
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 11 дүгээр зүйлийн

11.1 дэх заалт

Хэмжих хэрэгслийг

үйлдвэрлэх, импортлох,

суурилуулах, засварлах үйл

ажиллагаа эрхэлж буй

байгууллага нь чадавхиа

үнэлүүлж, хэмжил зүйн

мэдээллийн нэгдсэн санд

бүртгүүлсэн.

0 50

2

Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 9 дүгээр зүйлийн

9.3 дахь  заалт 

Хэмжил зүйн мэргэжлийн

байгууллага нь хэмжих

хэрэгслийн загварын

туршилтыг холбогдох

салбарын хүрээнд гүйцэтгэсэн.

0 30

3

Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 9 дүгээр зүйлийн

9.5 дахь  заалт 

Хэмжих хэрэгслийн загварын

туршилтыг холбогдох

стандарт, журмын дагуу хийж

гүйцэтгэсэн.

0 30

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Авсан 

оноо

I. Хэсэг: Ерєнхий шаардлага

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх                               

магадлал

    №5.28.2. ХЭМЖИЛ ЗҮЙН МЭРГЭЖЛИЙН 

БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭМЖЛИЙН НЭГДМЭЛ 

БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хуудас 1



4

Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 9 дүгээр зүйлийн

9.4 дэх  заалт 

Загварын туршилтад тэнцсэн,

эсхүл загварын туршилтын үр

дүнг хүлээн зөвшөөрсөн

хэмжих хэрэгслийг хэмжил

зүйн улсын мэдээллийн

нэгдсэн санд бүртгэж, загварыг

баталсан гэрчилгээ олгодог.

0 30

5

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 10 дугаар зүйлийн

10.3 дахь заалт 

Хэмжил зүйн мэргэжлийн

байгууллага нь хэмжих

хэрэгслийн шалгалт

баталгаажуулалтыг холбогдох

салбарын хүрээнд гүйцэтгэсэн.

0 30

6

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 10 дугаар зүйлийн

10.4 дэх заалт 

Хэмжих хэрэгслийн шалгалт

баталгаажуулалтыг улсын

шалгагчийн эрх авсан ажилтан

холбогдох стандартын дагуу

гүйцэтгэдэг.

0 50

7

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 10 дугаар зүйлийн

10.5 дахь заалт 

Баталгаажуулалтад тэнцсэн

хэмжих хэрэгслийг шалгалт

баталгаажуулалт хийсэн

байгууллага лац, тэмдгээр

битүүмжилж, гэрчилгээ

олгодог.

0 30

8

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 10 дугаар зүйлийн

10.9 дэх заалт 

Загварын туршилтад

хамрагдаж, хэмжил зүйн

мэдээллийн улсын нэгдсэн

санд бүртгэгдээгүй хэмжих

хэрэгслийг шалгалт

баталгаажуулалтад 

хамруулдаггүй.

0 50

9

Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 14 дүгээр зүйлийн

14.5 дахь заалт

Хэмжих хэрэгслийн шалгалт

тохируулгын лаборатори нь

итгэмжлэгдсэн.

0 30

10

Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 14 дүгээр зүйлийн

14.2 дахь заалт

Хэмжих хэрэгслийн шалгалт

тохируулгыг чадавхиа

үнэлүүлсэн шалгалт

тохируулгын ажилтан

холбогдох аргачлалын дагуу

гүйцэтгэдэг.

0 20

11

Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 14 дүгээр зүйлийн

14.3 дахь заалт

Хэмжих хэрэгслийн шалгалт

тохируулгын лаборатори нь

хэмжих хэрэгслийн шалгалт

тохируулга гүйцэтгэх

аргачлалтай.

0 5

Хуудас 2



12

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 14 дүгээр зүйлийн

14.4 дэх заалт

Хэмжих хэрэгслийн шалгалт

тохируулгын лаборатори нь

шалгалт тохируулга хийсэн

хэмжих хэрэгсэлдээ тэмдэг

дарж, гэрчилгээ олгодог.

0 20

13

"Лаборатори 

итгэмжлэлийн тогтолцоо.

Үндсэн дүрэм"-ийн

10.2.2.1 дэх заалт

Хэмжих хэрэгслийн

лабораторийн тоног

төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийг

зориулалтын дагуу ашигласан.

0 5

14

"Лаборатори 

итгэмжлэлийн тогтолцоо.

Үндсэн дүрэм"-ийн

10.2.2.4 дэх заалт

Хэмжлийн эталон, хэмжих

хэрэгслийг үндэсний болон

олон улсын эталонтой

харьцуулан дүйцүүлсэн,

хэмжлийн нэгж дамжуулалтыг

хангасан.

0 30

15

"Лаборатори 

итгэмжлэлийн тогтолцоо.

Үндсэн дүрэм"-ийн

10.2.2.4 дэх заалт

Лаборатори нь стандартын

шаардлага хангасан хэмжлийн

нэгж дамжуулалтын бүдүүвчтэй

0 10

16

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 10 дугаар зүйлийн

10.1 дэх заалт

Хэмжлийн эталон, хэмжих

хэрэгсэл, хэмжлийн төхөөрөмж

нь улсын баталгаажуулалт,

шалгалт тохируулгад бүрэн

хамрагдсан

0 30

17

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 6 дугаар зүйлийн

6.3 дахь заалт

Ажлын эталонд нэгж

дамжуулалтыг улсын

эталоноос, эсвэл гадаад орны

хүлээн зөвшөөрсөн дээд

шатны хэмжлийн эталоноос

гүйцэтгэсэн.

0 30

18

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 6 дугаар зүйлийн

6.4 дэх заалт

Хэмжлийн нэгжийг батлагдсан

хэмжих гүйцэтгэх аргачлалын

дагуу холбогдох хэмжлийн

эталон, хэмжих хэрэгсэлд

дамжуулсан.

0 30

19

Хэмжлийн эталон, хэмжих

хэрэгслийн баталгаажуулалтын

гэрчилгээг үрэгдүүлээгүй,

хуурамчаар үйлдээгүй.

0 30

20

Хэмжлийн эталон, хэмжих

хэрэгслийн шалгалт

баталгаажуулалтын лац тэмдэг

хөндөгдөөгүй, арилаагүй.

0 50

21

Хэмжлийн эталон, хэмжих

хэрэгслийн улсын

баталгаажуулалтын хүчинтэй

хугацаа дуусаагүй. 

0 30

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 10 дугаар зүйлийн

10.7 дахь заалт 

Хуудас 3



22

Хэмжлийн эталон, хэмжих

хэрэгсэл нь эвдрээгүй, буруу

заалтгүй.

0 50

23

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын 

лабораторийн чадавхид

тавих ерєнхий шаардлага”

MNS ISO/IEC 17025:2018

стандартын 6.3.1 дэх

заалт

 Лабораторийн үйл 

ажиллагаанд тохиромжтой 

бөгөөд үр дүнгийн үнэн бодит 

байдалд сөрөг нөлөө 

үзүүлэхээргүй лабораторийн 

байгууламж, ажлын байрны 

орчин нөхцөлтэй.

0 30

24

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын 

лабораторийн чадавхид

тавих ерєнхий шаардлага”

MNS ISO/IEC 17025:2018

стандартын 6.4.1 дэх

заалт

Лаборатори нь өөрийн үйл 

ажиллагааг зөв явуулахад 

шаардагдах, үр дүнд нөлөө 

үзүүлдэг тоног төхөөрөмж 

(үүнд: хэмжих хэрэгсэл, 

програм хангамж, хэмжлийн 

эталон, стандартчилсан 

загвар, стандарт өгөгдөл, 

урвалж бодис, хэрэгцээт 

бүтээгдэхүүн, нэмэлт багаж 

хэрэгсэл)- өөр хангагдсан.

0 30

25

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын 

лабораторийн чадавхид

тавих ерєнхий шаардлага”

MNS ISO/IEC 17025:2018

стандартын 6.4.5 дахь

заалт

Хэмжилд ашиглаж байгаа 

тоног төхөөрөмж нь хэмжлийн 

шаардлагатай нарийвчлалыг 

хангасан  ба зөв найдвартай үр 

дүнг гаргахад шаардагдах 

хэмжлийн эргэлзээтэй.

0 30

26

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын 

лабораторийн чадавхид

тавих ерєнхий шаардлага”

MNS ISO/IEC 17025:2018

стандартын 6.4.7 дахь

заалт

Лаборатори нь шалгалт 

тохируулгын хүчинтэй байдалд 

итгэлтэй байх зорилгоор 

шаардлагатай тохиолдолд 

үзлэг, хяналт, тохируулга хийх 

шалгалт тохируулгын 

хөтөлбөртэй.

0 30

27

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын 

лабораторийн чадавхид

тавих ерєнхий шаардлага”

MNS ISO/IEC 17025:2018

стандартын 6.4.8 дахь

заалт

Шалгалт тохируулгын төлөв 

байдал, хүчинтэй хугацааг нь 

хэрэглэгч хялбар тодорхойлох  

шошго, код эсвэл өөр таних 

тэмдэг тавьдаг. 0 10

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 10 дугаар зүйлийн

10.7 дахь заалт 

Хуудас 4



28

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын 

лабораторийн чадавхид

тавих ерєнхий шаардлага”

MNS ISO/IEC 17025:2018

стандартын 6.4.13 дахь

заалт

Лабораторийн үйл 

ажиллагаанд нөлөө үзүүлэх 

тоног төхөөрөмжийн 

бүртгэлийг хадгалдаг.
0 10

29

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын 

лабораторийн чадавхид

тавих ерєнхий шаардлага”

MNS ISO/IEC 17025:2018

стандартын 6.5.1 дэх

заалт

Лаборатори нь өөрийн

хэмжлийн үр дүнгийн нэгж

дамжуулалтыг бий болгон

хадгалдаг.
0 30

30

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын 

лабораторийн чадавхид

тавих ерєнхий шаардлага”

MNS ISO/IEC 17025:2018

стандартын 7.7.1 дэх

заалт

Лаборатори нь үр дүнгийн үнэн 

бодит байдлыг хянаж, үнэлэх 

журамтай.

0 20

31

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын 

лабораторийн чадавхид

тавих ерєнхий шаардлага”

MNS ISO/IEC 17025:2018

стандартын 7.7.2 дахь

заалт

Лаборатори нь өөр бусад 

лабораторийн үр дүнтэй 

өөрийн үр дүнг харьцуулж, дүн 

шинжилгээ хийдэг.
0 30

32

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын 

лабораторийн чадавхид

тавих ерєнхий шаардлага”

MNS ISO/IEC 17025:2018

стандартын 7.8.2, 7.8.4.1

дэх заалтууд

Шалгалт тохируулгын 

гэрчилгээнд шаардлагатай 

мэдээллийг бүрэн тусгадаг.

0 20

33

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын 

лабораторийн чадавхид

тавих ерєнхий шаардлага”

MNS ISO/IEC 17025:2018

стандартын 7.9.1 дэх

заалт

Лаборатори нь гомдлыг хүлээн 

авах, үнэлэх, шийдвэрлэх 

талаар баримтжуулсан, үйл 

явцын арга ажиллагаатай.
0 10

Хуудас 5



34

"Лаборатори 

итгэмжлэлийн тогтолцоо.

Үндсэн дүрэм"-ийн 11.1.2,

MNS 6358:2012 стандарт

Итгэмжлэлийн тодорхойлолтын  

хүрээнд заасан хэмжих

хэрэгслийн баталгаажуулалт,

засвар, шалгалт тохируулгын

ажлыг гүйцэтгэдэг.

0 20

35

Хэмжил зүйн байгууллагатай

хэмжих хэрэгслийн шалгалт

тохируулга, 

баталгаажуулалтын гэрээ

байгуулж, гэрээний биелэлтийг

дүгнэдэг. 

0 10

36
Магадлан итгэмжлэл болон

хяналтад хамрагдсан
0 20

0 360 0 0

37

Төрийн хяналт шалгалтын

тухай хуулийн 13 дугаар

зүйлийн 13.1 дэх,  заалт

Эрх бүхий этгээд баталсан

Дотоод хяналт шалгалтыг

зохион байгуулах журамтай,

журамд хэмжүүр, хэмжих

хэрэгслийн хэмжлийн нэгдмэл

байдалд тавих хяналтыг

тусгасан.

0 30

38

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 22 дугаар зүйлийн

22.1.1 дэх заалтууд.

Хэмжил зүйн ажлыг тодорхой

нэгж, албан тушаалтанд

хариуцуулсан, эсхүл хэмжил

зүйн албыг ажиллуулсан. 

0 30

39

Монгол Улсын Засгийн

газрын 1995 оны

“Хэрэглэгчдэд түгээх

эрчим хүч, усыг

тоолуураар хэмжих тооцох

тухай” 67 дугаар

тогтоолын 2 дахь заалт

Цахилгаан, дулааны эрчим хүч,

усны хэрэглээг бүрэн

тоолууржуулсан.

0 20

40

Хэмжил зүйн тухай

хуулийн 22 дугаар зүйлийн

22.1.4 дэх заалт

Цахилгаан, дулааны эрчим хүч,

усны хэрэглээний төлбөр

тооцоог улсын баталгаатай

хэмжих хэрэгслээр гүйцэтгэдэг.

0 50

41

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 22 дугаар зүйлийн

22.1.2 дахь заалт.

Хэмжлийн шаардагдах

нарийвчлал, хязгаарт тохирсон

хэмжих хэрэгслийг ашигласан.

0 20

42

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 22 дугаар зүйлийн

22.1.3 дахь заалт

Хэмжил зүйн мэдээллийн

улсын нэгдсэн санд

бүртгүүлсэн хэмжих хэрэгслийг

хэрэглэсэн, 

үйлдвэрлэсэн,импортолсон, 

суурилуулсан, засварласан.

0 30

"Хэмжил зүйн тухай"

хуулийн 22 дугаар зүйлийн

22.2.1, 22.2.2 дахь

заалтууд.

II. Хэсэг: Иргэн, хуулийн этгээдийн хэмжил зүйн үйл 

ажиллагаа, хэмжил зүйн дотоод хяналт                   

Хуудас 6



43

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 22 дугаар зүйлийн

22.1.6 дахь  заалт

Гүйцэтгэсэн хэмжлийн үр

дүнгийн үнэн зөв байдлыг

хариуцдаг.

0 30

44

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 22 дугаар зүйлийн

22.2.1 дэх заалт

Хэмжлийн эталон, хэмжих

хэрэгслийг шалгалт

баталгаажуулалтад хугацаанд

нь бүрэн хамруулж байгаа

эсэхэд хяналт тавьдаг.

0 20

45

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 22 дугаар зүйлийн

22.2.2 дахь заалт.

Хэмжлийн эталон, хэмжих

хэрэгслийг шалгалт

тохируулгад бүрэн хамруулдаг.

0 30

46

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 22 дугаар зүйлийн

22.2.3 дахь заалт.

Хэмжлийн эталон, хэмжих

хэрэгслийн техникийн бэлэн

байдал, ашиглалтад болон

хэмжил гүйцэтгэх аргачлал,

хэмжлийн шаардагдах

нарийвчлал, хэмжил зүйн хууль

тогтоомжийн хэрэгжилтэд

хяналт тавьдаг. 

0 50

47

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 22 дугаар зүйлийн

22.2.3 дахь заалт.

Өмнө нь хийсэн хяналт

шалгалтаар илэрсэн "Хэмжил

зүйн тухай" хууль, холбогдох

дүрэм журмын зөрчлийг бүрэн

арилгасан.

0 50

0 1330 0 0

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Хуудас 7


