
ЗОРИЛГО 
Стандартчиллын эрх зүйн баримт бичгүүдийг олон улсын ишигт нийцүүлэн боловсронгуй болгох, 
үндэсний тандартад олон улсын стандартын түвшинд хүрсэн тандартын эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх. 
 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
Oлон улс, бүс нутгийн стандартчиллын үйл ажиллагаанд ролцох, Монгол Улсын стандарт 
боловсруулах, атлуулах, бүртгэх мэдээлэх, түгээх, Дэлхийн удалдааны байгууллагын "Худалдаан 
дах техникийн аад тотгорын тухай" хэлэлцээрийн хүрээнд лавлагааны өвийн үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлж байна. 
 
СТАНДАРТЧИЛЛЫН ТЕХНИКИЙН ХОРООД 
Монгол Улсын стандарт, техникийн эохицуулалт боловсруулах, арга зүйгээр хангах, батлуулах үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлдэг 63 салбарын техникийн хороо, дэд хороодын үйл ажиллагааг зохицуулж, 
зохион байгуулдаг. 
Техникийн хороод жилд 200-300 стандартыг шинээр болон шинэчлэн боловсруулж, Монгол Улсын 
стандартаар батлуулж байна. 
Стандартчиллын техникийн хороодод улсын хэмжээнд 688 хүн орон тооны бус хэлбэрээр ажилладаг. 
 
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-д гишүүнээр 1979 оноос Олон улсын цахилгаан 
техникийн хороо (IЕС)-ийн Хөгжиж буй орнуудад зориулсан хөтөлбөрт 2000 оноос Ази номхон 
далайн стандартчиллын конгресс (РАSС)-д 2002 оноос Европын стандартчиллын хороо (СЕN)-д 
Түншлэгч гишүүнээр 2011 оноос Канад, АНУ, Солонгос, Герман, Турк зэрэг гадаад орны 
стандартчиллын байгууллагууд гадаад хамтын ажиллагаатай болсон. 
 
СТАНДАРТ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 
Стандарт гэдэг нь бүтээгдэхүун, үйл явц, үйлчилгээ зорилгодоо нийцэхийн тулд хангасан байвал 
зохих үзүүлэлт, шаардлага, арга зүйг тогтоосон баримт бичиг юм. 
 
СТАНДАРТЫН ҮР АШИГ ЮУ ВЭ? 
Стандарт нь бүтээгдэхуун, уйлчилгээний шаардлагыг ижилтгэн, үйлдвэрлэлийг илүү үр ашигтай 
болгож, худалдаан дах техникийн саад тотгорын арилгана. Стандартад нийцсэн байх нь 
бүтээгдэхүүнийг аюулгүй, үр ашигтай, байгаль орчинд ээлтэй гэсэн итгэлийг хэрэглэгчид бий 
болгоно. 
 
БИЗНЕСТ 
Бизнасийн үйл ажиллагааг аль болох үр ашипгай, бүтээмжийг дээшлүүлэх, шинэ зах зээлд нэвтрэхэд 
тусална. 

• Өртөг хэмнэх 
Стандарт нь үйл ажиллгааг илүү оновчтой болгоно 

• Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн дээшлүүлнэ Стандарт нь чанарын сайжруулах, хэрэглэгчийн 
сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэхэд тусалснаар борлуулалтын хэмжээг нэмнэ. 

• Шинэ зах зээлд нэвтэрнэ 
Стандарт нь техникийн саад тотгорыг аригахад 
тусалж, олон улсын эах зээлийг нээнэ. 

• Зах зээлийн хувийг нэмэгдүүлнэ 
Стандарт нь бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх давуу 
талыг бий болгоход тусална. 

• Байгаль орчны үр ашиг 
Стандарт нь байгалт орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулахад тусална. 
 
НИЙГЭМД 
Амьдралын бараг бүх хүрээнд хамаарах 6200 гаруй стандартыг Монгол Улсад мердөж байна. 
Аливаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ стандартад нийцсэн бол хэрэглэгчид тэдгээрийг аюулгүй, 
найдвартай, чанар сайтай гэсэн итгэл үнэмшилтэй байдаг. 
Бүтээгдэхүунд хамаарах агаар, ус, хийн ялгарал ба цацаргалт, байгаль орчны хандлага нь байгаль 
орчин, хүний эрүүл мэндийг хамгаалахад хувь нэмрээ оруулсаар байна. 
 
ЗАСГИЙН ГАЗАРТ 
Стандарт нь салбарын экспертүүдийн санал, туршлагад тулгуурласан байдаг тул Засгийн газар 
зохицуулалт хийхэд туслах чухал нөөц юм. 
• Экспертүүдийн санал - Олон улсын стандартыг үндэсний зохицуулалтад хэрэглэснээр, 
Засгийн газар экспертүүдийн саналыг авч хэрэглэх боломжтой болдог. 



• Шинэ зах зээлд орох боломжийг нээх- Олон улсын стандартыг үндэсний зохицуулалтад 
хэрэглэснээр Засгийн газар импорт, экспортын шаардалагыг дэлхий нийтэд ижил байх боломжийг 
бүрдүүлдэг. Ингэснээр нэг орноос нөгөө оронд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ чөлөөтэй шилжих боломжийг 
бий болно. 
 
 

 
 

 

 

 


