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Сэлэнгэ аймгийн Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс нь ОУ-ын “Хэрэглэгчийн 

өдөр”-ийг тохиолдуулан Алтанбулаг сумын ЗДТГ-тай хамтран худалдаа, үйлчилгээ 
эрхлэгчдэд стандарт, баталгаажуулалт, хэмжил зүйн үйл ажиллагааны талаар 
мэдлэг олгох, мэдээлэл хүргэх зорилгоор сургалт, мэдээллийн арга хэмжээ зохион 
байгуулж, 25 худалдаа, үйлчилгээний газрын ажилтан хамрагдлаа.  

Тус арга хэмжээний хүрээнд: “Хүнсний аюулгүй байдал, стандартчилалын 
өнөөгийн байдлын тухай”, “Хэмжилзүйн баталгаажуулалтын талаар”, “Зураасан 

код хэрхэн ашиглах тухай” сэдвүүдээр тус тус мэдээлэл өгч, 3 төрлийн 50 гаруй 
гарын авлага материал тарааж, хэрэглэгчийн санал асуулга авлаа. Мөн худалдаа, 
үйлчилгээ эрхлэгчдийн дунд танин мэдэхүйн “АХА” тэмцээн явуулж, мэдлэг 
чадвараараа тэргүүн байрыг Д.Алтантуяа, дэд байрыг Д.Цэцэгмаа нар эзлэн 
“Өргөмжлөл”, үнэ бүхий зүйлээр шагнагдав. 
 Мөн аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газартай 2017 онд “Хамтран 
ажиллах төлөвлөгөө”-ний дагуу Сүхбаатар сумын томоохон худалдааны төв, 
хүнсний үйлдвэрлэлд хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, ашиглалт, сав баглаа 
боодолтой савласан бүтээгдэхүүний цэвэр тоон хэмжээнд урьдчилан сэргийлэх 
хяналт явууллаа.  
 СХЗХ-ын хэмжил зүйн ахлах мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын 
хэмжилзүйн хяналтын улсын байцаагч болон Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах 
нийгэмлэгийн тэргүүн нар хамтран холбогдох хууль, эрх зүйн актын хэрэгжилтийг 
шалгах, худалдан авагчид дутуу савлагаатай, хаяг шошгололтын зөрчилтэй 
бүтээгдэхүүнийг худалдан авч, эдийн засгийн хохирол амсахаас урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор батлагдсан удирдамжийн дагуу 8 томоохон дэлгүүр, 5 
хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, олон улсын худалдааны төвд зохион 
байгуулсан үзэсгэлэн худалдаанд ашиглагдаж байсан жингүүд, мөн 100 г-аас 10 
килограммаар савласан гурил, будаа, элсэн сахар, гоймон, пүнтүүз, чихэр, бялуу, 
талх, нарийн боов зэрэг 8 нэрийн 220 гаруй савласан бүтээгдэхүүнийг хяналт, 
шалгалтанд хамруулж, илэрсэн зөрчлийг арилгах талаарх үүрэг даалгавар, заавар 
зөвлөмж өгч ажиллав. 



 
 

Сэлэнгэ аймаг нь “Үндэсний тохирлын тэмдэг” хэрэглэдэг 
бүтээгдэхүүний тоогоор Орон нутгийн хэмжээнд 1-р байранд ордог. 

 
“Үндэсний тохирлын тэмдэг” нь гадаадын болон дотоодын аж ахуйн нэгж 
байгууллагын үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний үндсэн түүхий эдээс эхлэн бэлэн 
бүтээгдэхүүн болох, уг бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт болон хэрэглэгчийн 
гар дээр очих хүртэлх бүх шат дамжлага нь холбогдох стандарт, чанарын 
шаардлагыг хангаж буйг нотлох баримт бичиг юм. 
       Манай аймгийн хувьд нийт 5 аж ахуй нэгжийн 7 бүтээгдэхүүн “Үндэсний 
тохирлын тэмдэг”-ийг хэрэглэх эрх авсан байдаг бөгөөд 2017 оны 03-р сард 
- Шаамар сумын “Аргангат” нөхөрлөлийн “Шижир” нэрийн зөгийн цэвэр бал, 
- Сүхбаатар сумын “Үжээд” ХХК-ийн “Сэлэнгэ” боролзгонотой цай, “Сэлэнгэ” 
нохойн хошуутай цай, “Сэлэнгэ” шимт цай, 
- Сүхбаатар сумын “Сэлэнгэ” талхан цехийн “Сэлэнгэ” нэрийн том талх зэрэг 
бүтээгдэхүүнүүдэд “Үндэсний Тохирлын тэмдэг” хэрэглэх эрхийг 3 жилийн 
хугацаатай сунгагдлаа. 
       Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс нь чиг үүргийн дагуу “Үндэсний Тохирлын 
тэмдэг” хэрэглэх эрхийг сунгах ажлын хүрээнд холбогдох арга зүйн зөвлөгөөг өгч 
аймгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж хамтран 
ажиллалаа. 
      Монгол Улсын “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хуулиар “Үндэсний 
тохирлын тэмдэг”-тэй бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх, экспортлох, 
импортлоход хяналт баталгаажуулалтад давтан хамруулахгүй гэж заасан байгаа 
нь тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд ямар өндөр итгэл үзүүлж байгаагийн тод 
жишээ юм. 



 
 
 

 

 

 


