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_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

E-mail: info@inspection.gov.mn;

Факс: ______________;

Web: http://www.inspection.gov.mn;

ҮЛИЙН ЦАГААН ОГОТНО, ЦАРЦААТАЙ
ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
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
ААН
Иргэн
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа
Чиглэл :

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Хүчин чадал
Үндсэн хүчин чадал

хугацаа

Үйлдвэрлэлийн үйл
ажиллагаанд оролцдог

Бүтээгдэхүүний нэр
-

__________________________
Ажилтны тоо
Нийт ажилтан

Регистрийн No

Ургамал хамгааллын
мэргэжилтэн

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ
Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар хүнсний аюулгүй
байдлын чиглэлээр илэрч байсан
томоохон зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Хуудас B1

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

Шаардлага
хангаагүй

Авсан оноо

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо

Хяналт
шалгалт

0

48

0

ХХАА-н асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллагаас олгосон
ургамал хамгаалах химийн бодис,
бордоо болон биобэлдмэл импортлох,
ашиглах, худалдан борлуулах, ханган
нийлүүлэх үйлчилгээ эрхлэх хүчин
төгөлдөр тусгай зөвшөөрөлтэй

0

9

Химийн хорт ба аюултай
2
бодисын тухай хууль17.1

Тухайн бодисынхоо эрсдлийн үнэлгээг
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээний
тухай
хуулийн
дагуу
хийлгэсэн

0

6

Хүнсний тухай хууль 10.3
Химийн хорт болон аюултай
бодисын тухай хууль 6.1.3.
Ургамал хамгаалах
3
зориулалтаар ашиглаж болох
пестицид, химийн бордооны
жагсаалт 3 Сайдын хамтарсан
тушаал /тухайн жилийн /

Монгол Улсад хэрэглэхийг зөвшөөрсөн
бодисын жагсаалтанд орсон

0

6

Лабораторийн шинжилгээгээр ургамал
хамгаалах бодис, бэлдмэл нь чанар,
стандартын шаардлага хангасан.

0

6

Пестицидийн
үйлчлэх
бодисын
агууламжийн
хэмжээ,
бэлдмэлийн
идэвхт чанар, бактерийн тоо болон
халдваргүйжүүлэх
үйлчлэл
нь
шаардлага хангасан

0

6

Ургамал хамгаалах химийн бодис,
бордоо болон биобэлдмэл үйлдвэрлэх,
хадгалах тээвэрлэх, ашиглах, устгах
үйл ажиллагаатай холбоотойгоор гарч
болзошгүй ослын үед авч хэрэгжүүлэх
болон ургамал хамгаалах бодисын
сөрөг
нөлөөллөөс
хамгаалахад
чиглэсэн шуурхай арга хэмжээний
төлөвлөгөөг урьдчилан боловсруулж
батлуулсан.

0

3

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, журам,
стандартын нэр, зүйл, заалт

1.Бичиг баримт, баталгаажилт
Ургамал хамгааллын тухай
хууль 8.1.5
Аж ахуйн үйл
ажиллагааны тусгай
зөвшөөрлийн тухай хууль
15.11.6 15.12.9
1
Химийн хорт болон аюултай
бодис экспортлох, импортлох,
хил дамжуулан тээвэрлэх болон
үйлдвэрлэх, худалдах журам
2.1.3.6.

" Бактеромадиолоны бэлдмэл
ТШ MNS 5459:2005, “Фосфорын
бордоо MNS 4304:1996”,
“Гумины бордоо MNS
4 4456:1997”, “Фосфор, азотын
холимог бордоо MNS
4474:2006”, “Шим бордоо.
Чийгийн улаан хорхойн
биоялзмаг MNS 4722:1999”,
“Ризобактерийн бордоо.
ТШ.MNS 5263:2003, “Азофос
бактерийн бордоо. ТШ MNS
5264:2003” “Буурцагт ургамлын
бактерийн бордоо. ТШ MNS
5 5265:2003”, “Азот, фосфор,
калийн холимог бордоо. ТШ
MNS 5891:2008”, “Фосфогуматын холимог бордоо. ТШ
MNS 6265:2011” .гм

Хүнсний бүтээгдэхүүний
6 аюулгүй байдлыг хангах тухай
хууль 7.1.1
GAP /ХАА-н
зохистой дадал /
Химийн хорт болон аюултай
бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,
ашиглах, устгах журам 3.1.1.3

Асуултууд

Хуудас B2

Гүйцэтгэли
йн шалгалт
0

ашиглах, устгах журам 3.1.1.3
7

Төлөвлөгөөнд тухайн бодисын хор
аюулын лавлах мэдээлэлд заасан
шаардлагын дагуу хоргүйжүүлэх арга
хэмжээг тусгасан

0

3

Химийн хорт ба аюултай
бодисын тухай хууль 8.2
Химийн хорт болон аюултай
8
бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,
ашиглах, устгах журам 3.1.1.2;
3.1.1.4

Үйлдвэрлэгчээс гаргасан хор аюулын
лавлах мэдээллийг үндэслэн бодис нэг
бүрээр Химийн хорт болон аюултай
бодистой ажиллах үеийн аюулгүй
ажиллагааны
зааварчилгааг
боловсруулж,
өөрийн байгууллагын
даргаар баталгаажуулсан

0

3

Хүнсний бүтээгдэхүүний
аюулгүй байдлыг хангах тухай
хууль 7.1.1 GAP /ХАА-н
9
зохистой дадал /
Химийн хорт болон аюултай
бодисын тухай хууль 6.1.8

Ургамал хамгаалах бодис, бордооны
нэр төрөл, тоо хэмжээг тэмдэглэсэн
байнгын бүртгэл хөтөлдөг

0

3

Химийн хорт ба аюултай
бодисын тухай хууль 13.7
Химийн хорт болон аюултай
10 бодис экспортлох,
импортлох,хил дамжуулан
тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх,
худалдах журам 3.1.1.5

Зөвшөөрөл бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж,
байгууллага нь бодис, бордооны
ашиглалт, зарцуулалтын тайлан мэдээг
сум, дүүргийн Засаг даргад жил бүрийн
11 дүгээр сарын 15-ны дотор, төрийн
захиргааны төв байгууллагад дараа
оны 1 дүгээр сард багтаан хүргүүлдэг

0

3

0

30

0

6

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

2.Хүний нөөцийн хангамж, ажиллагсдын эрүүл ахуйн нөхцөл
Тариалангийн тухай хууль 20.2.9
Агрономич,
агрохимич,
Хүнсний бүтээгдэхүүний
11 аюулгүй байдлыг хангах тухай хамгааллаар
хууль 7.1.1
GAP /ХАА-н
мэргэжилтэнтэй
зохистой дадал /
Химийн хорт ба аюултай
12
бодисын тухай хууль 13.4

13

Химийн хорт ба аюултай
бодисын тухай хууль 13.6

ургамал
мэргэшсэн

Химийн хорт болон аюултай бодистой
харьцах ажилд мэргэжлийн зохих
мэдлэгтэй, 18-аас дээш насны хүн
ажиллуулдаг
Ажиллагчдад
аюулгүй
ажиллагаа,
болзошгүй осол, эрсдлээс сэргийлэх
болон
анхны
тусламж
үзүүлэх
сургалтыг зохион байгуулсан

Хүнсний бүтээгдэхүүний
аюулгүй байдлыг хангах тухай
14
хууль 10.1.7. GAP ХАА-н
зохистой дадал

Ажилтан, албан хаагчид нь эрүүл
мэндийн үзлэгт хамрагдсан байх

Хүнсний тухай хууль 10.1.4
Хүнсний бүтээгдэхүүний
аюулгүй байдлыг хангах тухай
хууль 7.1.1
GAP (ХАА-н
16
зохистой дадал)

Ажиллагсадын хамгаалалтын хувцас,
хэрэгслийг угааж, цэвэрлэж, ариутгах
ажлыг хэвшүүлсэн
Бүх ажилчдад эрүүл ахуй, аюулгүй
ажиллагааны
зааварчилгаануудыг
баримтжуулж өгсөн

17

Болзошгүй аюул, ослын үед ашиглах
зориулалтын, бүрэн ажиллагаатай гал
унтраах анхан шатны багаж, хэрэгсэл,
хор саармагжуулах бодис, уусмалыг
ажпын байранд байрлуулсан

0

3

Ажиллагсад гар угаах болон бие засах,
хувцас солих нөхцөлөөр хангагдсан

0

3

15

Хүнсний бүтээгдэхүүний
аюулгүй байдлыг хангах тухай
хуулийн 7.1.1
Хүнсний
18 тухай хуулийн 10.1.4,
Химийн хорт болон аюултай
бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,
ашиглах, устгах журам 3.1.1.5

Хуудас B3

0

0

Химийн хорт болон аюултай
бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,
ашиглах, устгах журам 3.1.1.5
19

Химийн бодистой харьцаж ажиллагсдыг
арьс
болон
амьсгал
хамгаалах
зориулалт
бүхий,
стандартын
шаардлага хангасан хүн нэг бүрийн
хамгаалалтын хэрэгслэлээр хангасан

0

3

0

63

Ургамал хамгаалах бодис, бордоо,
бэлдмэл нь зориулалтын сав, баглаа
боодол,
стандартын
шаардлага
хангасан хаяг, шошготой байна

0

6

Сав, баглаа боодол битүүмжлэгдсэн

0

3

Хаяг шошго монгол хэл дээр бичигдсэн

0

3

Хаяг, шошгонд хэрэглэгчдэд зориулсан
мэдээллийг бүрэн тусгасан

0

3

0

3

0

6

0

3

0

3

0

3

0

6

0

6

0

3

0

3

0

3

0

3

0

3

3.Ургамал хамгаалах бодис, бордоо, биобэлдмэлийн шошгололт,
хадгалалт, тээвэрлэлт, хог хаягдлын менежмент

23

24
25
26
27

Хүнсний бүтээгдэхүүний
аюулгүй байдлыг хангах тухай
хууль 17.1.3
ҮХААС-ын 2013 оны А/105
тушаал "Газар тариалангийн
үйлдвэрлэлд ашиглах бордооны
аюулгүй байдалд тавих
шаардлага" 4.2.
Химийн хорт ба аюултай
бодисын тухай хууль 10.3
Химийн хорт болон аюултай
бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,
ашиглах, устгах журам 3.1.1.1,

28
Хүнсний бүтээгдэхүүний
аюулгүй байдлыг хангах тухай
хууль 17.1.3
ҮХААС-ын 2013 оны А/105
30
тушаал "Газар тариалангийн
үйлдвэрлэлд ашиглах бордооны
аюулгүй байдалд тавих
шаардлага" 6.1
31
Химийн хорт болон аюултай
бодисын тухай” хуулийн 10
дугаар зүйл,
Химийн хорт
болон аюултай бодисыг
хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах,
32 устгах журам 3.2.
GAP Хөдөө аж ахуйн зохистой
дадал зөвлөмж
29

33

34

35

36

37

38

Хаяг шошгон дээр аюулын таних
тэмдгийг зөв байрлуулсан
Химийн бодис, бордоо, бэлдмэлийн
хадгалах хугацаа хүчинтэй
Бодис бордоог үйлдвэрлэгчээс гаргасан
зөвлөмжийн дагуу хадгалсан
Бодис,
бордоог
чийг,
дулаан,
агааржуулалтын тохиргоотой нөхцөлд
хадгалсан
Агуулахын
гадна,
дотор
талд
“ХОРТОЙ”, “АЮУЛТАЙ”, “ИЛ ГАЛ
ГАРГАЖ
БОЛОХГҮЙ”
гэх
мэт
анхааруулах пайз, сэрэмжлүүлэх тэмдэг
тавьсан
Ургамал хамгаалах химийн бодисыг
талбайд түр хадгалах тохиолдолд
хашлага эсвэл нарны гэрэл шууд
тусахаас хамгаалсан саравчинд аль
болох хуурай, сэрүүн, агааржуулалт
сайтай газар хадгалсан

Ашигласан ургамал хамгаалах химийн
бодисын сав,баглаа боодлыг тусад нь
хадгалдаг, сав баглаа боодол хог
хаягдлыг
төвлөрсөн
байгууламж,
тогтоосон цэгт журмын дагуу устгуулах
Хог хаягдлын тухай хууль 9.2.10
арга хэмжээ авдаг
Химийн хорт болон аюултай
бодисыг хадгалах, тээвэрлэх
Устгалын цэг нь усны эх үүсвэрээс хол,
ашиглах, устгах журам 3.5.1 гадаргуугийн
болон
гүний
усыг
бохирдуулахааргүй,
үерийн
ус
орохооргүй газар байрлуулсан
Устгалд
ашиглах
саармагжуулах
бодисын хангамж, устгал хийсэн тухай
тэмдэглэл, бүртгэл хөтлөдөг
Бодисыг анхааруулах, аюулын тухай
ХБАБХТХ 17.1.3
Ү,ХААС-ын санамж
байршуулсан
зориулалтын
2013 оны А/105 тушаал "Газар тээврийн хэрэгсэлээр тээвэрлэдэг
тариалангийн үйлдвэрлэлд
Пестицид
тээвэрлэсэн
тээврийн
ашиглах бордооны аюулгүй
хэрэгслийг
хүнсний
бүтээгдэхүүн
байдалд тавих шаардлага" 7.1 тээвэрлэхэд ашигладаггүй
Химийн хорт болон аюултай
Пестицидийг хүн, мал, амьтан болон
бодисын тухай хууль 12
бараа
бүтээгдэхүүнтэй
хамт
Химийн хорт болон аюултай
тээвэрлэдэггүй
бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,
ашиглах, устгах журам 3.3
Хуудас B4

0

0

Химийн хорт болон аюултай
бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,
39 ашиглах, устгах журам 3.3

Пестицид тээвэрлэсний дараа тээврийн
хэрэгслийг хоргүйжүүлэх арга хэмжээ
авдаг
4. Үлийн цагаан оготно, царцааны устгалын арга хэмжээнд тавигдах
шаардлага

0

3

0

69

Ургамал хамгааллын тухай
хууль 10.1.4 14.1

Ургамлын
хорио
цээртэй
өвчин,
хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог
ургамал илэрвэл орон нутгийн болон
мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг
үндэслэн тухайн шатны Засаг дарга
бүс нутгийн хэмжээнд хорио цээр
тогтоосон, цуцалсан
/зохих шатны
Засаг даргын захирамжтай/

0

6

Ургамал хамгааллын тухай
хууль 7.1.4 Засгийн газрын 2008
41 оны 190 тогтоол Ургамлын
хорио цээр тогтоосон үед
баримтлах журам

Хорио цээр тогтоосон нутаг дэвсгэрийн
зааг, уг бүсэд гаднаас орох, гарах цэг,
дамжин өнгөрөх зурвасын чиглэлүүдийг
тогтоож,
анхааруулсан
тэмдэг
тэмдэглэл тавьсан, харуул хамгаалалт,
дохиочин ажиллуулсан

0

3

0

6

0

6

Ургамал хамгааллын тухай
хууль 7.1.4 Засгийн газрын 2008 Хорио цээр тогтоосон үед авах арга
44 оны 190 тогтоол Ургамлын
хэмжээнд шаардагдах хүн хүч, техник
хорио цээр тогтоосон үед
хэрэгслийг шийдвэрлэсэн
баримтлах журам

0

3

Ургамал хамгааллын үйл ажиллагааны
талаар аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн
Засаг дарга, үйлчлүүлэгч иргэн, хуулийн
этгээдтэй гэрээ байгуулж байгуулсан

0

3

0

3

0

3

0

6

0

3

40

Ургамлын
гадаад,
дотоод
хорио
цээртэй өвчин, хог ургамал, хөнөөлт
42 Ургамал хамгааллын тухай
шавж,
мэрэгч
амьтны
тархалтыг
хууль 7.1.4 8.1.9; 8.1.10; 11.1.1. тогтоож,
төрөл,
зүйл,
голомтыг
Засгийн газрын 2008 оны 190
тодорхойлсон
тогтоол Ургамлын хорио цээр
Хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтан тархсан
тогтоосон үед баримтлах журам
голомт нутгийг зөв сонгосон, гэрээнд
43 4.1 4.2 4.3
заагдсан талбайг бүрэн хамруулж
устгах арга хэмжээг гүйцэтгэсэн

45 Ургамал хамгааллын тухай
хууль 8.1.6. 12.1.1

Гэрээний хэрэгжилтийг хангасан
Ургамлын хорио цээртэй өвчин, хог
Ургамал хамгааллын тухай
ургамал, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтны
хууль 11.1.3 7.1.4 Засгийн
биологийн
онцлогт
тохируулан
47 газрын 2008 оны 190 тогтоол
мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан,
Ургамлын хорио цээр тогтоосон
батлагдсан
зөвлөмж,
технологийн
үед баримтлах журам 14, 15
заавартай
Хорио цээртэй өвчин, хог ургамал,
Ургамал хамгааллын тухай
хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтантай
хууль 7.1.4 Засгийн газрын 2008 тэмцэхдээ тархалтыг гаднаас нь дотогш
48 оны 190 тогтоол Ургамлын
хумих буюу голомтын захаас төв рүү
хорио цээр тогтоосон үед
чиглэсэн
байдлаар
ариутгал,
баримтлах журам 17
халдваргүйжүүлэлт хийж, голомтыг
устгасан
46

Ургамал хамгааллын тухай
хууль 12.1.2. 7.1.4 Засгийн
49 газрын 2008 оны 190 тогтоол
Ургамлын хорио цээр тогтоосон
үед баримтлах журам 18

Ургамал хамгааллын үйл ажиллагаанд
ашиглах бодис, уусмалын хэмжээ, тун,
хугацаа, хэрэглэх аргыг зааврын дагуу
технологийг чанд мөрдөж ажилласан

Хуудас B5

0

0

Ургамал хамгааллын тухай
хууль 7.1.4 Засгийн газрын 2008
50 оны 190 тогтоол Ургамлын
хорио цээр тогтоосон үед
баримтлах журам 19

Ариутгал, халдваргүйтгэл хийж байгаа
хүн
бүрт
аюулгүй
ажиллагааны
зааварчилга
өгч,
шаардлагатай
хөдөлмөр
хамгааллын
хувцас,
хэрэгслээр хангасан

0

3

0

3

0

6

0

3

Ургамал хамгааллын тухай
хууль 7.1.4 Засгийн газрын 2008 Голомтыг устгахад ашигласан химийн
54 оны 190 тогтоол Ургамлын
бодисын үлдэгдэл, сав, баглаа, боодол,
хорио цээр тогтоосон үед
хөдөлмөр хамгааллын хувцсыг устгасан
баримтлах журам 20

0

3

Ургамал хамгааллын тухай
хууль 9.1.1.

Нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх ургамал
хамгаалал,
хорио
цээрийн
арга
хэмжээний зардлын төслийг тухайн
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурлаар
хэлэлцэж
батлуулсан, биелэлтийг тайлагнадаг

0

6

Ургамал хамгааллын тухай
хууль 9.1.2

Ургамлын өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч
амьтан,
хог
ургамлын
тархалт,
олшролтын төлөв байдал, тэдгээртэй
тэмцэх арга хэмжээг хэрхэн зохион
байгуулж байгаа тухай Засаг даргын
тайланг тухайн Аймаг, нийслэл, сум,
дүүргийн
иргэдийн
Төлөөлөгчдийн
Хурлаар хэлэлцүүлсэн.

0

3

0

18

0

6

0

6

0

6

0

228

Ургамал
хамгааллын
арга
хэмжээнд зарцуулсан зардал, түүний
хэрэгжилтэнд хяналт тавьж үр дүнг
тооцсон
Тэмцэх арга хэмжээ хэрхэн үр дүнтэй
болсон
талаар
хэрэгжүүлэгчтэй
байгуулсан гэрээг дүгнэж үнэлэлт,
дүгнэлт гаргасан
Хөнөөлт шавьж,
мэрэгч амьтныг
устгах
арга
хэмжээг гүйцэтгэсэн
талбайгаас тодорхой цэгүүд сонгон авч
техникийн үр дүнг үнэлж,
дүгнэлт
гаргасан

51

52 Ургамал хамгааллын тухай
хууль 12.1.3

53

55

56

5.Дотоод хяналт
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион
ТХШТХ-ийн 7.2,
57
байгуулах журам батлуулан мөрдөж
Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл
ажилладаг
ажиллагаанд дотоод хяналт
шалгалтыг зохион байгуулах
Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн
58 нийтлэг журам, Засгийн газрын зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн
311 тогтоол
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг

59

Химийн хорт болон аюултай
бодисын тухай хууль 18.3

Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь химийн
хорт болон аюултай бодисын ашиглалт,
зарцуулалтад дотоод хяналт тавьдаг

НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B6

0

0

0

0

..........
эрсдэл тэй

..........
эрсдэл тэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ
авах арга хэмжээ
тоон үзүүлэлт

Биелэлт

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

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Оноо

Үнэлгээ

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Улсын байцаагчийн албан тушаал

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж,
байгууллагын эрх бүхий албан
тушаалтан

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

