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Цаашид үндэсний хэмжээнд чанарын дэд 
бүтцийг Олон Улсын нийтлэг жишигт нийцүүлэх, 
тохирлын үнэлгээний байгууллагын чадамжийг 
дээшлүүлэх, бизнесийн үйл ажиллагаанд үзүүлж 
байгаа үр нөлөөг дээшлүүлэхэд Засгийн газрын 
зүгээс анхаарч бүх талаар дэмжин ажиллах болно.

Чанарыг эрхэмлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага Та бүхэнд Дэлхийн чанарын өдрийн 
мэндийг дахин дэвшүүлж, Монгол Улсын Засгийн 
газрын нэрийн өмнөөс болон хувиасаа халуун баяр 
хүргэж, эрүүл энх хамгийн сайн сайхан бүхнийг 
хүсэн ерөөе.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН, 
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД 

САЙНБУЯНГИЙН АМАРСАЙХАН

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙДЫН 

МЭНДЧИЛГЭЭ

МЭНДЧИЛГЭЭДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР

“Дэлхийн чанарын өдөр”-ийг тохиолдуулан 
стандарт, тохирлын үнэлгээний салбарт ажиллаж 
буй албан хаагч, аж ахуйн нэгж байгууллага, чанарыг 
эрхэмлэгч Та бүхэнд Засгийн газрын нэрийн өмнөөс 
болон хувиасаа чин сэтгэлийн халуун мэндчилгээ 
дэвшүүлье. Энэ жилийн Дэлхийн чанарын өдрийг 
олон улсад ”Чанар-Тогтвортой хөгжил“ уриан дор 
нэг долоо хоногийн турш тэмдэглэн өнгөрүүлж 
байгаа нь байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээг дэмжих замаар амьдралын болон 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг урт хугацаанд 
тогтвортой хадгалахад онцгой анхаарал хандуулж 
байгааг илтгэн харуулж байна. 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Стандарт, 
хэмжил зүйн газар болон Үндэсний худалдаа, аж 
үйлдвэрийн танхим “Үндэсний чанарын шагнал”-
ын эздийг тодруулахдаа дээр дурдсан олон улсын 
хандлага, зарчим, Монгол Улсын Засгийн газрын 
2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
дэвшүүлсэн зорилтыг үндэслэл болгож, уламжлал 
ёсоор аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд 
чанарын үнэлгээ өгсөн байна. “Үндэсний чанарын 
шагнал” олгож байгаа нь  хэрэглэгчдийг чанартай, 
аюулгүй, баталгаатай бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр 
хангаж, үндэсний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний 
өрсөлдөх чадварыг сайжруулж, экспортыг 
нэмэгдүүлэх, импортыг орлох бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж, үйл ажиллагаандаа чанар, байгаль 
орчин, хүнсний аюулгүй байдлын зэрэг олон 
улсын менежментийн тогтолцоог амжилттай 
хэрэгжүүлсэн байгууллагыг тодруулж, олон нийтэд 
мэдэгдэж байгаа нэр төртэй үйл хэрэг юм. 
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тэмдэглэдэг бөгөөд хүн төрөлхтөнд тулгарч байгаа 
аливаа асуудалд анхаарлаа хандуулж,  стандарт, 
чанарын асуудлыг орхигдуулахгүй байхыг олон 
нийтэд уриалж энэ өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг.

Олон улсын чанарын байгууллага энэ жил 
бизнесийн тогтвортой байдал  бүтээгдэхүүн, 
хүмүүс, хүн төрөлхтөн, гариг ертөнцөд хэрхэн 
нөлөөлж болохыг онцгойлон авч үзсэн байна.

Стандарт Хэмжил зүйн салбарын хамт олон бид 
Монгол Улсын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн 
улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг 
хурдасгах, үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, 
стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээгээр хангахад Стандартчилал, хэмжил 
зүй, тохирлын үнэлгээний бодлогоор дэмжлэг 
үзүүлэн ажиллаж байна.

Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь  бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээнийхээ  чанарыг сайжруулж, хэрэглэгчийн 
хүсэлт шаардлагыг сонсож, хэрэглэгчтэйгээ хамт 
төлөвлөн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ чанарыг 
тэдэнтэй хуваалцан ажилласнаар бизнесийн үйл 
ажиллагаа тогтвортой, цаашлаад өндөр үр ашигтай 
ажиллах,  амжилтад хүргэх  түлхүүр болдог.  

Бид чанарын чуулганы үеэр өндөр амжилт 
гаргасан чанарыг эрхэмлэгч байгууллагууддаа 
“Үндэсний чанарын шагнал”-ыг гардуулдаг 
уламжлалтай, энэхүү шагналыг 2015 оноос хойш 
үндэсний 24 аж ахуйн нэгж, байгууллага хүртээд 
байна. 

Өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт бодит, үр дүнтэй, 
ажил хэрэгч санал, санаачилга, зөвлөмж гаргана 
гэдэгт итгэж байна

Та бүхэнд чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлж, 
эрүүл энх, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөж, 
чуулганы арга хэмжээнд амжилт хүсье.

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГА
Б.БИЛГҮҮН

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН

МЭНДЧИЛГЭЭ

МЭНДЧИЛГЭЭДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР

Үндэсний чанарын чуулганд илтгэгчээр болон  
цахимаар оролцож байгаа зочид төлөөлөгч та 
бүхний  энэ өдрийн амар амгаланг айлтгая.

Энэ жилийн  Үндэсний чанарын чуулганыг  
“ЧАНАР - ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ” сэдвийн дор 
тэмдэглэж бизнесийн тогтвортой байдлыг хангах, 
байгаль орчноо хамгаалах, уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар 
Монгол Улсын Засгийн  газраас авч хэрэгжүүлж 
байгаа бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, 
эрчимжүүлэх талаар хэлэлцэн, санал солилцож, 
зөвлөлдөхөөр цугласан та бүхэнд баярлалаа.

Хүн төрөлхтөн КОВИД-19 цар тахлын хямралтай 
нүүр тулж буй энэ үед бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 
чанар, хангамж, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
тогтвортой үйл ажиллагааг дэмжихэд анхаарч, 
хандлагаа өөрчилж, шийдвэртэй алхам авах 
шаардлагатайг санууллаа.

Дэлхийн улс орнууд жил бүрийн 11 дүгээр сард  
Дэлхийн чанарын өдөр - Чанарын долоо хоногийг 

Үндэсний чанарын чуулганыг нээж хэлсэн үг
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дахь заалтын хүрээнд 2015 оноос эхлэн хэрэглэгчдийг 
чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр хангаж, 
үндэсний үйлдвэрийн өрсөлдөх 
чадварыг дээшлүүлэх талаар санаачлага 
гаргаж, тодорхой үр дүнд хүрсэн аж 
ахуйн нэгж, байгууллагыг 3 номинациар 
шалгаруулж “Үндэсний чанарын 
шагнал”-ыг олгож алдаршуулан олон 
нийтэд сурталчилж ирсэн бөгөөд 
Монгол Улсын Шадар сайдын 2018 
оны 108 дугаар тушаалаар “Үндэсний 
чанарын шагнал олгох журам”-ыг 
баталж, уг шагналыг Монгол Улсын 
Засгийн газрын шагнал болгон жил бүр 
гардуулж байна. Өнгөрсөн хугацаанд 
24 байгууллага энэхүү шагналын эзэн 
болоод байна. 

ҮНДЭСНИЙ ЧАНАРЫН ЧУУЛГАН 
ДОЛОО ДАХЬ ЖИЛДЭЭ 

Монгол Улсын хувьд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, 
хэрэглэгчдийг чанартай, аюулгүй, баталгаатай 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр хангах, үндэсний 
үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг 
дээшлүүлэх, экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, чанар, байгаль орчин, 
хүнсний аюулгүй байдлын олон улсын менежментийн 
тогтолцооны стандартыг хэрэгжүүлж, нутагшуулах 
зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын 2002 оны 
146 дугаар тогтоолоор “Чанарын болон байгаль 
орчны менежментийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”-
ийг, 2016 оны 344 дүгээр тогтоолоор “Үндэсний 
чанарын хөтөлбөр”-ийг тус тус баталсан. 

Засгийн газрын 146 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх 
хүрээнд 2002 оноос жил бүрийн 11 дүгээр сард 
“Үндэсний чанарын долоо хоног”-ийг улс орон 
даяар тэмдэглэдэг байсан нь өргөжиж, 2015 оноос 
Үндэсний чанарын чуулган болгон зохион байгуулдаг 
уламжлалтай болсон. 

Олон улсын CQI байгууллагаас жил бүрийн 
Дэлхийн чанарын өдрийн уриа, мэдэгдлийг 
дэвшүүлж, “Үндэсний чанарын 7 хоног - Үндэсний 
чанарын чуулган”-ийг дэлхийн даяараа нэг уриатай 
тэмдэглэдэг бөгөөд энэхүү арга хэмжээнд төрийн 
болон төрийн бус байгууллагын 200 гаруй төлөөлөл 
оролцож, илтгэл мэдээлэл, хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж харилцан туршлага солилцдог.

Монгол Улсын Шадар сайдын 2016 оны 119 дүгээр 
тушаалаар баталсан Үндэсний чанарын хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 106 
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ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТ



СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ 72021 оны 11 сарын 11

ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР ЦАГ ҮЕ
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Монгол улс олон улсын хөгжлийн ассоциацын 
дэмжлэгтэйгээр экспортыг дэмжих төслийг (ЭДТ) 
2016 онд хэрэгжүүлж эхэлсэн ба зах зээл, бизнесийн 
орчин болон тэдгээрт хамаарах Засгийн газрын 
бодлогын өөрчлөлтүүд, Монгол Улсын Засгийн 
газрын цар тахлын хариу арга хэмжээнд дэмжлэг 
үзүүлэх мөн төслийн хэрэгжилтийг хангахад 
нэмэлт хугацаа шаардлагатай зэргээс шалтгаалан 
төслийн бүтцийн өөрчлөлтийг эхэлж, 2020 оны 9 
сард эцэслэн баталсан. Энэхүү төсөл нь 2021 -2023 
хүртэл хэрэгжинэ.

Төслийн гол зорилго нь Монгол Улсад үйл 
ажиллагаа явуулж буй уул уурхайн бус жижиг 
дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих, экспортын 
чадамжийг сайжруулах, экспортын зах зээлийг 
тэлэх мөн цар тахлын дараах эдийн засгийг 
сэргээхэд дэмжлэг үзүүлэх юм. Энэхүү төсөл гурван 
бүрэлдэхүүн хэсэгтэй

БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ 1:  Экспортын шинэ төрлийн 
санхүүгийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх

Энэхүү бүрэлдэхүүн хэсгийг хэрэгжүүлэгч 
байгууллага нь Үндэсний давхар даатгал ХК 
(ҮДД ХК) бөгөөд Экспортыг дэмжих төслийн 
хүрээнд даатгалын компани, банкнуудтай хамтран 
экспортын зээлийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг зах 
зээлд нэвтрүүлж, экспортлогчдод санал болгоно.

БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ 2: Экспортын өрсөлдөх 
чадвар, зах зээлд нэвтрэх боломжийг нэмэгдүүлэх.

ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ Cr #5879-MN
Уул уурхайн бус салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж 

байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн экспортын өрсөлдөх 
чадавхийг нэмэгдүүлэх, Монгол Улсын экспортын 
бодлогыг сайжруулах, гадаад зах зээлд нэвтрэх 
боломжийг өргөжүүлэх зорилго бүхий энэхүү 
бүрэлдэхүүн хэсэг нь 4 дэд хэсэгтэй байна. Энэхүү 
бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд аж ахуйн нэгжүүдэд 
цар тахлын хүндрэлийг даван туулахад үзүүлэх 
санхүүгийн дэмжлэг, цар тахлын нөлөөний эсрэг 
хариу арга хэмжээний хүрээнд ажилгүйдлийн 
даатгалын сангаас аж ахуйн нэгжүүдэд олгох 
дэмжлэгт төслийн зүгээс 1.5 сая ам.долларын 
санхүүгийн дэмжлэгийг олгосон. Энэ хөрөнгөөр 
олгосон дэмжлэгт Баянзүрх дүүрэг болон Хан - Уул 
дүүрэгт бүртгэлтэй уул уурхайн бус үйл ажиллагаа 
явуулдаг 332 жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн 
8,026 даатгуулагч ажилтан хамрагдсан байна.

БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ 3: Баталгаажуулалтын 
үйлчилгээ, чанарын удирдлагыг сайжруулах.

Тус бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд экспортын гол нэр 
төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, экспортлогч 
болохоор төлөвлөж буй аж ахуйн нэгжүүдийн бараа 
бүтээгдэхүүнийг олон улсын болон импортлогч 
орны чанар стандартын шалгуурыг хангахад 
дэмжлэг үзүүлнэ. Мөн, дотоодын тохирлын 
үнэлгээ, баталгаажилтын байгууллагуудын чадавх, 
хамрах хүрээ, хүчин чадлыг нэмэгдүүлж олон 
улсын төвшинд дүйцүүлэх замаар экспортын зах 
зээлийг тэлэх зорилготой.

ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛЛ
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Экспортыг дэмжих төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг 3-ын 
хүрээнд дараах байгууллагуудын үйл ажиллагааг 
дэмжин хамтарч ажиллана. Үүнд:

•	 Хөдөө аж ахуй, эрүүл ахуй 
болон үйлдвэрлэлийн зохистой дадлын 
баталгаажуулалтын схем бүхий заавар, аюулын дүн 
шинжилгээ эгзэгтэй цэгийн хяналт (АДШЭЦХ)-ын 
тогтолцооны баримт бичгийг олон улсын жишигт 
нийцүүлэн боловсруулах;

•	 Стандарт, хэмжил зүйн газрын Бүтээгдэхүүн, 
тогтолцооны баталгаажуулалтын газрын чадавхийг 
нэн тэргүүнд бэхжүүлж, техникийн туслалцаа 
үзүүлнэ мөн ХХААХҮ-ийн салбарын бусад 
баталгаажуулалтын байгууллагуудад дэмжлэг 
үзүүлнэ;

•	 Ази-Номхон далайн бүсийн итгэмжлэлийн 
байгууллагын Харилцан хүлээн зөвшөөрөх 

хэлэлцээр (ХХЗХ)-н хугацааг сунгах үйл 
ажиллагааны чиглэлээр Итгэмжлэлийн үндэсний 
төвд дэмжлэг үзүүлэх ба тэдний хэрэгцээнд 
тулгуурлан чадавхий бэхжүүлэх;

•	 Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөж, бенчмарк 
хийгдсэн дээрх FSSC 22000, Халал, USDA органик, 
LWG болон OEKO-TEX зэрэг баталгаажуулалтын 
схемийг Монгол Улсад нэвтрүүлэх;

•	 Монгол Улсад эрх зүйн чадамжтай ажиллаж 
байгаа баталгаажуулалтын схем (“Монгол органик 
хүнс”, “Монголын хаан ширхэгт - тогтвортой 
үйлдвэрлэл”), гэрчилгээг олон улсад хүлээн 
зөвшөөрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

Л.Золзаяа 
/БТБГ-ын Ахлах мэргэжилтэн/

ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛЛ
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ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТ

ТОГТВОРТОЙ ЧАНАРЫН СТРАТЕГИЙН ЧУХАЛ АЧ 
ХОЛБОГДОЛ

Чанар нь санаандгүй байдлын бус, зорилготой 
загварчлалын үр дүн юм. Зах зээл болон хэрэглэгчийн 
хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд чанарыг 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээний бүх талд оролцуулах 
ёстой. Байгалийн хуулиар анхны загварууд цаг 
хугацаа өнгөрөхөд гүйцэтгэл болон загвар, чадамжын 
хувьд хуучирдаг. Тиймээс системүүдэд чанарт  
чиглэсэн загварыг зориуд оруулахаас гадна чанарыг 
алдагдуулахгүй байх, загварчлал болон хадгалалтад 
анхаарал хандуулахгүй байснаар эдийн засгийн 
хувьд алдагдалд орж нийгэмд хэрэгцээгүй болно. 
Энэ хоёр хэмжигдэхүүн нь тодорхой  бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээтэй холбоотой чанарыг тактикийн аргаас 
нийгэм болон хүн төрлөхтний сайн сайханд нөлөөлөх 
стратегийн арга руу чиглүүлэх тогтвортой чанарын 
талаарх орчин үеийн ойлголттой холбогддог. 

Тогтвортой чанарын өөрчлөлтийн тодорхойлолт
Жеймс Л.Адамс "Бид логик сэтгэлгээ болон сэтгэл 

хөдлөлийн хариу үйлдлийг хослуулан бүтээгдэхүүний 
ерөнхий чанарыг хэмждэг" гэж тэмдэглэжээ. Энэ нь 
өргөн утгаараа чанар нь загварчлалын ажиллагаа 
төдийгүй хэрэглэгчийн тухайн бүтээгдэхүүнээс авах 
мэдрэмжийг багтаах юм. Чанарын тодорхойлолт 
нь биет шинж чанараас хязгаарлагдахгүй харин 
хэрэглэгчийн тухайн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд 
үзүүлж буй сэтгэхүйн болон сэтгэл зүйн хариу 
үйлдэлээс хамаарах юм. Тиймээс чанар  нь 
үндсэндээ хэрэглэгчийн хүлээлтийг бодит байдалд 
ухамсартайгаар шилжүүлэх шинж чанаруудыг 
агуулдаг. Аливаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэхэд  

ТОГТВОРТОЙ ЧАНАР ГЭЖ ЮУ ВЭ
тохиромжтой, хэрэглэгч сэтгэл ханамжтай байхыг 
чанар гэж ойлгодог ч энэ нь байнга өөрчлөгдөж 
байдаг. Хамгийн сүүлд чанарын тодорхойлолт 
стратегийн өргөн хүрээнд гарч ирсэн нь илүү уян 
хатан эрх тэгш тогтвортой нийгмийн тогтолцоог бий 
болгохын тулд чанарын тогтолцооны чадамжаар 
бүтээгдэхүүний эдэлгээ даах чадвар эдийн засгийн 
үр ашгийг тэнцвэртэйгээр авч үзэж байна. Чанар 
нь тодорхой нэг хэрэглэгчид тохирсон байхад 
чиглээд зогсохгүй одоогийн болон ирээдүйн үр 
дүнд анхаарал хандуулах явдал юм. Хүний бүтээлч 
байдал загварчлал хоорондын харилцан үйлчлэл нь 
тогтвортой чанарт амжилттайгаар хүрэх гол түлхүүр 
гэдгийг ойлгох нь чухал 

Жозеф А. Шумпетерийн хэлсэнээр бүтээгдэхүүний 
гаралтын чанар болон нийгэмд хүргэж буй үр дүнгээр 
нь үнэ цэнийг тодорхойлдог ба дахин загварчлалыг 
хэрэгжүүлснээр анхны үйл явцыг инноваци шийдлээр 
орлуулдаг хэмээн хэлсэн. 

Дэвид Ж. Тийс. “Динамик чадварыг” тодорхойлохдоо 
ажлын системийг хүний зохион бүтээх авъяастай 
бүрэн холбох ёстой гэж хэлсэн. Динамик чадвар нь 
эмх замбараагүй ажлаа дахин төлөвлөх, сорилт шинэ 
чиглэлрүү нөөцийг нэгтгэх боломжтой үйл ажиллагаа 
юм. 

Тогтвортой чанарын прагматик хэрэглээ

Эдийн засагт хувь нэмэр оруулах үнэ цэнийн 
тэгшитгэл, нийгэм дэх сөрөг нөлөөллийг багасгах, 
хэрэглэгчийн хэтийн төлөв зэрэг практик болон 
туршлагын аль алиныг ашиглан загварчлалын цогц 
гүйцэтгэлд хүрэх үйл явц юм. 

ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛЛ
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ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР

МҮХАҮТ-ын дэргэдэх “Бизнес академи” 
Харвардын Бизнесийн сургуулийн хөтөлбөрийг 
албан ёсны эрхтэйгээр Монголд нэвтрүүлж, 
манлайллын сургалтыг тодорхой үе шаттай 
зохион байгуулж, анхны төгсөлтөө хийгээд буйтай 
холбогдуулан “Бизнес академи”-ийн захирал 
Д.Асралттай ярилцлаа. 

-Дэлхий нийтийн цахимжилтыг цар тахал улам 
эрчимжүүлж байна. Үүний нэг эерэг тал нь, орон 
зай үл хамааран хүмүүст хүссэн сургалтаа авах 
боломжийг олгож байна. Танайхаас зохион 
байгуулж буй Харвардын менежментийн курст 
хамрагдах хүсэлтэй хүмүүс хэрхэн оролцох 
боломжтой вэ?

-Цар тахал 2020 онд хүн төрөлхтний ажил, 
амьдралын уламжлалт хэв маягийг ихээхэн өөрчилж, 
бүхий л салбар эрчимтэй цахимжиж байгаатай 

санал нэг байна. Ялангуяа хүний суралцах, хөгжих 
үйл явц илүү хялбар дөхөм болж, маш их өөрчлөлт 
гарсан. Онлайн сургалтын технологийн давуу талууд 
хэдийн бий болсон төдийгүй улам боловсронгуй 
болж байгаа. Ашиглалт нь нэмэгдэж, эрэлт хэрэгцээ 
нь дагаад өсөж байна. Үүний нэг тусгал нь манай 
академийн зохион байгуулж буй энэ удаагийн 
сургалт гэж хэлж болно.

Harvard ManageMentor хөтөлбөрийн хувьд 
технологийн дэвшлийг агуулсан бөгөөд сүүлийн 20 
жил тасралтгүй шинэчлэгдэж ирсэн. Суралцагчид 
газар зүйн байршлаас үл хамааран хаанаас 
ч, хэзээ ч манлайллын ур чадварыг эзэмших 
бүрэн боломжтой хөтөлбөр гэдгээрээ давуу.  
Хамрагдахыг хүсвэл МҮХАҮТ-ын болон Бизнес 
академийн цахим хуудсаар бүртгүүлэх эсвэл 
99031573, 88052755 дугаарт шууд холбогдож 
бүртгүүлэх боломжтой. Манай энэхүү сургалтад 

Д.АСРАЛТ: “HARVARD MANAGE MENTOR” БОЛ 
БИЗНЕСИЙН САЛБАРЫН ХАМГИЙН ЭРЭЛТТЭЙ 

ХӨТӨЛБӨР

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛЛ
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ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛЛ

хамрагдана гэдэг өөртөө болон бизнестээ хөрөнгө 
оруулж буй хэрэг. Хүн байнга суралцаж, цаг үетэйгээ 
хөл нийлүүлж байж л бизнесийн чиг хандлагыг 
мэдэрч, урагшилна гэсэн үг. Harvard ManageMentor 
хөтөлбөрийн хувьд бизнесийн салбарын хамгийн 
эрэлттэй хөтөлбөрийн нэг. Тэр ч  утгаараа оролцогч 
ихтэй. 

-Сургалтыг сонирхож байгаа хүнд ямар нэгэн 
шаардлага, босго тавьж байгаа юу? 

-Хөтөлбөр маань МҮХАҮТ-ын гишүүн 
байгууллагад хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр суралцах 
боломж олгож байгаа. Дээр нь манлайллын ур 
чадварыг хөгжүүлж, дэлхийн шилдэг бизнесийн 
сургуулийн боловсролыг эзэмшихийг хүссэн 
хүн бүхэнд, танхимын гишүүн болохыг хүссэн 
бизнесийнхэнд бүгдэд нь нээлттэй. Хөтөлбөрийн 
тухайд дэлхийн нэр хүндтэй менежментийн 
эксперт,манлайлагчдын хамгийн сүүлийн үеийн 
чухал санаа, сэтгэлгээ, судалгаа, батлагдсан 
практикт суурилсан гэдгийг нэмж тодотгож хэлье. 

-Харвардын их сургуулийн сертификат олгох 
сургалт хэдий хугацаанд үргэлжлэх вэ? 
Сургалтын агуулгын талаар мэдээлэл өгөөч?

-Нийт 4 сарын турш үргэлжилдэг. Сургалт 
Өөрийгөө удирдах, Бусдыг удирдах, Бизнес удирдах 
гэсэн үндсэн хэсэгтэй, нийт 41 модуль хөтөлбөртэй. 
Тухайлбал, Карьер, стресс, цагийн менежмент, 
Зорилгоо тодорхойлох, Өөрчлөлтийн менежмент, 
Бусдыг удирдах, Багийн менежмент, Төсөв 
боловсруулах, Бизнес төлөвлөгөө, Санхүүгийн үндэс, 
Инноваци, Бүтээлч байдал, Маркетинг, Гүйцэтгэл, 
Стратегийн гүйцэтгэл гэх мэт. Дээр нь хэсэг бүрт 
дэлхийн шилдэг компаниудын асуудлыг шийдэх 
кейс дээр ажиллана. Өөрөөр хэлбэл, суралцсан 
ур чадваруудаа дэлхийн шилдэг компаниудын 
удирдлагуудын өмнөөс шийдэл, шийдвэр гаргаж 
ажиллах боломжтой. Кейсийг менторууд удирдан 
явуулж байна. Дээрх модуль бүр үндсэн хичээл, 
видео, хэлэлцүүлгийн удирдамж, арга хэрэгсэл, 
нийтлэл, кейс зэргээс бүрдэнэ. 

-Сургалтын төлбөр нь хэд вэ? Сая анхны төгсөлт 
нь болсон гэсэн?

-Harvard Manage Mentor хөтөлбөрийн хувьд 
1,500 ам.доллар. Байгууллага, хамт олны хямдрал 
авах боломжтой. Harvard ManageMentor Монгол 
дахь хөтөлбөрийн анхны төгсөлт 2021 оны 9 дүгээр 
сарын 24-нд болж хөтөлбөрийн анхны курсыг 80 
орчим компанийн 90 гаруй менежер, дунд, түүнээс 
дээш шатны удирдлагууд төгсч Харвард Бизнес 
Паблишингийн сертификатыг гардаж авсан.

-“Бизнес академи”-ийн талаар манай 
уншигчдад мэдээлэл өгөөч. Танай академийн 
зорилго юу вэ? Захирлуудыг сургах, бэлтгэх гэж 
ойлгож болох уу?

-МҮХАҮТ-н дэргэдэх “Бизнес академи” бол 
гишүүн байгууллагууд, бизнесийнхэнд тулгамдсан 
менежментийн хамгийн хүндрэлтэй асуудлуудын 
шийдэл нь болох урт болон богино хугацааны 
сургалтуудыг зохион байгуулдаг. Бид МҮХАҮТ-
ын 1000 СЕО бэлтгэх зорилтын хүрээнд гүйцэтгэх 
удирдлагын манлайллын, борлуулалтын менежер 
бэлтгэх, гадаад худалдааны болоод санхүүгийн 
менежер бэлтгэх, шинэ менежерийн бүүт камп, 
бизнесийн хэлцэл, тохиролцол хийх чадвар, 
засаглалын гэрчилгээ олгох сургалтууд болон 
байгууллагын хэрэгцээ шаардлага, захиалгад 
нийцүүлэн төрөл бүрийн ур чадвар олгох 
сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Компаниудыг 
урт хугацаанд тогтвортой, хөрвөх, дасан зохицох 
чадвартай, инновацилаг, гүйцэтгэл сайтай 
ажиллахад чадварлаг удирдагч, багтай байх ёстой. 
Үүнийгээ менежер, удирдлагуудын манлайллын 
хөтөлбөрүүдээр бэлдэх юм.

 
Эх сурвалж: 

МҮХАҮТ-н дэргэдэх “Бизнес академи”
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ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР

Дэлхий дахинд цар тахлын улмаас олон зуун сая 
хүн эрүүл мэндээрээ хохирч, олон сая хүн амь насаа 
алдаж, дэлхийн эдийн засаг худалдааны харилцаа, 
тээвэр логистик болон нийлүүлэлтийн сүлжээнд 
төсөөлж байгаагүй хүндрэл саатал гарч, улс орнуудын 
эдийн засагт хямрал нүүрлэн, улс орон бүр энэ хүнд 
нөхцөл байдлыг даван туулахын хувьд Эрүүл мэнд 
үү? Эдийн засаг уу? гэсэн хоёр сонголтын дунд өөр 
өөрийн шийдвэрүүдийг гаргаж ирлээ. Одоо цаашид 
Ковид 19 вирустэй хамт зэрэгцэн орших, зохицон 
амьдрах тухай яригдаж байна.

Цар тахлын нөлөө нь хүмүүсийн өдөр тутмын 
амьдралын хэвшлийг өөрчилж, дижитал шилжилтийг 
улам бүр хурдасган биднийг итгэл үнэмшил, үзэл 
бодол, хандлагаа эргэн харахад хүргэж байна. 
Монгол улсын хувьд эрүүл мэндийн тогтолцоо, тээвэр 
логистик, хилийн боомтуудын дэд бүтэц, нэвтрүүлэх 
чадвар гээд шийдвэрлэвэл зохих ужгирсан олон 
асуудлуудыг илүү тод харуулж мэдрүүллээ. 

Цар тахлын үр дагавраар улс төр, эдийн засаг, 
нийгэмд бий болсон хямрал нь шийдвэр гаргах 
уламжлалт байдлыг үндсээр нь өөрчилж байгаа энэ 
үед улс орон, салбар, байгууллага аж ахуйн нэгж, 
хувь хүн гэсэн бүх түвшинд зам мөрөө эргэн харах, 
эргэцүүлэн бодох, өөрчлөлтийн  боломжийг цоо 
шинээр олж харах нь нэн чухал болж байна. 

МҮХАҮТ  “Их сэргэлт”  санаачлагын үзэл 
баримтлал, бизнесийн нөхцөл байдлын талаарх 
судалгаануудынхаа дүнд үндэслэн өнгөрсөн 5 сард 

“Эдийн засгийн их сэргэлтийн санаачлага”-ыг гарган  
танилцуулсан билээ. Мөн түүнчлэн шинэ сорилтыг 
амжилттай даван туулах, бизнесийг хөтлөн авч 
явах шинэ үеийн гүйцэтгэх захирал, менежерүүдийг 
бэлтгэхийн тулд танхимын дэргэдэх Бизнесийн 
академийг шинэчлэн зохион байгуулж, Харвард 
Бизнес Сургууль Паблишний албан ёсны эрхтэйгээр 
Harvard managementor хөтөлбөрийг амжилттай 
хэрэгжүүлж байна. 

Эдийн засагт том үр нөлөө үзүүлэх төслүүдийг 
эхлүүлэх, хэрэгжүүлэх, тогтвортой байдлыг хангах 
бодлого хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, төрийн 
оновчтой зохицуулалт дэмжлэг, хувийн хэвшлийн 
оролцоо, төр хувийн хэвшлийн түншлэл дээр 
үндэслэн өнөөгийн тулгарсан сорилтыг боломж 
болгон Их сэргэлтийг эхлүүлэхийг бизнесийн 
томоохон төлөөлөл МҮХАҮТ-аас уриалж байна.

Шинэ үзэл санаа, Шинэ ойлголцол, Шинэ 
итгэлцэл, Шинэ зөвшилцлийн төлөө 

Хамтдаа

МҮХАҮТ-аас 
ИХ СЭРГЭЛТ

санаачлагыг 
гаргалаа

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛЛ



СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ2021 оны 11 сарын 1114

ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР

БАЙГУУЛЛАГЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ШИНГЭН ХҮНСНИЙ
БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ХАДГАЛАХ ГАН САВ

ÕÓÂÀÍÖÀÐ
ÑÀÂÍÀÀÑ
ÒÀÒÃÀËÇÚß!# Хуванцар саванд хадгалсан усан дахь хар тугалга 

хорт хавдрын эсийг идэвхжүүлж, оюун ухааны 
чадамжийг бууруулан,хоолны дуршил муутгаж, хоол 
боловсруулах эрхтэн системийн эмгэг үүсгэн, 
хүүхдийн өсөлт, хөгжлийг сааруулах аюултай.  

Бактери,вирус
үүсгэхгүй

Химийн 
бохирдолгүй

100% хүнсний 
зориулалттай ган

Лабораторид
баталгаажсан

 Манай компани анх 1990 онд үүсэн байгуулагдсан ба одоогийн байдлаар нерж 
хийцийн 2 үйлдвэр, захиалга, засвар үйлчилгээний төв,  4 салбар дэлгүүр, 100 гаруй 
ажиллагсадтайгаар хүнс, хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, 
худалдаа, захиалга, засвар үйлчилгээний чиглэлээр 31 дэх жилдээ үйл ажиллагаагаа 
явуулж байна.

МОНГОЛД 
үйлдвэрлэв

Хүнс, хоол үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн
үйлдвэрлэл, худалдаа, засвар үйлчилгээ

+976 9661 2592, 7611 5333Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:www.chiglel.mn

Ундны ус, сүү, айраг жимс зэрэг хүнсний шингэн 
бүтээгдэхүүний амт чанарыг өөрчлөхгүйгээр 

хадгалах, зориулалтын зэвэрдэггүй ган сав

60-250литр

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛЛ
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ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТ

Монгол улсад шинээр Соёлын салбарын асуудлыг 
хариуцсан яам байгуулагдаж бодлогын баримт 
бичгүүдийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, 
холбогдох стандартуудыг дахин хянаж шинэчлэх, 
шинээр боловсруулах, үндэсний болгох зэрэг ажлууд 
хийгдэхээр төлөвлөж байгаа тул тус Соёл, урлагийн 
салбарын стандартчиллын хороо /ТХ-35/-ны үйл 
ажиллагааг сэргээх, Үндэсний хөгжмийн зэмсгийн 
стандартчиллын хороо (ТХ51)-г шинээр байгуулахаар 
боллоо.  

Тус техникийн хороо нь Соёлын яам, Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн 
газар, Нийслэлийн соёл урлагийн газар, СУИС-
ийн Соёл урлаг судлалын хүрээлэн болон соёл, 
урлагийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй бусад 
байгууллагууд, иргэдийн төлөөллөөс бүрдсэн бөгөөд 
Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль, “Алсын хараа 
2050”, Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн соёл 
урлагийн салбартай холбоотой бүтээн байгуулалтууд 
гэх мэт цөөнгүй эрхзүйн бичиг баримт дээр хамтран 
ажиллах юм. Тухайлбал,  “МОНГОЛ УРАН БҮТЭЭЛ” 
ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ийн дуу, дүрс сэргээн 
засварлах программ, кино хальс (скайнер) буулгах 

ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР

СОЁЛ, УРЛАГИЙН БОЛОН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖМИЙН ЗЭМСГИЙН 
СТАНДАРТЧИЛЛЫН ТЕХНИКИЙН ХОРООГ ШИНЭЭР БАЙГУУЛНА

төхөөрөмж, стандарт бүхий агааржуулалт, дуу 
шингээлтийн шийдэлтэй танхим, архивын хадгалалт 
(сервер) тоноглож тохижуулах ажлыг дэмжих зэрэг 
эдгээр бодлогын баримт бичгийн дагуу тухайн 
салбарын үйл ажиллагаа, үйлчилгээг стандартчилах 
зайлшгүй шаардлага байна.

Монгол улсын хэмжээнд өнгөрсөн хугацаанд соёл 
урлагийн салбарт цөөхөн стандартууд гаргаж байсан 
бөгөөд одоогийн байдлаар дараах стандартууд 
батлуулахаар холбогдох байгууллагуудаас 
стандартын төслийг ирүүлсэн. Үүнд: Морин хуурын 
стандарт, Соёл, урлагийн сургалтын газарт тавих 
ерөнхий шаардлага стандарт, Музейн сан хөмрөгийн 
хадгалалт хамгаалалт, орчны багц стандартууд, 
“Соёлын төв, ордны орчин ба үйлчилгээ”-ний 
стандарт. Мөн “Монгол үндэстний хөгжмийн зэмсэг”-
ийн Техникийн хороо байгуулах хүсэлт тус тус ирээд 
байна. 

Цаашид дээрхи бодлогын баримт бичигт туссан 
соёлын салбарын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ, 
холбогдох барилга байгууламжийн стандартуудыг 
хүлээн авч стандартчилах ажил идэвхтэй  хийгдэх 
болно.
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Ази номхон далайн бүс нутгийн Хууль эрхийн 
хэмжил зүйн Олон Улсын байгууллага 
(APLMF)-ын 28 дахь ээлжит уулзалт 
энэ сарын 1-2-ны өдрүүдэд онлайнаар 

амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэхүү уулзалтад 
APLMF байгууллагын гишүүн 20 улсын Хууль эрхийн 
хэмжил зүйн байгууллагын нийт 50 гаруй төлөөллөөс 
гадна Хэмжил зүйн Олон Улсын байгууллагын  
төлөөлөл бүхий илтгэгч нар оролцлоо.  Уулзалтад 
“Хэмжил зүйн өгөгдөл”, “Малайз улсын алт 
цэвэршүүлэлт дэх хэмжилт", “BIML 2021 оны гол арга 
хэмжээ”, “Дижитал шилжилтэд OIML-ын оруулах 
хувь нэмэр“, “PTB ба MEDEA төслийн 2021 гол арга 
хэмжээ”, “APLMF-ын 2020 оны тайлан, мэдээлэл” 
гэх мэт цөөнгүй асуудлаар мэдээлэл өгч, асуудал 
хэлэлцлээ. 

ХУУЛЬ ЭРХИЙН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 
28 ДАХЬ ЭЭЛЖИТ УУЛЗАЛТ БОЛЛОО
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ÒÎÃÒÂÎÐÒÎÉ
ÕªÃÆËÈÉÍ

НҮБ-ийн гишүүн орны төрийн тэргүүнүүд 2015 оны 9 дүгээр сарын 25 –нд хуралдсан Ерөнхий чуулганаар өргөн цар 
хүрээ бүхий үйл ажиллагааны төлөвлөгөө баталсан нь “Тогтвортой хөгжил – 2030” хөтөлбөр юм. 

Энэхүү хөтөлбөр нь “Хөгжлөөс хэн ч үлдэх, хэн ч хоцрох ёсгүй” гэсэн нэгэн санаа бүхий  тогтвортой хөгжлийн цөм 
болсон 17 зорилго,  196 зорилтыг хэрэгжүүлэхээр батлагдсан.

НҮБ-аас гаргасан “Тогтвортой хөгжлийн зорилго-2030” хөтөлбөр нь дэлхийн хүн амын сайн, сайхан 
байдлыг илэрхийлдэг. 

Хүн амын ядуурлыг арилгах, нийгмийн хөгжил цэцэглэлтийг нэмэгдүүлэх, эх дэлхийгээ хамгаалах талаархи 
энэхүү томоохон хөтөлбөр нь дэлхийн тогтвортой байдалд зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг дэлхий даяар хүлээн 
зөвшөөрсөн ба энэхүү хөтөлбөрийн цар хүрээ нь улсын болон орон нутгийн засаг захиргаа, иргэн, хувийн хэвшил, 
бизнесийн бүхий л чиглэлүүд, аж үйлдвэрүүдийн хамтын ажиллагаа тэдгээрийн зөвшилцөл, инноваци гээд  
нийгмийн бүх хэсгийг хамардаг. Тус хөтөлбөр нь нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчин гэсэн  үндсэн 3 бодлогод 
тулгуурлаж зорилгуудаа тодорхойлсон байдаг. 

Итгэмжлэл нь чанарын дэд бүтцийн байгууллагууд болох хэмжилзүй, стандартчилал, тохирлын үнэлгээ, зах 
зээлийн хяналт зэрэг бусад байгууллагуудтай хамтран хөгжиж буй болон хөгжингүй нийгмийн үйл ажиллагаанд 
чухал ач холбогдолтой техникийн үндэс суурийг бүрдүүлдэг. Энэ нь аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх, дэлхийн зах зээл 
дээрх худалдааны өрсөлдөх чадвар, байгалийн ба хүний нөөцийг үр ашигтай ашиглах, хүнсний аюулгүй байдал, 
эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах боломж юм.

Тиймээс итгэмжлэлийн эерэг нөлөө нь Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилгын нийгэм, эдийн засаг, байгаль 
орчин гэсэн гурван тулгуур баганатай тодорхой уялдаж, бодлого боловсруулагчид, бизнес эрхлэгчид болон бусад 
оролцогч талуудад ТХЗ-д багтсан олон зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх, хэмжих, хянах шийдлүүдийг биелүүлэхэд 
шууд дэмжлэг болдог.
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ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР ТАНИН МЭДЭХҮЙ
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ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР ТАНИН МЭДЭХҮЙ

Байгаль орчинд ээлтэй, хүний бие, эрүүл мэндэд 
хоргүй үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулж, чанартай 
бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдийн гарт хүргэх 
нь орчин үеийн бизнесийн өнгө төрх, ёс зүйн хэм 
хэмжээг тодорхойлох гол хүчин зүйл билээ. 

Монголчууд бидний өдөр тутмын хэрэглээндээ 
тавьж буй гол шаардлага ч сүүлийн жилүүдэд 
өөрчлөгдөж, чанар стандартын өндөр шаардлага 
хангасан, байгаль орчин, хүний бие, эрүүл мэндэд 
ээлтэй бүтээгдэхүүн сонгон хэрэглэхийг зорьж буйг 
олон хүчин зүйлээс харж болно. 

Тэгвэл өнөөдөр бидний өдөр тутмын амьдралдаа 
хэрэглэж буй тавилгын түүхий эд материалд 
тавигдах стандартын шаардлага, бүтээгдэхүүний 
чанар, тавилгын түүхий эд материалыг сонгохдоо 
юуг анхаарах шаардлагатай талаар товч мэдээллийг 
уншигч Та бүхэнд хүргэе. 

Тавилгын түүхий эд материал сонгохдоо юунд 
анхаарах ёстой вэ? 

Гэр ахуйн тавилгын дийлэнх хувийг шахмал 
хавтангаар хийдэг ба уг хавтангийн дүүргэгч бодисыг 
барьцалдуулахад бүтцэд метанолын оксидоос гаргаж 

Хариуцлагатай бизнес эрхэлж,              чанартай бүтээгдэхүүн хэрэглэхийг 
            гол зарчмаа болгоё

авсан формальдегид бүхий цавууг ашигладаг. 

Энэ нь орчны агаарт тархаж, хүний биед 

- нүд аргах, нулимс гоожих

- толгой эргэх, толгой өвдөх

- үс унах, харшил өгөх, биеэр тууралт гарах

- цаашилбал залгиур эрхтэний хорт 
хавдраар өвчлөх маш олон эрсдлийг бий 
болгож байдаг. 

Бид өдөр тутам хооллохдоо аль болох эрүүл, 
байгалийн цэвэр, химийн орц найрлагагүй 
бүтээгдэхүүн сонгохыг хичээдэгтэй адил дотор заслын 
болон тавилгын түүхий эд материалдаа анхааралтай 
хандах нь бидний өөрсдийн болон үр хүүхдийнхээ 
өмнө хүлээж буй том хариуцлага юм. 

Харин Европын холбооны орнуудад төдийгүй 
олон улсад уг бодисын хэмжээг зохистой түвшинд 
барьж буй нь Е1 стандарт юм. 
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Хариуцлагатай бизнес эрхэлж,              чанартай бүтээгдэхүүн хэрэглэхийг 
            гол зарчмаа болгоё

ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР ТАНИН МЭДЭХҮЙ

Чанаргүй хавтан хорт хавдар 
үүсгэх хэмжээний аюултай

Сүүлийн үед манайхан Хятадаас орж ирдэг хямд 
чанар муутай хавтангуудаар гэртээ ахуйн тавилга маш 
ихээр хийх болсон. Өөрсдөө хийдэг эсвэл зуун айл 
дээр очоод хавтангаа зүсүүлээд угсардаг бүхэл бүтэн 
групп бас байгаа. Ихэвчлэн гал тогооны тавилга, 
хувцасны шүүгээ, хүүхдийн тоглоомын тавиур, ор 
гэх мэт хийхгүй юм алга өө алга. Тэгээд IKEA-ийн 
тавилгын загвараар бужигнуулж өгнө. Уг нь IKEA- гэр 
ахуйн тавилга нь бусдаасаа арай хямд бас боломжийн 
үнэтэй байдаг. Гэтэл манайхан л болсон хойно 
улам хямдруулах санаатай өөрсдөө хийж эхэлсэн 
. Хийхдээ 100 айл дээр худалдаалагддаг хамгийн 
хямд чанаргүй нэг бүр нь 35К-40К төгрөгийн үнэ 
бүхий ямар стандартын хавтан болох нь тодорхойгүй 
хавтангуудаар хийж байна. Жишээ нь 150К үнэтэй 
жижиг IKEA тавиур, шүүгээ гэх мэтийг уг хавтангаар 
хийхэд 100К болох жишээтэй. хэмнэлт 50К. Энэ бол 
тоглоом биш шүү. Нэг талаас сайхан хямд тавилгатай 
болж байна. Нөгөө талаас тэдгээр хүмүүс яг юугаар 
тавилга хийгээд байгаагаа тэр бүр мэдэхгүй байна. 
Миний хувьд 100 айл дээр хавтан зүсэлт хийдэг 
хэд хэдэн хүнээс энэ талаар асууж лавлаж үзсэн 
бөгөөд эх сурвалжийн мэдээллээс : Дээрх хямд 
хавтангууд нь гаднаас харахад чанартай бөгөөд 
үнэтэй хавтангаас ялгагдахгүй. Яг зүсэлт хийхэд 

маш муухай үнэр гарч толгой өвддөг/ метанолын 
оксидоос гаргаж авсан формальдегид, ууршимтгай 
нэгдлүүд болох цавуу уусгагч, формальдегид цавуу, 
фенол, меламин формальдегид гэх мэт дэгдэмхий 
химийн бодисууд холилдон орсон байдаг/ хөрөөний 
ир гацах хэмжээний том хог химийн нэгдэл байдаг. 
Эсрэгээрээ үнэтэй чанартай хавтангуудыг зүсэх үед 
мод үнэртдэг бөгөөд хөрөөний ирэнд тээглэх хоггүй 
бөгөөд зүсэлт хийхэд сайн гүйдэг гэж байсан. Асуулт 
!!! - Та бид яг юугаар тавилга хийгээд байна ? Дээрх 
хямд хавтангууд нь хүний биед сөрөг нөлөөтэй, бүр 
цаашлаад хорт хавдар үүсгэдэг болох нь тогтоогдсон 
байгаа. Тэгвэл та хорт хавдар үүсгэгчээр тавилга 
хийгээд түүн дээрээ унтаж, түүн дээр хоол хийж, 
хувцсаа хийж байгаагаа мэддэг үү ? Үүгээр тавилга 
хийгээд мэдэгдэх зүйл алга л байна гэх хүмүүс бас 
байна. Шууд эмнэлзүйн шинж тэмдэг илэрч байгаа 
хүмүүс ч байна./толгой өвдөх, нойр хулжих, хамар 
битүүрэх, загатнах гэх мэт / Арай мэдрэг эсвэл 
харшилтай хүмүүст шууд мэдэгдээд байх шиг байгаа 
юм. Бусад нь бол тэгээд бага багаар алхам алхмаар 
хордоод л хорт хавдар луугаа мөлхсөөр л байгаа. 
Учир нь бидний бие организм цаг хугацаа өнгөрөхийн 
хэрээр аливаа зүйлд дасан зохицдог нэг чадвартай 
тул мөнөөх хэд маань маш удаанаар үхэл рүүгээ 
явж байгаагаа өөрсдөө ч мэдэхгүй, мэдрэгдэхгүй ч 
байгаа... Энэ асуудалд одоо анхаарал хандуулахгүй 
бол 15-25 жилийн дараа аюул болно шүү !!! 

А.Алтантуяа 
/E1 стандартыг хэрэгжүүлэгч байгууллагын 

Ерөнхий менежер/

“ ”
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ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТҮНДЭСНИЙ ЧАНАРЫН ӨДӨР ТАНИН МЭДЭХҮЙ
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ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТТАНИН МЭДЭХҮЙДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР

Монгол Улс болон Холбооны Бүгд Найрамдах 
Герман Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан 
“Техникийн хамтын ажиллагааны тухай гэрээ”-ний 
дагуу    Герман Улсын Физик техникийн хүрээлэн /PT-
B/-гээс “Даяаршлын чанарын дэд бүтцийн сан 95276-
01-B58” BMZ Nr. 2018.2021.6 төслийн хүрээнд СХЗГ-
ын Хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалтын 
газарт Зайнаас хэмжих хэт улаан туяаны эмнэлгийн 
термометр (medical IR thermometer) шалгах эталон 
тоног төхөөрөмжийг хандивласан.

ХЭТ УЛААН ТУЯАНЫ ЭМНЭЛГИЙН ТЕРМОМЕТРТ ШАЛГАЛТ 
ТОХИРУУЛГА ХИЙДЭГ БОЛЛОО

Иймд тус газрын Дулаан, даралт, эрүүл мэндийн 
хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын лабораторид 
эмнэлэг болон ААНБ-уудад ашиглагдаж байгаа 
зайнаас хэмжих хэт улаан туяаны эмнэлгийн 
термометр (тандалтын)-т шалгалт тохируулга хийж 
байна. 

Г.Зэсмаа
/ДДЭМХХБЛ-ийн мэргэжилтэн/
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ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг
Стандарт, хэмжил зүйн газар ,

Олон улсын стандартын эзлэх хувь
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ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТ

СХЗГ-ын Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаа-
жуулалтын газрын хөтлөн ажиллуулдаг 
Баталгаажуулалтын мэдээллийн нэгдсэн санд дараах 
мэдээллүүд байрлаж байна. Үүнд:

•	 Бүтээгдэхүүн
•	 Үйлчилгээ
•	 Менежментийн тогтолцоо
•	 Аюулгүйн тэмдэгтэй бүтээгдэхүүн
•	 Импортын баталгаажуулалт

Та бүхэн дээрх мэдээллүүдийг цахим хуудсаар 
авахаас гадна мөн ухаалаг гар утсаараа СХЗГ-
ын “ЧАНАР” аппликейшнийг татаж тухайн 
аппликейшнээр дамжуулан Баталгаажуулалтын 
мэдээллийн нэгдсэн санд холбогдох боломжтой. 
Дээрх мэдээллүүдийг авснаар иргэд, хэрэглэгч та 
бүхэн өдөр тутмын амьдрал, ахуйн хэрэглээ, үйл 
ажиллагаандаа сонголт хийхэд эргэлзэх зүйлгүй 
баталгаажсан бүтээгдэхүүнийг, баталгаажсан 
үйлчилгээг, баталгаажсан байгууллагыг сонгох 
мэдлэг чадвартай, итгэл үнэмшилтэй болох чухал ач 
хобогдолтой юм.  

ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР

Стандарт, хэмжил зүйн газрын албан ёсны цахим 
хуудас болох www.masm.gov.mn сайтад байрших 
“БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН 
САН” буланд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хүчин 
төгөлдөр мөрдөгдөж буй тохирлын гэрчилгээтэй 
БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, АЖ АХУЙН НЭГЖ 
БАЙГУУЛЛАГЫН талаарх мэдээлэл байрлах 
ба хэрэглэгчид та бүхэн нэг дороос стандартын 
шаардлага хангасан аюулгүй, чанартай, баталгаатай 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээллийг авахаас 
гадна менежментийн тогтолцооны олон улсын (ISO 
9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001, HACCP) 
стандартуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн аж 
ахуйн нэгж байгууллагуудын мэдээллийг мөн авах 
боломжтой.  

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САН

ТАНИН МЭДЭХҮЙ




