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РАДИО ДОЛГИОН АШИГЛАГЧ
ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

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

Факс: ______________;

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

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

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

Удирдамж
Дугаар

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

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
₀₀ Телевиз, радиогийн газрын дахин
₀ дамжуулах станц
₀ Сансрын холбооны станц
₀ телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
₀ Радиогийн өргөн нэвтрүүлэг
Хөдөлгөөнд холбооны станц
Харилцааны радио станцууд
Ажилтны тоо
Нийт ажилтан

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар
....................хяналтын чиглэлээр илэрч
байсан зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн
хугацаа

Үйлдвэрлэлийн үйл
ажиллагаанд оролцдог

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Хүчин чадал
Төслийн хүчин чадал

Бодит хүчин чадал

Регистрийн No

Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн
Нэрс
-

Технологийн ажилтан

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ
Батлагдсан
оноо
Шаардлага
хангасан

Шаардлага
хангаагүй

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

0

5

0

5

Харилцаа
холбооны
сүлжээ,
тоног
төхөөрөмжийг
шинэчлэх,
өргөтгөх,
Харилцаа холбооны тухай
4
үйлчилгээний зориулалтыг өөрчлөх, түр
хуулийн 25.2.3
зогсоох тухай хэрэглэгчид болон Зохицуулах
хороонд урьдчилан мэдэгддэг

0

3

Тухайн ажлын байранд шаардлагатай заавал
мөрдөх стандарт, технологийн карт, заавар
журамтай.

0

5

Заавал
мөрдөх
стандарт,
технологийн
зааврын дагуу үзлэг, хэмжилт, засвар
үйлчилгээ хийдэг.

0

5

No

Хяналт шалгалтын асуултууд

"Харилцаа холбооны
тухай" хуулийн 12.1.3

Радио давтамж, радио давтамжийн зурвас
ашиглах тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий
байгууллагаас авсан, сунгуулсан

2 Засгийн газрын 2011 оны
311 дүгээр тогтоол, “Аж
ахуйн нэгж байгууллагад
3 дотоод хяналтыг зохион
байгуулах нийтлэг журам”

Дотоод хяналт шалгалт хариуцсан нэгж,
ажилтантай:
“Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах
журам”-ыг өөрийн үйл ажиллагааны онцлогт
тохируулан боловсруулж, батлан, мөрдөж
ажилладаг

1

5
"Харилцаа холбооны
тухай" хуулийн 25.2.2
6

7

ХАБЭА-н тухай хуулийн
5 дугаар бүлэг

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм,
журмыг мөрдөж,
хөдөлмөрийн аюулгүй
байдлыг хангаж ажилладаг

0

10

8

"Радио долгионы тухай"
хуулийн 19-р зүйл 19.2.2.

Радио төхөөрөмжийг тусгай зөвшөөрөл,
эрхийн бичигт заасан нөхцөл, хугацаа,
зориулалтын дагуу ашигладаг.

0

10

"Радио долгионы тухай"
9
хуулийн 19-р зүйл 19.2.4.

Тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичигт заасан
техникийн
болон
ашиглалтын
нөхцөлд
өөрчлөлт оруулах асуудлыг эрх олгосон
байгууллагаар шийдвэрлүүлдэг.

0

5

"Радио долгионы тухай"
хуулийн 19-р зүйл 19.2.5.

Бусад радио холбоо, радио төхөөрөмжид
харилцан нөлөөлөл үүсгэхгүй байх нөхцлийг
бүрдүүлсэн.

0

20

Зөвхөн зөвшөөрөгдсөн радио
давтамжийн зурваст ажилладаг

0

10

Өөрийн
эзэмшилд
байгаа
радио
төхөөрөмжийн гаралтын чадал, давтамжийг
тогтмол хянадаг.

0

10

Радиогийн студи. 1-р хэсэг.
Радиогийн студийн үндсэн шаардлагыг бүрэн
13 Үндсэн шаардлага
хангасан.
MNS 5591-1:2012

0

5

Радиогийн студи. 2-р хэсэг:
Тоног төхөөрөмжид тавих Радиогийн студийн тоног төхөөрөмжид тавих
14
ерөнхий шаардлага
ерөнхий шаардлагыг хангасан.
MNS 5591-2:2016

0

5

10

11
"Радио долгионы тухай"
хуулийн 19-р зүйл 19.2.8.
12

Хуудас B2

давтамж,

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

Гүйцэтгэл
ийн
шалгалт

Телевизийн студи. 1-р
15 хэсэг. Үндсэн шаардлага
MNS 5592-1:2012

Телевизийн студийн үндсэн шаардлагыг бүрэн
хангасан.

0

5

Тоон телевизийн студи. 2р хэсэг: Тоног
Тоон телевизийн студийн тоног төхөөрөмжид
16 төхөөрөмжид тавих
тавих ерөнхий шаардлагыг хангасан.
ерөнхий шаардлага MNS
5592-2:2016

0

5

“Радио давтамжтай
цахилгаан соронзон
орноос хүнд үзүүлэх
нөлөөний аюулгүйн түвшин
(3 кГц -ээс 300 ГГц хүртэл).
MNS 5594:2015” ба “Радио
17
давтамжтай цахилгаан
соронзон орноос хүнд
үзүүлэх нөлөө аюулгүйн
түвшинд нийцэж буй
эсэхийн үнэлгээ. MNS
5148:2015”

Цахилгаан соронзон орноос хүнд үзүүлэх
нөлөөг тодорхойлох хэмжилтийг эрх бүхий
мэргэжлийн байгуулагаар õýìæèëò õèéлгэж
дүгнэлт гаргуулсан

0

10

18

Антенны системийн газардуулга ба аянга
зайлуулагч стандартын шаардлага хангасан.

0

5

Антенн цамхагийн металл хийцүүдийн гагнаас,
боолт, бэхэлгээ, металл хийцийн байдалд
тогтмол үзлэг хийж тэмдэглэл хөтөлсөн.

0

5

Антенн цамхагийн металл хийцүүдийн гагнаас,
боолт, бэхэлгээ, металл хийцэд стандарт,
норм дүрмийн дагуу засвар үйлчилгээ хийсэн.

0

5

0

133

Цамхагт суурилуулсан
19 антенн фидерийн
байгууламж, аюулгүй
ажиллагааны шаардлага.
MNS 5762:2007
20

НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

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

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B3

0

0

.............
эрсдэлтэй

.............
эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

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

Биелэлт

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

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:

