
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг

хангах тухай” хуулийн 9 дүгээр

зүйлийн 1, 14 дүгээр зүйлийн

2 дахь заалт

Хэмжих хэрэгслийн

баталгаажуулалтын болон шалгалт

тохируулгын лабораторийг

Итгэмжлэлийн байгууллагаар

итгэмжлүүлсэн.

0 30

2

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг

хангах тухай” хуулийн 9 дүгээр

зүйлийн 1, 14 дүгээр зүйлийн

2 дахь заалт

Хэмжих хэрэгслийн

баталгаажуулалтын болон шалгалт

тохируулгын лабораторийн

Итгэмжлэлийн хүчинтэй хугацаа

дуусаагүй

0 30

3

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг

хангах тухай” хуулийн 10

дүгээр зүйл, дугаар зүйлийн 1

дэх, "Аж ахуйн үйл

ажиллагааны тусгай

зөвшөөрлийн тухай" хуулийн

15 дугаар зүйлийн 15.17.1 дэх

заалт

Хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэх,

засварлах, худалдах тусгай

зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа

эрхэлдэг.

0 30

№5.28.2.ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН 

ЛАБОРАТОРИЙН ХЭМЖЛИЙН НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

I. Хэсэг: Ерөнхий шаардлага

Хуудас 1



4

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг

хангах тухай” хуулийн 10

дугаар зүйл, ""Аж ахуйн үйл

ажиллагааны тусгай

зөвшөөрлийн тухай" хуулийн 6

дугаар зүйлийн 6.1 дэх заалт 

Хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэх,

худалдах, засварлах тусгай

зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа

дуусаагүй.

0 30

5

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг

хангах тухай” хуулийн 10
1

, 

"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

6

"Лаборатори итгэмжлэлийн

тогтолцоо. Үндсэн дүрэм"-ийн

10.2.2.1

Лабораторийн тоног төхөөрөмж,

хэмжих хэрэгслийг зориулалтын

дагуу ашигласан 

0 5

7

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг

хангах тухай” хуулийн 10
1

, 

"Лаборатори итгэмжлэлийн

тогтолцоо. Үндсэн дүрэм"-ийн

10.2.2.1

Лабораторийн эталон тоног

төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн

техникийн баримт бичигтэй,

батлагдсан технологийн заавар,

шалгах аргын стандарттай. 

0 20

8

"Лаборатори итгэмжлэлийн

тогтолцоо. Үндсэн дүрэм"-ийн

10.2.2.4

Эталон, хэмжих хэрэгслийг үндэсний

болон олон улсын эталонтой

харьцуулан дүйцүүлсэн, хэмжлийн

нэгж дамжуулалтыг хангасан

0 30

9

"Лаборатори итгэмжлэлийн

тогтолцоо. Үндсэн дүрэм"-ийн

10.2.2.4

Лаборатори нь стандартын

шаардлага хангасан хэмжлийн нэгж

дамжуулалтын бүдүүвчтэй

0 10

10

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг

хангах тухай” хуулийн 14

дугаар зүйлийн 3 дахь заалт

Эталон, хэмжих хэрэгсэл, хэмжлийн

төхөөрөмж нь улсын

баталгаажуулалт, шалгалт

тохируулгад бүрэн хамрагдсан

0 30

11

Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг

хангах тухай” хуулийн 9

дүгээр зүйлийн 5 дахь заалт 

Эталон, хэмжих хэрэгсэл, хэмжлийн

төхөөрөмжийн улсын

баталгаажуулалтын лац, шалгалт

тохируулгын тэмдэг хєндєгдөөгүй,

гэрчилгээ болон протоколыг

үрэгдүүлээгүй, хуурамчаар

үйлдээгүй, эвдрээгүй, буруу заалтгүй 

0 30

12

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын лабораторийн

чадавхид тавих ерєнхий

шаардлага” MNS ISO/IEC

17025:2007 стандартын 5.3.1

дэх заалт.

Лабораторийн ажлын байрны орчин

нөхцөл, гэрэлтүүлэг, эрчим хүчний эх

үүсвэр нь сорилт, шалгалт

тохируулгыг зөв гүйцэтгэхэд

зориулагдсан.

0 5

13

"Хэмжих хэрэгсэлд улсын

баталгаажуулалт хийх журам"-

ын 4.1 дэх заалт

Хэмжил зүйн байгууллагаас

хэмжүүрийн улсын шалгагчийн эрх,

шалгалт тохируулгын эрх авсан

ажилтан хэмжих хэрэгсэлд

баталгаажуулалт, шалгалт

тохируулга хийдэг                             

0 30

Хуудас 2



14

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын лабораторийн

чадавхид тавих ерєнхий

шаардлага” MNS ISO/IEC

17025:2007 стандартын 5.4,

"Хэмжих хэрэгсэлд улсын

баталгаажуулалт хийх журам"-

ын 1.7 дахь заалт

Баталгаажуулалт, шалгалт

тохируулга, засварын ажлыг хүчин

төгөлдөр үндэсний стандарт,

батлагдсан заавар, аргачлалын

дагуу гүйцэтгэдэг

0 20

15

"Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг

хангах тухай” хуулийн 9 дугаар

зүйлийн 4, 14 дүгээр зүйлийн 4

дэх заалт

Баталгаажуулалт, шалгалт

тохируулгад тэнцсэн хэмжих

хэрэгсэлд баталсан тэмдэг буюу лац

тавьж, баталгаажуулалт, шалгалт

тохируулгын гэрчилгээ олгодог,

ашиглалтын баримт бичигт

тэмдэглэдэг. 

0 10

16

"Лаборатори итгэмжлэлийн

тогтолцоо. Үндсэн дүрэм"-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

17

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын лабораторийн

чадавхид тавих ерєнхий

шаардлага” MNS ISO/IEC

17025:2007 стандартын

5.4.6.1, 5.4.6.2 дахь заалтууд.

Шалгалт тохируулгын болон

сорилтын лаборатори нь хэмжлийн

эргэлзээг тооцох журам

боловсруулан мөрддөг.  

0 10

18

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын лабораторийн

чадавхид тавих ерєнхий

шаардлага” MNS ISO/IEC

17025:2007 стандартын 5.5.6

дахь заалт.

Лаборатори нь хэмжлийн тоног

төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг

хангах, тэдгээрийг бохирдох,

гэмтэхээс сэргийлэх зорилгоор

ашиглах аюулгүй хадгалах,

тээвэрлэх болон төлөвлөгөөт

үйлчилгээ хийх журамтай.

0 10

19

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын лабораторийн

чадавхид тавих ерєнхий

шаардлага” MNS ISO/IEC

17025:2007 стандартын 5.5.12

дахь заалт.

Сорилт, шалгалт тохируулгын тоног

төхөөрөмж нь техник болон

программ хангамжийг оролцуулан

сорилт, шалгалт тохируулгын үр дүнг

өөрчлөн засаж тохируулахаас

хамгаалагдсан.

0 10

20

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын лабораторийн

чадавхид тавих ерєнхий

шаардлага” MNS ISO/IEC

17025:2007 стандартын 5.5.12,

5.6.3 дахь заалт.

Лаборатори нь өөрийн эталонд

болон сорилт шалгалт тохируулгын

үйл ажиллагаанд ашигладаг бүх

хэмжлийн туслах тоног

төхөөрөмжинд шалгалт тохируулга

хийх хөтөлбөр, журамтай.

0 10

21

“Сорилтын болон шалгалт

тохируулгын лабораторийн

чадавхид тавих ерєнхий

шаардлага” MNS ISO/IEC

17025:2007 стандартын 5.9

дэх заалт.

Лаборатори нь гүйцэтгэсэн сорилт,

шалгалт тохируулгын үр дүнг хянах

чанарын хяналтын журамтай.

0 10

Хуудас 3



22

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг

хангах тухай” хуулийн 14

дугаар зүйлийн 5 дахь заалт

Хэмжил зүйн байгууллагатай хэмжих

хэрэгслийн шалгалт тохируулга,

баталгаажуулалтын гэрээ байгуулж,

гэрээний биелэлтийг дүгнэсэн,

магадлан итгэмжлэл болон хяналтад

хамрагдсан

0 5

0 100 0

23

Төрийн хяналт шалгалтын

тухай хуулийн 13 дугаар

зүйлийн 13.1 дэх, Хэмжлийн

нэгдмэл байдлыг хангах тухай

хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1.5

дахь заалтууд.

Эрх бүхий этгээд баталсан Дотоод

хяналт шалгалтыг зохион байгуулах

журамтай, журамд сорилтын болон

хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт,

шалгалт тохируулгын лабораторийн

хэмжлийн нэгдмэл байдалд тавих

хяналтыг тусган хэрэгжүүлдэг.

0 30

24

Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг

хангах тухай” хуулийн 19

дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсгийн

заалт 

Хэмжил зүйн ажлыг тодорхой нэгж,

албан тушаалтанд хариуцуулсан,

хэмжил зүйн албыг байгуулан

ажилладаг. 

0 20

25

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг

хангах тухай” хуулийн 13

дугаар зүйлийн 3 дахь заалт

Хэмжих хэрэгслийн техникийн бэлэн

байдал, ашиглалтад болон хэмжил

гүйцэтгэх аргачлал, хэмжлийн

шаардагдах нарийвчлал, хэмжил

зүйн дүрэм журмын мөрдөлтөнд

хяналт тавьдаг.

0 20

26

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг

хангах тухай” хуулийн 13

дугаар зүйлийн 4 дэх заалт

Өмнө нь хийсэн хяналт шалгалтаар

илэрсэн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг

хангах тухай хууль тогтоомж,

хэмжилзүйн дүрэм, журмын зөрчлийг

бүрэн арилгасан

0 30

0 505 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

II. Хэсэг: Байгууллагын хэмжил зүйн дотоод хяналт

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 4


