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СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
2021 оны онцлох үйл ажиллагаа
МЭДЭЭЛЛИЙН
НЭГДСЭН САНТАЙ
БОЛЛОО

Стандарт,
хэмжил
зүйн
газраас
үзүүлж буй үйлчилгээг цахимжуулж,
мэдээллийн нэгдсэн сантай болсон.
Үүнд:
I.

ESTANDARD ЦАХИМ САН: Монгол
улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр
мөрдөж буй нийт 6702 стандарт, 8
техникийн зохицуулалтыг цахим
хэлбэрт шилжүүлж, цахим сангаас
стандартыг үзэх, худалдан авах
боломжийг бүрдүүлсний үр дүнд
2021 онд цахимаар 2354 стандарт
борлуулсан байна. Энэ нь нийт
борлуулсан
стандартын
53.6%
байна.

II. E-CERTIFICATION
ЦАХИМ
САН:
Салбарын
хэмжээнд
тохирлын
баталгаанд
хамрагдсан
бүтээг
дэхүүн, үйлчилгээний мэдээллийн
нэгдсэн цахим сан бий болгосон. 2021
онд 222 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн,
1969
нэр
төрлийн
үйлчилгээ,
154
менежментийн
тогтолцоо
нэвтрүүлсэн
байгууллагын
мэдээлэл тус тус байршсан байна.
Мөн аюулгүй тэмдэгтэй 9 нэр
төрлийн бүтээгдэхүүний мэдээлэл
оруулсан байна.
III. E-METROLOGY
ЦАХИМ
САН:
Хэмжил
зүйн
мэдээллийн
нэгдсэн санд СХЗГ-ын даргын

MNS 1-1 МОНГОЛ
УЛСЫН
СТАНДАРТЧИЛЛЫН
ТОГТОЛЦОО
ШИНЭЧЛЭГДЭВ

Энэ
стандартыг
шинэчилснээр
олон улс, бүс нутаг, эдийн засгийн
өндөр хөгжилтэй орнуудын жишигт
нийцүүлэн,
стандартчиллын
үйл
ажиллагаанд сонирхогч талуудыг тэгш
эрхтэй, бүрэн нээлттэй оролцуулах
чиглэл баримтлан бүтээгдэхүүний

2014.12.09-ны
өдрийн
А/384
дугаартай
тушаалаар
баталсан
“Улсын баталгаажуулалтад заавал
хамрагдах
хэмжих
хэрэгслийн
жагсаалт”-д орсон хэмжүүр, хэмжих
хэрэгслийн 2020 он, 2021 оны 12
дугаар сарын байдлаар улсын
хэмжээнд 20 аймгийн Стандарт,
хэмжил зүйн хэлтсүүдийн шалгалт
баталгаажуулалтад
хамруулсан
хэмжих
хэрэгслийн
нэгдсэн
бүртгэлээр
мэдээллийн
сан
үүсгэсэн. Үүнд: Масс, цахилгаан
соронзон, хий, шингэний тоо
хэмжээ, зарцуулалт, дулаан, даралт,
температур,
эрүүл
мэндийн
хэмжлийн төрлөөр нийт 10000 гаруй
аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийн
шалгалт
баталгаажуулалтад
хамруулсан нийт 14988 ширхэг
хэмжих хэрэгслийн дэлгэрэнгүй
бүртгэл мэдээллийг бүртгэсэн. Мөн
хэмжил зүйн үйл ажиллагаа эрхлэх
чадавхаа үнэлүүлсэн 171 ААН,
байгууллагыг бүртгэсэн.
IV. ЧАНАР аппликейшн: Хэрэглэгч,
сонирхогч
талууд
тухайн
аппликейшнээр
дамжуулан
Баталгаажуулалтын
мэдээллийн
нэгдсэн сантай түргэн шуурхай
холбогдох боломжтой болсон.

чанар, өрсөлдөх чадварыг шинэ
шатанд
гарган
байгаль
орчинд
ээлтэй, иргэдэд өгөөжтэй тогтвортой
хөгжлийн гольдролд стандартчиллын
үйл ажиллагааг оруулахад дэмжлэг
үзүүлэх ач холбогдолтой юм.
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20 АЙМГИЙН СТАНДАРТ,
ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТСҮҮДИЙГ
ШИЛЭН КАБЕЛТАЙ ХОЛБОВ
Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа улам хурдтай,
хүртээмжтэй болж, салбар нэгжүүдийн хамтын
уялдаа холбоо илүү нягтарч байна.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДУНД ХУГАЦААНЫ
СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛУУЛАВ
Монгол Улсын хөгжлийн стратеги, чиг хандлагад
нийцүүлэн улс орон, нийгэм, эдийн засгийн
аюулгүй байдлыг хангаж, экспортыг нэмэгдүүлж,
үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх СХЗГ-ын үйл
ажиллагааны 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх стратеги
төлөвлөгөө боловсруулж, Монгол Улсын Шадар
сайдаар батлуулсан.

УЛСЫН ШАЛГАГЧИЙН АТТЕСТАТЧИЛЛЫН
ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
Стандарт, хэмжил зүйн газраас таван жил
тутам зохион байгуулдаг улсын шалгагчийн
аттестатчиллын шалгалт цахим, танхим хосолсон
хэлбэрээр болж, төв орон нутгийн улсын шалгагч
нар оролцлоо.

“СОРЬЦ-2021” ХАРИЛЦАГЧИДТАЙ ХИЙХ
УУЛЗАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
Энэ үеэр алт, үнэт эдлэл үйлдвэрлэгч, олборлогч
албан байгууллага, хувь хүмүүсээс 15 хүндэт
харилцагчаа тодруулсан бөгөөд цар тахлын
хүндрэлтэй энэ цаг үед төр, хувийн хэвшил хэрхэн
хамтарч ажиллах талаараа харилцан санал бодлоо
солилцсон ажил хэрэгч уулзалт боллоо.

АУДИТЫГ ЗАЙНААС ХЭРЭГЖҮҮЛЖ
ЭХЭЛЛЭЭ
Цар тахлын үед үйлчлүүлэгчдэд төрийн үйлчилгээг
шуурхай хүргэх үүднээс менежментийн тогтолцооны
аудитыг олон улсын баримт бичигт нийцүүлэн
зайнаас хэрэгжүүлж эхэллээ.

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН
УРТЫН ЭТАЛОН ЛАБОРАТОРИ,
СОРЬЦЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН
СОРЬЦЫН ЛАБОРАТОРИ ОЛОН УЛСЫН
ХАРЬЦУУЛАЛТАД ОРОВ
Харьцуулалтад орсноор:
•

Хэмжлийн үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангах

•

Итгэмжлэгдсэн лабораториудад тавих нэгж
дамжуулалтын шаардлагыг биелүүлэх
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•

СМС буюу шалгалт тохируулга хэмжлийн
чадавхыг олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлэх
шаардлагыг хангах

•

Худалдаан дахь техникийн саад
арилгах зэрэг ач холбогдолтой юм.

тотгорыг
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ОРГАНИК ХҮНСНИЙ ХӨНДЛӨНГИЙН
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААР
БҮРТГЭГДЭВ
Стандарт, хэмжил зүйн газраас зах зээлд баталгаатай бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээг нийлүүлэх, экспортыг дэмжих зорилтын хүрээнд
баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа дахин нэг төрлөөр нэмэгдэж
буй юм.

ҮНДЭСНИЙ ЧАНАРЫН ЧУУЛГАНЫГ АМЖИЛТТАЙ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
Дэлхийн чанарын өдрийг тохиолдуулан жил бүрийн 11-р сард
Үндэсний чанарын чуулганыг зохион байгуулдаг уламжлалтай
бөгөөд энэ удаагийнх “Чанар-Тогтвортой хөгжил” уриан дор
болж, энэ сэдвийн хүрээнд хэлэлцүүлгүүд өрнөж, Үндэсний
чанарын шагналтнуудаа тодрууллаа.

БУЛГАН, ӨВӨРХАНГАЙ, ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН СХЗХҮҮДИЙН 40 ЖИЛИЙН ОЙ ТОХИОВ
Стандарт, хэмжил зүйн салбарыг орон нутагт хөгжүүлэх их ажлын
гарааг 1981 онд тус аймгууд эхлүүлснээр орон нутгийнхаа эдийн
засаг, нийгмийн амьдралд стандарт, хэмжил зүй, тохирлын
үнэлгээ баталгаажуулалт, сорьцын хяналтаар дэмжлэг үзүүлж,
бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж
үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээг дэмжих, хүн амын эрүүл мэнд
хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлыг хангахад үйл ажиллагаагаа
чиглүүлэн ажиллаж байна.

ЦАР ТАХЛЫН ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛД
ТАСРАЛТГҮЙ АЖИЛЛАВ
Стандарт, хэмжил зүйн газар нь цар тахлын хөл хорионы үед
Улсын онцгой комиссоос өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу үйл
ажиллагаа нь тасалдаагүй 13 байгууллагын нэг болон ажилласан.
Тэр дундаа нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд манай жолооч
Д.Энхбат Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүл мэндийн төв дээр 10
сарын турш ард иргэдийнхээ эрүүл энхийн манаанд цаг наргүй
ажилласан юм. Өвчлөл ид оргил үедээ байсан тэрхүү хугацаанд
өдөрт 8-13 цагийн турш хамгаалалтын битүү хувцастай тасралтгүй
ажилласан бөгөөд өдөрт 200-300 хүнд хүрч үйлчилсэн байна.
“Ковид туссан хүмүүсийг эмнэлэг рүү хүргэх, хавьтлын шинжилгээ
авах гэх мэт яг халуун цэг дээр нь ажиллаж байлаа” гэж тэрээр
ярьсан.

БАТАЛГААЖУУЛСАН ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ТОО
ӨМНӨХ ОНООС 20 МЯНГААР НЭМЭГДЭВ
Цар тахлын улмаас бүхий л салбарын үйл ажиллагаа зогсонги
байдалд байсан ч Стандарт, хэмжил зүйн салбар ард иргэддээ
тасралтгүй үйлчилж байсны нэг жишээ нь баталгаажуулсан
бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээ,
хэмжих
хэрэгслийн
шалгалт
баталгаажуулалтын тоо нэмэгдсэн явдал юм.
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2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ТОМООХОН АЖЛУУД
гарсан бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагааг зохион байгуулах, зохицуулах,
тогтолцоог бэхжүүлэхэд оршино.

Монгол Улсын
Шадар сайд
С.Амарсайхан

Монгол Улсын Шадар сайдын харьяа Засгийн
газрын тохируулагч агентлаг Стандарт, хэмжил
зүйн газар бол улс орны худалдаа, эдийн засаг,
нийгмийн
хөгжил,
бүтээгдэхүүний
чанарыг
дээшлүүлэхэд онцгой ач холбогдолтой чухал
салбар юм. Тиймээс тус салбарын зорилго “Алсын
хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны бодлого,
Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн
чиглэл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Стандартчилал,
хэмжил зүй, тохирлын үнэлгээний чиглэлээр

Эдгээрээс нарийвчлан дурдвал 2024 он гэхэд
төрийн
үйлчилгээний
чанар,
хүртээмжийг
сайжруулах зорилтын хүрээнд үйл ажиллагааныхаа
ил тод байдлыг хангах, төсөв санхүү, ажиллах
орчин, боловсон хүчний чадавх, гадаад хамтын
ажиллагааны
үйл
ажиллагаагаа
сайжруулах,
салбарын зарим үйлчилгээг цахимаар үзүүлэх,
чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хэмжлийн шинэ
эталоныг бий болгох, хэмжлийн нэгж дамжуулалт,
нарийвчлал,
техникийн
чадавхйг
бэхжүүлэх,
сорьцын хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгож
хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, бүтээгдэхүүн,
тогтолцооны баталгаажуулалтыг олон улсын баримт
бичиг, стандартад нийцүүлэн улам хөгжүүлэх,
үндэсний стандартын үзүүлэлт, шаардлагыг олон
улсын стандартын шаардлагад хүргэх, нийцүүлэх
гэх мэт олон зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна.
Дээрх зорилт зорилгын хүрээнд 2022 онд стандарт,
хэмжил зүйн салбарт хийж хэрэгжүүлэх зарим
тодорхой ажлаас онцлон хүргэе.

ҮНЭТ МЕТАЛЛЫН СОРЬЦЫН ХЯНАЛТЫН САЛБАР
ЛАБОРАТОРИЙГ ХЭНТИЙ АЙМАГТ БАЙГУУЛНА
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу Монгол
Улсын Шадар сайдын 2021 оны 05 дугаар сарын 11ний өдрийн 48 дугаар тушаалаар Үнэт металлын
сорьц тогтоох салбар лабораторийг Хэнтий
аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн дэргэд
байгуулахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд бэлтгэл ажлыг
шуурхай зохион байгуулж ажиллаж байна. Салбар
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лаборатори байгуулснаар сорьцын үйл ажиллагаа
хэрэглэгч рүүгээ ойртон хэт төвлөрөлийг сааруулах,
орон нутагт Монголбанкинд тухайн өдрийн ханшаар
алт худалдан авах боломж бүрдүүлэх, хэрэглэгчийн
цаг хугацаа хэмнэгдэж, зардал бууруулах, аюулгүй
байдал хангагдаж, эрсдэл бууруулах зэрэг ач
холбогдолтой.

ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТ

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙГ БАТЛУУЛНА
Хэмжил зүйн тухай хуульд зааснаар Хэмжил зүйн
талаар төрөөс баримтлах бодлогыг тодорхойлон
батлуулснаар Монгол Улсын хөгжлийн бодлого,
Алсын хараа 2050, Засгийн газрын 2020-2024
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх, улсын эдийн засаг, нийгмийг
хөгжүүлэхэд хэмжил зүйн үйл ажиллагаагаар

дэмжлэг үзүүлэх чухал ач холбогдолтой билээ.
Хэмжил зүйн бодлогын энэхүү баримт бичиг нь
хэмжил зүйн тогтолцоо, үйл ажиллагааг өөрийн
орны хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан, олон улсын
хөгжилд нийцүүлэн жишиглэн хөгжүүлэхэд чиглэх
бөгөөд улмаар улсын хэмжээнд хэмжлийн нэгдмэл
байдал хангагдах боломж бүрдэх юм.

ҮНДЭСНИЙ СТАНДАРТАД ОЛОН УЛСЫН ДЭВШИЛТЭТ СТАНДАРТЫН
ТҮВШИНД ХҮРСЭН СТАНДАРТЫН ЭЗЛЭХ ХУВИЙГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ
Үндэсний
стандартыг
боловсронгуй
болгон
сайжруулах,
үндэсний
стандартын
шинжлэх
ухаан техникийн түвшнийг тогтоох зорилгоор
зарим салбарын үндэсний стандартын үзлэгийг
хэрэгжүүлнэ. Стандартчиллын техникийн хорооны
үйл ажиллагааг тасралтгүй ханган ажиллаж, бүтээн
байгуулалт, мега төсөл болон экспортод чиглэсэн
бараа, бүтээгдэхүүний стандартыг шинээр болон
шинэчлэн батална. Ингэснээр иргэдийн эрүүл

мэнд, амь нас, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлыг
хамгаалах, хүн амын өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээг
чанар, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр хангах, иргэдийн
ажиллах, амьдрах чанартай, аюулгүй, тохилог
орчноор тогтвортой хангах, иргэдийн амьдралын
чанарыг дээшлүүлж, амьдралд ойрхон стандарт
бий болно.

ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ОРОН НУТАГТ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ
Аймаг орон нутгийн Стандарт, хэмжил зүйн
хэлтсүүдийн
эталоны
баазыг
нэмэгдүүлж
бэхжүүлснээр орон нутагт шалгалт тохируулгын
ажлыг хийж гүйцэтгэх техникийн үндэс, боломж
бүрдэж, Хэмжил зүйн тухай хуулийн хэрэгжилт

хангагдах болно. Орон нутагт шалгалт тохируулгын
ажлыг гүйцэтгэж эхэлснээр хэмжил зүйн төв
байгууллагын төвлөрлийг сааруулах, хэрэглэгчдэд
түргэн шуурхай хэмжил зүйн ажил үйлчилгээ
үзүүлнэ.

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САНГ
ХӨГЖҮҮЛЖ, И-МОНГОЛИА СИСТЕМД ХОЛБОНО
Хэмжил зүйн болон Баталгаажуулалтын мэдээллийн
нэгдсэн сангийн хөгжүүлэлт хийгдэж И-Монголиа
системд холбосноор хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдэд
мэдээлэл түргэн шуурхай хүрэх, түүнийг ашиглах

боломж бүрдэхээс гадна төрийн үйлчилгээг
хялбаршуулан цахимжуулах, цахим шилжилтийн
улсын бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
болно.

“ҮНЭТ МЕТАЛЛ, ЭРДЭНИЙН ЧУЛУУНЫ ЖАГСААЛТ, ТЭДГЭЭРИЙН СОРЬЦ,
ЧАНАРЫГ ТОГТООХ, БҮРТГЭХ ЖУРАМ”-ЫГ БАТЛУУЛНА
Энэхүү журмыг батлуулснаар сорьцын хяналтын
газар, үнэт металлын сорьц тогтоох лабораторийн
үйл ажиллагаа шинэ эрхзүйн орчинд илүү үр дүнтэй

ажиллах боломж бүрдэх, үйлчилгээний төрөл
хүртээмж нэмэгдэх, үйлчилгээ ил тод нээлттэй
болох зэрэг олон талын ач холбогдолтой.
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10 АЙМГИЙН СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭСТ ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН
ТЕХНОЛОГИЙН АВТОМАШИНТАЙ БОЛГОНО
Стандарт, хэмжил зүйн байгууллагын үйл ажиллагаа
бусад байгууллагын үйл ажиллагаанаас эрс
онцлогтой. Стандартчилал, техникийн зохицуулалт,
тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль
болон Хэмжил зүйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг
хангах, хэмжих хэрэгслийг шалгаж баталгаажуулах,
стандарт,
шаардлагыг
хангасан
бүтээгдэхүүн
үйлчилгээнд
тохирлын
гэрчилгээ
олгоход
сум орон нутагт хүрч ажиллах шаардлагатай

байдаг. СХЗГ-ын автомашины парк шинэчлэл
2012 оноос хойш хийгдээгүй бөгөөд хөдөө орон
нутгийн албан хаагчид чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд
хүндрэлтэй байдаг. Цар тахлын хүнд нөхцөлд
байгаа хэдий ч энэ байдлыг харгалзан 10 аймгийн
СХЗХ-ийн технологийн автомашины асуудлыг
шийдвэрлүүлэхээр СХЗГ-ын удирдлагатай хамтран
ажиллаж байна.

ТӨРИЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ МЭРГЭЖЛИЙН
БАЙГУУЛЛАГААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛНЭ
Хэмжил зүйн зарим үйл ажиллагааг холбогдох
салбарт, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, хэмжил
зүйн мэргэжлийн байгууллагуудад шилжүүлж,
гүйцэтгүүлснээр салбар хоорондын хэмжил зүйн
үйл ажиллагааны уялдааг хангах, эдийн засгийн
хөгжлийг хурдасгах арга хэмжээний нэг хэрэгсэл
болох бөгөөд хэмжил зүйн төв байгууллагын төрийн
үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулах замаар эдийн
засагт дэмжлэг үзүүлдэг Олон Улсын туршлагыг
нэвтрүүлэх чухал ач холбогдолтой юм.
Түүнчлэн “Тохирлын баталгаанд заавал хамруулах
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалт, “Тохирлын
баталгаатай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Монгол Улсын
зах зээлд нийлүүлэх, улсын хилээр нэвтрүүлэх
журам”-ыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны
291 дүгээр тогтоолоор тус баталсан.
Дээрх тогтоолоор 600 гаруй нэрийн бүтээгдэхүүнээс
гол нэрийн 344 нэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг
Стандарт, хэмжил зүйн газар, түүний харьяа
аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс болон
барилгын салбарын итгэмжлэгдсэн 2 байгууллага

тохирлын үнэлгээ явуулж тохирлын баталгаанд
хамруулж байна.
Тухайн
баталгаажуулалтад
хамрагдаагүй
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хувьд итгэмжлэгдсэн
баталгаажуулалтын
байгууллага
байхгүйгээс
бүтээгдэхүүнийг нь тохирлын баталгаанд заавал
хамруулах боломжгүй байгаа нөхцөл, мөн олон
улс, бүс нутгийн байгууллага, худалдааны түнш
орнуудтай байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрээр хүлээн
зөвшөөрсөн тохирлын болон түүнтэй адилтгах
тэмдэг, гэрчилгээтэй, мөн хүчин төгөлдөр аюулгүйн
тэмдэгтэй бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх,
улсын хилээр нэвтрүүлэхэд тохирлын үнэлгээнд
давтан хамруулахгүй байх хуулийн заалтын
хэрэгжилт зэрэг тохирлын баталгаатай бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээг зах зээлд нийлүүлэхтэй холбогдолтой
зохицуулалтаа иргэд, олон нийтэд ойлгомжтой
тодорхой болгох шаардлага байна гэж үзэж байна.
Засгийн газрын 2018 оны 291 дүгээр тогтоолын
хэрэгжилтийг Засгийн газраас баримталж буй
бодлого, баримт бичгүүдтэй нийцэж байгаа эсэхийг
дүгнэж үзэх шаардлага байгаа.

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН САЛБАРЫН ЭТАЛОН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН
НЭР ТӨРЛИЙГ ШИНЭЭР НЭМЭГДҮҮЛНЭ
Хэмжил зүйн үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд ашиглах
эталон тоног төхөөрөмжийг шинжлэх ухааны
үндэслэлтэйгээр, шат дараалалтай олон улсын
стандартын
шаардлагад
нийцүүлэн
шинээр
бий болгож, бүрдүүлснээр хэмжлийн нэр төрөл
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нэмэгдэж, хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдэд хүрэх төрийн
үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирч улмаар
улсын хэмжээнд хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах
техникийн үндэс бүрдэнэ.

ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТ

АЙМГИЙН
СТАНДАРТ,
ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ХЭЛТСҮҮДЭЭС
ХИЙЖ
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН
ОНЦЛОХ
АЖИЛ, БҮТЭЭН
БАЙГУУЛАЛТУУД

Ц

ар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор Улсын эдийн засаг
хүндхэн байгаа хэдий ч 2021 онд Аймгийн Стандарт, хэмжил
зүйн хэлтсүүд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр болон
өөрсдийн дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан багагүй ажил хийж
хэрэгжүүллээ. Тэдгээрээс зарим онцлох ажлыг дурдвал:
Булган аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс нь Хэмжих хэрэгслийн
лабораторийн багаж, эталон төхөөрөмжийн нэр төрөл, хангамжийг
сайжруулж, материаллаг баазыг бэхжүүлэх санхүүжилтийг
шийдвэрлүүлж 16 төрлийн эталон болон бусад шаардлагатай
тоног төхөөрөмжийг авсан. Мөн тохирлын үнэлгээ хийхэд нэн
шаардлагатай дуу хэмжигч, гэрэл хэмжигч төхөөрөмжийг авч,
баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд ашиглаж байна.
Говь-Алтай аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс нь хэлтсийнхээ
40 жилийн /1981-2021/ ойг тохиолдуулан улсын төсвийн хөрөнгөөр 7
нэр төрлийн эталон тоног төхөөрөмжийг худалдан авч Хэмжил зүйн
лабораторийн эталоны бааз суурийг нэмэгдүүлсэн.
Дундговь аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс нь Орон нутгийн
хөрөнгө оруулалтаар механик хэмжлийн эталон болон газын
түгээгүүр шалгах багц тоног төхөөрөмжийг худалдан авч эталоны
нэр төрлөө нэмэгдүүлсэн .
Орхон аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс нь Хэлтсийнхээ
хэмжил зүйн лабораторт 20 кг-ын ажлын эталон туухай 50ш, бензин
мерник, газын денсиметр зэргийг худалдан авч эталоны бааз сууриа
нэмэгдүүлсэн.
Төв аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс нь Орон нутгийн төсвийн
хөрөнгөөр хэлтсийнхээ барилгын дээврийн засвар, гадна фасадны
засварын ажлыг ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс нь Улсын төсвийн
хөрөнгөөр Цахилгааны зөөврийн 1 багц багаж худалдан авч хэмжил
зүйн эталоны бааз суурийг нэмэгдүүлсэн.
Ховд аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс нь албан хаагчдын
ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах, хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч нарт
стандартын шаардлага хангасан орчинд төрийн үйлчилгээг үзүүлэх
зорилтын хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр ажлын байрны гадна
дотно засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.
Мөн энэ онд Стандарт, хэмжил зүйн чиглэлээр аймгуудад хийгдэх
томоохон бүтээн байгуулалтаас дурдвал. Хэнтий аймгийн Стандарт
хэмжил зүйн хэлтсийн ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх
хүрээнд 5 давхар 40 айлын орон сууцны барилгын зураг төсөв
батлагдсан бөгөөд 2022 оны 5 дугаар сараас эхлэн барилгын ажил
эхэлнэ.
Сүхбаатар аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс 2022 оны
нэгдүгээр сард шинэ байрандаа орсон бол Баян-Өлгий аймгийн
Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс 2022 онд ашиглалтад орох “Төрийн
үйлчилгээний цогцолбор”-т өөрийн байртай болохоос гадна 20 сая
төгрөгийн эталон тоног төхөөрөмжөөр хангахаар тус аймгийн 2022
оны төсөвт тусгасан байна.
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МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

2021 ОНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
НИЙТ СТАНДАРТ 6702

Үндэсний болгон
баталсан
ОУ-ын стандарт
2353 буюу 35%

Үндэсний

стандарт (MNS)
4349

Адилтгасан
стандарт identical
443 буюу 6.4 %

Олон улсын
түвшинд
хүрсэн
стандартын
нийт тоо 2795
буюу 41.0%

СҮҮЛИЙН 10 ЖИЛД БАТАЛСАН СТАНДАРТЫН ТОО
205
189
2012 он

208
244

2013 он

145

2015 он

2014 он

307

2017 он

2016 он

208
95

2019 он

2018 он

1241

2082

870
160

1961-1990
он
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1991-2000
он
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2001-2010
он

2011-2020
он

210
2020 он

СТАНДАРТЫН НАСЖИЛТ

2349

160

2021 он

2021 он

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ СТАНДАРТЫН
ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

СТАНДАРТЫГ САЛБАРААР ХАРУУЛСАН БАЙДАЛ

Стандартын салбараар харуулсан байдал

Удирдлагын тогтолцоо

40

Мэдээлэл, харилцаа холбоо

213

Хэмжил зүй

281

Эрчим хүч

167

Төмөр зам

160

Авто тээвэр

133

Авто зам

214

Уул уурхай, ашигт малтмал

341

Барилга, барилгын материал

655

Хүрээлэн буй орчин

235

Боловсрол

150

Эрүүл мэнд

749

Хөдөө аж ахуй

381

Хүнсний салбар

667
0

100

200

300

400

500

600

700

800
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ХЭМЖИЛ ЗҮЙН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
351300
ширхэг

Шалгаж
баталгаажуулсан
хэмжих хэрэгсэл

байгууллага

50 ААН

7750
ширхэг

68

Хэмжил зүйн үйл
ажиллагааг эрхлэхээр
чадавхаа үнэлүүлсэн ААН

Шалгалт тохируулга
хийгдсэн хэмжих
хэрэгсэл

Хэмжих хэрэгсэл,
загварын туршилтад
хамрагдсан

ШАЛГАЖ БАТАЛГААЖУУЛСАН ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ТООГ ОРОН НУТГААР ХАРУУЛСАН БАЙДАЛ
Д/д

Аймаг, нийслэлийн
нэрс
Тоо

1

СХЗГ, ХХШБГ

243,7

2

Архангай СХЗХ

8,607

3

Баян-Өлгий ХЗХ

1,398

4

Баянхонгор СХЗХ

7,658

5

Булган СХЗХ

6,564

6

Говь-Алтай ХЗХ

3,498

7

Дорноговь СХЗХ

11,423

8

Дорнод СХЗХ

12,603

9

Дундговь СХЗХ

2,018

10

Завхан СХЗХ

2,591

11

Өвөрхангай СХЗХ

14,512

12

Өмнөговь СХЗХ

4,095

13

Сүхбаатар СХЗХ

3,534

14

Сэлэнгэ СХЗХ

3,277

15

Төв СХЗХ

3,385

16

Увс СХЗХ

2,683

17

16. Ховд СХЗХ

2,108

18

Хөвсгөл СХЗХ

2,932
2,189

19

Хэнтий СХЗХ

20

Дархан-Уул СХЗХ

6,241

21

Орхон СХЗХ

6,289

Нийт

351,3
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МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ТОГТОЛЦОО, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД
2021 ОНД ОЛГОСОН ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ
Аймаг/нийслэл
Улаанбаатар

Менежментийн
тогтолцоо

Дотоодын
үйлчилгээ

Дотоодын
бүтээгдэхүүн

Экспорт

Импорт

Аюулгүйн
тэмдэг

203

5

74

2294

113

20

187

10

113

20

Архангай
Баянхонгор

191

7

Баян-Өлгий

147

63

Булган

110

5

Говь-Алтай

85

3

36

Дархан-Уул

177

17

Дорноговь

222

34

Дорнод

131

9

Дундговь

160

6

Завхан

173

18

Орхон

122

14

Өвөрхангай

233

14

Өмнөговь

157

12

294

Сүхбаатар

1

61

2

Сэлэнгэ

263

14

Төв

364

6

Увс

136

18

Ховд

172

7

Хөвсгөл

174

8

Хэнтий

168

1

3438

342

Нийт олгосон гэрчилгээ
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107
1039

654

18

4443

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

СОРЬЦЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ТҮГЭЭМЭЛ ХЭРЭГЛЭГДДЭГ ҮГС
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МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

2022 ОНЫ СУРГАЛТЫН КАЛЕНДАРЬЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
САР

I

II

III

IV

V

VI

Ням

2022.06.01

ӨДӨР
1

2022.01.01

2

Ням

Бямба
Цагаан сар

3

MNS ISO
22000:2018
НАССР систем

4
5

Бямба

Бямба

6

Ням

Ням

7
8

Бямба

9

Ням

2022.03.08

11
12

Бямба

Бямба

13

Ням

Ням

14
Бямба

16

Ням

БАТАЛГААЖУУ
ЛАЛТЫН
ШИНЖЭЭЧИЙН
ЭРХ ОЛГОХ
СУРГАЛТ
МОДУЛЬ 2

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
МЭРГЭШҮҮЛЭХ
СУРГАЛТ

ХЭМЖЛИЙН
ЭРГЭЛЗЭЭ

МАССЫН
ХЭМЖЛИЙН
ТӨРЛӨӨР

17

Бямба

Бямба

20

Ням

Ням

21
22

Бямба

23

Ням

24
25

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
МЭРГЭШҮҮЛЭХ
СУРГАЛТ
ЦАХИЛГААНЫ
ХЭМЖЛИЙН
ТӨРЛӨӨР

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
МЭРГЭШҮҮЛЭХ
СУРГАЛТ
ЭЗЭЛХҮҮН
ЗАРЦУУЛАЛТЫН
ХЭМЖЛИЙН
ТӨРЛӨӨР
ШТС

26

Бямба

Бямба

27

Ням

Ням

Ням

ЭЗЭЛХҮҮН
ЗАРЦУУЛАЛТЫН
ХЭМЖЛИЙН
ТӨРЛӨӨР

Бямба

Бямба

Бямба

30

Ням

СТАНДАРТ
ЧИЛЛЫН СУУРЬ
АСУУДЛУУД

31
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УРТЫН
ХЭМЖЛИЙН
ТӨРЛӨӨР

Бямба
Ням
ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
МЭРГЭШҮҮЛЭХ
СУРГАЛТ

Их дүйчин өдөр

ЦАГ УУРЫН
ХЭМЖЛИЙН
ТӨРЛӨӨР

MNS ISO
31000:2020

Бямба

Ням

Ням
MNS ISO 9001:2016

Дэлхийн хэмжил
зүйн өдөр
Бямба
Ням

MNS ISO
45001:2018

Бямба
Ням

MNS ISO
50001:2019

Бямба
Ням

MNS ISO 19011:2016
Бямба

29

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
МЭРГЭШҮҮЛЭХ
СУРГАЛТ

УСНЫ ТООЛУУР

Ням

28

14

Бямба

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
МЭРГЭШҮҮЛЭХ
СУРГАЛТ
ДУЛААН,
ДАРАЛТЫН
ХЭМЖЛИЙН
ТӨРЛӨӨР

Бямба
Ням

Ням

18
19

MNS ISO/IEC
17025:2018

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
МЭРГЭШҮҮЛЭХ
СУРГАЛТ

Бямба

10

15

Ням

Ням
Бямба

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
СУУРЬ
АСУУДЛУУД

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

VII

VIII

IX

X

XI

XII

САР
ӨДӨР

Бямба
Бямба

1
MNS ISO
31000:2020

Ням

Ням

Бямба
Ням

Бямба

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
СУУРЬ
АСУУДЛУУД

ХЭМЖЛИЙН
ЭРГЭЛЗЭЭ

2
Бямба

3

Ням

4

Бямба

5

Ням

6

Ням

7
MNS ISO 9001:2018

Бямба
Ням

Бямба

Наадам

Ням

Бямба
Ням

MNS ISO
22000:2018
НАССР систем

Наадам
Наадам
Наадам

Бямба
Ням

MNS ISO 19011:2016

Дэлхийн
стандартын өдөр

Наадам

Бямба

Бямба

Ням

Ням

Бямба
Ням

СТАНДАРТ
ЧИЛЛЫН СУУРЬ
АСУУДЛУУД
МОДУЛЬ 1

Бямба
Ням

..........
ХЭМЖЛИЙН
ТӨРЛӨӨР

Бямба
Ням

10

Ням

11
12

Ням

13
14

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
МЭРГЭШҮҮЛЭХ
СУРГАЛТ

15
16
Бямба

17

Ням

18

Бямба

19

Ням

20

Бямба

22

Ням

23
Монгол бахархал

MNS ISO 9001:2016

БАТАЛГААЖУУ
ЛАЛТЫН
ШИНЖЭЭЧИЙН
ЭРХ ОЛГОХ
СУРГАЛТ
МОДУЛЬ 2

Бямба

21

Бямба
Ням

Бямба

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
МЭРГЭШҮҮЛЭХ
СУРГАЛТ

9

Бямба

..........
ХЭМЖЛИЙН
ТӨРЛӨӨР

Бямба
Ням

8

MNS ISO 19011:2016

Бямба

24

Ням

25

Улс тунхагласан

26

Ням

27
28

Бямба

Тусгаар тогтнол

Ням

29
30

Ням

Бямба

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ
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МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Бүгд Найрамдах Улс тунхагласны 97 жилийн ойг
тохиолдуулан ажилтан албан хаагчдадаа төрийн
дээд, одон медаль болон салбарын шагналуудаар
шагнаж урамшууллаа. 2021 оны 12-р сар.

Дэлхийн
стандартын
өдрийг
тохиолдуулан
тэргүүний албан хаагчдадаа шагнал гардууллаа.
2021 оны 11-р сар

Стандарт, хэмжил зүйн газар 2021 оны шилдгүүдээ
шалгаруулж, оны шилдэг нэгжээр Сорьцын
хяналтын газар шалгарлаа. 2021 оны 12-р сар

2021 оны шилдгээр шалгарсан албан хаагчид.
2021 оны 12-р сар

Улсын III төв эмнэлэгтэй хийсэн хамтын ажиллагааны
хүрээнд ажилтан, албан хаагчдаа эрүүл мэндийн үзлэгт
хамрууллаа. 2021 оны 9-р сар
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СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ

Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн уртын эталоны
лаборатори олон улсын харьцуулалтад орлоо.
2021 оны 12-р сар

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Стандарт, хэмжил зүйн газраас Дотоодын цэргийн
805 ангийнхантай хамтарсан уулзалт зохион
байгууллаа.2021 оны 3-р сар

Сорьцын хяналтын газар, “Голомт” банк, Үнэт
металын үндэсний холбоо хамтран зохион
байгуулсан “Сорьд 2021” харилцагчидтай уулзах
уулзалт амжилттай боллоо. 2021 оны 11-р сар

БСШУ-ны
сайд
Л.Энх-Амгалантай
уулзаж
боловсролын стандартууд болон энэ чиглэлийн
нарийн мэргэжилтнүүд бэлтгэх талаар ярилцлаа.
2021 оны 10-р сар

Стандарт, хэмжил зүйн газрын дарга Б.Билгүүн
“Монголын худалдааг дэмжих –EU- TRAM”
төслийн багийн ахлагч хатагтай Кармен Фратитаг
хүлээн авч уулзлаа. 2021 оны 7-р сар

СХЗГ-ын дэргэдэх Залуучуудын хөгжлийн
зөвлөлийг байгуулж батламжаа гардан авлаа.
2021 оны 12-р сар

СХЗГ-аас 5 жил тутам зохион байгуулдаг улсын
шалгагчийн аттестатчиллын шалгалт боллоо.
2021 оны 9-р сар

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ
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МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Төрийн албан хаагчид тангаргаа өргөв.
2022 оны 2-р сар

СХЗГ-ын дарга Б.Билгүүн гавьяаны амралтад гарч
буй ахмаддуудаа хүндэтгэл үзүүлэв.
2021 оны 12-р сар

“Тэрбум мод“ үндэсний хөдөлгөөнд СХЗГ нэгдлээ
2021 оны 10-р сар
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Сорьцын хяналтын газрын Үнэт металлын сорьц
тогтоох лаборатори 5 дахь удаагаа итгэмжлэгдлээ
2021 оны 10-р сар

Стандарт хэмжил зүйн газрын дэргэдэх Залуучуудын
хөгжлийн зөвлөлийн санаачилгаар Цэцээ гүнд
байгууллагын бэлгэ, тэмдэг тугийг цэнгүүлэх арга
хэмжээ зохион байгуулав. 2022 оны 2-р сар

СХЗГ төрийн өмчийн газраас “Үлгэр жишээ”
байгууллагаар шалгарав.
2021 оны 12-р сар

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

СХЗГ 2021 оны спортын аварга шалгаруулах тэмцээнийг дөрвөн төрөлд явуулж, аваргуудаа тодрууллаа.
2021 оны 12-р сар

Дэлхийн чанарын өдрийг тохиолдуулан "Үндэсний чанарын чуулган - 2021" арга хэмжээг "Чанар-тогтвортой
хөгжил" уриан дор зохион байгууллаа. 2021 оны 11-р сар

“Дээлтэй өдөр” арга хэмжээ зохион байгуулав. 2022 оны 2-р сар

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ
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МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ТУРК УЛСЫН ХАЛАЛ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН
БАЙГУУЛЛАГЫНХАНТАЙ ЦАХИМ УУЛЗАЛТ ХИЙВ
Монгол Улсын Стандарт, хэмжил зүйн газар
болон Бүгд Найрамдах Турк Улсын Халал
итгэмжлэлийн агентлагийн хооронд цахим
уулзалт боллоо. Уулзалтад Монголын талаас СХЗГын дарга Б.Билгүүн, Захиргаа Удирдлагын газрын
дарга Б.Ууганбаяр, Бүтээгдэхүүн тогтолцооны
баталгаажуулалтын газрын дарга В.Ганзориг
болон Туркийн талаас Халалын Итгэмжлэлийн

Байгууллагын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
Мустафа Сулейман Бесли тус газрын албан
хаагч нарын хамт оролцлоо. Уулзалтаар талууд
хоёр байгууллагын хамтын ажиллааг хөгжүүлэх,
Халал стандартын тогтолцоог Монгол Улсад
нутагшуулах боломж, нөхцөлийг судлах, тус
чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэх талаар мэдээлэл
солилцлоо.

ОЛОН УЛСЫН ЦАХИЛГААН ТЕХНИКИЙН КОМИССТОЙ
ХАМТАРСАН УУЛЗАЛТ БОЛЛОО
Монгол Улс, Олон Улсын Цахилгаан Техникийн
Комисс (IEC)-ийн Хөгжиж буй оронд зориулсан
Түншлэгч хөтөлбөрийн хүрээнд хамтран ажиллаж
байна. Олон Улсын Цахилгаан Техникийн
Комисс (IEC)-ийн үйл ажиллагаа нь техникийн
шинэчлэл, үр ашигтай бөгөөд тогтвортой эрчим
хүчний хүртээмж, ухаалаг хот, ухаалаг тээвэр, уур
амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах замаар хүн
болон байгаль орчны аюулгүй байдлыг хангахад
дэмжлэг үзүүлдэг.
Тус байгууллага нь гишүүн орнууд болон Түншлэгч
хөтөлбөрт хамрагдаж буй орнуудад бодлого үйл
ажиллагаагаа Цахилгаан техникийн үндэсний
хороогоор дамжуулан хэрэгжүүлдэг. Монгол
Улсад Цахилгаан техникийн үндэсний хороо
2015 онд анх байгуулагдсанаас хойш эрчим хүч,
цахилгаан техникийн талаар төрөөс баримталж
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буй бодлогод дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 140
гаруй IEC стандарт батлагджээ. Цаашид цахилгаан
техникийн салбарын стандартчилал, тохирлын
үнэлгээний үйл ажиллагаанд түлхэц өгөх
зорилгоор Монгол Улсын үндэсний цахилгаан
техникийн хороо болон Олон Улсын Цахилгаан
Техникийн Комисс (IEC)-ийн Хөгжиж буй оронд
зориулсан Түншлэгч хөтөлбөр, Ази номхон
далайн бүс нутгийн байгууллага хамтран цахим
уулзалт зохион байгууллаа. Уулзалтад СХЗГ-ын
удирдлагууд болон тус олон улсын байгууллагын
удирдах ажилтнууд оролцсон байна. Уулзалтын
үеэр уг хөтөлбөрөөс олон улсын стандартчилал,
тохирлын
үнэлгээний
чиглэлээр
Монгол
улсад үзүүлж буй дэмжлэг, цаашид хөгжүүлэх
боломжийг танилцуулж, харилцан асуулт хариулт
өрнүүллээ.

ТАНИН МЭДЭХҮЙ

2021 ОНЫ IV УЛИРЛЫН ОНЦЛОХ СТАНДАРТУУД
ЗЭРЛЭГ АМЬТАН АВРАХ, АСРАН ХАМГААЛАХ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДАГАЖ МӨРДӨХ БАГЦ СТАНДАРТ

З

эрлэг
амьтан
аврах,
асран
хамгаалах
үйл
ажиллагааг
шинжлэх
ухааны
үндэстэй
зохион байгуулахад шаардлагатай аж
ахуй зохион байгуулалт, эмнэлгийн
үйлчилгээ, орон байр, идэш тэжээл,
санхүүжилт,
хяналтын
ажлыг
цаг
алдаж хойшлуулалгүй эхлэх, улмаар
олон улсын жишигт ойртуулах бодит
хэрэгцээ шаардлага бий болсны улмаас
дэлхийн улс орнуудын туршлага зэрэгт
үндэслэн БОАЖЯ, МУИС, ХААИС, ДБХСийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын
мэргэжлийн баг хамт олон дараах 4
стандартыг боловсруулж батлуулаад
байна.
Үүнд:
•

“MNS 6943:2021 Зэрлэг амьтан аврах,
асран хамгаалах үйл ажиллагааны
ерөнхий шаардлага”,

•

“MNS 6944:2021 Зэрлэг амьтан аврах,
асран хамгаалах үйл ажиллагаа.
Хөхтөн
амьтанд
тавих
тусгай
шаардлага”, 		

•

“MNS 6945:2021 Зэрлэг амьтан аврах,
асран хамгаалах үйл ажиллагаа.
Шувуу аврах, асран хамгаалах тусгай
шаардлага”,

•

“MNS 6946:2021 Зэрлэг амьтан аврах,
асран хамгаалах үйл ажиллагаа.
Хоёр нутагтан, мөлхөгчдөд тавих
тусгай шаардлага

Эдгээр стандарт нь Монгол орны хуурай
газрын зэрлэг сээр нуруутан амьтдыг
цаг алдалгүй олж осол аюулгүй барих,
тээвэрлэхээс эхлээд үзлэг, оношлогоо
хийх, эмнэлгийн анхан шатны тусламж
үзүүлэх, эмчлэх, асран сувилж тордох,
адгуулан маллаж тэжээх, зохиомол
амьдрах орчныг бүрдүүлэн хяналт
тавих,
сайжруулах,
ариун
цэвэр,
халдваргүйжүүлэлтийн дэглэм сахих,
эдгэрч, тэнхэрсний дараа байгальд
буцаан тавьж нутагшуулах зэрэг олон
төрлийн үйлчилгээний үед дагаж мөрдөх
ерөнхий болон тусгай шаардлагуудыг
багтаасан үйл ажиллагааны цогц баримт
бичиг юм.


Байгаль орчны стандартчиллын техникийн
хорооны нарийн бичгийн дарга Г.БАТЗОРИГ
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ТАНИН МЭДЭХҮЙ

“МЭДЛЭГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО.
ШААРДЛАГА” MNS ISO 30401:2021 СТАНДАРТ
Хүний нөөцийн менежментийн ISO 30401:2018, Мэдлэгийн менежмент тогтолцооны стандартыг
үндэсний стандарт болгох ажлыг “Глобал талент менежмент” ХХК санаачлан хэрэгжүүлсэн.

МЭДЛЭГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ СТАНДАРТЫГ
НЭВТРҮҮЛСНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ:

Б

айгууллагын

Б

иет болон биет бус
мэдлэгийг тодорхойлно.

боломжтой

мэдлэгийг
болно.

Үүнд:

цогцоор
мэдлэг

нь

оновчтой

бий

болох,

удирдах

мэдлэгийг

хөгжүүлэх, нэгтгэх, ашиглах, хэрэгжүүлэх, дамжуулах, хуваалцах,
хадгалах, дасан зохицох, хамгаалах, өвлүүлэх, архивлах гэх мэт.

Б

айгууллага тасралтгүй тогтвортой хөгжихөд мэдлэг жигд

Б

айгууллагын үйл ажиллагаанд
бүх мэдлэг хадгалагдана.

хүртээмжтэй

хуваарилагдсанаар

бүтээгдэхүүн

үйлчилгээ,

ашиг орлого нэмэгдэхээс гадна байгууллагын өрсөлдөх чадварыг
нэмэгдүүлнэ.

М

эдлэгийг үнэлэх
боломжтой болно.

Б

айгууллага доторх тодорхойгүй
үйл явц, нөхцөл байдал

шийдвэрлэгдэнэ.

А

жилтнууд мэдлэгийг удирдах үйл явцад идэвхтэй оролцож
хувь нэмрээ оруулна. Мэдлэг нь баялаг түгээх гол эх үүсвэр

болдог.

М

эдлэгийн хүртээмж нэмэгдүүлснээр тухайн байгууллагад
суралцах,

дадлагажих,

солилцох

замаар

ажилтнуудыг

хөгжүүлэх боломжийг олгоно

Ө

нөөгийн нийгэмд ажиллах
хүчний хомсдол, эргэцийн

хөдөлгөөн нь мэдлэгийн
менежментэд нөлөөлж байгааг

Г

азарзүйн хувьд тархай бутархай, алслагдсан байгууллагууд
ижил үйл явц, үйлчилгээг олон газарт адилхан тууштай явуулна.

бууруулна.
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Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын
техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.БУРМАА

ТАНИН МЭДЭХҮЙ

МОНГОЛ БАНХАР НОХОЙ. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА
MNS 6937:2021 СТАНДАРТ

Д

элхий дээр 352 нэр төрлийн
үүлдрийн нохой байдаг бөгөөд
эдгээр нь хүний гар, үржил
селекцийн үр дүнд бий болсон үүлдрүүд
юм. Харин монгол Банхар нохой нь олон
мянган жилийн туршид байгалийн эрс
тэс уур амьсгал, монголчуудын нүүдэлчин
ахуй амьдрал, уламжлалт ёс заншлын
нөлөөнд бий болсон байгалийн зөн билэг
өндөр хөгжсөн, сүргээр болон бие даан
амьдрах чадвартай монгол үндэстний
уугуул нохой билээ.

Монгол Банхарын хэв шинж, үүлдэрлэг
байдлыг тодорхойлох, өөрийн хөгжлөөрөө
хүний гар оролцоогүй байгалийн цэвэр
үүлдэр тул Дэлхийн нохой судлалын
холбоонд
албан
ёсоор
бүртгүүлж,
үндэсний өв соёлоо түгээн дэлгэрүүлэх,
сурталчлахад энэхүү үндэсний стандарт
онцгой ач холбогдолтой юм. Монгол
нохойн хөгжлийг дэлхийд гаргахын
тулд цаашид Тайга нохойны стандартыг
боловсруулж батлууллаа.



Хөдөө аж ахуйн стандартчиллын техникийн
хорооны нарийн бичгийн дарга Ч.Пүрэвдулам

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ
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ТАНИН МЭДЭХҮЙ

ГАЗАР ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН 18 БАГЦ СТАНДАРТ
Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар
нь "Орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэгч
байгууллагуудын

санг

геопорталаар

дамжуулан

цахимжуулж, хэрэглээнд нэвтрүүлэх" ажлын хүрээнд
суурь орон зайн 18 дэд сан бүрт зориулан өгөгдлийн
үзүүлэлтийн стандартыг боловсрууллаа.
Энэхүү стандартад

Европын холбооны хүрээлэн

буй орчинд нөлөөлөх бодлого, үйл ажиллагааг
зохицуулах Европын орон зайн мэдээллийн дэд
бүтэц INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in
Europe) системийн техникийн тодорхойлолт болон
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын
211-р стандартчиллын техникийн хороо (TC211-Geographic information/Geomatics)-ноос гаргасан ISO
19100 цуврал стандартуудын үзүүлэлт, шаардлага,
Монгол Улсад мөрдөж буй стандарт, норм, дүрэм,
журам, орон зайн суурь өгөгдлийн бүтэц, агуулга,
ангиллыг үндэслэл болгон хэсэгчлэн ашигласан.
Энэхүү стандарт Монгол Улсын Засгийн газраас
Үндэсний орон зайн өгөгдлийн талаар баримталж
буй үзэл баримтлал, хөтөлбөрийн хүрээнд орон
зайн

өгөгдлийг

цахимжуулах

нэгдсэн

систем

бүхий геопорталын орон зайн өгөгдөл бүрдүүлэлт,
солилцоотой холбоотой стандартын орчныг бий
болгох ач холбогдолтой.



24

Газрын стандартчиллын техникийн хорооны
нарийн бичгийн дарга Ш.ТЭГШЖАРГАЛ
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ОРОН ЗАЙН ӨГӨГДЛИЙГ
ЦАХИМЖУУЛАХ
НЭГДСЭН СИСТЕМ БҮХИЙ
ГЕОПОРТАЛЫН ОРОН ЗАЙН
ӨГӨГДӨЛ БҮРДҮҮЛЭЛТ,
СОЛИЛЦООТОЙ ХОЛБООТОЙ
СТАНДАРТЫН ОРЧНЫГ БИЙ
БОЛГОСОН

ТАНИН МЭДЭХҮЙ

“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШОШГЫН ХЭЛБЭР ХЭМЖЭЭ,
ЗАГВАРТ ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА”
MNS 6969:2021 СТАНДАРТ
“Эрчим

хүч

хэмнэлтийн

тухай”

хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.9.г,
Эрчим

хүч

хэмнэлтийн

үндэсний

хөтөлбөрийн 3.2.1-д тус тус заасан
“Эрчим хүчээр ажилладаг машин,
тоног төхөөрөмж, ахуйн хэрэглээний
цахилгаан

бараанд

зэрэглэл

тогтоох,

ангилал,

шошгожуулах,

хяналт тавих журам”-ыг мөрдүүлэхэд
шаардлагатай

суурь

нөхцлийг

бүрдүүлэх ажлын хүрээнд тус эрчим
хүчний хэрэглээний шошгын хэлбэр,
хэмжээг

тодорхойлон

стандартын

төслийг

үндэсний

боловсруулж

холбогдох яам, агентлагийн эрдмийн
болон

мэргэжлийн

зөвлөлийн

хурлаар хэлэлцүүлсэн билээ. Энэхүү
стандарт нь 2021 оны 11 дүгээр сарын
19-ны

өдрийн

тушаалаар

СХЗГ–ын

үндэсний

даргын

стандартаар

батлагдлаа.
Энэ

стандарт

нь

эрчим

хүчний

хэрэглээний хураангуй мэдээллийг
агуулсан
түүний

баримт
хэлбэр

өнгөний
болон

буюу

шошго,

хэмжээ,

загвар,

кодыг
эрчим

машин,

хүчээр

тоног

хэрэглээний

тодорхойлох
ажилладаг

төхөөрөмж,
цахилгаан

ахуйн

бараанд

олгох шошгыг хэвлэх, олшруулахад
хэрэглэх

бөгөөд

хэрэглээний
үйлдэхээс

эрчим

хүчний

шошгыг

хуурамчаар

сэргийлэх,

хязгаарлах,

эрчим хүчний хэрэглээний үр ашиг
бүхий цахилгаан барааны зах зээлд
өрсөлдөх

чадварыг

нэмэгдүүлэх,

худалдан авагчдад баталгаат үнэн,
зөв

мэдээллийг

хүргэх

зэрэг

ач

холбогдолтой юм.


Эрчим хүчний стандартчиллын техникийн
хорооны нарийн бичгийн дарга Ц.ОЮУНГЭРЭЛ

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ
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ТАНИН МЭДЭХҮЙ

ТОДОРХОЙ
САЛБАРЫН
СТАНДАРТЫГ
ДОХИОНЫ ХЭЛНИЙ
ОРЧУУЛГАТАЙГААР
НИЙТЭД
СУРТАЛЧЛАВ

У

лсын хэмжээнд 100 орчим мянган хуулийн
этгээд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаагаас
60 гаруй мянган хуулийн этгээд жижиг,
дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж байгаа
бөгөөд зонхилох чиглэл нь хөдөө аж ахуй, аж
үйлдвэр, барилга, бөөний болон жижиглэн
худалдаа, үйлчилгээ байна.
Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын
газрын мэргэжилтнүүд Жижиг дунд үйлдвэрийн
газартай хамтран Техникийн зохицуулалт
болон хүнс, хөдөө аж ахуй, текстил, арьс шир,
ноос ноолуур, сав баглаа боодол, нийтийн
хоолны стандартын чиглэлээр 7 видео хичээл
бэлтгэсэн бөгөөд хичээл нь дохионы хэлний
орчуулгатайгаар нийтэд хүрч байгаа юм.
Эдгээр хичээл нь Стандарт хэмжил зүйн
газрын ажилтнуудын хувьд дохионы хэлний
орчуулгатайгаар бэлтгэсэн анхны цуврал
хичээл бөгөөд жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ
эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжихэд чухал ач
холбогдолтой болсон.

- ХАМГИЙН ХАМГИЙН МОНГОЛ
УЛСЫН
ХАМГИЙН
АНХНЫ

1920–иод онд Стандарт хэмжүүр, чанарын талаар тогтоол шийдвэр гарч “Аливаа
хэмжүүрийн дүрэм”.
1936 онд Хоршоодын холбоо ба Улсын Худалдааны газраас гаргасан “Түүхий эд,
ангийн үсний нэгтгэсэн заавар”.

СТАНДАРТ

1979 онд Олон улсын стандартчиллын байгууллага /ISO/-д гишүүнээр элсэж 1993
ХАМГИЙН
АНХНЫ

онд “MNS ISO 9001:1993

Чанарын тогтолцоо. Зохион бүтээлт, боловсруулалт,

үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанарын баталгааны заавар” стандартыг баталжээ.

ОЛОН УЛСЫН
СТАНДАРТ
MNS 4621:2008, Эрүүл мэндийн технологи. Эмчилгээ, оношлогооны түгээмэл
үйлдлүүд
ХАМГИЙН ИХ
ЭРЭЛТТЭЙ
СТАНДАРТ
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MNS 5260:2015, Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага
MNS ISO 9001:2016, Чанарын менежментийн тогтолцоо – Шаардлага
MNS ISO 45001:2018, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн
тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ

ХЭМЖЛИЙН НЭГЖИЙГ ХЭРХЭН ОЙЛГОХ ВЭ?
АНУ-ын уламжлалт
систем

Метрийн систем

Уртын нэгж
1 инч (inch)

2.54 сантиметр
(centimeter).,

1 фут (foot)

30.48 сантиметр
(centimeter)

1 яард (yard)

0.914 метр (meter)

1 мил (mile)

1.609 километр (kilometer)

Массын нэгж

Өнөөгийн байдлаар дэлхийн улс орнуудад
хэмжлийн нэгжийн хоёр үндсэн системийг
ашиглаж байна.
МЕТРИЙН (SI) СИСТЕМ - Энэхүү системийг
дэлхийн ихэнх оронд ашигладаг бөгөөд секунд,
метр, килограмм, Ампер, Кельвин, моль, Кандел
зэрэг үндсэн долоон нэгж болон тэдгээрээс
уламжлан гарсан уламжилсан нэгжүүдээс
бүрддэг. Энэ нь эртний Францын хэмжлийн
системээс гаралтай.
АНУ-ЫН УЛАМЖЛАЛТ СИСТЕМ - Энэ системийг
АНУ-д ашигладаг бөгөөд инч, фунт, галлон
гэх мэт нэгжүүдийг агуулдаг. Энэ нь Ромын
хэмжлийн
системд
үндэслэсэн
Английн
системээс гаралтай юм.
АНУ-д уламжлалт системийг өргөн хэрэглээний
бүтээгдэхүүний худалдаа, үйлдвэрлэлд илүү
өргөн ашигладаг бол Метрийн системийг
шинжлэх ухаан, анагаах ухаан, засгийн газарт
илүү түлхүү ашигладаг байна.
Сүүлийн жилүүдэд АНУ-аас бараа бүтээгдэхүүн
импортлон оруулж ирж худалдан борлуулах нь
түгээмэл болжээ. Эдгээр бараа бүтээгдэхүүний
хэмжээ нь ихэвчлэн уламжлалт системийн
нэгжээр илэрхийлэгдсэн байдаг. Ийм учраас
энэ хоёр системийн нэгжийг хэрхэн шилжүүлэх
талаар мэддэг байхад илүүдэхгүй юм. Зарим
өргөн хэрэглэгддэг нэгжүүдийг дараах байдлаар
шилжүүлнэ.

1 унц (ounce)

28.349 грамм (gram)

1 паунд (pound)

0.453 килограмм (kilogram)

1 шингэний унц
(fluid ounce)

28.4 миллилитр (milliliter)

Эзэлхүүний нэгж
1 галлон (US gallon) 3.785 литр (liter)
1 баррель (barrel)

159 литр (liter)

Талбайн нэгж
1 квадрат фут
(square foot)

0.0929 метр квадрат
(square meter)

1 акр (acre)

0.4047 гектар (hectare)

Даралтын нэгж
1 пси (psi)

6.89 килопаскаль (kilopascal)

1 инч МУБ (inch Hg) 25.4 миллиметр МУБ
(millimeter Hg)

Температурын нэгж
SI
системийн
үндсэн
нэгжийн
нэг
нь
Температурын нэгж Кельвин (K) боловч практикт
Цельсийн градус (°С)-ийг өргөнөөр хэрэглэдэг.
Мөн зарим улс орнууд Фаренгейт (F) нэгжийг
хэрэглэдэг. Эдгээр нэгжүүдийн хоорондын
хамаарал нь дараах томъёогоор илэрхийлэг
дэнэ.
к = 0С + 273.15

F=

0

9 0
x С + 32
5

Жнь: Хүний биеийн температур 370С–ийг
Фаренгейтээр илэрхийлбэл 98.6 °F болно.


Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн
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Энэхүү номонд Монгол Улсын стандарт, техникийн зохицуулалтын улсын мэдээллийн нэгдсэн
санд бүртгэлтэй хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй 6702 стандартын мэдээллийг олон улсын
стандартын ангиллын дагуу бүлэглэн ангилсан мэдээллийг агуулсан болно.

