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ӨМНӨХ ҮГ
Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ) нь Олон Улсын Стандартчиллын байгууллагын
гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд төрийн болон төрийн бус
байгууллагуудтай хамтран үндэсний стандартчиллын бодлогыг хэрэгжүүлэх ажил
эрхэлдэг.
Стандартын төсөл боловсруулах ажлыг салбарын стандартчиллын Техникийн хороо
(ТХ), Дэд хороо (ДХ) эрхлэн гүйцэтгэдэг бөгөөд Техникийн хорооны хурлаар
хэлэлцэж 75 хувиас доошгүй дэмжиж зөвшилцсөн төслийг Стандартчиллын
үндэсний зөвлөлөөр хэлэлцэн, тогтоолоор баталснаар хүчин төгөлдөр болно.
Энэхүү стандартыг Зам, тээврийн хөгжлийн яам, “Зам, тээврийн хөгжлийн төв” ТӨҮГ,
Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар болон Японы олон улсын хамтын
ажиллагааны (ЖАЙКА) байгууллагын хамтран хэрэгжүүлсэн “Монгол орны зам цаг
уурын нөхцөлд тохирсон хучилтын технологийн чадавхыг сайжруулах төсөл”-ийн
хүрээнд боловсруулав.
Уг стандартын төслийг СХЗГ-ын дэргэдэх Автозамын стандартчиллын техникийн
хороо (ТХ48)-оор хэлэлцэж зөвшилцсөн болно.
Энэхүү стандартыг СХЗГ-ын стандартын шинжээч, мэргэжилтэн Д.Төрмөнх Монгол
Улсын стандартчиллын тогтолцооны суурь стандарт MNS 1.1 : 2006, MNS 1.2 :
2006-ын дагуу хянав.
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Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн
тухай хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх,
олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.
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