5.28.2
_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

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

Факс: ______________;

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

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ЛАБОРАТОРИЙН
ХЭМЖЛИЙН НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

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
Зөвлөн туслах үйлчилгээ
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Төрөл
Нэр
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No
ААН
Иргэн
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал

Хяналтын объект

Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Үйл ажиллагаа
Чиглэл:

Регистрийн No

Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн
хугацаа

Хаяг, байршил:

Лабораторийн нэр:

Хүчин чадал
Төслийн хүчин чадал

Бодит хүчин чадал

Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн
Нэрс
-

Ажилтны тоо
Нийт хэмжил зүйн ажилтны
тоо:

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар хэмжил зүйн
хяналтын чиглэлээр илэрч байсан
зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Баталгаажуулалтын
ажилтны тоо:

Шалгалт тохируулгын ажилтны
тоо:

Засвар, тохируулгын ажилтны
тоо:

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ
Батлагдсан
оноо
Шаардлага
хангасан

Шаардлага
хангаагүй

Хууль тогтоомж, дүрэм,
№ журам, стандартын нэр, зүйл,
заалт

Авсан оноо

Хяналт
шалгалт

I. Хэсэг: Ерєнхий шаардлага

0

350

0

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
Хэмжих
хэрэгслийн
баталгаажуулалтын
хангах тухай” хуулийн 9
1
болон шалгалт тохируулгын лабораторийг
дүгээр зүйлийн 1, мөн
Итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлүүлсэн
хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 2

0

20

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
Хэмжих
хэрэгслийн
баталгаажуулалтын
хангах тухай” хуулийн 9
2
болон шалгалт тохируулгын лабораторийн
дүгээр зүйлийн 1, мөн
Итгэмжлэлийн хүчинтэй хугацаа дуусаагүй
хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 2

0

30

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
хангах тухай” хуулийн 10
Хэмжих хэрэгслийг засварлах, тохируулах
дүгээр зүйл, "Аж ахуйн үйл
3
тусгай
зөвшөөрлийг
Хэмжил
зүйн
ажиллагааны тусгай
байгууллагаас авсан
зөвшөөрлийн тухай" хуулийн
15.17.1

0

20

"Аж ахуйн үйл ажиллагааны
4 тусгай зөвшөөрлийн тухай"
хуулийн 6 дугаар зүйл

Хэмжих хэрэгслийг засварлах, тохируулах
тусгай
зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа
дуусаагүй

0

30

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
хангах тухай” хуулийн 101,
5 "Лаборатори итгэмжлэлийн
тогтолцоо. Үндсэн дүрэм"ийн 10.2.2.1

Хэмжил зүйн лаборатори нь шаардагдах
нарийвчлал, хэмжлийн хязгаарт тохирсон
эталон,
хэмжих
хэрэгсэл,
хэмжлийн
төхөөрөмж, туслах багажаар хангагдсан

0

20

Лабораторийн тоног төхөөрөмж, хэмжих
хэрэгслийг зориулалтын дагуу ашигласан

0

5

Лабораторийн тоног төхөөрөмж, хэмжих
хэрэгслийн техникийн баримт бичигтэй,
батлагдсан технологийн заавартай, шалгах
аргын стандарт хангалттай

0

20

0

30

0

10

0

30

0

30

"Лаборатори итгэмжлэлийн
6 тогтолцоо. Үндсэн дүрэм"ийн 10.2.2.1
“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
хангах тухай” хуулийн 101,
7 "Лаборатори итгэмжлэлийн
тогтолцоо. Үндсэн дүрэм"ийн 10.2.2.1

Асуултууд

Эталон, хэмжих хэрэгслийг үндэсний болон
олон
улсын
эталонтой
харьцуулан
дүйцүүлсэн, хэмжлийн нэгж дамжуулалтыг
хангасан
"Лаборатори итгэмжлэлийн Лаборатори нь стандартын шаардлага
9 тогтолцоо. Үндсэн дүрэм"хангасан хэмжлийн нэгж дамжуулалтын
ийн 10.2.2.4
бүдүүвчтэй
“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг Эталон,
хэмжих
хэрэгсэл,
хэмжлийн
10 хангах тухай” хуулийн 14
төхөөрөмж нь улсын баталгаажуулалт,
дугаар зүйлийн 3
шалгалт тохируулгад бүрэн хамрагдсан
Эталон,
хэмжих
хэрэгсэл,
хэмжлийн
төхөөрөмжийн улсын баталгаажуулалтын
Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
лац,
шалгалт
тохируулгын
тэмдэг
11 хангах тухай” хуулийн 9
хєндєгдөөгүй, гэрчилгээ болон протоколыг
дугаар зүйлийн 5
үрэгдүүлээгүй,
хуурамчаар
үйлдээгүй,
эвдрээгүй, буруу заалтгүй
"Лаборатори итгэмжлэлийн
8 тогтолцоо. Үндсэн дүрэм"ийн 10.2.2.4

Хуудас B2

Гүйцэтгэлийн
шалгалт
0

“Сорилтын болон шалгалт
тохируулгын
лабораториудын чадавхид
12
тавих ерєнхий шаардлага”
MNS ISO/IEC 17025:2007
стандартын 5.3.1.

Эрчим хүчний эх үүсвэр, гэрэлтүүлэг, ажлын
орчин нөхцөл нь засвар, шалгалт тохируулга,
баталгаажуулалтыг үнэн зөв гүйцэтгэхэд
зориулагдсан

0

5

Хэмжил зүйн байгууллагаас хэмжүүрийн
"Хэмжих хэрэгсэлд
улсын шалгагчийн эрх, шалгалт тохируулгын
13 баталгаажуулалт хийх журам,
эрх авсан ажилтан хэмжих хэрэгсэлд
зохион байгуулалт"-ын 1.6
баталгаажуулалт, шалгалт тохируулга хийдэг

0

20

“Сорилтын болон шалгалт
тохируулгын
лабораториудын чадавхид
тавих ерєнхий шаардлага”
14 MNS ISO/IEC 17025:2007
стандартын 5.4, "Хэмжих
хэрэгсэлд баталгаажуулалт
хийх журам, зохион
байгуулалт"-ын 1.7

Баталгаажуулалт,
шалгалт
тохируулга,
засварын ажлыг хүчин төгөлдөр үндэсний
стандарт, батлагдсан заавар, аргачлалын
дагуу гүйцэтгэдэг

0

20

"Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
хангах тухай” хуулийн 9
15
дугаар зүйлийн 4, 14 дүгээр
зүйлийн 4

Баталгаажуулалт,
шалгалт
тохируулгад
тэнцсэн хэмжих хэрэгсэлд баталсан тэмдэг
буюу
лац
тавьж,
гэрчилгээ
олгодог,
ашиглалтын баримт бичигт тэмдэглэдэг,
гэрчилгээн дээрх хэмжил зүйн үзүүлэлттэй
тохирсон

0

10

"Лаборатори итгэмжлэлийн
тогтолцоо. Үндсэн дүрэм"16
ийн 11.1.2, MNS 6358:2012
стандарт

Итгэмжлэл болон тусгай зөвшөөрлийн
хүрээний тодорхойлолтод заасан хүрээнд
хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, засвар,
шалгалт тохируулгын ажлыг гүйцэтгэдэг

0

20

"Лаборатори итгэмжлэлийн
17 тогтолцоо. Үндсэн дүрэм"ийн 10.2.4.2

Өөрийн үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон
чанар хангах тогтолцоотой

0

5

"Лаборатори итгэмжлэлийн
18 тогтолцоо. Үндсэн дүрэм"ийн 10.2.4.2

"Чанарын гарын авлагатай"

0

10

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг Хэмжил зүйн байгууллагатай хийсэн гэрээний
19 хангах тухай” хуулийн 14
биелэлтийг дүгнэсэн, магадлан итгэмжлэл
дугаар зүйлийн 5
болон хяналтад хамрагдсан

0

5

Хэмжил
зүйн
байгууллагатай
хэмжих
хэрэгслийн
шалгалт
тохируулга,
баталгаажуулалтын
гэрээ
байгуулж
ажилладаг

0

10

0

120

0

10

0

30

“Хэмжих хэрэгсэлд улсын
20 баталгаажуулалт хийх
журам”-ын 3.3

II. Хэсэг: Байгууллагын хэмжил зүйн дотоод хяналт
Засгийн газрын 2011 оны 311
Эрх бүхий этгээд баталсан Дотоод хяналт
тоот тогтоол "Аж ахуйн нэгж,
шалгалтыг зохион байгуулах журамтай,
байгууллагын үйл
21
журамд
хэмжил
зүйн
лабораторийн
ажиллагаанд дотоод хяналт
хэмжлийн нэгдмэл байдалд хяналт тавих
шалгалтыг зохион байгуулах
асуудлыг тусгасан
нийтлэг журам"-ын 1.5
Засгийн газрын 2011 оны 311
тоот тогтоол "Аж ахуйн нэгж,
Байгууллагын дотоод хяналт шалгалтыг
байгууллагын үйл
22
зохион байгуулах нэгжтэй, хэмжил зүйн
ажиллагаанд дотоод хяналт
сургалтад хамрагдсан ажилтантай
шалгалтыг зохион байгуулах
нийтлэг журам"-ын 3.1

Хуудас B3

0

0

Өөрийн үйл ажиллагаанд ашиглаж буй
“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
хэмжих хэрэгслийг
загварын
туршилт,
23 хангах тухай” хуулийн 13
баталгаажуулалтад
болон
шалгалт
дугаар зүйлийн 3
тохируулгад хугацаанд нь бүрэн хамруулсан

0

30

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг Хэмжих хэрэгслийн техникийн бэлэн байдал,
24 хангах тухай” хуулийн 13
ашиглалт, хэмжил гүйцэтгэх аргачлалд
дүгээр зүйлийн 3
байнгын хяналт тавьдаг

0

20

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
Өмнө нь хийсэн хяналт шалгалтаар илэрсэн
25 хангах тухай” хуулийн 13
зөрчлийг бүрэн арилгасан
дугаар зүйлийн 4

0

30

0

470

НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

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

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

Хуудас B4

0

0

.........
эрсдэлтэй

.........
эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга
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

Биелэлт

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/

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

