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        2018 оны 04 дугаар сарын 03                                                                  Сүхбаатар сум 

Хэлтсийн даргын мэдэгдэл: 

Сэлэнгэ аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс нь аймгийн нутаг дэвсгэрт 

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай”, “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах 

тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүргийнхээ хүрээнд хэмжих хэрэгсэл болон 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баталгаажуулалт, стандартыг мэдээлэх, сурталчлах, 

хүргэх төрийн үйлчилгээний ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй, чанартай байдлыг 

хангахад  төрийн албан хаагчдын ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, чадваржуулах,  

мэргэшүүлэхэд чиглэсэн ажил арга хэмжээг удирдлага зохион байгуулалтаар 

ханган ажиллаж байна.  

Нэг: Удирдлага зохион байгуулалтын талаар  

       Хэлтсийн 2018 онд дэвшүүлсэн зорилгоо хангах үүднээс 4 үндсэн зорилтын  

хүрээнд  35 арга хэмжээг төлөвлөн, шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшинг 

тодорхойлж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Үүнд: 

- Ажлын эталоны нарийвчлал, хэмжлийн чадавхийг нэмэгдүүлж, буруу 

хэмжлийн сөрөг үр дагавраас эдийн засаг, нийгэм, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

хамгаалах зорилтын хүрээнд  9 арга хэмжээний хүрэх шалгуур 

- Тохирлын үнэлгээ, баталгаажуулалтаар үйлдвэрлэл үйлчилгээ 

эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх, хуурамч бараа бүтээгдэхүүнээс хамгаалах 

зорилтын хүрээнд 9 арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлт 

- Иргэн, аж ахуй нэгжүүд өөрийн амьдрал, бизнесийн үйл ажиллагаа, 

төрийн үйлчилгээнд стандартуудыг хэрэглэх, ашиглах боломжийг бүрдүүлэх 

зорилтын хүрээнд 8 арга хэмжээ  

- Байгууллагын үйл ажиллагааны стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх 

удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулах зорилтын хүрээнд 9  арга 

хэмжээний шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшинг тодорхойлж, ажлын уялдаа 

холбоог сайжруулах, албан хаагчдын ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх зорилгоор 

өмнөх жилүүдэд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний залгамжийг ханган, үр дүнтэй 

зохион байгуулах, ажилтнуудын жигд оролцоог хангах, хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч, 

олон нийтэд чиглэсэн арга хэмжээг үр өгөөжтэй зохион байгуулахад анхааран 

ажиллаж байна. 

 

Тайлангийн хугацаанд хийсэн ажлуудыг тоймлон үзэхэд:  

1. Хэлтсийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан баталж, 9 

төрийн албан хаагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулж, төрийн үйлчилгээний ажилтны 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хянан баталлаа. СХГ-аас тус хэлтсийн үйл 

ажиллагааны тайланд хяналт, шинжилгээ- үнэлгээ хийж, “А” дүнтэй үнэлүүлсэн.  

2. Аймгийн орон нутгийн байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөн, 

“Стандарт, хэмжил зүйн төв, орон нутгийн  байгууллагын удирдах ажилтны 

зөвлөгөөн”-д тус хэлтсийн дарга Д.Ган-Отгон оролцож, СХГ-ын дарга, аймгийн 

Засаг даргатай 2018 оны үр дүнгийн гэрээ байгууллаа. Удирдах ажилтны 

зөвлөгөөний үеэр томоохон үйлдвэрийн үйл ажиллагаа болон  Монгол банкны үнэт 



эдлэлийн үзмэрүүдтэй танилцах, Монсерт” ХХК-ны байранд “Баталгаажуулалтын 

ажлын шинэ үе шат-2018”  уулзалт, ярилцлага  болоход  оролцлоо. 

3. Хэлтсийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн Чанарын удирдлагын тогтолцооны 

стандартын байнгын сайжруулалтыг хангах хүрээнд “ЧУТ-ны шилжилтийн 2018 

оны ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлав.   

4. Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн 

эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”-д дараах заалтыг тусган, 

хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Үүнд: 

 Шатахуун түгээх станцуудын түгээгүүрийг  шалган баталгаажуулах иж бүрэн 

эталон төхөөрөмжөөр тоног-логдсон автомашинтай болох; 

 Үндэсний Чанарын хөтөлбөр”–ийг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцон ажиллах;  

 Чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх санал санаачлага гаргасан 

төрийн байгууллагыг мэргэшил, арга зүй, зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах 

4.Шинэ үндсэн хууль батлагдсан өдрийг тохиолдуулан аймгийн ИТХ-ын ажлын 

албаны үйл ажиллагаатай болон “Хүндэтгэлийн өргөө”-тэй танилцан,  ажлын 

албаныхантай уулзалт ярилцлага зохион байгуулж, хамт олноороо идэвхтэй 

оролцлоо. Тус ярилцлагын үеэр хэмжилзүйн баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа 

явуулахад үүсч байгаа хүндрэл бэрхшээл автомашин, байрны асуудлаар санал 

танилцуулав. 

5. Аймгийн УЦУОШГ-ын хүсэлтийн дагуу сорилт шинжилгээний лабораторит 

УЦУОША-ны даргын баталсан удирдамжийн  дагуу байгаль орчны шинжилгээний 

лабораторийн Чанарын удирдлагын тогтолцоо нь зөв, үр дүнтэй явагдаж байгаад 

үнэлэлт дүгнэлт өгөх, илрүүлсэн үл тохирлыг залруулах, сэргийлэх ажиллагаа 

хийх зорилгоор дотоод аудитыг ахлах мэргэжилтэн  З.Мандах хийж гүйцэтгэн, 

тайланг хүргүүлэв. 

6. Сорьцын хяналтын ажлын хүрээнд Сүхбаатар сум дахь 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 ажлын 

удирдамжийн дагуу 5 худалдааны газар, 5 барьцаалан зээлдүүлэх газарт үзлэг 

шалгалт, үнэлгээ хийж,  үнэт эдлэлийн жин хэмжээг шалган заавар зөвлөгөө өгч 

ажиллалаа.Эх орны үйлдвэрийн алт, мөнгөн эдлэлийн сорьцын баталгааны 

тэмдгийг шалгахад ихэнхдээ мөнгөн аяга нь сорьцын тэмдэг байхгүй зөрчил 

илэрсэн.  

7. Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, ажлын бүтээмжийг 

нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд хүний нөөцийн хөгжлийг чухалчлан, ажилтныг 

мэдээлэл боловсруулах, илтгэх, өөрийгөө хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх 

зорилгоор дотооддоо төлөвлөгөөт сургалт, зорилтот сургалтанд ажилтнуудаа 

хамруулж байна.  

8. Мэдээллийн нээлттэй, ил тод байдлыг ханган, иргэдэд  хэлтсийн үйл 

ажиллагааны талаарх мэдээллийг тогтмол хүргэх зорилгоор  байгууллагын 

Facebook  хуудас, СХГ болон аймгийн цахим хуудаст хэлтсийн үйл ажиллагааны 

мэдээ, мэдээллийг байршуулж, цаг үеийн мэдээллийг тогтмол шинэчлэн 

ажиллалаа. Мөн орон нутгийн “Миний Монгол”, “Сэлэнгэ” телевизтэй хамтран 

ажиллаж, стандарт, хэмжилзүйн ажил үйлчилгээг сурталчлан таниулахад чиглэсэн 

арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. 

9. 1-р улиралд 54 албан бичиг хүлээн авч шийдвэрлэн, санал хүсэлтийн 

хариу болон  албан тоот 32-г хүргүүлсэн. Мөн тохирлын үнэлгээ, 



баталгаажуулалттай холбоотой 27 хүсэлт ирсэн  хариуг хуулийн хугацаанд 

шийдвэрлэсэн.  

 

Хоёр. Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт 

Монгол Улсын хууль тогтоомж, УИХ, ЗГ-ын тогтоол шийдвэр, үндэсний 

хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд дараах ажлыг хэрэгжүүллээ. 

Үүнд: 

         МУ-ын Засгийн газрын 2016 оны 344 дугаар тогтоолоор баталсан “Үндэсний 

Чанарын хөтөлбөр”, Шадар сайдын 119 дүгээр тушаалаар баталсан “Үндэсний 

Чанарын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 

ханган, ажиллаж байна.  

         “Шилэн дансны тухай хууль” болон “Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах 

мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журам”-ын дагуу 

байгууллагын төсөв, санхүүгийн мэдээллийг аймаг, СХГ-ын цахим хуудсанд 

байршуулан, олон нийтэд мэдээлж байна.  

АТГ-ын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсээс зохион байгуулсан 

“Албан тушаалтнуудын ХАСХОМ-ын  сургалтанд хамрагдлаа.     2018 оны 01 

сарын 23-ны өдөр албан тушаалтны 2017 оны хувийн ашиг сонирхолын мэдүүлэг 

болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гарган аймгийн ЗДТГ-ын хууль эрх зүйн хэлтэст 

шаардлагын дагуу хүлээлгэн өглөө. 

    Монгол Улсын ЗГ-ын 143-р тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж, 

Баталгаажуулалтын алба, хэмжил зүйн лаборатори, төсөв, санхүү, байгууллагын 

мэдээллийн самбараар олон нийтэд мэдээллэх шаардлагатай, мэдээ, мэдээллийг 

тогтмол байршуулж,  шинэчлэн ажилласан. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолын 5.1-д заасны дагуу 

03 дугаар сарын дөрөв дэх долоо хоногийн Пүрэв гаригийн 16:00 цагт улс орон 

даяар “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллаж аюулгүй 

газар шилжин байрших дадлага сургууль”-д хамт олноороо оролцож, Онцгой 

байдлын газраас ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу холбогдох арга хэмжээг зохион 

байгуулж, ажиллав. 

 Архивын тухай хуулийн дагуу хэлтсийн үйл ажиллагааны 2017 оны баримт 

бичгийг хуваарийн дагуу архивт хүлээн авч, хавтаслан, индексжүүлэх ажлыг 

хэрэгжүүлж, архивын баримтын дүн, мэдээг архивын тасагт хүргүүлсэн.  

Салбарын тушаал шийдвэр,  СХГ-ын даргын тушаалын хэрэгжилт: 

        2017 оны А/183 тоот тушаалаар баталсан “Стандарт хэмжил зүйн салбарын 

үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх  журам”-ын дагуу байгууллагын 

2017 оны үйл ажиллагааны тайланд хяналт шинжилгээ хийж, заасан хугацаанд 

СХГ-т тайлагнасан. 

Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамжид “Хэмжил зүйн ажил 

үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай”  Монгол улсын Шадар 

сайдын 2015 оны 11 дугаар сарын 06-ны өдрийн 117 тоот тушаалыг баримтлан 

ажилласан.  

         СХГ-ын даргын 2015 оны А/64 дугаар тушаалаар баталсан “Стандартыг 

түгээх гэрээт ажил үйлчилгээний төлбөрийн жишиг хэмжээ”-г мөрдөн ажиллаж, 

21аж ахуй нэгж, байгууллага иргэнд 34 нэрийн 50 стандартаар хангах үйлчилгээ 

үзүүлсэн.  

        СХГ-ын даргын 2016 оны А/168 тоот тушаалаар баталсан “Стандартчилал, 

хэмжил зүйн салбарын статистик мэдээллийг боловсруулах, илгээх нэгтгэх, 



мэдээлэх журам”-д “ заасны дагуу холбогдох, мэдээ тайланг боловсруулан, СХГ-т 

хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан.  

        СХГ-ын даргын 2016 оны А/153 тоот тушаалаар баталсан “Гэрчилгээ тооцоот 

баримтыг хэрэглэх журам”-ын дагуу байгууллагын үнэт цаас, тооцоот баримтыг 

хэрэглэн, мэдээ, тайланг хугацаанд нь хүргүүлж, ажилласан.  

 

Гурав. Хүний нөөцийн удирдлага, зохион байгуулалт 

         Хэлтсийн төрийн захиргааны албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээний биелэлт, 

төрийн үйлчилгээний ажилтнуудын 2017 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж, 

дүгнэхэд 3 ажилтан А үнэлгээ, 6 ажилтан В үнэлгээ авч, хариуцсан ажил үүргээ 

сайн биелүүлсэн байна. Үйл ажиллагааны үр дүнгээр төрийн захиргааны 2 албан 

хаагчийн зэрэг дэвийг ахиулах, талаарх саналыг Төрийн албаны салбар зөвлөлд 

хүргүүлсэн. 

Хэлтсийн жолооч Б.Хишигбаярын олон жил тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй 

ажилсныг үнэлэн   тодорхойлсноор төрийн дээд шагнал “Хөдөлмөрийн хүндэт 

медаль”-иар шагнагдав.  

Хэмжилзүйн байгууллагын 95, стандартын 65 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан 

олон жил үр бүтээлтэй ажилласан нийт 5 ахмад болон одоо ажиллаж буй 

ажилтнуудыг  төрийн одон медальд тодорхойлон СХГ болон аймгийн Засаг даргад 

уламжлав. 

  Хаврын тэргүүн сарын сар шинийн баярыг тохиолдуулан байгууллагын 

харъяалалд байдаг ахмад ажилтнууддаа хүндэтгэл үзүүлж, гарын бэлэг 

гардууллаа.  

        Төрийн албан хаагчийн эрүүл мэндийг дэмжих, чөлөөт цагийг зөв боловсон 

өнгөрүүлэх, спортоор хичээллэхэд нь дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн дараах арга 

хэмжээг зохион байгууллаа. 

- Сард 2-3 удаа спорт зааланд хичээллэх арга хэмжээг зохион байгуулан 

ажилтнууд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлж, бие бялдараа чийгрэгжүүлэн, 

хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлж байна. 

- Ажилтнууд хачигны эсрэг вакцинд хамрагдав. 

- Ажилтнуудын спортоор хичээллэх идэвх сонирхлыг төрүүлэх зорилгоор хамтран 

ажилладаг байгууллагуудтай нөхөрсөг тэмцээн зохион байгууллаа. Үүнд: 

- “Дэлхийн усны” өдөр арга хэмжээний хүрээнд 6 байгууллагын дунд зохион 

байгуулагдсан спортын 4 төрлийн тэмцээнүүдэд идэвхтэй оролцож, дартс төрөлд 

хэмжүүр хүлээн авагч-жолооч Б.Хишигбаяр хүрэл медалийн эзэн боллоо. 

-Монгол Улсад Хэмжилзүйн байгууллага үүсч хөгжсөний 95 жил, Стандартчиллын 

65 жил, Сорьцын хяналтын 55 жилийн ойн баярын хүрээнд манай хамт олон 

Дархан-Уул аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцаж 

харилцан туршлага солилцлоо. 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 манай “Сэлэнгийн 

жиргээчид” баг манлайлж өргөмжлөлийн эзэд боллоо. 

Дөрөв. Төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа 

Аймгийн аудитын газраас тус хэлтсийн 2017 оны санхүүгийн тайланд хийсэн үзлэг 

шалгалтаар зөрчилгүй гэсэн дүгнэлттэй гарлаа. 

      1-р улиралд улсын төсвөөс 36771.8мянган төгрөгийн урсгал үйл ажиллагааны 

санхүүжилт авч, ажил үйлчилгээг тасралтгүй явуулж, холбогдох зардлыг 



батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу өр, авлага үүсгэлгүй зарцуулсан. Улсын 

төсөвт 4799.1мянган төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэн, төсөвт байгууллагын 

төлбөртэй ажил, үйлчилгээнээс 

5902.1 мянгантөгрөгийн орлого бүрдүүлж, батлагдсан төсөв, төсвийн  хуулийн 

хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж, цалин хөлсний зардалд 24161.7 мян.төгрөгийг, 

бараа үйлчилгээний зардалд 7206.2мян.төгрөгийн эх үүсвэрийг үйл 

ажиллагаандаа зарцуулсан байна.  

2017 оны санхүүгийн тайланд тусгагдсан үндсэн хөрөнгийн тайланг  СХГ, Үндэсний 

статистикийн газар болон Төрийн өмчийн хороонд батлагдсан маягтын дагуу 

гаргаж хүргүүлэв. Төсвийн гүйцэтгэлийн 1,2,3-р сарын мэдээ, үнэт цаас, тооцоот 

маягтын зарцуулалтын тайланг нэгтгэн гаргаж хугацаанд нь СХГ-т хүргүүлсэн.  

Хэлтсийн өмч хамгааллын зөвлөлийн хурлаар 2017 оны хэлтсийн эд хөрөнгийн 

тооллогын дүнгээр актлах эд хөрөнгийн талаар хэлэлцэн, үндсэн хөрөнгөөс актлах 

эд хөрөнгийн акт, дүгнэлтийг ТӨХ-д хүргүүлж ,Төрийн өмчийн 

бодлого,зохицуулалтын газраас ирүүлсэн тогтоолыг үндэслэн актлагдах 7ш эд 

хөрөнгүүдийг устгалаа.Мөн Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 

2017оны 12-р сарын 12 ны өдрийн 545 тоот тогтоолоор хэлтсийн үндсэн хөрөнгөнд 

ашиглагдаж байсан 19500.0 мянган  төгрөгний балансын үнэтэй сэргээн засварлах 

боломжгүй автомашиныг дуудлага худалдааг холбогдох  журмын дагуу зохион 

байгуулж 2018 оны 2-р сард багтаан худалдсан. 

       Шилэн дансны тухай хуулийн дагуу байгууллагын төсөв санхүүгийн талаарх 

мэдээллийг аймгийн цахим хуудас, холбогдох сайтад байршуулан, иргэд 

хэрэглэгчдэд тогтмол мэдээллэн ажиллалаа. 

Тав. Үндсэн чиг үүргийн хүрээнд:  

      5. Баталгаажуулалт 

   5.1 Стандартчилал, тохирлын үнэлгээ, баталгаажуулалт 

        Үйлчилгээний баталгаажуулалт: 

Сүхбаатар, Ерөө, Алтанбулаг, Шаамар, Мандал, Хүдэр, Баянгол, Жавхлант, Сайхан 

сумын 35 аж ахуйн нэгжийн 1 супермаркет, 23 хүнсний дэлгүүр, 6 минимаркет, 5 

зоогийн газар, 1 цайны газар, 2 кафе, 2 баар, 2 бильярд, 1 дэн буудал, 1 гэр буудал, 1 

худалдааны агуулахын үйлчилгээнд холбогдох стандартын дагуу тохирлын үнэлгээ 

хийж,  стандартын шаардлага хангасан 45 аж ахуйн нэгжийн худалдаа үйлчилгээний 

газарт тохирлын гэрчилгээ олгож, 1028.0 мян/төгрөгийн орлого бүрдүүлж ажиллалаа.  

- Сүхбаатар сумын “Цаст Булган хайрхан” ХХК-ий мах, махан бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг тохирлын баталгаажуулалтанд хамруулж,  дотоодын 

тохирлын гэрчилгээ олгов. 

Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалт: 

- Тохирлын үнэлгээ хийлгэж, тохирлын гэрчилгээ хэрэглэх хүсэлт гаргасан  Сүхбаатар 

сумын “Сэлэнгэ Менежмент” ХХК-ий “Россия” супермаркет, “Элээт” ХХК-ий “Цүнхэг” 

хүнсний дэлгүүр, “Цүнхэг” зоогийн газар, “Тэнгэрлэг нэгэн гэр бүл” ХХК-ий “Гурван 

Эрдэнэ” хүнсний дэлгүүр, "Халиун Уул” ХХК-ий “Халиун Уул” минимаркет, “Миний 

булаг”  ХХК-ий “Аян” хүнсний дэлгүүрт тохирлын үнэлгээ хийж, үнэлгээний дүнг аймгийн 

баталгаажуулалтын салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж тохирлын гэрчилгээ 

хэрэглэх эрхийг 2 жилээр сунгалаа. Мөн Хүдэр сумын “Хүдэр Өсөх” ХХК-ий “Намуун” 

караоке баар, “Хүдэр Хөөнгө” ХХК-ий “Оргил” хүнсний дэлгүүрээс тохирлын үнэлгээ 

хийлгэх хүсэлт ирээд байна. 

- Сүхбаатар, Шаамар, Орхонтуул сумын 5 аж ахуйн нэгж, иргэний 5 нэрийн 9 

бүтээгдэхүүнийг сайн дурын баталгаажуулалтанд хамруулж, баталгаажуулалтын 

шинжээчийн дүгнэлт гаргаж ажиллав.  

- Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баталгаажуулалтын ажлын төлбөр тооцоо, үнэт цаасны 

зарцуулалтын тайланг сар бүр нягтлан бодогчтой хийж баримтжуулах ажлын хүрээнд 



2018 оны 1-р улирлын үнэт цаас, гэрчилгээ, тооцоот баримтын тайланг байгууллагын 

санхүүд гаргаж өгсөн. 

- Хэлтсийн даргатай 2017 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг үнэлүүлж, 2018 оны үр 

дүнгийн гэрээг нийт 41 арга хэмжээг хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөж, хэрэгжилтийг ханган 

ажиллаж байна. 

- Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO IEC 9001:2016 стандартад шилжих 

шилжилтийн үеийн төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, холбогдох ажлуудыг хийж 

эхлүүлээд байна.  

Стандартын салбар сан:  

- Стандартын салбар сангаас 14 аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэний 34 нэрийн  59 

стандартын захиалгыг авч 21 аж ахуй нэгж байгууллага, иргэнийг 34 нэрийн 50 

стандартаар хангаж, арга зүйн зөвөлгөө өгч, үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Үүнээс 12 аж 

ахуй нэгж байгууллага, иргэний 29 нэрийн 34 стандартаар борлуулалт хийж 12 аж 

ахуй нэгж байгууллага, иргэний 5 нэрийн 16 стандартаар хангаж, арга зүйн зөвлөгөө 

өгч, үйлчилгээ үзүүлсэн байна.  

- Сорьцын баталгаа болон мөнгөн аяганы үзүүлэлтүүдэд  хэмжилт хийж, шалгалтын үр 

дүнгээр худалдаа эрхлэгчид албан мэдэгдэл өгч, “Мөнгөн аяга. Ерөнхий шаардлага 

MNS 6505:2015” стандартаар ханган ажиллалаа. 

5.2 Хэмжил зүйн лабораторийн ажил, үйлчилгээ 

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 эрх авсан хэмжлийн төрлөөр шалгалт  тохируулга, баталгаажуулалтад 

бүрэн хамруулах ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд дараахь ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэлээ.  

Хэмжилзүйн лабораторийн 2018 онд хийж гүйцэтгэх 43 заалт бүхий ажлын 

төлөвлөгөө, баталгаажуулан хэмжүүрийн тоо хэмжээ, орлогын  хуваарилалтийг  

хийж, хэлтсийн  даргаар  батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллав.  

Хэмжилзүйн лабораторийн  жилийн баталгаажуулалтын тоо, орлогын 

биелэлт 2018 оны 03 сарын 28-ны байдлаар тоо хэмжээний биелэлт 10426 ш 

хэмжих хэрэгсэл баталгаажуулж, 175,9 хувийн биелэлттэй, орлого 

бүрдүүлэлт2925,7 мян.төгрөг бүрдүүлж, 9.3хувийн биелэлттэй байна.  

Баталгаажуулалтад хамрагдсан хэмжүүрийн  сар бүрийн тоо, орлогын 

гүйцэтгэлийг  улирлаар гарган хавсаргав. 1-р улирлын тоо хэмжээ, орлогын 

биелэлт           100%-ийн биелэлттэй байна.              

Урьд оны баталгаажуулалтын төлбөр авто пүү, жин баталгаажуулалтын 

1338,4 мян.төгрөгийг барагдуулав. “МТЧ”, “НИК” ХХК,  “Шунхлай”, “Сод монгол”, 

“СББ” ХХК, ХМХА, Тэс Петролиум” ХХК, СХГ-тай хэмжих хэрэгсэл 

баталгаажуулалт, шалгалт тохируулгын  2018 оны гэрээ, графикаа байгуулаад 

байна. 

Улсын шалгагч нарын 2017 оны лац, ломбыг хүлээн авч, СХГ-т хүлээлгэн 

өгч, 2018 оны лац, ломбоо хүлээн авч, улсын шалгагч нарын үнэмлэхний хугацааг 

сунгуулсан. 

Дархан-Уул аймгийн СХЗХ-ийн хэмжилзүйн лабораторитой хэмжлийн 4 

төрлөөр /цахилгааны 1 фазын тоолуур, усны тоолуур, манометр, 2 туухай/  

лаборатори хоорондын харьцуулалтыг хийж,  үр дүнг нэгтгэн хүлээлгэн өглөө. 

Дархан-Уул, Төв, Сэлэнгэ аймгуудын СХЗХ-ийн цахилгаан хэмжүүрийн 

улсын шалгагч нарын дунд ур чадварын /тест бөглөх, тоолуур шалгах/ тэмцээн 

зохион байгуулахад улсын шалгагч Н.Лхагвахүү оролцлоо. 



Хэмжилзүйн лабораторийн баталгаажуулалтын үйл ажжиллагаанд 

ашиглагддаг 5 хэмжүүр   /секундомер-2ш, туузанметр-1, микрометр-1, 

штангенбагаж-1/-ийг   СХГ-т шалгалт тохируулгад хамруулсан. 

Механик хэмжлийн лаборатори: 

Сүхбаатар сумын худалдаа үйлчилгээ, эмнэлэгийн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг  

нийт 89 хэмжих хэрэгсэл /87 жин, 2туухай/-ийг шалган ээлжит баталгаажуулалтад 

хамруулав. 

 ХМХА, МХГ, УЦУОШГ, “Урсгал ус” ХХК-ний сорилтын лабораториуд, 2 эмийн 

сангийн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг 9 лабораторийн жин, 22 ш туухайнд 

шалгалт тохируулга хийлээ. Мөн Сүхбаатар суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

6 барьцаалан зээлдүүлэх газрын 9 үнэт эдлэлийн жин баталгаажуулав. 

      Эзлэхүүн хэмжлийн лаборатори: 

Сүхбаатар сумын “Дашваанчил” ХХК-ий АХЦС-14-ын 2 түгээгүүрт ээлжит 

баталгаажуулалтын, сорилт шинжилгээ, эмийн сангийн 18 шилэн хэмжүүрт 

шалгалт тохируулгын гэрчилгээ олгов. 

    Цахилгааны хэмжлийн лаборатори: 

  2018 оны 01 сараас эхлэн Дархан-Уул аймагт “Дархан Сэлэнгийн ЦТС” ХК-ий 

лабораторитой хамтран 10159 ш ухаалаг тоолуур шалган баталгаажуулах ажил 

хийгдэж дууссан бөгөөд 1-р улиралд  нэг фазын 10223 ш, 3 фазын 8 ш цахилгааны 

тоолуур шалган баталгаажуулаад байна. 

Дулаан, даралтын хэмжлийн лаборатори: 

Тайлангийн хугацаанд 5 эмнэлэг, эмийн сангийн 20 цахилгаан болон шингэнт 

шилэн термометрийг шалган баталгаажуулав. 2 эмийн сангийн 4 ш термометр 

холбогдох стандартын шаардлага хангахгүй тул ашиглахгүй байх мэдэгдэл 

хүргүүлэв. 

Жавхлант, Зүүнбүрэн сумын ЭМТөв, СБ сумын өрхийн эмнэлэг, Хөтөлийн 2 

эмийн сангийн  29 цусны даралтын аппарат шалгалтанд хамрагдаж, 26 цусны 

даралтын аппарат шаардлага хангаж тэнцсэн тул баталгаажуулалтын гэрчилгээ 

олгогдов. 3 цусны даралтын аппарат буруу заалттай, манометрийн шил хагарсан 

тул тус хэмжүүрийг ашиглахгүй тухай улсын шалгагчийн мэдэгдэл өглөө. 

 

6.  Сургалт, сурталчилгаа  

6.1 Байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчлах чиглэлээр:  

- Сүхбаатар сумын “Сэлэнгэ менежмент” ХХК-ийн “Россия” супермаркет, 

“Стиль” худалдааны төв, “Бялхам тун” ХХК-ийн “Жаргалант” дэлгүүр, “Ээж 

Оюу” ХХК-ийн “Оюу” дэлгүүр, Сэлэнгэ Олон улсын худалдааны төвийн 37, 

39-р лангуу зэрэг үнэт эдлэл худалдан борлуулж байгаа газруудад “MNS 

6505:2015 Мөнгөн аяга. Ерөнхий шаардлага” стандартын дагуу мөнгөн аяга, 

үнэт эдлэлд үзлэг шалгалт хийж үүрэг даалгавар өгч ажиллав. 

- Сүхбаатар  сумын хэмжээнд Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ үзүүлдэг 7 

иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөллийг оролцуулан аймгийн 

Цагдаагийн газар, Татварын хэлтэстэй хамтран  2018 оны 02 дугаар сарын 

О9-ны  өдөр  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.  



- 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. Өдөрлөгт “Сэлэнгэ-Энерго” ОНӨААТҮГ, “Урсгал-Ус” ХХК, “Дархан-

Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ” ХК, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах 

нийгэмлэг, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын улсын байцаагч нар 

оролцож, иргэдийн сонирхсон асуултад хариулан, шинэ мэдлэг мэдээллийг 

олголоо. Энэ үеэр өдөрлөгт оролцсон байгууллага тус бүр гарын авлага тарааж, 

нийт 143 иргэнд үйлчилгээ үзүүлэв. Иргэдийн ихэнх нь цахилгаан тоолуур болон 

ундны усны хэрэглээний талаар асууж тодруулж байв 

Зорилтот сургалтанд ажилтнуудаа хамрууллаа.  

- Баталгаажуулалтын шинжээч Б.Алтанзул нь 2018 оны 03 сарын 28-29-ний 

өдрүүдэд СХЗГ-т “Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлага, аливаа байгууллагад 

тавих шаардлага MNS ISO/ICE 22000:2007, НАССР систем” сургалтанд сууж 

гэрчилгээжлээ.  

- Аймгийн татварын газраас зохион байгуулсан ХАОАТ-ын буцаан олголтын 

талаар; 

- Аймгийн Цагдаагийн газраас зохион байгуулсан “Хуулиа мөрдье” сургалтанд 

тус тус хамрагдлаа. 

- Хүүхэд гэр бүл, залуучуудын хөгжлийн газраас зохион байгуулсан 

“Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль”-ийг сурталчлах сургалтанд хамт 

олноороо хамрагдав. 

    

 Долоо. Төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах 

талаар: 

    Олон улсын менежментийн тогтолцооны стандартын баталгаажуулалтын 

“Монсертф” групп, “Монголын менежментийн зөвлөхүүдийн холбоо” /MMCA/, 

“Олон Улсын Стандартын Академи” /ISA/-тай гэрээ байгуулан хамтран ажиллахаар 

боллоо. 

    “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах орон тооны бус зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнд тус 

хэлтсийн дарга ажиллан, анхдугаар хуралдаанаа хийж, 2018 оны ажлын 

төлөвлөгөөгөө хэлэлцэн батлав.  

  

         Найм. Санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн байдал: 

         Хэлтсийн үйл ажиллагааны онцлогоос шалтгаалан тохирлын үнэлгээ, 

баталгаажуулалттай холбоотой 25 хүсэлт ирснээс 18 хүсэлтийг шийдвэрлэж, 7 

хүсэлтийг ээлжит баталгаажуулалтаар сумдад ажиллах хугацаандаа 

шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. Мөн цахилгаан хэмжих хэрэгсэл гацсан засвар 

үйлчилгээ хийлгэх талаар иргэд, хэрэглэгчдээс ирсэн , өргөдөл, гомдлыг бүрэн 

шийдвэрлэсэн.  

  

      Ёс. Тулгамдаж буй асуудал: Төсөв, хэлтсийн үйлчилгээний авто машин 

байхгүйн  улмаас ээлжит баталгаажуулалт хийх, баталгаажуулалтын хуваарийн 

дагуу сумдад ажиллахад хүндрэл бэрхшээл үүсч ажилтнуудыг хууль тогтоомжийн 



дагуу ажиллуулах, төсвийн орлого бүрдүүлэхэд хүндрэлтэй байна. Бид 

үйлчилгээний автомашины асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр СХГ-ын дарга болон 

аймгийн Засаг даргад удаа дараа хүсэлт тавьсан боловч шийдвэрлэгдээгүй байна. 

 

 

 ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:  

   Бичиг хэргийн ажилтан                       А.Нандинцэцэг 

 

  ХЯНАСАН: Хэлтсийн дарга   Д.Ган-Отгон 


