0 2

49 0 2

50 0 1

51 0 1

52 0 3

53 0 3

0 56 0 0

54 0 2

55 0 2

56 0 10

57 0 10

58 0 5

69 0 1

60 0 2

61 0 2

62 0 2

63 0 10

64 0 5

65 0 2

66 0 1

67 0 1

ЦХААҮД-ийн 3.13.22-

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

ЦЭТХ-ийн 19.5.1, 

Цацраг идэвхт 

үүсгүүрийн аюулгүй 

байдал, цацрагийн 

хамгаалалт               

/BSS/-2.34

IV. Судалгаа шинжилгээ, лабораторийн рентген төхөөрөмжийн 

Хормогч

Бээлий

Нэмэлт рентген хоолойтой 

Ослыг зогсоох товчлууртай 

Цацрагтай 

ажиллагчдыг 

цацрагийн 

хамгаалах 

хэрэгслээр 

бүрэн 

хангасан 

Рентген тоног төхөөрөмжийн дотоод болон гадаад

хаалт бүрэн 

Рентген багаж нь өөр дээрээ аюулгүй ажиллагааны

анхааруулах гэрэлтэй 

Нүдний шил

Хэрэв тийм бол анхааруулах гэрэл хэвийн

ажиллагаатай 

Фильтер........нэмэлт фильтертэй 

Эмэгтэй ажилтнуудад зориулсан тусгай зохион

байгуулалтын арга хэмжээ авдаг, шаардлагатай

үед тэдний ураг болон хөхүүл хүүхдийг хамгаалах

арга хэмжээ авдаг

Хувийн дозиметрийг зориулалтын дагуу зөв зүүдэг

Цацрагтай ажиллагчид Мэргэжлийн шарлагын

хувийн тунгийн хяналтад бүрэн хамрагдсан

Хувийн дозиметрийг сар бүр тогтмол хэмжилтэд

хамруулдаг

Цацрагийн хувийн хамгаалах хэрэгслийн бүрэн

бүтэн байдал хэвийн

Цацрагийн хувийн хамгаалах хэрэгслийг зөв

хэрэглэж, ашигладаг

Цацрагийн хувийн хамгаалах хэрэгслийг зөв

хадгалдаг

Цацрагтай ажиллагчдыг мэргэжлээс шалтгаалах

өвчний эмнэлгийн хяналтад тогтмол, бүрэн

хамруулдаг

Ашиглах рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн

үйлдвэрийн гэрчилгээтэй

Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрийн

шошго, цацрагийн тэмдэгтэй

Бамбай хамгаалалт

Хувийн дозиметрийн хэмжилтийн дүнг улсын

байцаагчаар баталгаажуулдаг

Автомат түгжээтэй 

Зориулалтын хэмжилтийн хамгаалалттай ширээтэй 

Тээвэрлэлтийн хайрцаг цоож түгжээтэй 

Хадгалалтын аюулгүй байдлыг хангасан 

Тээвэрлэлтийн хайрцаганд холбогдох баримт бичиг

бүрэн 

Механик түгжээтэй 



68 0 1

0 167 0 0

69 0 2

70 0 2

71 0 10

72 0 10

73 0 5

74 0 10

75 0 1

76 0 2

77 0 10

78 0 20

79 0 10

80 0 5

81 0 5

82 0 10

83 0 5

84 0 10

85 0 10

86 0 10

87 0 10

88 0 20

0 0

.......... 

эрсдэлтэй

.......... 

эрсдэлтэй

>=50% Өндөр эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

<=29% Бага эрсдэлтэй

ЦЭТХ-ийн 19.5.1, 

Цацраг идэвхт 

үүсгүүрийн аюулгүй 

байдал, цацрагийн 

хамгаалалт               

/BSS/-2.34

НИЙТ ОНОО

ҮНЭЛГЭЭ

V. Аюулгүйн үзлэг, шалгалтын рентген төхөөрөмжийн цацрагийн 

Хоногийн дундаж ачаалал ………………………………………

Чингэлэг шалгах рентген тоног төхөөрөмж бүхий

байгууламж биет хамгаалалттай

Вагон шалгах рентген тоног төхөөрөмж нь вагоны

жолоочийг өнгөрүүлсний дараа үзлэг хийхээр

тохируулагдсан 

Операторын ажлын байранд туяаны алдагдалтай

Чингэлэг шалгах рентген тоног төхөөрөмж бүхий

байгууламжийн хамгаалалтын автомат хаалт

хэвийн ажилладаг

Зөөврийн рентген багажийн тээвэрлэлтийн хайрцаг

цацрагийн анхааруулах тэмдэгтэй 

Ашиглах рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн

үйлдвэрийн гэрчилгээтэй

Зорчигчийг зайлшгүй шалгах шаардлагатай

тохиолдолд рентген төхөөрөмж эсвэл биет үзлэг

хийлгэх эсэхийг зорчигчоос асууж, сонголтыг

зорчигчоор хийлгэдэг 

Автомат түгжээтэй 

Зорчигчийн биед үзлэг хийх рентген төхөөрөмжөөр

үндэслэлгүйгээр зорчигчийг шалгадаг (сэжиг бүхий

тохиолдолд хамаарахгүй)

Цацраг идэвхт 

үүсгүүрийн аюулгүй 

байдал, цацрагийн 

хамгаалалт /BSS/ 

2.34

Механик түгжээтэй 

Рентген тоног төхөөрөмжийн дотоод болон гадаад

хаалт бүрэн 

Рентген тоног төхөөрөмжийн хамгаалалтын

тугалган туузан хөшиг хаалт хэвийн 

Тээврийн хэрэгсэл бүхий ачааг рентген

төхөөрөмжөөр шалгахдаа жолоочийг рентген

төхөөрөмжийн байгууламжаас гаргадаг 

Нэмэлт рентген хоолойтой 

Рентген тоног төхөөрөмжийн цацрагийн

анхааруулах гэрлэн дохио ажиллагаатай 

Ослыг зогсоох товчлууртай

Тийм бол энэ тухай тэмдэглэл хөтлөн гарын үсэг

зуруулдаг 

Төхөөрөмжийг ассаны дараа удирдлагын гар болон

туузан дамжуулагчийн ажиллагааг шалгадаг 

0 520

Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрийн

шошго, цацрагийн тэмдэгтэй

Рентген тоног төхөөрөмжид гацсан ачаа тээшийг

авахдаа өндөр хүчдэлийг салгадаг 

Операторын ажлын байр ачаа тээш шалгах

рентген тоног төхөөрөмжийн туяаны чиглэлд

байрласан 



Цацрагийн хэмжилтийн багаж:

Багажийн нэр,загвар: Үзүүлэлт:

Хувийн дугаар: Баталгаажуулалт огноо:

Тунгийн чадал 

 мкЗв/ц

1
Рентген хоолойны анхдагч 

туяаны чиглэлд

2 Урд гадаргууд

3 Хойд гадаргууд

4 Баруун гадаргууд

5 Зүүн гадаргууд

6 Доод гадаргууд

7 Дээд гадаргууд

8

Тунгийн чадал хамгийн өндөр 

хэмжигдсэн цэгээс 0.5-1м-ийн 

зайд

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Хэмжилтийн байрлал

Рентген багаж, төхөөрөмжийн эргэн тойрон 

гадаргууд

Операторын ажлын байранд

Операторын биеийн бусад байрлалд

Цацрагийн хэмжилт

№



1 2 3

Оператор

1 2 3

Оператор

Баталгаажилтын огноо

Операторын биеийн бусад байрлалд 

VI-2.  Цацрагийн хэмжилт

Тунгийн чадал мкЗв/цаг Хэмжилтийн байрлал

Операторын ажлын байрны зураглал

Багажийн нэр Загвар Үйлдвэрлэсэн улс, он Хувийн дугаар

Хяналт шалгалтын явцад өөрчилсөн байдал

Хяналт шалгалтын эхэнд 

Хяналтад ашиглагдсан цацрагийн хэмжилтийн багаж, түүний үзүүлэлт 

9

10

11

12

13

14

Зорчигчийн биед нэг удаагийн үзлэг хийх үеийн тун 

Операторын ажлын байранд

8

6

1

Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн 

эргэн тойрон гадаргууд

Рентген хоолойн анхдагч туяаны 

чиглэлд 

4

Урд гадаргууд

Хойд гадаргууд

Баруун гадаргууд

5

Тунгийн чадал хамгийн өндөр 

хэмжигдсэн цэгээс 0.5-1 м зайд

7

Д/д

2

3

Зүүн гадаргууд

Доод гадаргууд

Дээд гадаргууд



Рентген багаж, тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлт

Багаж тоног Загвар Үйлдвэрлэсэн улс, Үйлдвэрлэгчийн Хүчин чадал

төхөөрөмжийн нэр он нэр

Тайлбар: / (+) ажиллаж байгаа,    (-) эвдэрсэн хадгалж байгаа  /    .......................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Рентген хяналтын багаж, тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлт

Тоног Загвар Үйлдвэрлэсэн улс, Үйлдвэрлэгчийн Хүчин чадал

төхөөрөмжийн нэр он нэр

Тайлбар: / (+) ажиллаж байгаа,    (-) эвдэрсэн хадгалж байгаа  /    …………...........................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

ХАВСРАЛТ-3 ЦАЦРАГИЙН ХЭМЖИЛТИЙН БАГАЖ, ТҮҮНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ

Тайлбар:  ..................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Үзүүлэлт

 Баталгаажилт 

хийлгэсэн 

огноо

Тк

х
ү

н
и

й
 б

и
ед

 ү
зл

эг
 х

и
й

х

Max 

га
л
т 

тэ
р

эг
 ш

ал
га

х

Багажийн нэр Загвар
Үйлдвэрлэсэн улс, 

он 
Хувийн дугаар Хэмжих хязгаар

ХАВСРАЛТ-2. АЮУЛГҮЙН ҮЗЛЭГ, ШАЛГАЛТЫН РЕНТГЕН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН СУДАЛГАА

ач
аа

 т
ээ

ш
 ш

ал
га

х

ч
и

н
гэ

л
эг

 ш
ал

га
х

Б
ай

р
ш

и
л

+/- 

З
ө

ө
в
р

и
й

н Max 

kV mA

Х
R

F

X
R

D

Хувийн дугаар Төрөл

kV mA

ХАВСРАЛТ-1 СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭ, ЛАБОРАТОРИЙН РЕНТГЕН БАГАЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН СУДАЛГАА

Хувийн дугаар Төрөл

Б
ай

р
ш

и
л

+/- 

С
у

у
р

и
н



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 нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ 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 нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

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

Тайлбар:

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

Улсын байцаагчийн албан тушаал

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

Тайлбар:

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

__________________________

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

__________________________


