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Хяналт шалгалтын төрөл Удирдамж Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Дугаар

Төлөвлөгөөт

Төлөвлөгөөт бус

Зөвлөн туслах үйлчилгээ 

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Хэв шинж Цэцэрлэгийн нэр Ердийн цэцэрлэг

Тусгай цэцэрлэг

Сувиллын цэцэрлэг Регистрийн №

Асрамжийн цэцэрлэг

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан Хяналтын объект

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл Цэцэрлэгийн хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл

Хүчин чадал /1 ээлжийн/

Яслийн бүлэг Үндсэн хүчин чадал

Бага бүлэг

Дунд бүлэг Нийт хүүхдийн тоо

Ахлах бүлэг

Бэлтгэл бүлэг

Холимог бүлэг                                      

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ №

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар хүүхэд өсвөр 

үеийн эрүүл ахуйн чиглэлээр илэрч 

байсан зөрчлүүд

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн хугацааБүлгийн тоо

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

_____________________________________________________
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН  ЭРҮҮЛ АХУЙ, 

ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН 

НӨХЦӨЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН 

ХУУДАС

Утас:

Факс:
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

0 15 0 0

1

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журамд эрүүл ахуйн

асуудлууд тусгагдсан, түүнийг мөрдөж

ажилладаг

0 5

2

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг

0 10

0 75 0 0

3

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.1, 

Хүүхэд өсвөр үеийнхний 

сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд 

мөрдөх эрүүл ахуйн 

үлгэрчилсэн дүрмийн 3.1

Барилга байгууламжийг шинээр барьж,

өргөтгөн шинэчилж ашиглалтад

оруулахдаа мэргэжлийн байгууллагын

зураг төслийн дагуу  барьж байгуулсан

0 10

4

Барилга байгууламж нь үйлдвэрийн дуу

шуугиан, химийн хорт бодис, хорт хий,

утаа, тортог, цацраг тоос болон бусад

бохирдуулагч эх үүсвэрээс 500 метрээс

доошгүй зайд байрладаг

0 5

5

Үйлдвэрийн хатуу, шингэн хог

хаягдлаас 200 метрээс доошгүй зайд

байрладаг

0 5

6

Хог хаягдлын зориулалтын цэг, ариун

цэврийн байгууламжийг эрүүл ахуйн

нөхцөл, шаардлагын дагуу байгуулж,

ашигладаг, хогийн цооног, хог

цуглуулах цэг нь цэцэрлэгээс болон

усны эх үүсвэрээс 100 метр, барилга

байгууламжаас 30 метрээс доошгүй

зайд байрладаг, хана, хашаагаар

тусгаарлагдсан битүүмжлэл сайтай

хаалттай

0 5

7

Байнгын хөдөлгөөнтэй замаас 50м,

орчных нь гудамж замаас 25м-ээс хол

зайд байрладаг

0 5

8

150 хүртэл хүүхэдтэй бол нэг хүүхдэд

40 м.кв, 350 хүртэл хүүхэдтэй бол нэг

хүүхдэд 35 м.кв талбай ноогдохоор

эдэлбэр газартай

0 5

9

Эдэлбэр газрын хөрс нь аюулгүй

байдлын шаардлага хангасан,

дүгнэлттэй /шинжилгээ хийнэ/

0 10

10

Сургуулийн өмнөх боловсролын 

байгууллагын сургалтын орчин. 

Ерөнхий шаардлага MNS 

6558:2015 стандартын 5.1.3,  

Тоглоомын аюулгүй байдал ISO 

8124:4-2011 стандарт 

Тоглоомын болон биеийн тамирын

талбайд хүүхдийн хөгжлийн онцлог,

хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн,

хөдөлгөөнийг дэмжсэн тоглоомыг

байрлуулсан, гадна хөдөлгөөнт

тоглоомыг бат бэх суурилуулж, чанар,

аюулгүй байдлыг хангасан

0 10

I.Дотоод хяналтын үйл ажиллагаа 

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7.3, 

ТХШТХ-ийн 7.2, ЗГ-ын тогтоол 

311

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 

4.4.1, 4.4.2, 4.4.4,  “Олон нийт, 

иргэний барилга БНбД 

31.03.03”, Хүүхэд өсвөр 

үеийнхний сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд 

мөрдөх эрүүл ахуйн 

үлгэрчилсэн дүрмийн 3, 

Цэцэрлэг, ерөнхий 

боловсролын сургууль, дотуур 

байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл 

ахуйд тавигдах норм, 

шаардлагын 7.2, 7.4

II. Боловсролын байгууллагын гадна орчин, барилга байгууламж  

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хяналт шалгалтын асуултуудNo

Авсан оноо

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, зүйл, 

заалт

Батлагдсан 

оноо

Хуудас B2



11

Сургуулийн өмнөх боловсролын 

байгууллагын сургалтын орчин. 

Ерөнхий шаардлага MNS 

6558:2015 стандартын 5.2.2 

Цэцэрлэгийн орох, гарах хаалганы шат

довжоог хальтригаанаас хамгаалсан,

хаалганы гадна орчинд цардсан

талбайтай

0 5

12

Сургуулийн өмнөх боловсролын 

байгууллагын сургалтын орчин. 

Ерөнхий шаардлага MNS 

6558:2015 стандартын 5.2.3 

Цэцэрлэг нь орон сууцны барилгын

нэгдүгээр давхарт байрладаг бол

оршин суугчдын орцноос тусдаа

хаалгатай 

0 10

13

Сургуулийн өмнөх боловсролын 

байгууллагын сургалтын орчин. 

Ерөнхий шаардлага MNS 

6558:2015 стандартын 5.2.7

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхдэд

зориулсан бол барилгын хаалганы

хэсэгт MNS 6055:2009 стандартын

шаардлагыг хангасан замтай

0 5

0 90 0 0

14

Усны чанар, аюулгүй байдалд жилд 2-

оос доошгүй удаа шинжилгээ хийлгэж,

дүгнэлт гаргуулдаг

0 15

15

Цэцэрлэгийн хэсгийн усан хангам жийн

эх үүсвэрт эрүүл ахуйн хамгаа лалтын

бүсийг 50 метрээс доошгүй зайд

тогтоосон, дэглэмийг мөрддөг

0 10

16

Ундны ус зөөх, хадгалах сав нь хүнсний

зориулалтын материалаар хийгдсэн,

угааж цэвэрлэхэд хялбар

0 10

17

Ундны ус хадгалах савыг 7 хоногт 1-2

удаа бүрэн суллаж, угааж,

халдваргүйжүүлдэг

0 15

18

Барилгын доторхи усан 

хангамж, ариутгах татуурга 

БНбД 40-05-98/2005

Усан хангамжийн систем нь эрүүл ахуй,

аюулгүй байдлын шаардлага хангасан
0 5

19

Барилгын доторхи усан 

хангамж, ариутгах татуурга 

БНбД 40-05-98/2005, Монгол 

Улсын “Нүхэн жорлон, 

угаадасны нүх. Ерөнхий 

шаардлага MNS 5924-2008 

стандарт

Бохир ус зайлуулалтын систем нь

стандартын шаардлага хангасан
0 5

20
15-аас ихгүй хүүхдэд нэг суултуур

ногддог
0 10

21

Суултуур, шээлтүүр нь хүүхдийн нас

өндөрт тохирсон хийцтэй, бүрэн

ажиллагаатай

0 5

22
20-оос доошгүй хүүхдэд нэг гар угаагуур 

ногддог, хүүхдийн өндөрт тохирсон
0 10

23
Хүүхэд бүр гарын таних тэмдэг бүхий

алчууртай
0 5

0 155 0 0

24 Бүлэг тус бүр хүлээн авах өрөөтэй 0 5

25
Бүлэг бүр тоглох болон унтлагын

өрөөтэй
0 5

 Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 

4.1.1, Цэцэрлэг, ерөнхий 

боловсролын сургууль, дотуур 

байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл 

ахуйд тавигдах норм, 

шаардлагын 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5 

1.1.6 дах заалтууд 

/БСШУ-ны сайд, ЭМС-ын сайд, 

Сангийн сайдын 2015 оны 

A/253, 251,173/

Сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын барилга 

байгууламжийн норм ба дүрэм 

БНбД 66-88-ын  5.1 заалт, 

Сургуулийн өмнөх боловсролын 

байгууллагын сургалтын орчин. 

Ерөнхий шаардлага MNS 

6558:2015 стандартын 5.4.2

Цэцэрлэг, ерөнхий 

боловсролын сургууль, дотуур 

байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл 

ахуйд тавигдах норм, 

шаардлагын  

2.1.11, 2.1.13, 3.1.8, 3.1.10 дах  

заалтууд                        /БСШУ-

ны сайд, ЭМС-ын сайд, Сангийн 

сайдын 2015 оны 06 сарын 29-

ны өдрийн A/253, 251,173 

дугаар тушаал/, 

Сургуулийн өмнөх боловсролын 

байгууллагын сургалтын орчин. 

Ерөнхий шаардлага MNS 

6558:2015 стандартын 5.4.15

III. Усан хангамж, ариун цэврийн байгууламж 

IV. Цэцэрлэгийн  анги танхимын эрүүл ахуйн шаардлага

Хуудас B3



26

Бүлэг бүр ариун цэврийн өрөөтэй,

агааржуулалтын системтэй, цонхны

салхивч нь дээд талдаа байрласан 

0 5

27

Сургуулийн өмнөх боловсролын 

байгууллагын сургалтын орчин. 

Ерөнхий шаардлага MNS 

6558:2015 стандартын 5.4.4

Ариун цэврийн өрөөний шал нь

хальтирдаггүй материалаар хийгдсэн,

нэг түвшинд байрласан

0 5

28
Нэг хүүхдэд ногдох нийт талбай ердийн

цэцэрлэгт 5.6, тусгай цэцэрлэгт 8.1 м.кв
0 10

29

Бүлгийн өрөө нь агаарын солилцоо

хангалттай явагдах нөхцөлтэй, салхивч

нь чөлөөтэй хаагдаж нээгд дэг, шороо

тоос орохоос хамгаалагд сан, ердийн

болон механик агаар жуулалтын

төхөөрөмжөөр хангагдсан 

0 10

30

Бүлгийн өрөөний хана, шалны дэвсгэр

нь хэт эрээн бус, цайвар өнгөтэй,

цэвэрлэгээ хийх боломжтой

0 5

31

Анги, танхим, бүлгийн үндсэн

өрөөнүүдийн агаарын хэм 20-25 хэм /

физик хэмжилтээр/

0 5

32
Харьцангуй чийг нь 45%(±7%) /физик

хэмжилтээр/
0 5

33
Байгалийн гэрэлтүүлгийн коэф 1.5-иас

багагүй /хэмжилтээр/
0 5

34
Зохиомол гэрэлтүүлэг нь 150-300 люкс

/физик хэмжилтээр/
0 5

35

Агааржуулалт хэвийн явагдах нөхцөл

бүрдсэн, өрөөний агаарт нүүрсхүчлийн

хий 0.1 %, агаарын хөдөлгөөний хурд

0.25 м/сек-ээс ихгүй /физик

хэмжилтээр/

0 5

36

Олон нийт, иргэний барилга 

БНбД 31.03.03” стандартын 2.1, 

3.65, Сургуулийн өмнөх 

боловсролын байгууллагын 

сургалтын орчин. Ерөнхий 

шаардлага MNS 6558:2015 

стандартын 5.2.6

Шатны хашлагын өндөр болон бариул

нь аюулгүй байдлын шаардлага

хангасан /хашлага 1.2м-ээс багагүй,

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд

зориулсан шатны хашлагын өндөр 1.5-

1.8м, босоо элементээс бүрдэх бөгөөд

хоорондох зай 0.1м-ээс ихгүй/

0 5

37

Сургууль, цэцрлэгийн мебель 

техникийн шаардлага БНМАУ-

ын стандарт УСТ 4-87 стандарт

Хүүхдийн нас биений онцлогт тохирсон,

эрүүл ахуйн шаардлага хангасан

ширээ, сандалтай /хэмжилтээр/

0 5

38

Цэцэрлэгийн хүүхдийн хөнжил 

цагаан хэрэглэл. Техникийн 

шаардлага MNS 6353:2012, 

Нэхмэл сүлжмэл, оёмол 

бүтээгдэхүүний аюулгүй 

байдлын нийтлэг шаардлага 

MNS 6295:2011 

Хүүхдийн хөнжил, цагаан хэрэглэл нь

хөвөн даавуун материалаар хийгдсэн,

эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын

шаардлага хангасан, хүрэлцээтэй

0 5

39

Цэцэрлэгийн хүүхдийн гудас. 

Техникийн шаардлага. MNS 

6354:2012

Хүүхдийн гудас нь эрүүл ахуйн болон

аюулгүй байдлын шаардлага хангасан
0 5

40
Тоглоом нь аюулгүй байдлын

шаардлага хангасан, баталгаажилттай
0 10

41

Өнгийн болон эсгий харандаа,

баримлын шавар, зургийн цаас бусад

хэрэглэгдэхүүн нь стандартын

шаардлага хангасан 

0 5

Хүүхэд өсвөр үеийнхний 

сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд 

мөрдөх эрүүл ахуйн 

үлгэрчилсэн дүрмийн 4.10, 

"Тоглоомын аюулгүй байдал 

ISO 8124:2011 стандарт, 

Сургуулийн өмнөх боловсролын 

байгууллагын сургалтын орчин. 

Ерөнхий шаардлага MNS 

6558:2015 стандарт 6.4.2

Сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын барилга 

байгууламжийн норм ба дүрэм 

БНбД 66-88-ын  5.1 заалт, 

Сургуулийн өмнөх боловсролын 

байгууллагын сургалтын орчин. 

Ерөнхий шаардлага MNS 

6558:2015 стандартын 5.4.2

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 

4.3.1, Олон нийт, иргэний 

барилга БНбД 31.03.03” 

стандартын 2.2, Хүүхэд өсвөр 

үеийнхний сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд 

мөрдөх эрүүл ахуйн 

үлгэрчилсэн дүрэм, Сургуулийн 

өмнөх боловсролын 

байгууллагын сургалтын орчин. 

Ерөнхий шаардлага MNS 

6558:2015 стандартын 5.3.3, 

5.3.5 

Хуудас B4
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Ангийн агаарт байх нянгийн тоо ЗДХ-

ээс хэтрээгүй, аюулгүй байдлыг

хангасан

0 5

43
Эрүүл зүй нян судлалын арчдасын

шинжилгээгээр шаардлага хангасан
0 10

44

Шавж, мэрэгчгүйтгэлийг улирал тутам

мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж,

бүртгэл хөтлөж хяналт тавьдаг

0 5

45

Угаалгын өрөө нь бохир, цэвэр

хэрэгслийг хадгалах тусгай тавиур буюу

шүүгээтэй, бохир зөөлөн эдлэлийг

хүлээн авах савтай

0 5

46

Хөтөвч ашигладаг хүүхэд тус бүр

тусдаа хөтөвчтэй, хэрэглэх бүрт угааж

цэвэрлэн, халдваргүйжүүлдэг 

0 5

47

Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн

бодис нь баталгаажилттай, зөв

найруулж, хэрэглэдэг

0 10

48

Угаалга, цэвэрлэгээний бодис,

хэрэглэгдэхүүнийг хүүхдийн гар үл

хүрэх түгжээтэй шүүгээнд хадгалах 0 5

49

Бүлэгт эмнэлгийн анхны тусламжийн иж 

бүрдэлтэй, шалнаас дээш 1.5-1.8м

өндөрт байрлуулсан

0 5

0 75 0 0

50
Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх

зөвшөөрөлтэй эмчтэй
0 10

51
Шаардлагатай тоног төхөөрөмж бүхий

эмчийн өрөөтэй
0 5

52

Халдвар хамгааллын дэглэмийн

шаардлага хангасан тусгаарлах

өрөөтэй

0 5

53

Эмнэлгийн анхны тусламж,

үйлчилгээнд шаардагдах эм тариа,

боолтын материалтай

0 5

54
ЭМС-ын 2013 оны 212  тоот 

тушаалын 2.2.3, 3.1 дахь заалт 

Багш, туслах багш, хоолны газрын

ажиллагсад нь журамд заасны дагуу

эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх

үзлэг, шинжилгээнд хамрагдсан

0 10

55

Сургуулийн өмнөх боловсролын 

тухай хуулийн 14 дүгээр зүйл 

14.2.3

Хүүхдийг эрүүл мэндийн үзлэгт жил бүр

оруулдаг, дархлаажуулалтад бүрэн

хамруулсан

0 5

56
ЭМС-ын 2012 оны 216 тоот 

тушаалын 6.1-6.2 

Багш, туслах багш, үйлчилгээний

ажиллагсдыг эрүүл мэндийн үзлэгт

хамруулан эрүүлжүүлэх, чийрэгжүүлэх

ажлыг зохион байгуулан үр дүнг

тооцсон

0 10

57

ЭМС-ын 2002 оны 232 дугаар 

тушаалын 2-р хавсралтын 9.12 

дахь заалт 

Хүүхдийг өглөө хүлээж авахдаа эрүүл

мэндийн үзлэг хийж, томуу, томуу төст

халдварын болон бусад халдварын

анхны шинж тэмдэг илэрсэн хүүхдийг

гэрт нь буцааж, арга хэмжээ авдаг

0 5

58

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 15.1, 

ЭМС-ын 2012 оны 216 тоот 

тушаалын 4.1-4.3 

Хүүхдэд эрүүл ахуйн зохистой дадлыг

төлөвшүүлэх сургалт сурталчилгааг

зохион байгуулдаг

0 5

59
ЭМС-ын 2013 оны 207, 2014 

оны 113 тоот тушаал

Хүүхдийн хоол нь хоол хүнсээр авбал

зохих илчлэг шимт бодисын хэмжээг

хангаж буй эсэхийг тооцож үнэлэлт

дүгнэлт өгсөн

0 5

Хүүхэд өсвөр үеийнхний 

сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд 

мөрдөх эрүүл ахуйн 

үлгэрчилсэн дүрмийн 4.10, 

"Тоглоомын аюулгүй байдал 

ISO 8124:2011 стандарт, 

Сургуулийн өмнөх боловсролын 

байгууллагын сургалтын орчин. 

Ерөнхий шаардлага MNS 

6558:2015 стандарт 6.4.2

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 

25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх 

заалт, Хүүхэд өсвөр үеийнхний 

сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд 

мөрдөх эрүүл ахуйн 

үлгэрчилсэн дүрмийн 10.9 дэх 

заалт  

V. Хүүхдийн эрүүл мэнд, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

Цэцэрлэг, ерөнхий 

боловсролын сургууль, дотуур 

байрны ус, ариун цэвэр, эрүүл 

ахуйд тавигдах норм, 

шаардлагын  3.1.11, 6.12,  дэх  

заалтууд                          /БСШУ-

ны сайд, ЭМС-ын сайд, Сангийн 

сайдын 2015 оны 06 сарын 29-

ны өдрийн A/253, 251,173 

дугаар тушаал/, Сургуулийн 

өмнөх боловсролын 

байгууллагын сургалтын орчин. 

Ерөнхий шаардлага MNS 

6558:2015 стандарт 5.3.2, 5.4.6, 

5.4.9

Хуудас B5
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Хүүхэд өсвөр үеийнхний 

сургалт хүмүүжлийн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд 

мөрдөх эрүүл ахуйн 

үлгэрчилсэн дүрмийн 10 дугаар 

зүйл 

Хүүхдийн бие бялдрын өсөлт

хөгжилтийн байдалд антропометрийн

үзүүлэлтээр судалгаа хийж үнэлгээ

өгдөг

0 10

0 0

.... 

эрсдэлтэй

.... 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

<=29% Бага эрсдэлтэй 

НИЙТ ОНОО 

0 410
ҮНЭЛГЭЭ

Хуудас B6



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/

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

/ овог, нэр/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

/ овог, нэр/


