
“ªâñíèé ¿íäýñ” буцалтг¿é туñламжèéí õºòºëáºðèéí ñîíãîí øàëãàðóóëàëòàä 
б¿рä¿¿лýí èð¿¿ëýõ òºñëèéí ìàòåðèàëûí  жагñаалт 

 

(ºìíºõ äºðâºëæèíä òýìäýãëýíý ¿¿) 

 ªðãºäëèéí ìàÿãò 

 Îðîí íóòãèéí захиргааны нэгжийн òàíèëöóóëãà  

(Байгууллагын харьяалагдах нутгийн онцлог, голлон эрхэлдэг аж ахуй, õ¿í àì, 

ÓÁ õîòîîñ õэр зайтай, хичнээн öàã ÿâæ õ¿ðдэг гэх мэт) 

 Аймаг/дүүргийн Засаг даргын тамгын газраас авах мэдээлэл 

1) ЗДТГ хэдэн онд байгууллагдсан  

2) ЗДТГ-т хэдэн хүн ажилладаг 

3) ЗДТГ-ын 2014 оны төсвийн хуваарь 

4)  2013 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан 

5) “Өвсний Үндэс” хөтөлбөрөөс хэрэгжих төслийг аль хэлтэс хариуцах 

6) Засаг даргын овог, нэр, утас 

 Áàéãóóëëàãûí òàíèëöóóëãà, үйл ажиллагааны товч түүх  

 Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 

 Байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн хуулбар 

 Байгууллагын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хуулбар 

 Улсын мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн дүгнэлт 

 Òºñºë õýðýãæ¿¿ëýõ áîëñîí ¿íäýñëýë, гарах үр дүн, хамрах хүрээ 

 Òºñºë õýðýãæèõ ãàçðûã õàðóóëñàí план зураг болон орчин тойрны зураг 

 Төслийг гүйцэтгэсний дараа тухайн байр байшин, тоног төхөөрөмж зэргийг 

хэрхэн арчлан тордох талаархи хүсэлт гаргагч байгууллагын албан тоот 

 /төлөвлөгөө/ 

(Арчилгаа, тордолгооны тогтолцоо, санхүүжилтийг хаанаас авах гэж буй 

талаар) 

 Îäîîãèéí áàéäëûã õàðóóëñàí ôîòî çóðàã  

(À4 öààñàí äýýр нааж, тайлбар бичих) 

 Òºñëèéã äýìæñýí àëáàí áè÷ã¿¿ä  

(Аймаг/дүүрэг, сумын Засаг дарга, Тамгын газрын тухайн салбарыг хариуцсан 

хэлтсийн дарга, боломжтой бол òóõàéí òîéðãîîñ ñîíãîãäñîí ÓÈÕ-ûí ãèø¿¿í, 

õîëáîãäîõ ÿàì àãåíòëàã, òàìãûí ãàçàð зэрэг) 

 Óñíû íººöèéí ñóäàëãààны дүн (õóäàã óñíû õ¿ñýëò ãàðãàõ òîõèîëäîëä) 



 Ìýðãýшсэн òºñºâ÷íèé õèéñýí áàðèëãûí àæëûí зураг òºñºâ  

(Тухайн обьектийн ажлын тоо хэмжээг бодитоор гаргаж, үнэн зөв 

тооцоолсон байх) 

 Гүйцэтгэгч компани сонгон шалгаруулах  

1. 3-ààñ äîîøã¿é компаниас èð¿¿ëñýí ¿íèéí ñàíàë, төсөвт өртгийн товчоо 

(Гүйцэтгэгч компани уг төслийг гүйцэтгэхтэй холбогдуулан 

шаардлагатай хүн хүчний нөөцтэй, хөрөнгө мөнгөний чадвартай 

эсэхийг баталгаажуулах ) 

Асбест материал ашиглахыг хатуу хориглоно.  

2. Үнэлгээний комисс томилсон аймаг/дүүргийн Засаг даргын захирамж 

3. Г¿éöýòãýã÷ компанийг ñîíãîí øàëãàðóóëñàí тухай комиссийн õóðëûí 

ïðîòîêîë  

4. Аймаг/дүүргийн Засаг даргын гүйцэтгэгч компанийг сонгон шалгаруулсан 

ýöñèéí øèéäâýð  

 Аудитын компани сонгон шалгаруулах 

1. Төсөл хэрэгжсэний дараа төслийн гүйцэтгэлд санхүүгийн аудит хийх 3-

аас доошгүй аудитын компаниас ирүүлсэн ¿íèéí ñàíàë 

2. Үнэлгээний комисс томилсон аймаг/дүүргийн Засаг даргын захирамж 

3. Аудитын компанийг сонгон шалгаруулсан тухай комиссийн хурлын 

протокол  

4. Аймаг/дүүргийн Засаг даргын аудитын компанийг сонгон шалгаруулсан 

ýöñèéí øèéäâýð 

 

 

Төсөл хүлээлгэн өгсөн:  __________________________________ 

Холбоо барих утас:     _________________________________ 

Албан тушаал:        __________________________________ 

Огноо:               __________________________________ 

 

 

 


