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Монгол Улсад “Шинэ үндсэн хууль батлагдсан өдөр”-ийг тохиолдуулан 

аймгийн ИТХ-ийн ажлын албаны үйл ажиллагаатай танилцаж, уулзалт ярилцлага 

зохион байгууллаа. Энэ арга хэмжээний үеэр аймгийн ИТХТ-ийн дарга Г.Бямбаа 

тус хэлтсийн хамт олныг хүлээн авч уулзан, тулгамдаж буй асуудал, санал 

хүсэлтийг сонслоо.       

 

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон хүндтгэлийн өргөөтэй танилцлаа. 

 

 

 

 

 



Сорьцын хяналтын ажлын хүрээнд Үнэт эдлэл худалдан борлуулж байгаа дэлгүүр 

лангуунуудад хяналт шалгалт хийх удирдамжийн дагуу Орон нутгийн үнэт эдлэл 

худалдан борлуулагч аж ахуйн нэгж иргэдэд үнэт эдлэлийн сорьцын 

баталгаажуулалтын талаар мэдээ мэдээлэл өгөх, зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлэх, үнэт эдлэлийн сорьцын баталгаажуулалтанд хяналт шалгалт хийх, 

хамтарсан урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг Сорьцын хяналтын улсын байцаагч 

Д.Ган-Отгон, Жин хэмжүүрийн улсын шалгагч Б.Эрдэнэбаатар, 

Баталгаажуулалтын шинжээч Л.Анхцэцэг, Б.Алтанзул нарын бүрэлдэхүүнтэй 

ажлын хэсэг 2018 оны 02 дугаар сарын 06 –ны өдөр хийж гүйцэтгэлээ. 

 

 

Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5274:2017 

стандарт,  Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хөнгөлөлт, урамшууллын талаар  

дэлгэрэнгүй тайлбарлан таниулах сургалтыг  зохион байгуулж,  мөн хулгайн гэмт 

хэргээс урьдчилан сэргийлэх  талаар сэрэмжлүүлэг заавар зөвлөгөө өгч, 

стандартаар хангах ажлыг   амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллалаа.  

 



Хэмжилзүйн байгууллага үүсч хөгжсөний 95 жил, Стандартчиллын 65 жил, 

Сорьцын хяналтын 55 жилийн ойн баярын хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Стандарт 

хэмжилзүйн хэлтсийн хамт олон Дархан-Уул аймагт хүрэлцэн ирж тус хэлтсийн 

үйл ажиллагаатай танилцлаа. 

 

Уулзалтын үеэр “Эмэгтэйчүүдийн Баяр”-ыг тохиолдуулан Дархан-Уул аймгийн 

“Бурхантын согоонууд” баг, Сэлэнгэ аймгийн “Сэлэнгийн жиргээчид” багууд 

“Авъяаслаг хэлтэс” караоке тэмцээнийг 5 үе шаттайгаар амжилттай зохион 

байгуулж, нийт оноогоор “Сэлэнгийн жиргээчид” баг манлайлж өргөмжлөлийн эзэд 

боллоо. . Дархан-уул аймгийн СХЗХ-ийн хэмжилзүйн лаборатори хоорондын 

харьцуулалтыг хэмжлийн 4 төрлөөр хийсэн үр дүнгүүдээ харилцан нэгтгэн 

хүлээлгэн өглөө. 

 

 



Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ, Стандарт, хэмжил 

зүйн хэлтэс, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах 

орон тооны бус зөвлөл хамтран 

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах олон улсын 

өдрийг тохиолдуулан Хэрэглэгчийн эрхийг 

хамгаалах хууль тогтоомж, үндэсний 

хөтөлбөрийг сурталчлах, тайлбарлан 

таниулах, сургалт зохион байгуулах, 

хэрэглэгчдийг мэдээ, мэдээллээр хангах, 

иргэд, үйлчлүүлэгчдийн санал хүсэлтийг 

хүлээн авах зорилгоор “ХЭРЭГЛЭГЧЭЭ СОНСЪЁ” өдөрлөгийн арга хэмжээг 

"СЭЛЭНГЭ Олон Улсын Худалдааны Төв" дээр амжилттай зохион байгууллаа. 

 

Сэлэнгэ аймгийн СХЗХэлтэс нь Дэлхийн Усны өдөрт зориулж 6 байгууллагын 

хамтран зохион байгуулж буй спортын тэмцээн уралдаан идэвхитэй оролцов. 

 

 

 

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХЭЛТЭС 


