
ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧАДАВХАА ҮНЭЛҮҮЛЭХЭД  
БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ, БИЧГИЙН ШААРДЛАГА 

Хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, суурилуулах, засварлах үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгж, 
байгууллага нь Хэмжил зүйн тухай хуулийн 11.1 дүгээр зүйл, Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2020 оны 138 дугаар 
тушаалаар баталсан “Хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох, суурилуулах,  засварлах үйл ажиллагаа эрхлэх 

аж ахуйн нэгж, байгууллагын чадавхыг үнэлэх, хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэх журам”-
ын шаардлагыг хангасан байна.Үүнд:   
1. Ерөнхий шаардлага. 

- Өргөдөл,1-9 дүгээр хавсралт, маягтыг бөглөж дараах холбогдох мэдээлэл, зураг, баримт бичгийг 
бүрдүүлэн хэмжил зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх чадавхаа үнэлүүлэх хүсэлтээ албан бичгээр ирүүлнэ.  

- Хэмжил зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 
хуулбарыг хавсаргана.   

- Хэмижл зүйн үйл ажиллагааны тал дээр гомдол, маргаан гарч байсан эсэх тухай МХЕГ болон хамтран 
ажилласан байгууллагаас тодорхойлолттой байна.  

- Хууль, тогтоомжийн дагуу татвар хураамжаа төлсөн, шүүхийн шийдвэрийн өр төлбөргүй байна. 
2. Ажлын байр, орчны нөхцөлийн шаардлага 

- Ажлын байрны зураг, орчны нөхцөл нь хэмжил зүйн үйл ажиллагааны хамрах хүрээнд шаардлагатай 
холбогдох стандарт, баримт бичгиййн шаардлагыг хангасан, мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлттэй эсэх. 

- Хэмжил зүйн үйл ажиллагаа нь хэмжлийн төрөл, зориулалт бүрээр тусгаарлагдсан өрөө, тасалгаатай 
байх мэдээлэл, зураг.           

- Хэмжих хэрэгсэл, багаж, тоног төхөөрөмж нь албан тасалгаанаас тусдаа өрөө, зориулалтын хэсэгтэй 
байна, мэдээлэл, зураг. 

3. Баримт бичгийн шаардлага 
- Хэмжил зүйн үйл ажиллагааны хамрах хүрээний холбогдох стандарт, техникийн баримт бичиг. 
- Хэмжих хэрэгслийг импортлон худалдах, ашиглах заавар.  
- Хэрэглэгчийн санал, гомдол шийдвэрлэх журам. 
- Суурилуулах технологийн заавар, схем. 
- Засварлах технологийн заавар. 
- Аюулгүй ажиллагааны дүрэм холбогдох бусад баримт бичгийг боловсруулан баталж, бүртгэл хөтөлж 

мөрдөнө. 
- Хэмжих хэрэгслийг импортоор нийлүүлэх тухай үйлдвэрлэгч болон албан ёсны борлуулагчтай гэрээ 

байгуулсан байна. Гэрээнд сэлбэг, хэрэгслээр хангаж ажиллах талаар тусгасан байна. 
- Хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэсэн, импортолсон, худалдсан, ашигласан, суурилуулсан, засварласан 

болон холбогдох засвар, үйлчилгээний байгууллагыг сэлбэг хэрэгслээр хангаж ажилласан /ажиллах/ 
тухай бүртгэл, мэдээллийг хавсаргана. 

4.  Хүний нөөцийн шаардлага 
- Хэмжил зүйн үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай хүний нөөцийн  чадавхтай, батлагдсан 

ажлын байрны тодорхойлолттой байна. Үүнд: 
-  тухайн хэмжлийн төрөлд холбогдох мэргэжлийн мэргэшсэн инженер, техникийн 2-оос   
   доошгүй ажилтантай байх бөгөөд мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар, хэмжил зүйн  
   сургалтад хамрагдсан гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргах,  
-  хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа хариуцсан ажилтны мэдээлэл.  

      -    Хэмжил зүйн ажилтан нь тухайн хэмжлийн төрлөөр хэмжил зүйн төв байгууллагын мэргэшүүлэх  
     сургалтад 3 жил тутам хамрагдсан байна. 

5. Эталон тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн шаардлага 
- Хэмжих хэрэгслийг засварлах, тохируулах үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай эталон тоног 

төхөөрөмжийн мэдээлэл, зураг. 
- Эталон тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгсэл нь нарийвчлалын шаардлага хангасан, нэгж дамжуулалт 

болон шалгалт тохируулгад хамрагдсан мэдээлэл, шалгалт тохируулгын гэрчилгээний хуулбар, техник 
ашиглалтын бүртгэлтэй байна. 

- Хэмжил зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх хүрээнд сэлбэг хэрэгслийн нөөцийн жагсаалт, зураг.  
- Засварлах, суурилуулах ажиллагаанд ашиглах багаж, техник хэрэгслээр бүрэн хангагдсан мэдээлэл, 

зураг, шаардлагатай хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулгад хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар. 
Мэдээллийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын http:/www.masm.gov.mn цахим хуудаснаас авч болох бөгөөд  

18002525 утас болон Badamkhand@masm.gov.mn цахим шууданд хандаж, мэргэжлийн арга зүйн зөвлөгөө авч 
болно.  
Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар-13343, Энхтайвны өргөн чөлөө 46А,Баянзүрх дүүрэг, Жуковын музейн баруун 
талд Стандарт, хэмжил зүйн газар. 
Холбоо барих утас: өрөө: 264851. 

 



 


