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СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ХЭЛТЭС НЬ СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН БОДЛОГЫГ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ АГЕНТЛАГ ЮМ.

 

ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

- Стандартчилал    тохирлын 
үнэлгээний    тухай хууль-

2003 он

- Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
хангах тухай хууль-1994 он /2003
онд нэмэлт өөрчлөлт орсон/

- Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах
тухай хууль - 2003 он

ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГАА

1. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний                           
тохирлын үнэлгээ баталгаажуулалт

2. Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт

3. Стандарт, мэдээллийн үйлчилгээ, сургалт,  
мэдээлэл, арга зүйн зөвлөгөө өгөх

4. Сорьцын хяналтын үйл ажиллагааг 
итгэмжлэгдсэн хэмжил зүйн 3 лаборатори, 
баталгаажуулалтын алба, 10 ажилтантай  

явуулж байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО 

Стандартчилал, хэмжилзүйн
үйлчилгээ үзүүлэх
чадвараараа салбартаа
тэргүүлэгч байж, аймгийнхаа
хөгжил дэвшилд дэмжлэг
үзүүлэгч байгууллага байх
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Он цагийн хэлхээс 

 

 

                       Үе үеийн удирдлагууд: 

 

- 1979 онд аймгийн
АДХГЗ-ны дэргэд “Үнэ
чанарын хэлтэс” –ийг
4 орон тоотой
байгуулагдсан

- 1984 онд Үнэ, чанарын
хэлтсийн харъяанд Хөдөө аж
ахуйн бүтээгдэхүүний
чанарын экспертиз
лабораторийг
байгуулсанаар орон нутагт
улсын үнэ чанарын бодлогыг
хэрэгжүүлэх бие даасан
байгууллагын суурь
тавигдаж,

- 1988 -онд аймгийн
“Стандарт, чанарын
хэлтэс” болгон өөрчлөв

- 1991 онд аймгийн АДХГЗ-ны
тогтоолоор “Хэмжилзүй,
сорилт шинжилгээний
алба” нэртэйгээр бие даасан
үйл ажиллагаа явуулж эхлэн
цулын хэмжлийн
лабораторийг байгуулсан.

- 1992 онд “Стандартчилал,  
хэмжилзүйн төв” 
нэртэйгээр зохион 
байгуулагдав 

- 1994 онд цахилгаан хэмжлийн, эзэлхүүн
багтаамжийн хэмжлийн лабораторийг,

- 1995 онд Алтанбулаг хилийн боомтод
Стандарт, чанарын хяналтын алба-ыг
байгуулсан.

- 1995 онд аймгийн ХААУГ-ын харъяанд
байсан Таримал ургамлын үр
шинжилгээний лабораторийг

- 1997 онд Эрүүл ахуй, халдвар судлалын
газрын харъяанд байсан Нян судлал болон
химийн лабораторийг Стандартчилал,
хэмжилзүйн төвийн бүрэлдэхүүнд
нэгтгэснээр аймагт Сорилт
шинжилгээний нэгдсэн лаборатори бий
болж, чанарын баталгаажуулалт,
хэмжилзүйн үйл ажиллагаа явуулж,
стандарт, чанар, хэмжилзүйн хяналтыг
хэрэгжүүлж байв.

- 2003 онд Стандарт, чанар,
хэмжилзүйн хяналтын чиг
үүрэг МХГ-т

- 2011 онд Сорьцын хяналтын
чиг үүргийг СХХ-т
хариуцуулсан

- 2012 онд Сорилт
шинжилгээний лаборатори
МХГ-ийн харьяанд шилжсэн.
- 2016 оноос Стандарт,
хэмжил зүйн хэлтэс болон
бүтэц зохион байгуулалтын
өөрчлөлт хийв.

1981-1984 онд 
Бадарч

1984-1999 онд 
Д.Сэвжид 

1999 - 2017 онд    

Б.Эрдэнэчимэг

2017 оноос                 
Д.Ган-Отгон 
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БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 

Тохирлын үнэлгээ буюу баталгаажуулалт гэдэг нь 
аливаа бүтээгдэхүүн, тогтолцоо болон 

байгууллага нь тогтоосон шаардлагад тохирч 
байгаа эсэхийг шууд болон щууд бус байдлаар 
тодорхойлох үйл ажиллагааг хэлнэ. 

 
 

ХЭМЖҮҮР,  ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН      СТАНДАРТ,МЭДЭЭЛЛИЙН 
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ        САНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Хэмжил зүй гэдэг нь Хэмжлийн тухай        Стандарт гэдэг нь бүтээгдэхүүний 
  шинжлэх ухаан бөгөөд хэмжлийн нэгдмэл    үзүүлэлт, шаардлагын хэм хэмжээг зохих   байдлыг 
хангах цогц үйл ажиллагааны     журмын дагуу сонирхогч талууд зөвшилцөн 
              аргачлалыг тогтооно.        боловсруулж, эрх бүхий байгууллагаас 

баталсан баримт бичгийг хэлнэ. 
 
 

СОРЬЦЫН ХЯНАЛТ 
Сорьцын хяналт гэдэг нь Үнэт металл, 

тэдгээрээр хийсэн эдлэл нь сорьцын баталгааны 
тэмдэгтэй эсэх, үйлдвэрлэгчийн барааны болон 
сорьцын баталгааны тэмдэг нь жинхэнэ эсэх, 
хэрвээ тэмдэггүй бол тухайн эдлэлийг юугаар 
хийсэн болохыг шалгаж, шинжлэн тогтоохыг хэлнэ. 
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БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ  

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

АЙМГИЙН СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН 
ХЭЛТЭС 10

ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Сорьцын хяналтын улсын байцаагч -1

ХЭМЖИЛЗҮЙН ЛАБОРАТОРИ
Ахлах мэргэжилтэн

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБА
ахлах мэргэжилтан

ЗАХИРГАА АЖ АХУЙ 
3

ЦУЛЫН ХЭМЖЛИЙН 
ЛАБОРАТОРИ

Улсын шалгагч - 1

ЭЗЭЛХҮҮН ХЭМЖЛИЙН 
ЛАБОРАТОРИ

Улсын шалгагч - 1

ЦАХИЛГААН ХЭМЖЛИЙН 
ЛАБОРАТОРИ

Улсын шалгагч - 1

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Баталгаажуулалтын шинжээч-1

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Баталгаажуулалтын шинжээч-1

СТАНДАРТЫН САЛБАР САН 

Мэргэжилтэн-1

ХҮНИЙ НӨӨЦ, БИЧИГ 
ХЭРЭГ

Ажилтан-1

САНХҮҮ
Нягтлан бодогч -1

ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Техникч-жолооч-1



 

 

 

 
 
 
 СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 
баталгаажуулалт,          

тохирлын үнэлгээ 

Стандартын салбар сан, сургалт 
мэдээллийн үйлчилгээ           

Хэмжих  хэрэгслийн баталгаажуулалт, 
шалгалт тохируулга
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Аймгийн Засаг дарга, Стандарт, хэмжилзүйн 
газрын даргыг холбогдох мэдээллээр хангах  



 

 

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 
 СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС 

 
         Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс нь аймгийн нутаг дэвсгэрт 
стандартчилал, хэмжил зүйн  салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх, 
стандартчилал, бүтээгдэхүүн, хэмжилзүйн төрийн үйлчилгээ үзүүлэх чиг 
үүргийг дараах бүтэц, зохион байгуулалттай  гүйцэтгэж байна.  

 
Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс нь 1979 оноос эхлэн АДХГЗ-ын дэргэд                  
4 хүний  бүрэлдэхүүнтэй “Үнэ чанарын хэлтэс” нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа 
явуулж эхэлсэн бөгөөд   1988 онд “Стандарт чанарын хэлтэс”, 1992 онд 
“Стандартчилал,    хэмжилзүйн төв”, 2009 оноос “Стандарт, хэмжил зүйн 
хэлтэс” болон зохион байгуулагдаж,  

 
 
2003 онд стандарт, 
хэмжилзүйн хяналтын 
чиг үүргийг мэргэжлийн 
хяналтын байгууллагад 
2012 оноос аймгийн 
сорилт, шинжилгээний 
нэгдсэн лабораторийг 
мэргэжлийн хяналтын 
газрын мэдэлд 
шилжүүлсэн.  
 

 
 
 

 



 

 

 

Масс/ механик/-ийн 

хэмжих хэрэгсэл 

баталгаажуулалт 

лаборат  

Цахилгаан хэмжих 

хэрэгсэл 

баталгаажуулалт 

 

Уртын хэмжих хэрэгсэл 

баталгаажуулалт 

 

ХЭМЖИЛЗҮЙН ЛАБОРАТОРИ 

 
Зорилго:Хэмжилзүйн лаборатори нь орон нутагтаа худалдаа 

үйлчилгээний тооцоо, хүн мал эмнэлгийн шинжилгээ,  эмчилгээ, оношлогоо,  

байгаль орчны хамгаалал,  улсыг батлан хамгаалах,  аюулгүй байдлыг 

хангахад чиглэсэн бүхий л үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа хэмжүүр,  

хэмжих хэрэгслийг итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу 

баталгаажуулалтад бүрэн хамруулах,  хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах, 

буруу хэмжлийн үр дагавараас эдийн засаг, нийгэм, хэрэглэгчийн эрх ашгийг 

хамгаалах, материаллаг баялгийг бодит хэрэглээ, зарцуулалтыг  үнэн зөв, 

нарийн тооцож, хэмжихэд хэмжилзүйн ажил, үйлчилгээгээр дэмжлэг 

үзүүлэх; 

Зорилт:Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах талаар төрийн бодлогыг 

хэрэгжүүлэх, лабораториудын  материаллаг баазыг бэхжүүлэн ажлын 

эталоны анги нарийвчлалыг дээшлүүлэх, баталгаажуулалтад хамруулах 

хэмжих хэрэгслийн төрлийг нэмэгдүүлэх, баталгаатай хэмжих хэрэгслээр 

үйлчлэх нөхцлийг хангаж, ажил үйлчилээг чанарын өндөр төвшинд 

гүйцэтгэх; 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ: 

1.Нутаг дэвсгэртээ хэмжлийн 

нэгдмэл байдлыг хангах 

2. Анхдагч болон ажлын эталоныг 

бий болгох хадгалах, ашиглах, 

тэдгээрийг улсын эталонтой 

харьцуулан дүйлгэж баталгаажуулах 

3. Хэмжих хэрэгсэлд 

баталгаажуулалт хийх  

4. Нутаг дэвсгэртээ аж ахуйн нэгж байгууллагын хэмжилзүйн ажлыг 

мэргэшил аргазүйн удирдлагаар хангах, мэдээлэл аргазүйн туслалцаа 

үзүүлэх  

 

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН 

Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль-1994 он  

/2003 онд нэмэлт өөрчлөлт орсон/ 

 

  

 

 

 

 

 

Эзлэхүүн зарцуулалтын 

хэмжих хэрэгсэл 

баталгаажуулалт 

Дулаан, даралтын 

хэмжих хэрэгсэл 

баталгаажуулалт 

ХЭМЖИЛЗҮЙН ЛАБОРАТОРИ 



 

 

 

 

 
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБА 

Зорилго:Хэрэглэгчдэд зөв сонголт хийхэд туслах, хуурамч бүтээгдэхүүнээс 
хамгаалах, шударга өрсөлдөөнийг дэмжих замаар зах зээлийн эрүүл уур 
амьсгалыг бүрдүүлэх, нийгмийг хөгжүүлэхэд тохирлын үнэлгээ, 
баталгаажуулалтаар дэмжлэг үзүүлэх                   
Зорилт:“ Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай" хуулийн 16.1-д 
заасны дагуу хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй 
байдалд хохирол учруулж болзошгүй бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тохирлын 
үнэлгээ хийж, тохирлын баталгаа олгох үйл ажиллагааг Сэлэнгэ аймгийн 
нутаг дэвсгэрт явуулна. 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ: 
 Заавал баталгаажуулалтад хамрагдах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 

баталгаажуулалт  
 Иргэн,  аж ахуйн нэгж,  байгууллагын хүсэлтээр явуулах сайн дурын 

баталгаажуулалт   
 Стандарт мэдээллийн үйлчилгээ, аргазүйн зөвөлгөө 

                                                                                                                                                    
Л.Анхцэцэг – Баталгаажуулалтын  
ахлах шинжээч    
 
Б.Солонго – Баталгаажуулалтын шинжээч   
 
Б.Алтанзул – Стандарт, салбар сан 
хариуцсан мэргэжилтэн.    

 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хууль.
2003 он “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний
тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний
тухай. Засгийн газрын тогтоол . 2003 он № 222

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний ажлыг
боловсронгуй болгох зарим арга хэмжээний тухай.
Засгийн газрын тогтоол 2005 он. № 127

ЗААВАЛ БАТАЛГААЖУУЛАЛТАНД 
ХАМРАГДАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

1. Үсчин 
2. Гоо сайхан 
3. Халуун ус 
4. Саун 
5. Хими цэвэрлэгээ 
6. Авто засварын газар 
7. Шатахуун түгээх станц 
8. Хүүхдийн тоглоомын газар 
9. Нийтийн тээвэр 
10. Зочид буудал жуулчны бааз 
11. Нийтийн хоолны газар 
12. Дэлгүүр бөөний худалдааны төв 



 

 

 

ЗАХИРГАА АЖ АХУЙ 

 
Зорилго:Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдлага  зохион 
байгуулалтаар хангах, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй, 
шуурхай гүйцэтгэх, мэдээллийн нээлттэй, ил тод байдлыг хангахад  
чиглэсэн  зохицуулалтаар хангах 
Зорилт:“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай”, “Стандартчилал, 
тохирлын үнэлгээний тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг удирдан 
зохион байгуулах, иргэн, үйлчлүүлэгчийг ая тухтай орчин нөхцөлд 
үйлчлүүлэх боломж нөхцлийг бүрдүүлэх, ажилтнуудын ажил, үйлчилгээгээ 
явуулах ая тухтай орчинг бүрдүүлэх  
 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ: 
1. Хэлтсийн үйл ажиллагааг өдөр тутмын удирдлага, зохион байгуулалтаар 

хангах 
2. Байгууллагын стратеги зорилтуудтай уялдуулан хөрөнгө, нөөцийг 

оновчтой төлөвлөх, хуваарилах, зарцуулах, үнэн зөв бүртгэж, тайлагнах, 
санхүүгийн ажил үйлчилгээг нээлттэй, ил тод мэдээлэх ажилтнуудын 
ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх  

3. Монгол улсын хууль тогтоомж, хэлтсийн хөдөлмөрийн дотоод журам, 
бусад дүрэм журмуудыг мөрдөж, байгууллагын үйл ажиллагааг 
баримтжуулах, удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангах, бодитой 
зардлаар чанартай гүйцэтгэлийг бий болгох, хөрөнгө, санхүүгийн 
ашиглалт зарцуулалтанд хяналт тавих 

4. Хүний нөөцийн хөгжлийг төлөвлөх, хүний нөөцийг удирдах, хөгжүүлэх 
5. Хэлтсийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын дагуу хөтлөн явуулах 
6. Төрийн үйлчилгээний тасралтгүй байдлыг хангах  
7. Аймгийн хэмжээнд сорьцын хяналтыг хэрэгжүүлэх зэрэг чиг үүргийг 

захиргаа аж ахуйн баг  гүйцэтгэж байна.

 
Захиргаа аж ахуйн баг: 

- Хэлтсийн дарга -  Д.Ган-Отгон 
- Хүний нөөц, бичиг хэрэг - Э.Амартүвшин 
- Нягтлан бодогч -  Т.Сэлэнгэ 
- Техникч-жолооч- Б.Хишигбаяр 

 



 

 

 

2.1 Хэмжилзүйн үйлчилгээ 

 

Д/д Агуулга Мэдээлэл 

1. Бүрдүүлэх материал - Хэмжүүр хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулах хүсэлтээ /амаар, 
бичгээр, утсаар гэх мэт/ гаргана. 

2. Үйлчилгээ үзүүлэх 
дараалал 

- Хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэх 
- Хэмжих хэрэгслийг хүлээн авах эсвэл газар дээр нь очиж 
шалгалт баталгаажуулалт хийнэ. 
- Шалгалтын үр дүнг гаргах 
- Шаардлага хангасан бол лац тэмдэг тавьж, 
баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгоно. 
- Стандартын шаардлага хангаагүй тохиолдолд хэмжих 
хэрэгслийг ашиглахгүй байх тухай мэдэгдэл өгнө.  

3. Төлбөр хураамж, Монгол Улсын Шадар сайдын 2015 оны 11 дүгээр сарын 06-ны 
өдрийн 117 тоот тушаал  

4. Үйлчилгээ үзүүлэхэд 
шаардагдах хугацаа 

Ажлын 1-5 хоног 
 

5. 
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 Хариуцсан 

мэргэжилтний 
нэр  

Хэмжил зүйн лабораторийн ахлах мэргэжилтэн З.Мандах 

Утас  99499482, 70362507, 70363730 

Хаяг  СБ сум Орхон 6-р баг 

Цахим хаяг Mandax2006@уahoo.com 
www.estandard.gov.mn masm.gov.mn 

 

2.2 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тохирлын үнэлгээ, баталгаажуулалт 

Д/д Агуулга Мэдээлэл 

1. Бүрдүүлэх материал 1. Бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээг тохирлын 
баталгаажуулалтанд хамруулах тухай хүсэлт /албан бичиг/, 
уг хүсэлтэд тухайн бүтээгдэхүүний түүхий эд материал, 
технологи, үйлдвэрлэл, борлуулалт, хэрэгцээ болон 
үйлчилгээний тухай товч танилцуулгыг хавсаргасан байна.  

2. Улсын байцаагчийн дүгнэлт 
3. Тухайн бүтээгдэхүүний туршилтаар үйлдвэрлэсэн 

дээж, загвар болон хаяг шошгоны загвар 
4. Сорилт шинжилгээний дүн, дүгнэлт 

2. Үйлчилгээ үзүүлэх 
дараалал 

- Материалыг хүлээн авна. 
- Үнэлгээний ажлын хэсэг газар дээр нь очиж үнэлгээ хийнэ. 
- Үнэлгээний үр дүнгээр Тохирлын гэрчилгээ олгох, давтан 
үнэлгээ хийх эсэхийг шийдвэрлэнэ. 
- Үл тохирол илрээгүй бол тохирлын гэрчилгээ олгоно. 
- Үл тохирол илэрсэн бол үл тохирлыг арилгасан эсэхэд 
давтан үнэлгээ хийж, Тохирлын гэрчилгээ олгоно.   

3. Төлбөр хураамж /Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний ажил, үйлчилгээний 
төлбөрийн тухай/ Монгол Улсын Шадар сайд, сангийн 
Сайдын хамтарсан 2007 оны 106/314 дүгээр тушаалаар 
баталсан хэмжээгээр тооцно. 

4. Үйлчилгээ үзүүлэхэд 
шаардагдах хугацаа 

Хүсэлт гаргасан өдрөөс эхлэн байрлал, ажлын ачааллаас 
хамаарч ажлын 3-10 хоногт шийдвэрлэнэ. 
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Хариуцсан 
мэргэжилтний 

нэр  

Баталгаажуулалтын ахлах 
шинжээч Л.Анхцэцэг 

Баталгаажуулалтын шинжээч 
Б.Солонго 

Утас  99862886 99728007 

Хаяг  michid_1@уahoo.com B_solo2009@yahoo.com 

Цахим хаяг СБ сум Орхон 6-р баг  Утас/факс 70362507 
www.estandard.gov.mn 

 

 

http://www.estandard.gov.mn/

