


 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Гэрчилгээ, тооцоот баримтыг хэрэглэх 
     журам батлах тухай 

 
Монгол Улсын Засгийн газрын агентлагийн  эрх зүйн байдлын тухай хуулийн  8 

дугаар зүйлийн 8.4 дэх хэсэг, Засгийн газрын 2010 оны 281 дүгээр тогтоолыг тус тус 
үндэслэн  ТУШААХ нь: 
 

1. Даргын зөвлөлийн 2016 оны 3 дугаар сарын 30-ны, 5 дугаар сарын 19-ны 
өдрийн хуралдааны тэмдэглэлийг үндэслэн Гэрчилгээ, тооцоот баримтыг хэрэглэх 
журмыг нэгдүгээр, Стандартчилал, хэмжил зүйн газраас олгох гэрчилгээний нууцлал 
бүхий загварыг хоёрдугаар,  бүртгэлийн маягтыг гуравдугаар, зарцуулалтын 
тайлангийн маягтыг дөрөвдүгээр, зарцуулсан гүйцэтгэлийн тайлангийн маягтыг 
тавдугаар  хавсралтаар тус тус баталсугай.  
 

2. Энэ журам батлагдсантай холбогдуулан Стандартчилал, хэмжил зүйн 
газрын даргын 2015 оны А/72 дугаар тушаалаар батлагдсан ” Гэрчилгээ, тооцоот 
баримтыг хэрэглэх” журам, Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын даргын 2016 оны 5 
дугаар сарын 2-ны өдрийн А/110 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй болсонд 
тооцсугай.  

3. Журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийт нэгжийн дарга нарт 
үүрэг болгосугай. 
 
          4. Зарцуулсан гэрчилгээ, тооцоот баримтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулах 
программийг 2016 оны 7 дугаар сарын 1-ний дотор  боловсруулан (зохиох) 
хэрэгжүүлэхийг Мэдээлэл, лавлагаа, сургалтын үндэсний төв /Г.Батцэнгэл/-д үүрэг 
болгосугай. 
   

5. Гэрчилгээ, тооцоот баримтын загвар шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан 
хуучин гэрчилгээ болон шинээр батлагдсан гэрчилгээг хэрэглэх хугацааг тогтоож, 
зохих арга хэмжээ авч ажиллахыг Тамгын газар /Г.Өнөржаргал/-даалгасугай.  
 

                    
 
 
 

ДАРГА    Г.ГАНТӨМӨР 



 

 
Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын даргын 
2016 оны ......  дугаар сарын .......-ны өдрийн  

........ дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт 
 

 

 
ГЭРЧИЛГЭЭ, ТООЦООТ БАРИМТЫГ ХЭРЭГЛЭХ, ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ 

ХАРИЛЦААГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ  
 

 
Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

 
1.1 Монгол Улсын Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль, 

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн дагуу Стандартчилал, хэмжил 
зүйн төв болон орон нутгийн байгууллагад хэрэглэгдэх гэрчилгээ, тооцоот баримттай 
холбоотой харилцаа (захиалах, хэвлүүлэх, хэрэглэх, тайлагнах)-г энэ журмаар 
зохицуулна. 

1.2 Гэрчилгээ, тооцоот баримтын загварыг Стандартчилал, хэмжил зүйн төв 
байгууллага батална. 

1.3 Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний 
загварыг нэгдүгээр, Хэмжих хэрэгслийн загварын баталгааны гэрчилгээний загварыг 
хоёрдугаар, Хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулгын гэрчилгээний загварыг 
гуравдугаар, Итгэмжлэлийн гэрчилгээний загварыг дөрөвдүгээр, Тохирлын 
гэрчилгээний (дотоодын үйлдвэрлэл, импортын) загварыг тавдугаар, Тохирлын 
гэрчилгээний экспортын загварыг зургаадугаар, Удирдлагын тогтолцооны 
гэрчилгээний загварыг долоодугаар, Үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийн 
гэрчилгээний загварыг наймдугаар, Тохирлын тухай Нийлүүлэгчийн мэдэгдлийн 
гэрчилгээний загварыг есдүгээр, сургалтын гэрчилгээний загварыг аравдугаар, 
автоцистерны гэрчилгээний загварыг арван нэгдүгээр, авто машины жингийн 
баталгаажуулалтын гэрчилгээний загварыг арван хоёрдугаар, гүйдлийн 
трансформаторын баталгаажуулалтын гэрчилгээний загварыг арван гуравдугаар, 
дулаан даралтын хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын гэрчилгээний загварыг 
арван дөрөвдүгээр, механик хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын гэрчилгээний 
загварыг арван тавдугаар, усны тоолуурын баталгаажуулалтын гэрчилгээний загварыг 
арван зургаадугаар, физик химийн хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын 
гэрчилгээний загварыг арван долоодугаар, цахилгаан тоолуурын баталгаажуулалтын 
гэрчилгээний загварыг арван наймдугаар, эрүүл мэндийн хэмжих хэрэгслийн 
баталгаажуулалтын гэрчилгээний загварыг арван есдүгээр, эзэлхүүн, зарцуулалтын 
хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын гэрчилгээний загварыг хорьдугаар  
хавсралтын дагуу ашиглана. 

1.4 Стандартчилал, хэмжил зүйн газраас олгогдох гэрчилгээний нууцлал бүхий 
хэвлэмэл хуудаст энэхүү журмын 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4; 2.1.7; 2.1.9; 2.1.10 –д заасан 
гэрчилгээнд ашиглана. 

 

 



 

 

Хоёр. Гэрчилгээ, тооцоот баримтын төрөл, хэмжээ 

 

2.1 Гэрчилгээнд дараах төрөл багтана. Үүнд: 

 2.1.1 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ /Хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэх, суурилуулах, 
засварлах, худалдах /Хэмжээ: (297x210)мм/ 

 2.1.2  Хэмжих хэрэгслийн загварын баталгааны гэрчилгээ, /Хэмжээ: (297x210)мм/ 

 2.1.3 Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын гэрчилгээ /Механик, цахилгаан, эзэлхүүн 
зарцуулалт, дулаан даралтын хэмжих хэрэгслийн төрлөөр /Хэмжээ: (148x105) мм/ 

 2.1.4 Шалгалт тохируулгын гэрчилгээ /Хэмжээ: (297x210) мм/ 

 2.1.5 Автоцистерны гэрчилгээ, Усны тоолуурын баталгаажуулалтын гэрчилгээ, 
Механик хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын гэрчилгээ /Хэмжээ: (105x74)мм/ 

 2.1.6 Итгэмжлэлийн гэрчилгээ /Хэмжээ: (297x210) мм/ 

 2.1.7 Тохирлын гэрчилгээ (бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, экспорт, импортын) /Хэмжээ: 
(297x210) мм/ 

 2.1.8 Удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ /Хэмжээ: (297x210)мм/ 

 2.1.9 Үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийн гэрчилгээ /Хэмжээ: (297x210) мм/ 

 2.1.10 Тохирлын тухай Нийлүүлэгчийн мэдэгдлийн гэрчилгээ /Хэмжээ: (297x210) мм/ 

 2.1.11 Эрдэнийн чулууны гэрчилгээ /Хэмжээ: (148x105) мм/ 

 2.1.12 Сургалтын гэрчилгээ /Хэмжээ: (297x210) мм/ 

 

2.2 Тооцоот баримтад дараах төрөл багтана. Үүнд: 

 2.2.1 Бэлэн мөнгө хураах тасалбар; 

 2.2.2 Наах зориулалттай баталгааны цаасан тэмдэг /хэмжих хэрэгслийн 
баталгаажуулалт болон шалгалт тохируулга/; 

 2.2.3 Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажил үйлчилгээний төлбөр тооцооны 
төлбөрийн зарлагын баримт 

 2.2.4 Хэмжих хэрэгслийг ашиглалтаас хасах “Мэдэгдэл” 

 

Гурав. Гэрчилгээ, тооцоот баримтыг захиалах, хэвлүүлэх 

 

3.1 Стандартчилал, хэмжил зүйн төв байгууллагын Төрийн захиргааны асуудал 
хариуцсан үндсэн нэгж нь Стандартчилал, хэмжил зүйн төв болон орон нутгийн 
байгууллагын хэрэгцээт захиалгыг үндэслэн тухайн онд хэрэглэх гэрчилгээ, тооцоот 
баримтыг батлагдсан загвар, дугаарын дагуу захиалж улсын хэмжээнд нэгдсэн 
байдлаар хэвлүүлэх ажлыг хариуцна. 



 

3.2 Гэрчилгээ, тооцоот баримт нь үнэт цаастай дүйцэхүйц нууцлалтай байх 
бөгөөд тэдгээрийг өөр хоорондоо давхцахгүй цуврал дугаартайгаар хэвлүүлнэ. 

3.3 Стандартчилал, хэмжил зүйн төв болон орон нутгийн байгууллагууд нь 
тухайн жилийн хэрэгцээт гэрчилгээ, тооцоот баримтын захиалгаа өмнөх оны 12 дугаар 
сарын 01-ний өдрийн дотор өгсөн байна.  

3.4 Гэрчилгээ, тооцоот баримтын нэмэлт захиалгыг нөөц дуусахаас 45 хоногийн 
өмнө захиална. 

3.5 Гэрчилгээ, тооцоот баримтыг захиалах, хэвлүүлэх зардлыг Стандартчилал, 
хэмжил зүйн төв байгууллагын жил бүрийн урсгал зардлын төсөвт тусгасан байна. 

3.6 Стандартчилал, хэмжил зүйн төв байгууллага нь Төрийн захиргааны 
асуудал хариуцсан үндсэн нэгжийн захиалгаар гэрчилгээ, тооцоот баримтыг хэвлэх 
чадамжтай  үнэт цаас хэвлэх тусгай зөвшөөрөлтэй эрх бүхий байгууллагатай гэрээ 
хийсний үндсэн дээр шаардлага хангасан гэрчилгээ, тооцоот баримтыг хэвлүүлнэ.  

3.7 Гэрчилгээ, тооцоот баримтын нууцлал, түүнийг алдагдахаас сэргийлэх, 
бусад хуулийн этгээд, иргэнд Стандартчилал хэмжил зүйн газраас олгодог, тооцоот 
баримтыг хэвлэж өгөхгүй байх баталгаа, гэрчилгээний цаасны төрөл, хэмжээг 
хэвлэлийн байгууллагатай гэрээгээр зохицуулна. 

 

Дөрөв. Гэрчилгээ, тооцоот баримтыг хүлээн авах, олгох 

 

4.1 Стандартчилал, хэмжил зүйн төв байгууллагын Төрийн захиргааны асуудал 
хариуцсан нэгж нь гэрчилгээ, тооцоот баримтыг хэвлэлийн байгууллагаас ирсэн 
зарлагын баримтын тоотой тулган захиалгын дагуу хэвлэсэн,  шаардлага хангасан 
эсэхийг батлагдсан  загварын дагуу шалгаж, орлогын баримт үйлдэж хэвлэсэн 
байгууллагаас хүлээн авах ажлыг зохион байгуулна. 

4.2 Стандартчилал, хэмжил зүйн төв байгууллагын Төрийн захиргааны асуудал 
хариуцсан нэгжийн даргын шаардах хуудаст зөвшөөрсний дагуу гэрчилгээ, тооцоот 
баримтыг нярав эрх бүхий албан тушаалтанд олгоно. Үүнд: 

  4.2.1 Стандартчилал, хэмжил зүйн орон нутгийн байгууллагын дарга, нягтлан 
бодогч, тухайн байгууллагын даргаас итгэмжлэгдсэн албан тушаалтан; 

  4.2.2 СХЗГ-ын тухайн  асуудал хариуцсан нэгжийн дарга, ахлах мэргэжилтэн; 

4.3. Стандартчилал, хэмжил зүйн төв байгууллагын нярав эрх бүхий албан 
тушаалтанд, эрх бүхий албан тушаалтан ажилтанд гэрчилгээ, тооцоот баримтыг 
олгохдоо тушаалын гуравдугаар хавсралтын дагуу бүртгэл хөтлөх бөгөөд түүнд 
нягтлан бодогч хяналт тавина.  

4.4 Гэрчилгээ, тооцоот баримтыг няраваас авсан эрх бүхий албан тушаалтан 
дөрөвдүгээр хавсралтын дагуу бүртгэл хөтлөн өөрийн ажилтнуудад олгоно.  

4.5 Гэрчилгээ, тооцоот баримтын загвар шинэчлэгдэн өөрчлөгдсөн тохиолдолд 
хуучин гэрчилгээ, тооцоот баримтын тайланг гаргаж тооцоо хийж дууссаны дараа 
шинэ гэрчилгээ, тооцоот баримтыг хэрэглэх хугацааг Стандартчилал, хэмжил зүйн төв 
байгууллагын даргын шийдвэрээр хэрэгжүүлнэ. 



 

 

 

Тав. Гэрчилгээ, тооцоот баримтыг хэрэглэх, хадгалах 

 

5.1 Гэрчилгээ, тооцоот баримтыг эрх бүхий ажилтан бичнэ.  

5.2 Гэрчилгээ, тооцоот баримтыг олгосон дугаарын дараалал (өгсөх дугаар)-аар 
бичиж хэрэглэгчдэд олгоно. 

5.3 Мэдээлэл нь засвартай, буруу, дутуу бичсэн гэрчилгээ, тооцоот баримтыг 
хэрэглэгчдэд олгохыг хориглоно. Хэрвээ олгосон бол үүнээс үүссэн хохирлыг олгосон 
албан тушаалтан бүрэн хариуцна.  

5.4 Албан тушаалтан гэрчилгээ, тооцоот баримтыг зориулалтын сав (сейф)-нд 
хадгалах бөгөөд хадгалалтыг бүрэн хариуцна. 

5.5 Нэг хуулийн этгээд болон иргэнээс “Бэлэн мөнгө хураах тасалбар”-аар авч 
болох төлбөрийн нийт дүн Сангийн сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 
276 тоот тушаалаар батлагдсан “Төсвийн байгууллагын мөнгөн кассын ажиллагааны 
журам”-ын дагуу 300,000 /Гурван зуун мянган/ төгрөгөөс  хэтрэхгүй байна. Бэлэн мөнгө 
хураах тасалбар нь хоёр хувь байх бөгөөд өнгөн хувиар санхүүтэй тооцоо хийж 
хоёрдугаар хувийг мөнгө төлөгчид өгнө. Бэлнээр хураан авсан орлогыг холбогдох 
албан тушаалтан нь ажлын 3 хоногийн дотор Стандартчилал, хэмжил зүйн төв 
байгууллагын данс болон касст тушаана. 

Тайлбар: Төвлөрсөн банк санхүүгийн байгууллагагүй орон нутагт нэг баримт дээр 
эрхэлсэн сайдын баталсан тарифт тусгасан дээд хэмжээгээр бичиж болно. 

5.6 Гэрчилгээ, тооцоот баримтыг барьцаалах, хаяж үрэгдүүлэх, буруу, дутуу 
бичих, хуурамчаар үйлдэх, зүй бусаар ашиглах, бусдад ашиглуулах, шилжүүлэх, 
худалдах, хадгалуулахыг хориглоно. 

 

Зургаа. Гэрчилгээ, тооцоот баримтыг тайлагнах 

 

6.1 Албан тушаалтан өдөр бүрийн зарцуулсан гэрчилгээ, тооцоот баримтыг 
байгууллагаас гаргасан программд үнэн зөв тайлагнаж оруулна. 

6.2 Сар бүрийн эцэст ажил үйлчилгээний төлбөрийг томилогдсон ажилтан ажил 
үйлчилгээ авсан байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтантай тооцоо нийлж 
баримтжуулан сар бүрийн тоо, орлогын гүйцэтгэлд хавсаргана. 

6.3 Албан тушаалтан гэрчилгээ, тооцоот баримтын тайланг, тоо орлогын 
гүйцэтгэлийг үнэн, зөв эрх бүхий албан тушаалтанд тушаалын дөрөвдүгээр 
хавсралтын дагуу сар бүрийн 04-ны дотор гаргаж өгнө.  

6.4 Эрх бүхий албан тушаалтан сар бүрийн 05-ны дотор тушаалын тавдугаар 
хавсралт дахь загварын дагуу гаргаж санхүүтэй тооцоо нийлсэн байна.  



 

6.5 Мэдээлэл нь засвартай, эсхүл буруу бичсэний улмаас хүчингүй болсон 
гэрчилгээ, тооцоот баримтыг сар бүрийн тайланд жагсаалт үйлдэн эх материалд 
хавсаргана.  

6.6 Дараах тохиолдолд гэрчилгээ, тооцоот баримтыг ажилтан нэгжийн эрх 
бүхий албан тушаалтанд бүртгэлээр өгч, буцаан авна. Үүнд: 

- Ээлжийн амралт авах; 

- Өөр ажилд ажлын 10 хоногоос дээш хугацаагаар шилжин ажиллах; 

- Ажлын 5 хоногоос дээш хугацаагаар өвчтэй, чөлөөтэй байх; 

 

6.5 Дараах тохиолдолд гэрчилгээ, тооцоот баримтыг олгосон, зарцуулсан 
тайланг тулган хариуцсан эрх бүхий  албан тушаалтан буцаан авалт хийнэ. Үүнд:  

6.5.1 Гэрчилгээ бичих ажилтны эрх цуцлагдсан 
6.5.2 Өөр ажилд шилжсэн 
6.5.3 Ажлаас халагдсан 
6.5.4 Нас барсан 

6.6 Энэ журмын 5.6; 6.2 дахь заалтыг тус тус хэрэгжүүлээгүй, хууль бусаар ашиглан 
байгууллагад хохирол учируулсан бол хуулийн байгууллагад шилжүүлэн шалгуулна.  

 

Долоо. Гэрчилгээ, тооцоот баримтын ашиглалтад хяналт тавих 

 

7.1 Гэрчилгээ, тооцоот баримтын бичилт, сар бүр гаргах тайланд гэрчилгээ 
олгосон эрх бүхий албан тушаалтан, нягтлан бодогч, тэдгээрийн нэгжийн дарга хяналт 
тавих бөгөөд дотоод хяналт шалгалт хийх зорилгоор ажлын хэсэг байгуулан хяналт 
тавьж болно. 

7.2 Шаардлагатай тохиолдолд Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний асуудал 
хариуцсан нэгж бусад нэгжтэй хамтран төлөвлөгөөт, төлөвлөгөөт бус хяналтыг 
гүйцэтгэж болно. 

7.3 Хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил дутагдал, баримт материал, мэдээ 
мэдээлэл, ажилтнуудын тавьсан санал хүсэлтийг үндэслэн хяналт шалгалтын дүн, 
цаашид авах арга хэмжээний санал, шийдвэрийн төслийг боловсруулж Даргын 
зөвлөлийн хуралд танилцуулж шийдвэрлүүлнэ. 

 

Найм. Хүлээлгэх хариуцлага 

 

8.1 Энэхүү журмыг зөрчсөн тохиолдолдтухайн зөрчлийн шинж байдал, түүнийг 
анх удаа, давтан үйлдсэнийг харгалзан холбогдох хуулийн дагуу сахилгын шийтгэл 
ноогдуулна.  

 

  



 

--------- o O o --------- 



 

 

Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын даргын 
2016 оны ......  дугаар сарын .......-ны өдрийн  
...... дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт 

 

 
Гэрчилгээ, тооцоот баримтын маягтын бүртгэл 

 
 

Гэрчилгээ, тооцоот баримт авсан хүн  Гэрчилгээ, тооцоот 
баримтын нэр төрөл  

Харъяалагдах нэгж 

Албан тушаал  Овог, нэр    

 
 

 
Гэрчилгээ, тооцоот баримтын нэр төрөл 

Д/д Хүлээн авсан  Хүлээлгэн өгсөн ажилтаны 
гарын үсэг гэрчилгээ,тооцоот 

баримтын  
албан тушаалтаны  

 Дугаар  Тоо ширхэг  Гарын үсэг  огноо 

      

      

      

 Дүн      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын даргын 



 

2016 оны ......  дугаар сарын .......-ны өдрийн  
...... дугаар тушаалын дөрөвдүгээр хавсралт 

 
Гэрчилгээ, тооцоот баримтын зарцуулалтын дэлгэрэнгүй тайлан 

 
  .................................... -ийн .................................................................. 
            /нэгжийн нэр/   /албан тушаал, ажилтаны нэр/ 

 

 
№ 

Аж ахуй 
нэгж 
байгуулл
агын нэр 

Нэр 
төрөл 

Тоо 
ширхэг 

Нэгж 
үнэ  

Үнийн дүн Дугаар 

Гэрчил 
гээ  

Мөнгө 
хураах 

тасалбар 

нэхэм
жлэх 

Зарлаг
ын 

баримт 

Мэдэгдэл  

           

           

           

 Дүн           

 

№ Гэрчилгээ 
тооцоот 

баримтын 
төрөл 

Урьд сарын 
үлдэгдэл 

Хүлээн авсан  Зарцуулсан  
 

Энэ сарын үлдэгдэл 

гэрчилгээ, тооцоот баримтын 

Дугаар Тоо 
ширхэг 

Дугаар Тоо 
ширхэг  

Дугаар  Тоо ширхэг  Дугаар  Тоо ширхэг  

          

          

          

          

                                                                                                                               
НИЙТ 

  

 
Тооцоо гаргасан: ...................................................................... 
                                /гарын үсэг/ 

Тооцоо нийлсэн:/Эрх бүхий ажилтан/............................................... 
                                                                                                            /гарын үсэг/ 

Шалгасан:/Ня-бо/.................................................. 
                                                                    /гарын үсэг/ 

 



 

 
Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын даргын 
2016 оны ......  дугаар сарын .......-ны өдрийн  

...... дугаар тушаалын тавдугаар хавсралт 

 
............................... -ийн гэрчилгээ, тооцоот баримт зарцуулсан .... сарын тоо орлогын  

                                                  /нэгжийн нэр/                                      гүйцэтгэлийн тайлан 
 

№ Ажилтаны нэрс Аж ахуйн нэгжийн 
нэр 

Нэр төрөл Тоо ширхэг Нэгж үнэ  Нийт үнийн дүн 

       

       

       

 Дүн       

 
 
 
 

№ Ажилтаны нэрс Гэрчилгээ, тооцоот баримтын 
төрөл 

Хуваарилсан гэрчилгээ,тооцоот баримтын 

Дугаар Тоо, ширхэг  

      

      

      

      

                                                                                         
НИЙТ 

  

 
Тооцоо нийлсэн: /Эрх бүхий албан тушаалтан ....................... 

         /гарын үсэг/ 

Шалгасан:/Ня-бо/ .................................................................... 

                                                                                          /гарын үсэг/ 
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