
БАРИЛГА, ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭН УГСРАЛТЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 

 ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХ МАЯГТ-1 

 

1. Аж ахуйн нэгжийн нэр 

2. Регистр 

3. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар 

4. Ашиглалтад оруулсан ажлын тоо, төсөвт өртөг /сая төгрөг/ 

5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн гэрээний үүргийн биелэлт, мэдээ, тайлан ирүүлсэн байдал 

/сүүлийн 2 жилд/ 

6. Нормчлолын санд төлсөн шимтгэл /сүүлийн 2 жилийн дүнг мянган төгрөгөөр/ 

7. Ажлын байр нэмэгдүүлсэн тоо /тухайн онд/ 

8. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, санал гомдол /хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг, 

мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, захиалагч байгууллагуудаас авсан тодорхойлолтыг 

хавсаргах/ 

9. Нийгмийн халамжийн хүрээнд зарцуулсан зардал /сая төгрөг/ 

10. Ажилчдыг мэргэжил дээшлүүлэх, чадавхижуулах сургалтад хамруулсан байдал 

зарцуулсан зардал /сая төгрөг/ 

№ Сургалтад хамруулсан ажилчдын тоо Зарцуулсан зардал 

/сая төгрөг/ 

   

 

11. Шинэ дэвшилтэт материал, байгаль орчинд ээлтэй техник технологи нэвтрүүлсэн 

ашигласан байдал 

12. Дотоодын барилгын материалын бүтээгдэхүүнийг барилгын ажилд хэрэглэсэн байдал 

13. ХАБЭА-д зарцуулсан зардал /сая төгрөг/ 

14. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн чанарын удирдлагын тогтолцоо /нэр, 

дугаараар/ 

15. Урьд нь шагнагдаж байсан шагналууд 

№ Шагналын нэр Хэдэн онд 

   

 

......................................... (...............................) 
Тэмдэг       Гарын үсэг                       Нэр 

  
  
  

20... оны ….. сарын …..-ны өдөр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ ЧИГЛЭЛЭЭР  

ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХ МАЯГТ-2 

 

1. Аж ахуйн нэгжийн нэр 

2. Регистр 

3. Хөрөнгө оруулсан барилга байгууламж угсралт, засварын ажлын тоо, төсөвт өртөг /сая 

төгрөг/ 

4. Ажлын байр нэмэгдүүлсэн тоо /тухайн онд/ 

5. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, санал гомдол /хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг, 

мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, захиалагч байгууллагуудаас авсан тодорхойлолтыг 

хавсаргах/ 

6. Нийгмийн халамжийн хүрээнд зарцуулсан зардал /сая төгрөг/ 

7. Ажилчдыг мэргэжил дээшлүүлэх, чадавхижуулах сургалтад хамруулсан байдал 

зарцуулсан зардал /сая төгрөг/ 

№ Сургалтад хамруулсан ажилчдын тоо Зарцуулсан зардал 

/сая төгрөг/ 

   

 

8. Шинэ дэвшилтэт материал, байгаль орчинд ээлтэй техник технологи нэвтрүүлсэн 

ашигласан байдал 

9. ХАБЭА-д зарцуулсан зардал /сая төгрөг/ 

10. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн чанарын удирдлагын тогтолцоо /нэр, 

дугаараар/ 

11. Урьд нь шагнагдаж байсан шагналууд 

№ Шагналын нэр Хэдэн онд 

   

 

......................................... (...............................) 
Тэмдэг       Гарын үсэг                       Нэр 

  
  
  

20... оны ….. сарын …..-ны өдөр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР  

ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХ МАЯГТ-3 

 

1. Аж ахуйн нэгжийн нэр 

2. Регистр 

3. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар 

4. Тухайн онд үйлдвэрийн хүч чадлын ашиглалтын хувь, борлуулсан бүтээгдэхүүний нэр 

төрөл, тоо хэмжээ 

5. Тохирлын гэрчилгээ авсан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ 

6. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын ашиглалтын хувь, борлуулсан бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо 

хэмжээ 

7. Мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлийг бууруулсан байдал 

8. Үйлдвэрлэлд дахивар материал ашигласан байдал 

9. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн гэрээний үүргийн биелэлт, мэдээ, тайлан ирүүлсэн байдал 

/сүүлийн 2 жилд/ 

10. Ажлын байр нэмэгдүүлсэн тоо /тухайн онд/ 

11. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, санал гомдол /хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг, 

мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, захиалагч байгууллагуудаас авсан тодорхойлолтыг 

хавсаргах/ 

12. Нийгмийн халамжийн хүрээнд зарцуулсан зардал /сая төгрөг/ 

13. Ажилчдыг мэргэжил дээшлүүлэх, чадавхижуулах сургалтад хамруулсан байдал 

зарцуулсан зардал /сая төгрөг/ 

№ Сургалтад хамруулсан ажилчдын тоо Зарцуулсан зардал 

/сая төгрөг/ 

   

 

14. Шинэ дэвшилтэт материал, байгаль орчинд ээлтэй техник технологи нэвтрүүлсэн 

ашигласан байдал 

15. ХАБЭА-д зарцуулсан зардал /сая төгрөг/ 

16. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн чанарын удирдлагын тогтолцоо /нэр, 

дугаараар/ 

17. Урьд нь шагнагдаж байсан шагналууд 

№ Шагналын нэр Хэдэн онд 

   

 

......................................... (...............................) 
Тэмдэг       Гарын үсэг                       Нэр 

  
  
  

20... оны ….. сарын …..-ны өдөр 
 

 

 

 

 

 

 



ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ, ГАДНА ТОХИЖИЛТ, 

 ИНЖЕНЕР ГЕОЛОГИ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР  

ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХ МАЯГТ-4 

 

1. Аж ахуйн нэгжийн нэр 

2. Регистр 

3. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар 

4. Тухайн онд гүйцэтгэсэн хот байгуулалтын баримт бичиг, инженер геологи, барилга 

байгууламжийн зураг төслийн ажлын үнийн дүн /сая төгрөг/ 

5. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын ашиглалтын хувь, борлуулсан бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо 

хэмжээ 

6. Зохиосон зураг төслөөс улсын экспертизээр хянагдсан тоо, илэрсэн зөрчил дутагдал 

7. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн гэрээний үүргийн биелэлт, мэдээ, тайлан ирүүлсэн байдал 

/сүүлийн 2 жилд/ 

8. Ажлын байр нэмэгдүүлсэн тоо /тухайн онд/ 

9. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, санал гомдол /хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг, 

мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, захиалагч байгууллагуудаас авсан тодорхойлолтыг 

хавсаргах/ 

10. Нийгмийн халамжийн хүрээнд зарцуулсан зардал /сая төгрөг/ 

11. Ажилчдыг мэргэжил дээшлүүлэх, чадавхижуулах сургалтад хамруулсан байдал 

зарцуулсан зардал /сая төгрөг/ 

№ Сургалтад хамруулсан ажилчдын тоо Зарцуулсан зардал 

/сая төгрөг/ 

   

 

12. Шинэ дэвшилтэт материал, байгаль орчинд ээлтэй техник технологи нэвтрүүлсэн 

ашигласан байдал 

13. Норм дүрмийн дагуу зураг төсөл боловсруулсан байдал 

14. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн чанарын удирдлагын тогтолцоо /нэр, 

дугаараар/ 

15. Урьд нь шагнагдаж байсан шагналууд 

№ Шагналын нэр Хэдэн онд 

   

 

......................................... (...............................) 
Тэмдэг       Гарын үсэг                       Нэр 

  
  
  

20... оны ….. сарын …..-ны өдөр 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ӨРГӨХ БАЙГУУЛАМЖ, ТҮҮНИЙ ЭД АНГИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,  

УГСРАЛТ, ЗАСВАР, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГЛЭЛЭЭР  

ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХ МАЯГТ-5 

 

1. Аж ахуйн нэгжийн нэр 

2. Регистр 

3. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар 

4. Гүйцэтгэсэн, үйлдвэрлэл, засвар, угсралтын ажлын хэмжээ, төсөвт өртөг /сая төгрөг/ 

5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн гэрээний үүргийн биелэлт, мэдээ, тайлан ирүүлсэн байдал 

/сүүлийн 2 жилд/ 

6. Нормчлолын санд төлсөн шимтгэл /сүүлийн 2 жилийн дүнг мянган төгрөгөөр/ 

7. Ажлын байр нэмэгдүүлсэн тоо /тухайн онд/ 

8. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, санал гомдол /хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг, 

мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, захиалагч байгууллагуудаас авсан тодорхойлолтыг 

хавсаргах/ 

9. Нийгмийн халамжийн хүрээнд зарцуулсан зардал /сая төгрөг/ 

10. Ажилчдыг мэргэжил дээшлүүлэх, чадавхижуулах сургалтад хамруулсан байдал 

зарцуулсан зардал /сая төгрөг/ 

№ Сургалтад хамруулсан ажилчдын тоо Зарцуулсан зардал 

/сая төгрөг/ 

   

 

11. Шинэ дэвшилтэт материал, байгаль орчинд ээлтэй техник технологи нэвтрүүлсэн 

ашигласан байдал 

12. Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийн байдал 

13. ХАБЭА-д зарцуулсан зардал /сая төгрөг/ 

14. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн чанарын удирдлагын тогтолцоо /нэр, 

дугаараар/ 

15. Урьд нь шагнагдаж байсан шагналууд 

№ Шагналын нэр Хэдэн онд 

   

 

......................................... (...............................) 
Тэмдэг       Гарын үсэг                       Нэр 

  
  
  

20... оны ….. сарын …..-ны өдөр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ЧИГЛЭЛЭЭР  

ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХ МАЯГТ-6 

 

1. Аж ахуйн нэгжийн нэр 

2. Регистр 

3. Нийтийн аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээ зэрэг 

үзүүлэлт, ажил үйлчилгээг иргэдэд тодорхой ажил зохион байгуулж үр дүнд хүрсэн байдал 

4. Ажлын байр нэмэгдүүлсэн тоо /тухайн онд/ 

5. Нийгмийн халамжийн хүрээнд зарцуулсан зардал /сая төгрөг/ 

6. Ажилчдыг мэргэжил дээшлүүлэх, чадавхижуулах сургалтад хамруулсан байдал 

зарцуулсан зардал /сая төгрөг/ 

№ Сургалтад хамруулсан ажилчдын тоо Зарцуулсан зардал 

/сая төгрөг/ 

   

 

7. Онцгой ач холбогдол бүхий төсөл, хөтөлбөр, шинэ дэвшилтэт материал, байгаль орчинд 

ээлтэй техник технологи нэвтрүүлсэн, бүтээл нь бодит эдийн засгийн үр ашиг гаргасан 

байдал 

8. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн чанарын удирдлагын тогтолцоо /нэр, 

дугаараар/ 

9. Урьд нь шагнагдаж байсан шагналууд 

№ Шагналын нэр Хэдэн онд 

   

 

 

----оо0оо---- 


