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Стандартчилал, хэмжил зүйн байгууллагын үе үеийн 
ажилтан, албан хаагчиддаа Стандарт, хэмжил зүйн 
ажилтны өдрийн мэндчилгээг Монгол Улсын Засгийн 
газрын нэрийн өмнөөс болон хувиасаа дэвшүүлж, эрүүл 
энх, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.

Хүн амын хурдацтай өсөлт, үйлдвэржилт, хотжилтын 
явцад хүний буруу үйл ажиллагаа байгалийн хүлэмжийн 
хийг нэмэгдүүлж, манай гарагийн уур амьсгал, 
хүн төрөлхтний амьдралын бүхий л хэлбэрт сөрөг 
нөлөө үзүүлж байгаад Олон улсын стандартчиллын 
байгууллагууд анхаарал хандуулан “Стандартаар эх 
дэлхийгээ хамгаалья” уриан дор “Дэлхийн стандартын 
өдөр”-ийг тэмдэглэж байгааг Монгол Улсын Засгийн 
газар талархан дэмжиж байна.

Монгол Улс “Алсын хараа-2050” урт хугацааны 
хөгжлийн бодлогоороо байгаль орчны тогтвортой 
байдлыг хангах, хүлэмжийн хийн ялгарал багатай, 
хүртээмжтэй “Ногоон хөгжил”-ийг дэмжсэн билээ. 

Тэрчлэн Монгол Улсын Засгийн газар 2020-2024 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөрөө байгалийн баялгийг 
зүй зохистой ашиглах, хүрээлэн буй орчны бохирдол, 
доройтлыг бууруулах, иргэдийн эрүүл орчинд амьдрах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх “Ногоон хөгжлийн бодлого”-ыг 
хэрэгжүүлнэ.

Засгийн газар 2020-2024 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөртөө халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг, 
нийгмийн хүндрэлийг амжилттай даван туулж, хүний 
болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, байгаль орчны 
тэнцвэрт байдлыг хангах, засаглалыг сайжруулах, бүс 
ба орон нутгийг хөгжүүлэх олон зорилго, зорилтуудыг 
тодорхойлон ажиллаж байна.

Шийдлээ хүлээсэн асуудлууд биднийг угтаж байна. 
Та бүхэн Засгийн газрын зорилтыг хэрэгжүүлэх, иргэддээ 
үйлчлэх үүрэг хүлээж, ажлын бодит үр дүнгээр ард 
иргэдийнхээ итгэлийг олж, ачаа үүрч ажиллах болно 
гэдгийг ч бид мэдэрч байна.

Мэргэжлийн энэ өдрийг тохиолдуулан Та бүхэндээ 
эрүүл энх, аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.

Монгол Улсын  
Шадар сайд             Я.СОДБААТАР

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙДЫН 

МЭНДЧИЛГЭЭ

МЭНДЧИЛГЭЭДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР
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2020 онд Дэлхийн стандартын өдрийг “Стандартаар 
эх дэлхийгээ хамгаалах нь” уриан дор тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх гэж байна. 

Жил бүрийн 10 дугаар сарын 14-ний энэ өдөр Олон 
улсын стандартын байгууллага, Олон улсын цахилгаан 
техникийн комисс, Олон улсын харилцаа холбооны 
байгууллагын гишүүд, экспертүүд, дэлхий нийтээр 
хэрэглэх, сайн дурын техникийн баримт бичгийг 
зөвшилцөн боловсруулж, олон улсын стандарт хэлбэрээр 
хэвлэн нийтэлдэг мянга мянган мэргэжилтнүүдийн 
баярын өдөр  юм.  Энэ өдрийг стандартчиллын үйл 
хэрэгт мэдлэг, оюун, сэтгэл зүрхээ зориулж ирсэн 160 
гаруй орны 100 мянга гаруй мэргэжилтнүүд тэмдэглэж 
байна. Монгол улсад энэ өдрийг Стандарт-Хэмжил 
зүйн ажилтны өдөр болгон тэмдэглээд арав гаруй жил 
өнгөрчээ. 

Монгол Улсын чанарын дэд бүтцийн эрх зүйн 
орчныг олон улсын жишигт нийцүүлж  шинэчлэл, шинэ 
хандлагын өнөө үеийн стандартчилал, хэмжил зүйн 
салбарын түүхийг та бид хамтдаа бүтээлцэж байна. Улс 
орны маань нийгэм, эдийн засгийн хөгжилтэй уялдан  
стандартчиллын  үүрэг роль өөрчлөгдсөөр ирсэн бөгөөд 
стандарт нь тогтвортой хөгжилд хүрэх, нийгэм, эдийн 
засаг, байгаль орчны талаар зорилтуудыг хэрэгжүүлэх 
арга хэрэгсэл-хөгжлийн түлхүүр мөн юм.   

2020 онд дэлхийн эдийн засаг шинэ сорилттой 
тулгарч, дэлхий нийтийг хамарсан цар тахалтай нүүр 
тулаад байгаа энэ бодит байдалд  шинэлэг, оновчтой 
шийдлүүдийг боловсруулж, эрсдэлийг бууруулж, 
зайлшгүй өөрчлөлтийг зөөлрүүлж даван туулах нь 
стандартчиллын гол зорилт байх болно.  Ийм  учраас 
энэ жилийн стандартчиллын өдрийг бид “Стандартаар 
эх дэлхийгээ хамгаалах нь” уриан доор тэмдэглэж 
байна. Саяхан батлагдсан Монгол улсын Засгийн газрын 
мөрийн хөтөлбөрт иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд 
амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, нийгмийн болон дэд 
бүтцийн салбарт хүртээмжтэй, чанартай үйлчилгээний 
стандартыг бий болгож, үндэсний стандартуудыг олон 
улсын түвшинд нийцүүлж шинэчлэхээр тусгасан нь 
бидэнд их итгэл, үүрэг хариуцлагыг хүлээлгэж байгаа 
билээ. 

Монгол улсын стандартчиллын байгууллага, Олон 
улсын стандартчиллын байгууллага, Олон улсын 
цахилгаан техникийн хороо, Европын стандартчиллын 
байгууллага болон бүс нутаг гадаад орны 
стандартчиллын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, 
худалдаан дахь техникийн саад тотгорыг бууруулах, 
үндэсний бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өрсөлдөх чадварыг 
сайжруулах зорилтуудын төлөө ажиллаж байна. 
Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газрын 40 гаруй 
тогтоол шийдвэрийн 60 гаруй заалтуудыг хэрэгжүүлэхэд 
стандарт нийгмийн үүргээ гүйцэтгэж байна.  

Түүнчлэн Стандарт, хэмжил зүйн газар нь чанарын 
дэд бүтцийн олон улсын жишгийн дагуу техникийн 
хороодоороо дамжуулан,  60 гаруй салбарын 900 гаруй 
мэргэжилтнүүдийг эгнээндээ нэгтгэж,  мэдлэг оюунд 
тулгуурласан, сайн дурын, зөвшилцөлд суурилсан, 
зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн  стандартуудыг 
бий болгох ажлыг удирдан зохион байгуулж байна.  
Үндэсний стандартчилагчдын ажлын үр дүнд үндэсний 
6500 гаруй стандартын олон улсын түвшин тогтмол 
дээшилж, адилтгасан түвшин 40%-д хүрээд байна.  

Аливаа төрийн нэн тэргүүний зорилт нь улс орны 
болон иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах 
баталгааг хангах  зорилт бөгөөд үүний тулд 8 салбарт 
18 техникийн зохицуулалтуудыг боловсруулахаар 
бодлого боловсруулагчид ажиллаж байна.  Тохирлын 
үнэлгээ, техникийн зохицуулалтын бодлогыг оновчтой 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх үүрэг бидний үүрэг бөгөөд 
энэ салбарт ажилладаг та бүхний зөв хандлага, мэдлэг 
оюун, хүчин чармайлт Монгол улсын хөгжилд тун чухал   
юм.    

Стандарт, хэмжил зүйн  
газрын дарга        Б.БИЛГҮҮН

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН 

МЭНДЧИЛГЭЭ

МЭНДЧИЛГЭЭДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР
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Дэлхий бол манай нарны аймгийн уудам хязгаар дахь амьдралын хөлөг онгоц юм. 
Дэлхий дээрх амьдрал нь нарнаас ирэх энергиэс хамаарна. Гэсэн хэдий ч өнгөрсөн 
зууны туршид хүн төрөлхтөн болон манай орчин үеийн соёл иргэншлийн томоохон 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа нь Дэлхий дээрх байгалийн хүлэмжийн хийг ихээхэн 
хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн. Эдгээр нь бидний уур амьсгалд сөргөөр нөлөөлж, үүнтэй 
зэрэгцэн амьдралын бүхий л хэлбэрт нөлөөлж байна. Үүний зэрэгцээ хүн амын хурдацтай 
өсөлт, хотжилт нь хязгаарлагдмал нөөцийг хариуцлагатай ашиглахыг шаардаж байна.

Манай гараг дээрх хүний үзүүлж буй   нөлөөллийг бууруулахын тулд бидэнд улс төрийн 
хүсэл зориг, тодорхой ажил хэрэг, зөв   арга хэрэгсэл шаардлагатай байна. Олон улсын 
стандарт бол ийм арга хэрэгслийн нэг юм. IEC, ISO, ITU-ийн боловсруулсан олон улсын 
стандартууд нь техникийн бэрхшээл асуудлыг шийдвэрлэх бодит шийдлийг харгалзан 
үздэг баримт бичгүүд байдаг. Эдгээр нь хөгжингүй болон хөгжиж буй орнуудын 
хүрээнд ноу-хау, мэдлэг, туршлагаа өргөн хүрээнд хуваалцахад тусалдаг. Стандартууд 
нь эрчим хүчний хэмнэлт, ус, агаарын чанарын бүхий л асуудлыг хамардаг. Тэдгээр нь 
стандартчилсан протокол, хэмжилтийн аргыг тогтоодог. Стандартыг өргөнөөр ашиглах 
нь аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, үйл явцын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулж, 
хязгаарлагдмал нөөцийг дахин ашиглах, эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэхэд тусалж 
байна.

СТАНДАРТААР ЭХ ДЭЛХИЙГЭЭ 
ХАМГААЛАХ НЬ

ИНЬ БЯО ШУ 

IEC Ерөнхийлөгч

ЭДДИ НЬОРОГЕ

ISO Ерөнхийлөгч                

ХОУЛИНЬ ЧЖАО
ITU Ерөнхий нарийн  

бичгийн дарга

МЭНДЧИЛГЭЭДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР
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ЯРИЛЦЛАГА

ДЭЛХИЙН 
СТАНДАРТЫН 
ӨДӨР 2020 
ПОСТЕРЫН 
УРАЛДААНЫ 
ЯЛАГЧИД

Та хаана амьдардаг вэ?

Би Энэтхэгийн Ноида гэдэг хотод амьдардаг.

Та постерын уралдааны талаар хаанаас 
сонссон бэ?

Би Дэлхийн стандартын өдрийн 
постерын уралдааны талаарх мэдээллийг 
байгууллагынхаа Байгууллагын Үйлдвэрлэлийн 
Форум, Стандартын алба (CIFSC)-аас бүх 
ажилчдад ирүүлсэн и-мэйлээс мэдэж авсан. 

Өөрийн ажил, мэргэжлийн талаар 
дурдахгүй юу:

Би Тата Консултанси Сервис (TCS)-д 
дизайнераар ажилладаг. Дүрслэх урлагийн 
бакалаврын зэрэгтэй. 

Танай ажилд олон улсын стандартуудыг  
хэрэглэдэг үү?

Тийм, бид ISO зэрэг олон улсын стандартуудыг 
ажлын байран дээрээ хэрэглэдэг.

Таны бодлоор дэлхийг хамгаалахад 
стандарт яагаад чухал вэ?

Стандарт нь байгаль дэлхий, хүрээлэн буй 
орчныг хохирол, эндэгдлээс хамгаалахад тус 
болохоос гадна хүний үйл ажиллагаанаас 
үүдсэн хор уршгийг залруулахад хүмүүст түлхэц 
болж өгдөг. 

Та загвараа юунаас урам зориг авч хийсэн 
бэ?

Байгаль эх өөрөө загварын минь сэдэл нь болж 
өгсөн. Би санаагаа цаас хайчилж загварчлах 
техникийг ашиглан гаргасан. Гэхдээ жинхэнэ 
цаас ашиглахгүйгээр дижитал програм хангамж 

ашиглан хийсэн. Дэлхийг аюулгүй байлгаж, 
цэцэглэн хөгжүүлэхийн тулд олон улсын 
стандартуудыг дагадаг янз бүрийн өдөр тутмын 
үйл явдал бүхий эх дэлхийн дүрслэлийг цаасан 
хайчилбарын хэлбэрүүдээр гаргаж өгсөн.  

“Стандартаар эх дэлхийгээ хамгаална” 
уриаг та постертоо ямар байдлаар гаргаж 
өгсөн бэ?

Дэлхий дээр ул мөрөө бараг үлдээдэггүй тийм 
зүйлс тухайлбал, цахилгаан машин, далай 
тэнгисийн амьдрал, эрчим хүчний боломжит 
хувилбарууд зэрэг орчин үеийн дэвшилтэд 
техник технологиудыг постертоо оруулж өгсөн. 
Эдгээр нь олон улсын стандартад нийцдэг учраас 
л ийм үр дүнтэй байдаг гэдгийг харуулахыг 
зорьсон. Тиймээс би олон улсын стандартыг 
дагадаг бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэснээр 
бид эх дэлхийгээ нүүрстөрөгчийн ялгарал, 
хүлэмжийн хий зэрэг нөхөн сэргээхийн аргагүй 
хор хохирлоос хамгаалах боломжтой гэсэн 
санааг илэрхийлэхийг хүссэн юм. Гол санаа нь 
бидний өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэдэг 
өргөн хүрээний хэрэглэгдэхүүнүүд дээр олон 
улсын стандартуудыг хэрэглэж эх дэлхийгээ 
хамгаалдаг гэдгийг хүмүүст ойлгуулах явдал 
юм.  

Танд нэмж хэлэх зүйл байна уу?

Тийм ээ, стандартаар эх дэлхийгээ хамгаалья 
гэсэн санаа надад маш их таалагдсан. Дэлхийг 
хамгаалахад олон улсын стандарт ямар их 
хэрэгтэй болох талаар би маш их судалсан, 
үнэхээр үнэтэй мэдлэг болсон. 

ЯЛАГЧ:Энэтхэг улсаас оролцсон  
Жиоти Бишт (Jyoti Bisht)
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ЯРИЛЦЛАГА

2-Р БАЙРАНД: Энэтхэг улсаас оролцсон 
Авишек Сахүү (Avishek Sahoo)

Та хаана амьдардаг вэ?

Би Зүүн Энэтхэг дэх Баруун Бенгал мужид байдаг Колката, Ховра гээд 
ихэр хотуудын Ховрад нь амьдардаг. Яг нарийн хэлбэл Balitikuri ESI 
Эмнэлгийн хотхонд амьдардаг.

Та постерын уралдааны талаар хаанаас сонссон бэ?

Би энэ постерын уралдааны талаар Тата Зөвлөх үйлчилгээ (TCS) гээд 
байгууллагынхаа Байгууллагын Үйлдвэрлэлийн Форум, Стандартын 
алба (CIFSC)-аас ирүүлсэн и-мэйлээс мэдэж авсан. CIFSC нь дэлхий 
нийтийн стандартыг хөгжүүлэхэд Дэлхийн стандартын хамтын 
ажиллагаа (IEC-ISO-ITU) зэрэг янз бүрийн стандартын хөгжлийн 
байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлж ажилладаг. Мөн TCS нь 10-р сард 
болдог Дэлхийн стандартын өдрийг тэмдэглэдэг. 

Өөрийн ажил, мэргэжлийн талаар дурдахгүй юу?

Би Тата Зөвлөх Үйлчилгээний байгууллагад График дизайнер, видео 
эдитороор ажилладаг. 

Би 2015 онд Энэтхэгийн Дүрслэх урлаг, зургийн коллежын Дүрслэх 
урлаг (Зар сурталчилгааны урлаг)-ийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн. Их 
сургууль: Колкатагийн Рабиндра Бхарати Их сургууль.

Танай ажилд олон улсын стандартуудыг хэрэглэдэг үү?

Миний ажилладаг байгууллагад стандарт, дүрэм журмыг онцгойлон 
авч үздэг. Манай байгууллагад TCS-ийн Нэгдмэл Чанарын 
Менежментийн Тогтолцоо (iQMS) байдаг. Үүнд IEEE, ISO 9001:2000, 
CMMi, SW-CMM, P-CMM болон Six-Sigma зэрэг янз бүрийн тогтсон 
мөрийн хөтөлбөр, туршлагуудаар үйл явц, ажилчид, технологийн 
төлөвшлийг нэгтгэж өгдөг. Чанарын менежментдээ хэрэглэдэг зарим 
стандартуудаас дурдвал:
•	 Хөгжүүлэлтэд чиглэсэн Чадамжийн төлөвшлийн загварын нэгтгэл (CMMi for 

DEV) - iQMS Бичиг баримт, хангамж нийлүүлэлтийн хэрэгслийн тодорхойлолтын 
зураглал гаргах 

•	 Үйлчилгээнд чиглэсэн Чадамжийн төлөвшлийн загварын нэгтгэл (CMMi for 
SVC) - iQMS Бичиг баримт, хангамж нийлүүлэлтийн хэрэгслийн тодорхойлолтын 
зураглал гаргах

•	 ISO 9001 – iQMS Бичиг баримтын зураглал гаргах 
•	 ISO 20000 – iQMS Бичиг баримтын зураглал гаргах
•	 ISO 22301 – iQMS Бичиг баримтын зураглал гаргах

•	 ISO 13485 – iQMS Бичиг баримтын зураглал гаргах
•	 AS 9100 – iQMS Бичиг баримтын зураглал гаргах
•	 TL 9000 – iQMS Бичиг баримтын зураглал гаргах
•	 ISO 14001 – iQMS Бичиг баримтын зураглал гаргах
•	 OHSAS 18001 – iQMS Бичиг баримтын зураглал гаргах
•	 ISO 30102 – iQMS Бичиг баримтын зураглал гаргах
•	 ISO 45001 – iQMS Бичиг баримтын зураглал гаргах
•	 ISO/IEC 27001:2013 – Мэдээллийн аюулгүй байдлын 

менежмент

Таны бодлоор дэлхийг хамгаалахад 
стандарт яагаад чухал вэ?

Бид бүгд өөр өөрсдийн хувийн зорилгод хүрэх 
гээд, ухаалаг, бүтээлч дэлхийг бий болгох 
гээд маш завгүй байдаг. Стандартууд бидэнд 
байгалийн хуулийг хаана эвдэж байна вэ 
гэдгийг сануулж, бидний хийсэн үйлдлийн үр 
дүн эргээд бидэн дээр ирдэг гэдгийг ойлгуулдаг. 
Ийм үг байдаг, юу тарина, түүнийгээ хураана. 
Эх дэлхийг хамгаалахын тулд стандарт байдаг. 
Энэ нь эргээд энэ дэлхий дээрх бүх амьд 
биесийг, хүмүүсийг хамгаална гэсэн үг юм. 
Стандартаар тогтоосон дүрэм журам, чанарын 
менежментийн зөвлөмжүүд бидэнд тогтвортой 
ирээдүйг бүтээхэд тусална. 

Та загвараа юунаас урам зориг авч хийсэн 
бэ?

Миний эргэн тойронд болж буй дэлхий 
ертөнцийн одоогийн нөхцөл, байгаль орчны 
байдлыг ажигласаар ирсэн. Үүнийг зургаар 
буулган хүмүүсийн нүдийг нээхийг хичээсэн.  

“Стандартаар эх дэлхийгээ хамгаална” 
уриаг та постертоо ямар байдлаар гаргаж 
өгсөн бэ?

Энэхүү постертоо хүрээлэн буй орчинд ээлтэй 
элементүүд эх дэлхийг тойрон хүрээлж 
хамгаалж байгаагаар гаргаж, “Стандартаар 
эх дэлхийгээ хамгаална” уриаг бохирдлыг 
зайлуулах шүүлтүүр маягаар дүрсэлсэн. 
Стандартууд дэлхийг хэрхэн хамгаалдгийг би 
ингэж ойлгосон. 

Танд нэмж хэлэх зүйл байна уу?

Гэр бүлийнхэн, найз нөхөд, хамтран ажиллагсад 
гээд бүгдэд нь надад үргэлж итгэж, дэмжиж 
байдагт нь баярлалаа гэж хэлмээр байна. 
Тэдний надад үзүүлсэн итгэлийн ачаар би энэ 
хэмжээний амжилтад хүрсэн юм. Уралдаанд 
материалаа явуулахдаа зүгээр л үзээд алдъя 
гэж бодсоноос биш бүтээл маань сонгон 
шалгаруулалтад тэнцэж, ийм олон хүний 
саналыг авна гэж огт бодоогүй!

Ийм онцгой, олныг хамруулсан санаачилгыг 
гаргасанд Дэлхийн Стандартын байгууллагын 
Хамтын ажиллагааны хамт олонд талархал 
илэрхийлье.

ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР
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3-Р БАЙРАНД:  
Исламын Бүгд Найрамдах  
Иран улсаас оролцсон  
Мохсен Жафари (Mohsen Jafari) 

Та хаана амьдардаг вэ?

Исламын Бүгд Найрамдах Иран улс, Йезд хот

Та постерын уралдааны талаар хаанаас сонссон бэ?

Би уралдааны талаар Ираны Стандарт болон үйлдвэрлэлийн судалгааны хүрээлэнгийн 
албан ёсны зараас олж мэдсэн. Би бас 2017 оны уралдаанд оролцож байсан юм.

Өөрийн ажил, мэргэжлийн талаар дурдахгүй юу?

Би график дизайнер/хүүхэлдэйн киноны зураачаар ажилладаг. Хувцас загвар 
зохион бүтээгчээр бакалаврын зэрэг, график дизайнаар магистрын зэрэгтэй. 

Танай ажилд олон улсын стандартуудыг хэрэглэдэг үү?

Миний ажлын гол мөн чанар нь зургаар дамжуулан ямар нэгэн санааг олонд хүргэх 
явдал байдаг. Үүнийг хийхийн тулд янз бүрийн стандартууд (жнь, ISO 216)-ыг 
дагах шаардлагатай болдог. Мөн өөр өөр соёл, амьдралын нөхцөл байдалтай хувь 
хүмүүст хүргэхийн тулд бүтээлч байх шаардлагатай байдаг. 

Таны бодлоор эх дэлхийг хамгаалахад яагаад стандарт чухал вэ?

Миний хувьд стандартууд бол яг л Библи гэсэн үг. Хүмүүс улаан шугамыг давбал 
өөрсдийгөө гэмтээнэ гэдгийг түүх баталсан. Харин стандарт ийм зүйл болохоос 
сэргийлдэг.

Та загвараа юунаас урам зориг авч хийсэн бэ?

Шувууны үүр бол хамгаалал эрэх газар гэсэн санаанаас авсан. 

“Стандартаар эх дэлхийгээ хамгаална” уриаг та постертоо ямар байдлаар 
гаргаж өгсөн бэ?

Шувуу өндгөө хамгаалахын тулд үүр барьдаг. Мөн үүний гол стандарт нь тогтвортой 
байх явдал байдаг. Би загварынхаа санааг илэрхийлэхийн тулд байгалийн хамгийн 
цэвэр элементийг ашиглахыг хичээсэн юм. 

Өндөг: Дэлхий/амьдралын эх үүсвэр/маш эмзэг бөгөөд хэврэг гэдгийг илэрхийлсэн

Шугамаар бүтээсэн шувууны үүр: стандартыг илэрхийлсэн

Шугам: Хэмжил зүй, стандартын бэлэг тэмдэг 

Өөр хэлэх зүйл байна уу?

Ийм сайхан тэмцээн зохион байгуулсанд баярлалаа.
ISO сэтгүүлээс орчуулсан: 

Тамгын газрын орчуулагч Э.Билгүүнгэрэл
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Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. 
Удахгүй тохиох Дэлхийн Стандартын өдөр болон 
Стандарт, хэмжил зүйн ажилтны өдрийн мэнд 
хүргэе. Юун түрүүнд Стандарт, хэмжил зүйн газар 
2020 оныг “Өөрчлөлт-шинэчлэлтийн жил” болгон 
зарласан. Энэ хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн гол 
ажлуудаасаа товч дурдахгүй юу? 

Сайн байна уу? Баярлалаа. Стандарт, хэмжил зүйн 
сэтгүүлээр дамжуулан уншигч Та бүхэнд Дэлхийн 
стандартын өдөр болон Стандарт, хэмжил зүйн 
ажилтны өдрийн мэндийг хүргэе. Стандарт, хэмжил 
зүйн газраас 2020 оныг “Өөрчлөлт-шинэчлэлтийн жил” 
болгон зарлан салбарын эрх зүйн орчинг шинэчилж, 
үйл ажиллагааныхаа чадавхыг дээшлүүлж Олон улсын 
болон гадаад харилцааны үйл ажиллагааг хөгжүүлэн 
ажиллах, орчин нөхцөлийг сайжруулах, ажлын бүтээмж 
үр нөлөөг дээшлүүлэх, мэдээллийн урсгалыг сайжруулах, 
төрийн үйлчилгээг иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад 
түргэн шуурхай хүргэх, мэдээ мэдээллээр хангах ажилд 
анхаарч ажиллаж байна. Тухайлбал, Хууль эрх зүйн 
хүрээнд шинэчлэн батлагдсан Хэмжил зүйн тухай 
хуульд дагалдан гарах дүрэм, журмуудыг батлуулж, 
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын 
үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуульд зааснаар 
Үндэсний итгэмжлэлийн төв бие даасан байгууллага 
болон Олон улсын жишигт нийцсэн юм. Мөн саяхан 
СХЗГ-ын Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн Массын эталоны 

шалгалт тохируулга, хэмжлийн чадавх(CMC)-ыг Олон 
Улсад хүлээн зөвшөөрч, Олон Улсын Жин хэмжүүрийн 
товчоо(BIPM)-ны цахим санд бүртгэж авсан чухал ач 
холбогдолтой үйл явдал боллоо. Түүнчлэн санал, гомдол, 
мэдээллийн 1800-2525 тусгай дугаар ажиллуулж,  
www.estandard.gov.mn сайтыг бүрэн шинэчилсэн. Мөн 
төр засгийн зүгээс анхаарал хандуулан ажиллаж байна. 
Тухайлбал, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 
Стандарт, хэмжил зүйн газрын томоохон зорилтууд 
тусгагдсан. 

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын 
үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн дагуу 
Стандарт, хэмжил зүйн газраас Итгэмжлэлийн газар 
салж Үндэсний итгэмжлэлийн төв болсон. Олон 
Улсын жишигт энэ нь нийцэж байгаа юу?

Итгэмжлэлийн байгууллага анх Чанарын 
баталгаажуулалтын тухай хуулиар 1994 онд суурь нь 
тавигдаж Геологийн төв лаборатори болон Говь ХК-ийг 
итгэмжилж байсан түүхтэй. Стандартчилал, техникийн 
зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн 
тухай хууль 2017 онд шинэчлэгдэн батлагдсан. Уг 
хуульд зааснаар итгэмжлэлийн байгууллагыг тохирлын 
үнэлгээний байгууллагаас тусад нь бие даасан 
байгууллага болгохоор зохицуулагдсан бөгөөд 2018 
онд Засгийн газрын 270 дугаар тогтоолоор Үндэсний 
итгэмжлэлийн төвийг байгуулсан. Ингээд Шадар сайдын 
2020 оны 8-р сарын 07-ны 82-р тушаалаар Үндэсний 
итгэмжлэлийн төвийн бүтэц,  зохион байгуулалтыг 
баталж, 8-р сарын 13-нд Улсын бүртгэлийн ерөнхий 
газарт бүртгүүлснээр үйл ажиллагааны хувьд тусдаа 
бие даасан болсон. Үндэсний итгэмжлэлийн төв нь 
олон улсын 3 байгууллагатай хамтын ажиллагаатай 
байдаг. Эдгээр 3 байгууллагын гол тавьдаг шаардлага 
нь итгэмжлэлийн байгууллагад тавих олон улсын 
стандарт юм. Энэхүү стандартаар гишүүн байгууллагууд 
тусдаа бие даасан байх ёстой хэмээн заасан байдаг. 
Тиймээс өнгөрсөн хугацаанд хуульд өөрчлөлт оруулж 
Итгэмжлэлийн байгууллагыг бие даасан статустай 
болгосон.

2020 онд Дэлхийн дахиныг хамарсан цар тахал 
гарснаар төрийн байгууллагууд онцгой байдалд 
ажиллах шаардлагатай болсон. Тэгвэл Ковид-19 
цар тахлын эсрэг ямар арга хэмжээг хэрэгжүүлэн 
ажиллаж байгаа вэ?

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ 
ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГА 

Б.БИЛГҮҮН:
СТАНДАРТЫГ ЦАХИМААР 
ХУДАЛДАЖ АВДАГ БОЛНО

ЯРИЛЦЛАГАДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР
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Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсад 6540 стандарт 
байгаагаас 2434 буюу 38 хувь нь олон улсын түвшний 
ISO, ASTM зэрэг олон улсын стандартыг нутагшуулсан 
байна. Стандарт, хэмжил зүйн газар Ковид-19 цар 
тахлын үед өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж олон 
улсын 16 стандартыг үндэсний стандартаар баталсан. 
Мөн  үндэсний  4 стандартыг шинээр боловсруулсан 
ба үүнд дахин ашиглаж болох даавуун маскны 
стандарт, экспортод гарч байгаа эмнэлгийн хамгаалах 
хувцасны стандартыг шинээр боловсруулсан. Хамгаалах 
хэрэгслийн анхны экспорт гарч манайхаас тохирлын 
гэрчилгээ олгосон юм. 

Иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагад төрийн 
үйлчилгээг ил тод, нээлттэй, түргэн шуурхай хүргэх 
хүрээнд ямар ажил хийж байна вэ?

Иргэд үйлчлүүлэгчдээс санал гомдлыг авах, зөвлөгөө 
мэдээлэл өгөх  1800-2525 тусгай дугаарыг ажиллуулж 
эхэлсэн. Мөн www.estandard.gov.mn сайтыг бүрэн 
шинэчилж, цахимаар стандарт худалдаж авах нөхцөл 
боломжийг бүрдүүлсэн. Аливаа иргэн,  аж ахуй нэгж, 
байгууллага стандарт авахдаа заавал өөрийн биеэр 
ирж худалдаж авдаг байсан. Харин удахгүй стандартын 
цахим худалдааг эхлүүлснээр хэн ч бай, хаанаас ч хүссэн 
үедээ интернетээр холбогдоод худалдан авалт хийх 
боломжтой болж байгаа юм. Энэ нь төрийн үйлчилгээг 
иргэд, олон нийтэд илүү түргэн шуурхай,  хүртээмжтэй 
болгоно гэж харж байна. Цаашид бид e-certification 
программ нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Уг программд 
экспортоор гарч байгаа, мөн импортоор ирж байгаа 
баталгаажуулалтад хамрагдсан бүх бүтээгдэхүүний 
мэдээлэл багтах юм. Уг мэдээллийг бид гааль, хяналтын 
байгууллагатай хамтран мэдээллээ хуваалцаад явах 
платформыг үүсгэж байна. Түүнчлэн и-хэмжил зүй 
буюу e-metrology-г бий болгохоор төлөвлөж байна. 
Ингэснээр Монгол Улсад хэрэглэж байгаа бүх хэмжих 
хэрэгслийг бүртгэлжүүлэх дата баазтай болох, давтан 
баталгаажуулалт хэзээ, яаж хийгдэх гэдэг мэдээллийг 
нэг цэгээс авах боломж бүрдэнэ. Мөн иргэд, аж ахуй 
нэгж, байгууллага Стандарт, хэмжил зүйн газартай 
холбоотой санал, хүсэлт, өргөдөл гомдлыг цахимаар 
хүлээн авах, шийдвэрлэх, үйлчилгээг түргэн шуурхай 
авах аппликейшн бий болгохоор ажиллаж байна. 

Стандарт, хэмжил зүйн газраас цахим үйлчилгээг 
нэвтрүүлэх чиглэлээр нэлээд анхаарч ажиллаж 
байгаа юм байна. Удахгүй аппликейшн гарна гэсэн. 
Энэ талаар мэдээлэл өгөхгүй юу?

Бодлогын шинэлэг арга хэрэгслийг туршин нэвтрүүлэх 
зорилгоор Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, 
Төрийн албаны зөвлөл, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр 
“Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн 

албыг төлөвшүүлэх нь” төсөл хамтран хэрэгжүүлж 
байгаа “Бодлогын инноваци-2020” бичил төслийн 
сонгон шалгаруулалтад “Стандарт, хэмжил зүйн 
газраас иргэд, үйлчлүүлэгчтэй тогтоох эргэх холбоог 
сайжруулах” төсөл шалгарсан. Төслөөс санхүүжилтийн 
дэмжлэгтэйгээр Стандарт, хэмжил зүйн газар вэб хуудас  
www.masm.gov.mn сайтыг бүрэн шинэчлэх, 20 аймгийн 
Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийг шинээр вэб сайттай 
болгох, шинээр аппликейшн нэвтрүүлэхээр ажиллаж 
байна. Уг аппликейшн нэвтэрснээр иргэдээс ирсэн 
санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг бүртгэж түргэн шуурхай 
хариу өгөх, хэмжих хэрэгслийн загварын туршилт, 
хэмжил зүйн ажил үйлчилгээ эрхлэх аж ахуй нэгж, 
байгууллагыг бүртгэх, гадаадын болон байгууллагын 
стандартыг бүртгэх, стандарт харах, худалдаж авах, үнэт 
металл хайлах, гулдмайлах, сорьц тогтоох, дотоодын 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баталгаажуулалт зэрэг 
мэдээллийг түргэн шуурхай авах боломж бүрдэх юм. 

Та түрүүн Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
мөрийн хөтөлбөрт Стандарт, хэмжил зүйн газраас 
томоохон зорилтуудыг тусгасан байгаа гэсэн. Ямар 
ямар ажлуудыг тусгасан байгаа вэ? Мөн цаашдын 
зорилтын талаар?

Стандарт, хэмжил зүйн газраас нийт 4 зорилт 7 арга 
хэмжээ тусган ажиллаж байна. Тухайлбал, Стандарт, 
хэмжил зүйн газраас үзүүлж буй үйлчилгээг  цахим 
хэлбэрт шилжүүлэх, мэдээллийн  нэгдсэн санг бий 
болгох ажлын хүрээнд  E-standard, E-certification, E-me-
trology зэрэг цахим мэдээллийн санг бий болгох. Мөн 
үндэсний стандартад эзлэх олон улсын стандартын 
түвшинг  нэмэгдүүлэх, мэргэшсэн тохирлын үнэлгээний 
байгууллагыг бий болгох, дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн 
ажлыг тусгасан. Түүнчлэн Үнэт металлын сорьцын 
хяналтын газрын сорьц тогтоох лабораторийн чадавхыг 
сайжруулах, салбар лабораторийг шинээр байгуулах, 
салбарын эталон тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, 
Стандарт,  хэмжил зүйн газраас үзүүлэх төрийн 
үйлчилгээний нэгдсэн нэг цэгийн үйлчилгээний төв бий 
болгох, орон нутгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсээс 
үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай 
хүргэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх., ажиллах орчин 
нөхцөлийг сайжруулах зэрэг ажлуудыг мөн тусган 
ажиллаж байна. Цаашид бид Засгийн газрын 1996 онд 
батлагдсан 320-р тогтоолоор хэмжил зүйн олон улсын 
СИ системийн хэрэглэх журмыг шинэчлэх, хэмжил 
зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх асуудлыг 9 
сард багтаан Засгийн газраар оруулах хуваарь өгсөн 
байгаа. Монгол Улсын сорьцын хяналтын дүрэм, үнэт 
металл сорьц тогтоох, баталгаажуулах, эрдэнийн чулуу 
тодорхойлох тэдгээрийг бүртгэх журмыг мөн засгийн 
газраар батлуулах шаардлагатай.

ЯРИЛЦЛАГАДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР
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Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулахын 
тулд Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 02 дугаар 
сарын 28-ны өдрийн 62 дугаар  тогтоолоор нийслэлийн 
дүүргүүдэд 2019 оны тавдугаар сарын 15-ны өдрөөс 
түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглосон. Түүнчлэн Засгийн 
газрын 2019 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 43 
дугаар хурлын тэмдэглэлээр нийслэлийн Агаарын 
чанарыг сайжруулах 2, 3 дугаар бүсэд орших айл 
өрхийг угаарын хий мэдрэгчээр хангах үүрэг өгсөний 
дагуу 162.469 өрхөд угаарын хий мэдрэгч төхөөрөмжийг 
суурилуулсан. Энэ ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг 
даргын Тамгын газраас Европын Холбооны “EN 50291-1, 
Gas detectors - Electrical apparatus for the detection of 
carbon monoxide in domestic premises – Part 1: Test meth-
ods and performance requirements” стандартыг орчуулж 
үндэсний хэмжээнд нэвтрүүлэх ажлыг санаачилсан. 

Энэхүү стандартад хувийн сууцанд тасралтгүй ажиллах, 
угаарын хийг илрүүлэхэд зориулан цахилгаанаар 
ажилладаг аппаратын бүтэц, туршилт болон гүйцэтгэлд 
зориулсан ерөнхий шаардлагыг тодорхойлсон. 

Тухайн стандартын зорилго нь чулуужсан эсвэл хатуу 
түлшээр халдаг, эвдэрсэн хэрэгслийг илрүүлж, засах 
эсвэл солих боломж олгох явдал юм. Харин эрүүл 
мэндийн зорилгоор нүүрстөрөгчийн ислийн бага 
түвшнийг хянах нь энэ стандартын зорилго биш болно. 
Угаарын хий илрүүлэгчийг хэлхээний хүчдэл эсвэл 
зайгаар ажиллуулах боломжтой. Энэ аппарат нь ноцтой 
эрсдэлд өртөхөөс урьтаж хариу үйлдэл хийх боломжийг 
оршин суугчдад олгон, угаарын хийн аюултай түвшнийг 
анхааруулахад зориулагдсан. Аппарат нь тодорхой 
дурдсан хэрэглээний нөхцөлд, хувийн сууцанд 
угаарын хий байгааг найдвартай илрүүлж, сонсогдох 
түгшүүрийн дохио өгөх, улаан өнгийн харагдах заагч нь 
тасралтгүй анивчих эсвэл түр зуурын хэмнэлтэй ажиллах 
шаардлагатай. Хэрэв аппаратад гэмтэл гарсан бол 
гэмтлийн анхааруулгыг мөн өгнө.

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын 
газрын Ахлах мэргэжилтэн Б.Ундраа

MNS EN 50291-1:2020 
СТАНДАРТ

ХИЙ ИЛРҮҮЛЭГЧ. ХУВИЙН СУУЦАНД УГААРЫН ХИЙ 
ИЛРҮҮЛЭХЭД ЗОРИУЛСАН ЦАХИЛГААН АППАРАТ.  1-Р ХЭСЭГ: 

ТУРШИЛТЫН  АРГА БОЛОН АЖИЛЛАГААНЫ ШААРДЛАГА 
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ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТ

“УЛААНБААТАР ХОТЫН НӨХЦӨЛД ТОХИРУУЛСАН 
ДИЗЕЛИЙН ТОРТГИЙН ШҮҮЛТҮҮР 

(DPF)-ИЙГ НЭМЭЛТЭЭР ТОНОГЛОЖ ДИЗЕЛЬ 
АВТОБУСНААС ЯЛГАРАХ (PM) ХӨӨ ТОРТГИЙГ 
БУУРУУЛАХ ТӨСӨЛ”

Манай улсад ашиглагдаж байгаа хүхэр ихтэй дизель 
түлшинд ашиглах боломжтой DPF шүүлтүүрийг 2018 оны 
7-8 дугаар сард нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч 
“Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ, “Зорчигч тээвэр 
гурав” ОНӨААТҮГ, Сутайн буянт ХХК-ийн 24 автобусанд 
суурилуулсан ба бодит туршилтаар хар утааг (PM) 97% 
хүртэл бууруулж байна.

Шүүлтүүрийн бохирдлыг автобусан дотор 
суурилуулсан хяналтын дэлгэцээр тогтмол хянадаг 
бөгөөд бохирдсон шүүрийг тусгай зориулалтын 
цахилгаан зууханд хийж өндөр хэмд шатааж цэвэрлэн 
гарсан хар утаа (PM)-ын шүүлтийн хэмжээг жигнэж  
байна. Туршилтаар өдөрт  1 автобусны шүүлтүүрээс 
дунджаар 175 гр хар утаа (PM)-ын ялгарч байгаа 
бөгөөд сарын хэмжилтийн дүнгээр тооцоход дээрх 
25 автобуснаас ялгарах 66.4 кг  хөө тортгийг агаарт 
хаягдахаас сэргийлж байгаа юм.

Дээрх тооцооллоор Улаанбаатар хотын нийтийн 
тээврийн үйлчилгээнд ажиллаж буй их багтаамжийн 
бүх автобусанд энэхүү шүүлтүүр (DPF)-ийг суурилуулсан 
тохиолдолд Хар утаа (PM)-ны жилийн ялгарлыг 43.8 
тонноор бууруулах боломжтой гэсэн тооцоо гарсан.

Төслийн хүрээнд Японы Олон улсын хамтын 
ажиллагааны байгууллага (JICA) болон төсөл 
хэрэгжүүлэгч Комотек ХК-аас Япон улсын Токио хотод 

дизель хөдөлгүүр бүхий тээврийн хэрэгслийг зохицуулсан 
эрх зүйн зохицуулалт, хэрэгжүүлсэн туршлагын талаар 
болон Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх авто тээврийн 
хэрэгслээс үүдэлтэй агаар орчны бохирдлыг бууруулах 
талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд анхаарах 
асуудлын талаар танилцуулах семинарыг 2018 оны 10 
дугаар сард зохион байгуулсан.

Семинарт Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны 
байгууллага (JICA)-ын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын 
орлогч дарга Тамура Эрико, Токио хотын Байгаль орчны 
газрын байгаль орчны асуудал хариуцсан тасгийн дарга 
Орихара Такаэки хүрэлцэн ирсэн бөгөөд ЗТХЯ, НЗДТГ, 
JICA, НТГ, НАББГ-ийн төлөөллүүд оролцсон.

СТАНДАРТ БИЙ БОЛГОХ ШААРДЛАГА, АЧ 
ХОЛБОГДОЛ

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 98 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан “Агаар, орчны бохирдлыг 
бууруулах үндэсний хөтөлбөр”

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын 2017 
оны А/107 дугаар тушаалаар батлагдсан “Агаар, орчны 
бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний төлөвлөгөө”

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 
оны 17/10 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн 
агаарын бохирдлыг бууруулах мастер төлөвлөгөө”

Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хорооны 
2019 оны 19/03 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Авто 
тээврийн хэрэгслээс ялгарах бохирдуулах бодисыг 
бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай”

MNS 6757:2019 СТАНДАРТ
АВТОМАШИНЫ ДИЗЕЛЬ ХӨДӨЛГҮҮРИЙГ  

УТААНЫ ТОРТГИЙН ШҮҮЛТҮҮР (DPF)-ЭЭР ТОНОГЛОХ, 
АШИГЛАХ. ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА
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ТАНИН МЭДЭХҮЙ

 

•	 Нийтийн тээврийн хэрэгсэлд утааны тортгийн шүүлтүүр 
суурилуулах

•	 Шүүлтүүргүй тээврийн хэрэгслийг Нийслэлийн замын 
хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх

•	 Нэмэлт тоног төхөөрөмж болон бусад төрлийн 
бүтээгдэхүүнийг турших

УТААНЫ ТОРТГИЙН ШҮҮЛТҮҮР (DPF)-ИЙН ТУРШИЛТ

“Улаанбаатар хотын Агаарын бохирдлын хяналтын чадавхыг 
бэхжүүлэх төсөл” 2013-2016 он

“Нийтийн тээврийн автобусанд дизелийн тортгийн шүүлтүүр 
(DPF) тавьж хөө тортгийн ялгарлыг бууруулах арга хэмжээг 
баталгаажуулж, нэвтрүүлэх төсөл” 2017-2019 он

Нийслэлийн агаарын бохирдолд дизель хөдөлгүүртэй 
автомашины нөлөөлөл их байгаа нь судалгаагаар 
тогтоогдсон:

•	 Улаанбаатар хотын нийт агаарын бохирдлын 10% 
автомашинаас үүдэлтэй

•	 Үүний 70%-ийг нь нийтийн тээврийн их багтаамжийн 
автобус ялгаруулж байна.

Нэг автомашины жилд ялгаруулж буй хөө тортог (PM)-ийн 
хэмжээ, автомашины төрлөөр, кг

1. 12014 оноос туршигдаж, Монгол орны нөхцөлд үр 
дүнтэй ажиллах нь нотлогдсон.

2. ”Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
асуудал тул эрх зүйн бэлтгэл хангах шаардлагатай.

3. Дизелийн РМ-ийг бууруулах үндсэн арга технологи 
болж олон оронд хэрэгжсэн тортгийн шүүлтүүр 
хэрэглэсэн үр дүн

 

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын газрын 
мэргэжилтэн Д.Төрмөнх

ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР
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ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТ

Аккумуляторын батарейн ангилал, бүтэц

Химийн энергийг цахилгааны энерги болгон хувиргах, 
цахилгаан энергийг химийн энерги болгон хадгалах 
тогтмол гүйдлийн цахилгаан үүсгүүрийг аккумуляторын 
батарей гэнэ.

Аккумуляторын батарейг дараах байдлаар ангилдаг. 
Үүнд:

Техникийн үйлчилгээ хийгдэх байдлаар нь: техникийн 
үйлчилгээ хийгддэг, техникийн үйлчилгээ хийгддэггүй, 
монолитэн,

Зориулалтаар нь: дотоод шаталтат хөдөлгүүрийг асаах 
(стартерийн), зүтгэх хүч гаргах зориулалттай (цахилгаан 
машин, ачигч, зөөврийн болон суурин хэрэгслийн), 
нөөц цахилгаан үүсгүүрийн,

Үйлдвэрлэлийн үе шатаар нь: нэгдүгээр үеийн батарей, 
хоёрдугаар үеийн батарей, гуравдугаар үеийн батарей, 
шингэн электролиттэй, гель хэлбэрийн электролиттой 
зэрэг орно.

Нэгдүгээр үеийн аккумуляторын батарей нь шингэн 
электролиттой, хийцийн хувьд задгай (электролит 
нэмэх таг, хий зайлуулах нүхтэй, техникийн үйлчилгээ 
ба арчилгаа хийх шаардлагатай) ба битүү (электролит 
нэмэх боломжгүй, хий зайлуулах нүхгүй, техникийн 
үйлчилгээ бага хийдэг) гэсэн хоёр янз байдаг.

Хоёрдугаар үеийн батарей нь бин битүү, гель хэлбэрийн 
электролиттэй байх ба гель хэлбэр үүсгэхийн тулд 
хромын давхар ислийг хүхрийн хүчилд хольж өгсөн нь 
ууршилт багатай болсон.

Гуравдугаар үеийн батарей нь шилэн хөвөн сеператорт 
шингээсэн шингэн электролиттой (Absorbed in class Mat-
AGM) байдаг. Хоёр ба гуравдугаар үеийн батарей бин 
битүү боловч дотоод даралт өөрчлөгдөхөд тохируулах 
хийн клапантай байна (1-р зураг).

Аккумуляторын батарейн төрлүүд

а. техникийн үйлчилгээ хийдэг

б. техникийн үйлчилгээ бага хийдэг,

в. техникийн үйлчилгээ хийдэггүй,

г. монолитэн

 Ашиглалтын үед аккумуляторын батарейн электролит 
дундрах процессыг зогсоохын тулд ялгарч байгаа 
устөрөгч ба хүчилтөрөгчийг буцаан нэгтгэх (recombi-
nation) системийг аккумулятор дотор хийж өгснөөр 

MNS 6783:2019 СТАНДАРТ
АШИГЛАЛТААС ГАРСАН ХАР ТУГАЛГАТ-ХҮХРИЙН ХҮЧЛИЙН БАТАРЕЙГ ЦУГЛУУЛАХ, 
ХАДГАЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА 
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электролит нэмэх таггүй бин битүү хийх бололцоог 
олгосон. Ялгарч буй хийг буцаан нэгтгэх хоёр төрлийн 
системийг аккумуляторын батарейн үйлдвэрлэлд өргөн 
хэрэглэж байна.

- Ялгарсан хийг шилэн хөвөн материалаар хийсэн 
сеператорт хадгалж нэгтгэх AGM (Absorbent glass 
mat) технологи. 

- Гель байдалтай электролитэд ялгарсан хийг нэгтгэх 
технологи.

 

 

Бүтэн блокуудыг батарейн гэрний тасалгаа дээгүүр, 
гэрний тасалгаа дундуур, гэрний гадуур гэсэн гурван 
янзаар тугалган холбоосоор холбоно. Аюулгүй байдлыг 
хангах, жин бууруулах үүднээс орчин үед гэрний гадуурх 
холболтыг ашиглахаа больсон.

АККУМУЛЯТОРЫН БАТАРЕЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИНД 
ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨ

 Элементүүд Эзлэх хувь
1 Хар тугалга (шон, холбоос, торны хэсэгт 

агуулагдах зөөлөн)
17,85%

2 Хар тугалганы эсэл  
(идэвхтэй масс шаваасанд агуулагдах)  

19,69%

3 Хар тугалганы сульфат  
(идэвхтэй масс шаваасанд агуулагдах)

20,95%

4 Хар тугалганы сульфит  
(идэвхтэй масс шаваасанд агуулагдах)

2,97%

5 Электролит  
(хүхрийн хүчил, усны  уусмал) 

25,83%

6 Полипропилен  (гэр, их биений 
материал)

10%

7 Бусад элемент (тухайн аккумуляторын 
хийцээс хамаарч: сурьма, 
мышак-хүнцэл, кадми, мипласт, 
поливинилхлорид)

2,71%

Аккумуляторт агуулагдах химийн элементийг хүснэгтэд 
үзүүлэв.

Эндээс үзвэл аккумуляторт хүн амьтан ба байгаль 
орчин маш хортой хар тугалга, түүний нэгдлүүд, түүнчлэн 
хүхрийн хүчил, түүний сульфат, сульфит их хэмжээгээр 
агуулагдаж байна.

Хар тугалга нь хүн ба амьтанд үйлчлэх хорт чанарын 
үзүүлэлтээр нэгдүгээр ангиллын хорт бодист хамаарагдах 
бөгөөд амьд организмд байнга хуримтлагдаж байдаг 
илүү хорт чанартай элемент юм.

Хар тугалга болон түүний нэгдлүүд хүний биед тоос 
хэлбэрээр амьсгалын замаар, хүнсний бүтээгдэхүүнээр 
дамжин хоол боловсруулах системд орж нарийн гэдсээр 
шимэгдэн цусанд орно.

Хар тугалга нь хүний тархи, мэдрэлийн системд 
хүчтэй нөлөөлдөг нэгдүгээр ангилалд багтах хортой хүнд 
металл элемент. Хар тугалга нь хүний бие, организмд 
нэвтрэн орж хуримтлагдсанаар кальци болон төмрийн 
дутагдалд оруулдаг.

•	 Хүнсээр дамжиж хоол боловсруулах системд орсон 
хар тугалга нь нарийн гэдсээр шимэгдэн цусанд 
хуримтлагдана.

•	 Цусанд дахь хар тугалганы 15 орчим хувь нь зөөлөн 
эд, эсэд хуримтлагдана.

•	 Харин 85 орчим хувь нь тулгуур эрхтэн ясанд 
хуримтлагдана.

•	 Хар тугалга нь дархлааг устгадаг.

 

ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэнгээс нийслэлийн зарим 
дүүргүүдэд хийсэн судалгаагаар нийслэлийн Баян бүрд 
орчмын хөрсөнд автомашин засварын газруудын орчимд 
хар тугалга 2413мг/кг буюу байх ёстой хэмжээнээс 24 
хувиар их байгааг тогтоосон байдаг.

Автомашины төвлөрөл ихтэй Сүхбаатар дүүргийн хөрсөн 
дэх хар тугалганы дундаж хэмжээ 132мг/кг буюу хүлцэх 
агууламжаас их байна. Улаанбаатар хотын хэмжээнд 
хар тугалганы агууламж дунджаар хөрсөнд хүлцэх 
хэмжээнээс 4,5 агаарт 2,3 дахин их байна.

Монголд хорт аюулын зэрэглэл өндөрт тооцогддог 
элементтэй ашиглалт дууссан хүхрийн хүчлийн хар 
тугалганы аккумуляторыг ердийн аргаар задлан хар 
тугалгатай хэсгийг хайлуулан цутгамал гулдмай бэлтгэн 
нийт 12 554.7 тн  хар тугалганы гулдмай 2007-2013 
онуудад  экспортолсон гаалийн мэдээ байдаг. Үүнийг 
60А цагийн багтаамжтай аккумуляторт шилжүүлэн авч 
үзэн нэг аккумлятороос 10-12 кг хар тугалга гарсан 
гэж тооцвол нийт 1,2 сая гаруй хаягдал аккумулятор 
боловсруулсан байх тоо гарч байна.Нэг аккумуляторт 
дунджаар 2.5 литр шингэрүүлсэн хүхрийн хүчил агуулдаг 
бол 1,2 сая аккумулятор задлахад 3,1 орчим сая литр 
хүхрийн хүчлийн уусмал ямар ч хараа хяналтгүй асгасан 
байх магадлалтай байна.

БОАЖЯам энэхүү байдлыг хянаж үзээд цаашид 
хар тугалганы гулдмай гаргахгүй байх, автомашины 

ТАНИН МЭДЭХҮЙДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР
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аккумуляторыг боловсруулахгүйгээр экспортлох 
үйл ажиллагааг дэмжих бодлого барьж хаягдал 
аккумуляторын хар тугалгыг хайлуулж гулдмай болгон 
гадагш гаргаж байсан хэд хэдэн газрыг хаалгаад байгаа 
нь зөв шийдвэр байсан.

Гэтэл манай хоёр хөрш ашиглалтаас гарсан 
аккумуляторыг импортоор оруулахаа зогсоосон. Тэгвэл 
бид хааш нь ч гаргаж болохгүй жилд дунджаар 20 
мянга орчим нэмэгдээд байгаа хэрэглээнээс гарсан 
аккумуляторыг яах вэ? Яаж ч болохгүй үнэгүйдээд 
байгаа ашиглалт дууссан аккумулятор хаа сайгүй 
хаягдаж байгаль орчин амьд организмд онцгой хортой 
аюул учруулсаар байна.

Үүнээс гарах гол арга бол ашиглалтаас гарсан 
аккумуляторыг байгаль орчин, хүний эрүүл мэндэд сөрөг 
нөлөөгүйгээр устгах, шаардлага хангасан орчин үеийн 
техник, технологи бүхий зориулалтын байгууламж-
үйлдвэр байгуулах явдал юм.

Ашиглалтаас гарсан аккумуляторыг байгаль орчинд 
хаягдалгүйгээр цуглуулах, хяналт шалгалтын тогтолцоог 
сайжруулах, боловсруулах үйлдвэрлэлийг түүхий эдээр 
найдвартай хангахын  тулд хэрэглэгч шинэ аккумулятор 

авахын тулд хуучин аккумулятораа заавал тушаадаг эрх 
зүйн орчныг бий болгох үүнтэй уялдуулан ашиглалтаас 
гарсан аккумуляторыг цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, 
дахин боловсруулахтай холбоотой стандартыг 
боловсруулах шаардлага гарсан. Холбогдох газруудаас 
судалгаа хийн Олон улсын стандартын баримт бичигт 
тулгуурлан 2019 онд “Ашиглалтаас гарсан хар тугалгат-
хүхрийн хүчлийн батарейг цуглуулах, хадгалах, 
тээвэрлэх, дахин боловсруулах. Ерөнхий шаардлага 
MNS 6783 : 2019”  батлаад байна. Энэхүү стандарт 
нь ашиглалтаас гарсан хар тугалгат-хүхрийн хүчлийн 
батарейг цуглуулах, тээвэрлэх хадгалах, тэдгээрийг 
дахин боловсруулах үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд хамаарах 
юм.

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын  

газрын  мэргэжилтэн Д.Төрмөнх

ТАНИН МЭДЭХҮЙДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР



СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ2020 он, № 318

ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТ

Сэргээгдэх эрчим хүч гэдэг нь байгаль дээр 
тасралтгүй нөхөн сэргээгдэж байдаг энерги бөгөөд үүнд 
нарны эрчим хүч, салхины эрчим хүч, усны эрчим хүч, 
биомассын эрчим хүч, далайн татлага, түрэлтийн эрчим 
хүч, газрын гүний дулааны эрчим багтдаг.

Дэлхийн дулаарал, газрын тосны үнийн өсөлт 
зэрэг нь сүүлийн үед сэргээгдэх эрчим хүчний талаар 
далайцтай судалгаа явуулах, судалгаанд ихээхэн 
хөрөнгө оруулах, үйлдвэрлэх, хэрэглэх үндсэн шалтгаан 
болж байна. Олон улсын эрчим хүчний агентлаг (iea)-
ийн тодорхойлолтоор:

“Сэргээгдэх эрчим хүч нь байгалийн процессоор 
үүсэх ба тасралтгүй нөхөгдөнө. Эдгээр нь нарнаас шууд, 
эсвэл Дэлхийн гүнээс үүсэж болно. Энэ тодорхойлолтод 
нар, салхи, далай, ус, биомасс, газрын гүний дулаан, био 
түлш, сэргээгдэх эх үүсвэрээс үүдэлтэй устөрөгч зэргээс 
гарган авсан цахилгаан, болон дулааныг хамааруулан 
ойлгоно.” гэсэн байна.

САЛХИНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ

Дэлхийн гадаргуу дээр нарны цацраг ижил бус 
хэмжээгээр туссаны улмаас температурын зөрүү үүсч 
үүний улмаас агаар өндөр даралттай хэсгээсээ нам 

даралттай хэсэг рүү шилжих үзэгдэл болдог бөгөөд 
үүнийг хүн төрөлхтөн салхи гэж нэрлэдэг. Агаарын 
урсгалыг салхин турбиныг ажиллуулахад ашиглаж болно. 
Сүүлийн үед түгээмэл хэрэглэгдэж байгаа арилжааны 
журмаар ажиллаж буй салхин турбин генераторууд 
нь 1.5-3 Mегаваттын хүчин чадалтай байна. Турбины 
үйлдвэрлэх эрчим хүч нь салхины хурдны куб зэргээс 
шууд хамааралтай учир салхины хурд ихсэхэд гарган 
авах эрчим хүчний хэмжээ асар ихээр нэмэгдэнэ. Тийм 
учраас салхины хурд тогтмол, өндөр байдаг газрууд 
болох далайн эрэг, өндөр өргөгдсөн уулархаг бүс нутагт 
салхины эрчим хүчийг ашиглах нь тохиромжтой байна.

Салхины хурд үргэлж тогтмол байдаггүй учир 
салхин турбины үйлдвэрлэх эрчим хүч нь тухайн 
турбины суурилагдсан хүчин чадлыг шууд жилийн бүх 
хоногт үржүүлсэнтэй тэнцдэггүй байна. Жилд дунджаар 
үйлдвэрлэх эрчим хүчийг «хүчин чадал ашиглалтын 
коэффициент» (capacity factor) гэж нэрлэдэг. Салхин 
турбины суурилагдсан хүчин чадал ашиглалтын 
коэффициент нь 20-40% байдаг. Жишээлбэл, 1 
мегаватт хүчин чадал бүхий салхин турбины хүчин 
чадал ашиглалтын коэффициент нь 35% гэвэл, уг 
турбин жилд 8,760 МВт-цаг биш, зөвхөн 0.35x24x365 = 
3,066 MВт-цаг, буюу 3,066 МВт.ц цахилгаан эрчим хүч 
үйлдвэрлэнэ.

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧ 
ГЭЖ ЮУ ВЭ? 
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Дэлхийн хэмжээнд салхинаас гарган авч болохуйц 
эрчим хүчний хэмжээ дэлхийн одоогийн эрчим 
хүчний хэрэгцээнээс 5 дахин, цахилгаан эрчим хүчний 
хэрэгцээнээс 40 дахин их байна. Гэвч салхины эрчим 
хүчний станцууд нь асар их хэмжээний талбай шаардана.

Далайн эрэг орчмын салхины хурд нь эх газрынхаас 
~90% их байдаг нь уг бүс ихээхэн ирээдүйтэйг харуулна. 
Салхины хурд мөн өндөр өргөгдсөн уулархаг нутагт 
их байна. Салхины эрчим хүч нь сэргээгдэх эрчим хүч 
бөгөөд үйлдвэрлэх явцад нүүрстөрөгчийн давхар исэл, 
метан зэрэг хүлэмжийн хий ялгаруулдаггүй байна

  

УСНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ

Давсжилтийн ялгаа, температурын ялгаа зэргээс 
үүдэлтэй кинетик энергийг уснаас гарган авах боломжтой 
байна. Ус нь агаараас 800 дахин хүнд байдгийг ашиглан, 
далай тэнгисийн зөөлөн урсгалаас маш их хэмжээний 
энерги гарган авах боломжтой.

Усны эрчим хүчний цахилгаан станц олон байна:

•	 Усан цахилгаан станц - томоохон хэмжээний 
боомт (боомт гэж усан сан үүсгэх зорилгоор 
голын дээр барьсан усны барилга байгууламж 
юм) ашиглан эрчим хүч гарган авах 

•	 Усан цахилгаан станц нь дотроо том оврын 
усан цахилгаан станц болон бага оврын усан 
цахилгаан станц гэж ангилагдана.

•	 Микро усан - 100 КВт хүртэлх эрчим хүч гарган 
авахад зориулсан усан цахилгаан станц.

•	 Боомтгүй усан цахилгаан станц - боомт болон 
далан барьж ашиглахгүйгээр гол болон далайн 
усны кинетик энергийг ашигладаг станц

•	 Далайн энерги - далай болон тэнгисээс эрчим 
хүч гарган авах бүх төрлийн технологийг 
багтаана. Үүнд:

•	 Тэнгисийн урсгалын эрчим хүч - Далайн 
түлхэлтийн эрчим хүчтэй төстэй. Тэнгисийн 
урсгалын кинетик энергийг ашиглана.

•	 Далайн дулааны энергийг хувиргах - Далайн 
усны дээд хэсэг нь дулаан, доод хэсэг нь 
(гүндээ) хүйтэн байна. Энэ дулааны өөрчлөлтийг 
ашиглан эрчим хүч гарган авна. Энэ технологи 
нь одоогоор томоохон хэмжээгээр ашиглагдаж 
эхлээгүй байгаа болно.

Далайн татралт, түрэлтийн эрчим хүч - далайн 
татлага, түрэлтийн энергийг ашиглан эрчим хүч гарган 
авна. Үүнд:

1. Түрэлтийн босоо урсгалыг ашиглах — далайн 
түрэлтээр усан сан усаар дүүрч усан сан дахь 
усны төвшин нэмэгдэх бөгөөд далан усаар 
дүүрнэ. Татлагын үед далангийн гадна тал дахь 

усны төвшин буурч түвшний зөрүү үүсэх бөгөөд 
энэ үед далан доторх усыг турбинээр дамжуулан 
гадагшлуулах үед, потенциал энергийг кинетик, 
механик энергид хувиргаж улмаар цахилгаан 
эрчим хүч гаргаж авдаг.

2. Далайн түрэлтийн хэвтээ урсгалыг ашиглах — 
Энэ нь салхин турбинтай төстэй. Далайн ус нь 
агаараас 800 дахин нягт учир түлхэлтээр үүсэх 
урсгалын кинетик энерги нь асар их байна. Энэ 
кинетик энергийг эрчим хүч болгон хувиргана. 
Хэд хэдэн туршилтын генераторыг одоогоор 
туршиж байна.

Давлагааны эрчим хүч - далайн давлагааны 
энергийг эрчим хүчинд хувиргана. Энэ нь үйлдвэрлэлд 
нэвтэрч эхэлсэн болно. Далайн усны давсжилтыг 
ашиглах - далайн давстай ус болон эх газрын цэнгэг 
усыг ашиглан электродиализ явуулах арга. Энэ арга 
одоогоор туршилтын шатанд байгаа болно.

 

НАРНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ

Нарны эрчим хүчийг ашиглах технологи гэдэгт 
нарны цацрагт агуулагдаж буй энергийг өөр төрлийн 
эрчим хүчинд хувиргах аргууд багтана. Үүнд:

•	 Фотоэлементийн буюу фото цахилгаан үүсгүүр 
ашиглан цахилгаан эрчим хүч гарган авах

•	 Нарны дулааны энергийг ашиглан цахилгаан 
эрчим хүч гарган авах

•	 Нарны энергиэр халсан агаарыг ашиглан 
турбиныг эргүүлэх замаар цахилгаан эрчим хүч 
гарган авах (Нарны цамхаг - Solar updraft tower)

•	 Нарны эрчим хүчээр цахилгаан үйлдвэрлэн эх 
дэлхий рүү дамжуулах нарны нарны хиймэл 
дагуул цахилгаан станцыг ашиглан цахилгаан 
эрчим хүч гарган авах

•	 фотоэлектрохимийн хураагуур ашиглан устөрөгч 
гарган авах

•	 «Нарны яндан» (solar chimney) ашиглан агаарыг 
халааж хөргөх

•	 Нарны дулааныг ашиглан барилга, 
байгууламжийг шууд халаах гэх мэт олон аргууд 
байна.

БИО ТҮЛШ

Ургамал нь фотосинтезээр ургаж, биомасс бий 
болгоно. Биомассыг түлш, эсвэл шингэн түлш болгон 
хувиргаж болно. Эдгээр биотүлшүүдэд биодизель, 
этанол зэргийг хамааруулна. Био түлшийг шатаах 
замаар түүнд агуулагдах химийн энергийг эрчим хүч 
болгон хувиргаж болно.

ШИНГЭН БИО ТҮЛШ

ТАНИН МЭДЭХҮЙДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР
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Шингэн био түлш гэдэгт биоалкоголи буюу этанол, 
био-тос буюу био дизель, мөн ургамлын тос зэрэг 
багтана. Био дизелийг орчин үеийн дизель хөдөлгүүр 
бүхий автомашинд бага зэрэг өөрчлөлт хийн (зарим 
тохиолдолд өөрчлөлт хийлгүйгээр) хэрэглэж болно. Био 
дизелийг хүнсний ногоо, амьтны гаралтай өөх, тосноос 
(липид) гарган авч болно. Био түлшний давуу тал нь 
хөдөлгүүрээс гарах хаяагдал - нүүрстөрөгчийн дан исэл 
болон бусад нүүрс устөрөгч 20-40% бага байна. Чихрийн 
нишингэ зэрэг зарим төрлийн ургамлаас гарган авдаг 
этанол түлшийг дотоод шаталтын хөдөлгүүрт хэрэглэж 
болно. Сүүлийн үед хэрэглэгдэж байгаа E85 түлш нь 
85% этанол, 15% бензинээс бүрдэнэ.

Био түлш нь сүүлийн үед хүнсний аюулгүй байдал, 
их хэмжээгээр мод огтлох зэрэгт нөлөөлж байна гэсэн 
шүүмжлэлд нэлээн өртөж байгаа билээ.

ХАТУУ БИОМАСС

Хатуу биомассыг ихэнхдээ шууд шатаан хэрэглэнэ. 
Энэ нь ойролцоогоор 10-20 MЖ/кг дулаан ялгаруулна. 
Биомассын төрөлд мод, био хаягдал, ургацын хаягдал 
зэргийг багтаан ойлгоно. Ихэнх биомасс тодорхой 
хэмжээний энерги хадгалж байна. Малын баасанд 
тухайн малын хэрэглэсэн энергийн гуравны хоёр нь 
хадгалагдан үлдэнэ. Биомассаас энергийг био реактор 
ашиглан, биохий байдлаар гарган авна. Биомассыг 
орчин үеийн дотоод шаталтын хөдөлгүүрт хэрэглэж 
болохгүй. Шингэн биотүлшүүд илүү зохимжтой болно.

 

БИО ХИЙ

Био хийг хог хаягдал, цаасны үйлдвэрлэл, чихрийн 
үйлдвэрлэл, амьтны гаралтай хаягдлаас гарган авах 
боломжтой. Эдгээр хаягдлууд нь бүгд био хий болох 
метан ялгаруулна. Био хий нь шинж чанарын хувьд 
байгалийн хийтэй ижил шинжтэй байна. Био хийг, хог 

хаягдал ялгаж цэвэршүүлэх, механик болон биологийн 
аргад суурилсан орчин үеийн цэвэрлэх байгууламжийг 
өөрчлөн тоноглох замаар ялган авч болно.

ГАЗРЫН ГҮНИЙ ДУЛААН

Геотермаль энерги гэдэг нь Дэлхийн гүнээс ялгарч 
байгаа дулааны энерги юм. Энэхүү ялгаран гарч буй 
дулааны энергийг цуглуулан ашиглах станц барих нь 
хэдийгээр өртөг ихтэй боловч, үүний ашиглалтын зардал 
нь маш бага байдаг.

Үндсэн гурван төрлийн буюу хуурай уурын (dry 
steam), чийгтэй уурын (flash), хосолсон (binary) төрлийн 
газрын гүний дулааны цахилгаан станц байдаг. Хуурай 
уурын станц нь газрын гүнээс ялгарах уурыг ашиглан 
уурын турбиныг эргүүлэн цахилгаан эрчим хүч, чийгтэй 
уурын станц нь газрын гүнээс ялгарсан чийгтэй уурыг уур 
болон ус болгон ялгаж, улмаар уураар уурын турбиныг 
эргүүлэн цахилгаан эрчим хүч гарган авдаг. Хосолсон 
станцын хувьд, гүнээс гарч ирэх халуун уур, усыг дулаан 
солилцуурт оруулдаг бөгөөд үүгээр дамжихдаа органик 
шингэнийг буцалгадаг. Уг органик шингэн нь ууршиж 
уурын турбиныг эргүүлэх замаар эрчим хүч гарган авдаг.

Эдгээр станцууд нь хэрэглэсэн үлдэгдэл геотермаль 
шингэн, конденсацлагдсан уурыг газрын гүнрүү буцаан 
шахдаг. Монгол улсад эрчим хүчний үр ашиг, эрчим 
хүчний хэмнэлтийн 11, нарны эрчим хүчний техникийн 
14, салхин турбины эрчим хүчний 5 нэрийн стандарт 
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна.

Эх сурвалж: www.worldenergy.org,  
ecc.erc.gov.mn, estandard.gov m

 
Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын газрын 

мэргэжилтэн Ц.Оюунгэрэл

ТАНИН МЭДЭХҮЙДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР
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Энэхүү стандарт нь хувийн хэвшлийн, ашгийн 
бус эсвэл төрийн ямарч хэмжээтэй байгууллагуудад 
тохиромжтой. Мөн байгууллагууд агаарын бохирдол, 
ус, бохирын асуудал, хог хаягдлын менежмент, хөрсний 
бохирдол, уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах, 
дасан зохицох, нөөцийн ашиглалт, үр ашиг зэрэг 
үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчны бүхий л 
асуудлаа сөхөж үзэх шаардлагатай болдог.

ISO менежментийн системийн бүх стандартуудын 
нэгэн адил ISO 14001 нь байгууллагын хүрээлэн 
буй орчны асуудалд хандах хандлага, тогтолцоог 
байнга сайжруулах шаардлага гардаг. Байгууллагын 
стратеги төлөвлөлтийн үйл явцад байгаль орчны 
менежментийн ач холбогдол болон удирдлагын зүгээс 
оролцоог нэмэгдүүлж, байгаль орчныг хамгаалах үйл 
ажиллагаа/гүйцэтгэлийг идэвхжүүлж, эерэг санаачилгыг 
дэмжин ажиллах үүрэг амлалт нэмэгдсэн зэрэг гол 
сайжруулалтууд оруулан, энэхүү стандартыг саяхан 
шинэчлэн боловсруулсан болно.

•	 Байгууллагын стратегийн чиглэлд байгаль орчны 
менежмент илүү нэр хүндтэй байх

•	 Манлайллаас илүү их үүрэг амлалт

•	 Байгаль орчныг хор хөнөөл, доройтлоос 
хамгаалах, Тухайлбал, нөөцийг тогтвортой 
ашиглах, уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах 
зэрэг идэвх санаачилгыг хэрэгжүүлэх

•	 Хөгжлөөс амьдралын төгсгөл хүртэлх хүрээлэн 
буй орчны асуудлуудыг харгалзан үзэхийн тулд 
амьдралын мөчлөгийн сэтгэлгээнд анхаарлаа 
төвлөрүүлдэг

•	 Оролцогч талуудад чиглэсэн харилцааны 
стратеги нэмэх

Өмнөх хувилбар болох 14001:2004 стандартаар 
баталгаажсан байгууллагууд шинэчилсэн стандарт 
хэвлэгдсэнээс хойш 3 жилийн хугацаанд шинэ хувилбар 
луу шилжих боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Олон 
улсын итгэмжлэлийн форумын /www.iaf.nu/ сайтаас 
харах боломжтой.

 
 
БУСАД ХОЛБОГДОХ СТАНДАРТУУД:

ISO 14004 Байгаль орчны менежментийн системийг 
шинээр бий болгох, хэрэгжүүлэх, сайжруулах, бусад 
менежментийн системүүдтэй зохицуулахтай холбоотой 
зөвлөмж, зааварчилгаа 

ISO 14006 Эко дизайныг бусад менежментийн 
системтэй уялдуулах

ISO 14064-1 Хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг 
байгууллагын түвшинд хэмжих, тайлагнах ба устгахад 
тавигдах зарчим ба шаардлага 

 
ISO 14001:2015 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 
МЕНЕЖМЕНТИЙН 

ТОГТОЛЦОО

ISO 14001 бол байгаль орчны менежментийн 
тогтолцоонд тавигдах шаардлагыг тодорхойлсон 
олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандарт бөгөөд 
байгууллагуудад нөөцийг илүү үр ашигтай ашиглах, хог 
хаягдлыг багасгах замаар өрсөлдөх давуу тал, оролцогч 
талуудын итгэлийг олж авч, байгаль орчны гүйцэтгэлийг 
сайжруулахад дэмжлэг болдог. 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН  
ТОГТОЛЦОО ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Байгууллагууд байгаль орчны менежментийн 
тогтолцоог бүрдүүлснээр байгаль орчны асуудлуудаа 
бүхэлд нь тодорхойлж, зохицуулж, системтэйгээр хяналт 
тавьж ажиллах боломжтой болох юм. 

Ингэхдээ байгууллагад өмнө нь бүрдүүлсэн ISO 9001 
чанарын менежмент, ISO 45001 ажлын байрны эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоонуудад 
хялбархан нийцүүлж, уялдуулах боломжтой.  

ТАНИН МЭДЭХҮЙДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР
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ISO 14001-ийн итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалт 
хийлгэхийг заавал шаардахгүй бөгөөд байгууллагууд 
баталгаажуулалт хийлгэхгүйгээр энэхүү стандартыг 
ашиглаж олон давуу талд хүрч болох юм. Гэсэн 
хэдий ч хөндлөнгийн баталгаажуулалт хийлгэснээр 
таны үйл ажиллагааг стандартын шаардлагын дагуу 
хянан шалгаж таны худалдан авагчид, үйлчлүүлэгчид, 
ханган нийлүүлэгчид болон бусад оролцогч талуудад 
стандартыг зохих ёсоор хэрэгжүүлсэн гэсэн мессэж өгөх 
боломжтой юм. Үүнээс гадна зарим байгууллагуудын 
хувьд зохицуулалтын болон гэрээний шаардлагыг 
хэрхэн хангаж байгааг харуулахад тус болдог.

Other standards  
in the family that  
might help
The ISO 14000 family comprises a 
number of standards that comple-
ment ISO 14001, some of which are 
listed below. You can also find more 
information in the brochure Environ-
mental management – The ISO 14000 
family of International Standards, a 
basic introduction to the ISO 14000 
series of standards.
• ISO 14004 provides guidance 

on the establishment, 
implementation, maintenance 
and improvement of an 
environmental management 
system and its coordination with 
other management systems. 

• ISO 14006 is intended to be 
used by those organizations 
that have implemented an 
environmental management 
system in accordance with 
ISO 14001, but can help 
integrate eco-design into other 
management systems.

• ISO 14064-1 specifies principles 
and requirements at the 
organizational level for the 
quantification and reporting of 
greenhouse gas (GHG) emissions 
and removal. 

ISO 14001: 2015-ЫГ ХЭРХЭН ЭХЛҮҮЛЭХ ВЭ?   

ISO 14001 Жижиг бизнес эрхлэхэд шаардлагатай 
зүйлсийн жагсаалтаас гадна хэд хэдэн эх сурвалжид 
стандартыг хэрхэн ашиглах талаар нарийвчилсан 
зааварчилгаа өгдөг ч энд эхлэлээ тавихад зориулсан хэд 
хэдэн зөвлөмжийг оруулав.

Зөвлөгөө 1 - Зорилгоо тодорхойл. Энэ стандартаар 
та юунд хүрэхийг хүсч байна вэ?

Зөвлөгөө 2 - Худалдан авсан стандартын хувилбарыг 
ахлах эсвэл удирдлагаасаа аваарай. Танай байгууллагын 
удирдагчид байгаль орчны менежментийн үр дүнтэй 
тогтолцооны зорилгыг дэмжиж, үйл явцад тууштай байх 
нь зайлшгүй чухал юм.

Зөвлөгөө 3 - Таны хүрээлэн буй орчинд нөлөөлөхтэй 
холбоотой өмнө бий болсон процесс, тогтолцооны 
талаар сайн тоймтой болоорой. Энэ нь таны хүрээлэн 
буй орчны менежментийн системийн үндэс суурийг 
бүрдүүлж, аливаа цоорхойг илүү амархан тодорхойлох 
боломжийг олгоно. 

Орчуулсан: ТГ-ын гадаад  

харилцааын мэргэжилтэн Ш.Тэгшжаргал

How do I get started  
with ISO 14001:2015 ?

A number of resources, including The 
ISO 14001 checklist for small business, provide 
detailed guidance on how to use the standard, 
but here are a few tips to get you started:
Tip 1 – Define your objectives. What do you 
want to achieve with this standard ?
Tip 2 – Get the buy-in from senior manage-
ment. It is essential that the leaders of your 
organization support the objectives of an effec-
tive environmental management system and 
are committed to the process.
Tip 3 – Get a good overview of existing pro-
cesses and systems that are relevant to your 
environmental impact. This will form the basis 
of your environmental management system 
and allow you to more easily identify any gaps.

ТАНИН МЭДЭХҮЙДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР ТАНИН МЭДЭХҮЙДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР
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Олон Улсын Стандартын Байгууллага (ISO)-ын 
2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд Хөгжиж 
буй орнуудад чиглэсэн “ISO 37001:2016 Авлигын 
Эсрэг Менежментийн Тогтолцоо - НҮБ-ын Тогтвортой 
Хөгжлийн Зорилтод хувь нэмэр оруулах хэрэгсэл болох 
нь сэдэвт бүс нутгийн сургалт, семинарыг 2019 оны 12-р 
сарын 9-нөөс 12-р сарын 13-ны өдрүүдэд Малайз улсын 
Куала Лумпур хотод Ази-Номхон далайн бүс нутгийн 
гишүүн улсуудыг оролцуулан зохион байгуулав.

Энэхүү сургалт, семинар нь “ISO 37001:2016 Авлигын 
Эсрэг Менежментийн Тогтолцоо” олон улсын стандарт 
батлагдан гарснаас хойш ISO-ийн зүгээс тус стандартын 
чиглэлээр  зохион байгуулсан анхны сургалт гэдгээрээ 
онцлог юм. 

Тус сургалт, семинар нь 2 үе шаттай зохион 
байгуулагдсан бөгөөд эхний шат 2019 оны 12-р сарын 
9-нөөс 12-р сарын 11-ны хооронд болсон. Сургалт, 
семинарын гол зорилго нь  НҮБ-ын Тогтвортой 
Хөгжлийн Зорилтыг дэмжих хүрээнд ISO стандартууд 
тогтвортой хөгжилд оруулах хувь нэмрийг сурталчлах, 
авлига, хээл хахуулийн асуудлуудыг ойлгох явдал байв. 
Түүнчлэн тэдгээрийн эсрэг тэмцэх ISO 37001-ийг ойлгох, 
уг стандартын ашиг тус, шаардлага, зааварчилгаа болон 
бусад менежментийн тогтолцооны стандартуудтай 
холбогдох холбоосуудыг сурах, дадлагажих байсан юм.

Мөн ISO 37001-ийг дэмжихэд үндэсний стандартын 
байгууллагын гүйцэтгэх үүрэг, ISO-ийн техникийн ажилд 
уригдсан улсуудын идэвхтэй оролцоог өсгөх зэрэг 
асуудлуудыг хамрав. Эхний шатны сургалт, семинарт 
Монгол улсыг төлөөлж Стандарт хэмжил зүйн газрын 
Тамгын газрын дарга Б.Эрдэнэзул болон Стратегийн 
бодлого, төлөвлөлт, дотоод аудитын газрын дарга 
Б.Ууганбаяр нар оролцов.

Харин 2-р шат нь 12-р сарын 12, 13-ны өдрүүдэд “ISO 
37001:2016 Авлигын Эсрэг Менежментийн Тогтолцоо” 
стандартын аудитор бэлтгэх сургалт болсон бөгөөд тус 
сургалтад Ази-Номхон далайн бүс нутгийн 18 улсын 
аудитор оролцсон юм. Энэхүү аудитор бэлтгэх сургалтад 
Монгол улсыг төлөөлж СХЗГ-ын Тамгын газрын дарга 
Б.Эрдэнэзул хамрагдаж, “ISO 37001:2016 Авлигын 
Эсрэг Менежментийн Тогтолцоо” стандартын чиглэлээр 
Монголдоо анхны аудитор болсон байна.

Энгээд уншигч Та бүхэнд “ISO 37001:2016 Авлигын 
эсрэг менежментийн тогтолцоо” стандартын албан ёсны 
танилцуулгыг хүргэж байна.

“ISO 37001:2016 АВЛИГЫН ЭСРЭГ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО - НҮБ-ЫН ТОГТВОРТОЙ 
ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛАХ ХЭРЭГСЭЛ БОЛОХ НЬ” 

СЭДЭВТ БҮС НУТГИЙН СУРГАЛТ, СЕМИНАР

ТАНИН МЭДЭХҮЙДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР
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ISO 37001
АВЛИГА БОЛ МАНАЙ ЦАГ ҮЕИЙН ХАМГИЙН ХОР 
УРШИГТАЙ, ЯРВИГТАЙ АСУУДЛУУДЫН НЭГ ЮМ. 
ҮҮНТЭЙ ТЭМЦЭХЭД УЛС, ҮНДЭСТНИЙ ТӨДИЙГҮЙ 
ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХҮЧИН ЧАРМАЙЛТ ГАРГАЖ 
БАЙГАА Ч АВЛИГА ГЭХ ЗҮЙЛ ГАЗАР АВСАН ХЭВЭЭР 
БАЙНА. 

Жилд 1 триллион гаруй ам.долларыг авлигад өгдгийг 
Дэлхийн Банк тооцоолон гаргасан ба энэ нь улс төрийн 
тогтвортой байдлыг алдагдуулах, бизнесийн өртгийг 
нэмэгдүүлэх, ядуурлыг гааруулах зэрэг аймшигт хор 
уршгийг дагуулж байна. Дэлхийн түвшинд авлига нь 
олон улсын худалдаанд нэлээн их саад тотгор болдог 
бол харин байгууллага дотор ажилтны ёс суртахуунд 
маш сөргөөр нөлөөлдөг байна. 

Дэлхийн улс орнуудын засгийн газар өөрийн 
үндэсний хууль тогтоомж болон олон улсын 
хэлэлцээрүүд, тухайлбал, Авлигын эсрэг НҮБ-
ын Конвенц зэргээр дамжуулан авлигад чиглэсэн 
арга хэмжээ авдаг ч үүнээс илүүг хийх боломжтой. 
Байгууллага доторх бүтцийн өөрчлөлт болон авлигын 
эсрэг соёл нь авлигын эсрэг тэмцэлд ихээхэн хувь 
нэмэр оруулахын зэрэгцээ үндэсний бөгөөд олон 
улсын арга хэрэгслийг дэмжинэ. 

Авлигын эсрэг менежментийн тогтолцоо гэж юу 
вэ?

Авлигын эсрэг менежментийн тогтолцоог аливаа 
байгууллага дотор авлигын эсрэг соёлыг суулгаж, 
зохих хяналтыг хэрэгжүүлэхээр загварчилсан ба 
энэ нь авлигын үйлдлийг илрүүлэх боломжийг 
нэмэгдүүлж, гаралтыг анхнаас нь бууруулна. 

ISO 37001, Авлигын эсрэг менежментийн 
тогтолцоо - Шаардлага, ашиглах зааварчилгаа 
нь авлигын эсрэг менежментийн тогтолцоог бий 
болгох, хэрэгжүүлэх, бэхжүүлэх, сайжруулахад 
чиглэсэн шаардлага, зааварчилгаануудыг өгнө. Уг 
тогтолцоо нь бусад менежментийн тогтолцооноос 
бие даасан хэлбэрээр эсвэл хамтатгасан байдлаар 
хэрэглэж  болно. 

Энэ нь төрийн, хувийн, ашгийн бус салбарууд 
дахь авилгыг хамрах ба аль нэг байгууллагын эсрэг 
авлига юмуу аль нэг байгууллагаас өгсөн авлига, 
гуравдагч этгээдэд өгсөн авлига юмуу гуравдагч 
этгээдээс авсан авлига зэргийг хамарна. Авлига, 
хээл хахууль санхүүгийн болон санхүүгийн бус давуу 
тал, ашигтай байдал гээд хаана ч, ямар ч хэлбэрээр 
байж болно. 

Таны бизнес юмуу байгууллагад хэрхэн үр 
ашиг авчрах вэ?

Авлигын эсрэг менежментийн тогтолцоог 
байгууллагадаа хэрэгжүүлэх, одоогийн ашиглаж буй 
хяналтыг бэхжүүлэхэд тань туслах зорилгоор ISO 
37001-ийг боловсруулсан. Уг тогтолцоогоор авлигын 
эсрэг бодлого нэвтрүүлэх, уг бодлогын биелэлтийг 
хянах хэн нэгнийг томилох, ажилчдыг шалгах, 
сургах, төсөл хөтөлбөрүүд, бизнесийн хамтрагчдыг 
эрсдлийн үнэлгээнд оруулах, санхүү, худалдааны 
хяналтуудыг хэрэгжүүлэх, тайлан, шалгалтын 
журам гаргах зэрэг дараалсан арга хэмжээнүүдийг 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай болдог.  

Авлигын эсрэг менежментийн тогтолцоог 
хэрэгжүүлэхэд удирдлага, дээд менежментийн 
оролцоо шаардлагатай ба бодлого, хөтөлбөр 
нь бүх албан хаагчид хийгээд гэрээт ажилчид, 
нийлүүлэгчид, түншүүд зэрэг гадаад талуудад хүрч 
байх ёстой.

ISO 37001
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Ингэснээр авлига гарч болзошгүй 
эрсдэлийг бууруулахад тусалж, авлигын 
эсрэг хяналтын олон улсад танигдсан сайн 
туршлагыг нэвтрүүлсэн гэдгийг удирдлага, 
ажилчид, эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчид, 
хэрэглэгчид болон бусад бизнесийн 
хамтрагчиддаа харуулж чадна. Мөн ямар 
нэгэн эрүүгийн хэргийн мөрдлөгийн үеэр 
таныг авлигаас урьдчилан сэргийлэх ухаалаг 
алхмуудыг авсан гэдгийг нотлох баримт 
болж өгнө.

ISO 37001 хэнд чиглэгдсэн бэ?

ISO 37001-ийн шаардлагууд нь ерөнхий 
бөгөөд төрөл, хэмжээ, үйл ажиллагааны 
чиглэлийг үл харгалзан, төрийн, хувийн, 
ашгийн бус салбар эсэхийг хамааралгүй 
бүх байгууллага (байгууллагын хэсгүүд)-д 
зориулагдсан. Үүнд төрийн өмчит компаниуд, 
томоохон байгууллагууд, жижиг дунд бизнес 
эрхлэгчид, төрийн бус байгууллагууд багтана. 

Манай байгууллагын авлигатай тэмцэх 
бусад арга хэмжээнүүдтэй ISO 37001 нь 
хэрхэн зохицох вэ?

ISO 37001-ийн шаардаж буй арга 
хэрэгслүүд нь танай байгууллагад одоо 
байгаа менежментийн үйл явц, хяналттай 
тохирохоор загварчлагдсан. ISO 37001-
ийг ISO-н менежментийн тогтолцооны 
стандартуудын Өндөр Түвшний Бүтэц зохион 
байгуулалт (High-Level Structure (HLS)) дээр 
үндэслэсэн. Энэ нь ISO 37001-г одоо ашиглаж 
буй менежментийн тогтолцоо (чанарын, 
хүрээлэн буй орчны, аюулгүйн гм,) –нд 
хялбар нэгтгэж болдог гэсэн үг юм. 

Баталгаажуулалтын тухайд?

Тухайн байгууллага тус стандартыг ISO 9001 
зэрэг ISO-н бусад стандартуудтай ижил дагаж 
мөрдөж байгааг баталгаажуулж болно. 

Танай байгууллагатай холбоотой авлига, 
хээл хахууль гарахгүй гэсэн баталгаа өгч 
чадахгүй ч гэрчилгээ юмуу уг стандартыг 
дагаж мөрдөж буй нь авлигын эрсдлийг 
ихээхэн бууруулж чадахуйц арга хэрэгслийг 
хэрэгжүүлэхэд тань тусална.

Эх сурвалж:  

https://www.iso.org/publication/PUB100396.html 

What is an 
anti-bribery 
management 
system ?
An anti-bribery management system is 
designed to instil an anti-bribery culture 
within an organization and implement 
appropriate controls, which will in turn 
increase the chance of detecting bribery 
and reduce its incidence in the first place.
ISO 37001, Anti-bribery management sys-
tems – Requirements with guidance for use, 
gives the requirements and guidance for 
establishing, implementing, maintaining 
and improving an anti-bribery manage-
ment system. The system can be inde-
pendent of, or integrated into, an overall 
management system.
It covers bribery in the public, private 
and not-for-profit sectors, including brib-
ery by and against an organization or its 
staff, and bribes paid or received through 
or by a third party. The bribery can take 
place anywhere, be of any value and can 
involve financial or non-financial advan-
tages or benefits.

2 – ISO 37001, Anti-bribery management systems

What benefits will it 
bring to my business  
or organization ?
ISO 37001 is designed to help your organization 
implement an anti-bribery management system 
or enhance the controls you currently have. It 
requires implementing a series of measures such 
as adopting an anti-bribery policy, appointing 
someone to oversee compliance with that policy, 
vetting and training employees, undertaking risk 
assessments on projects and business associates, 
implementing financial and commercial con-
trols, and instituting reporting and investigation 
procedures.
Implementing an anti-bribery management 
system requires leadership and input from top 
management, and the policy and programme 
must be communicated to all staff and external 
parties such as contractors, suppliers and joint-
venture partners.
In this way, it helps to reduce the risk of bribery 
occurring and can demonstrate to your manage-
ment, employees, owners, funders, customers 
and other business associates that you have put 
in place internationally recognized good-practice 
anti-bribery controls. It can also provide evidence 
in the event of a criminal investigation that you 
have taken reasonable steps to prevent bribery.

ISO 37001, Anti-bribery management systems – 3
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Монгол Улсын Шадар сайд Я.Содбаатар 2020 оны 9 
дүгээр сарын 7-нд Засгийн газрын тохируулагч агентлаг 
Стандарт, хэмжил зүйн газрын үйл ажиллагаатай 
танилцаж алт хайлуулах, үнэт металл болон эрдэнийн 
чулуунд сорьц тавих үйл явцыг сонирхсон юм. Энэ 
үеэр Стандарт, хэмжил зүйн газрын дарга Б.Билгүүн 
Стандарт, хэмжил зүйн газрын үйл ажиллагаа, бүтэц, 
зохион байгуулалт болон цаашид хийж хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөөг танилцуулсан юм. Стандарт, хэмжил 
зүйн газар нь 2020 оныг “Өөрчлөлт-шинэчлэлтийн жил” 
болгон зарласан бөгөөд энэ хүрээнд хийсэн томоохон 
ажлуудаас дурдъя:

•	 Шинэчлэн батлагдсан Хэмжил зүйн тухай хуулийн 
хүрээнд дагалдан гарах дүрэм, журмуудыг 
батлуулсан;

•	 Ард иргэдийн санал гомдлыг авах, зөвлөгөө мэдээлэл 
өгөх  1800-2525 тусгай дугаарыг ажиллуулж эхэлсэн;

•	 www.estandard.gov.mn сайтыг бүрэн шинэчилсэн 
бөгөөд удахгүй иргэд цахимаар стандарт худалдаж 
авах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхээр ажиллаж 
байна;

•	 Сорьцын хяналтын улсын үзлэгийг явуулсан ба 
энэ хүрээнд аж ахуй нэгжүүдэд худалдаалагдаж 
буй мөнгөн аяганы сорьц стандартын шаардлагыг 
хангаж байгаа эсэхэд шалгалт явуулсан. Нэлээдгүй 
зөрчил илэрсэн бөгөөд ШӨХТГ болон Эрүүгийн 
цагдаагийн газартай хамтран ажиллаж байна;

•	 Эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд стандартын улсын 
үзлэгийг явуулсан бөгөөд энэ хүрээнд 18 техникийн 
зохицуулалт шаардлагатай гэсэн дүгнэлт гарсан. Мөн 
ноолуур хөтөлбөрийн хүрээнд шинээр техникийн 
зохицуулалт боловсруулан Дэлхийн худалдааны 
байгууллагад хүргүүлсэн;

•	 Тохирлын үнэлгээний чиглэлээр 2018 онд засгийн 
газрын 291-р тогтоол батлагдсан. Уг тогтоолоор нийт 

299 бүтээгдэхүүнийг заавал баталгаажуулалтад 
хамруулах ёстой гэсэн зохицуулалт бий болгосон. 
Үүний хэрэгжилт одоогоор 50,2 хувьтай явж байна. 
Бид хэрэгжилтэд дээр илүү анхаарч ажиллана.

Мөн Стандарт, хэмжил зүйн газар Ковид-19 цар 
тахлын үед өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж 
олон улсын 16 стандартыг үндэсний стандарт болгож 
үндэсний 4 стандартыг шинээр боловсруулсан. Үүнд 
дахин ашиглаж болох даавуун маскны стандарт, 
экспортод гарч байгаа эмнэлгийн хамгаалах хувцасны 
стандартыг шинээр боловсруулсан. Өнөөдрийн 
байдлаар Монгол Улсад 6540 стандарт байгаагаас 
2434 буюу 40 хувь нь ISO, ASTM зэрэг олон улсын 
стандартыг нутагшуулсан байна.

Монгол Улсын Шадар сайд Я.Содбаатар Стандарт, 
хэмжил зүйн газрыг хэд хэдэн асуудал дээр анхаарч 
ажиллахыг үүрэг болголоо.

Шадар сайд хэлэхдээ: Чанарын дэд бүтцийн 5 
гол тулгуурын нэг хэмжил зүйн чиглэлээр хөрөнгө 
оруулалт хийх, эталон тоног төхөөрөмжийг шинээр 
авах ажлыг ч Засгийн газар орхигдуулаагүй явж 
ирсэн. Ирэх жилүүдэд Монгол Улсын хөгжлийн 
бодлогын баримт бичигт тусгагдсан арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хийн тоолуур шалгах 
эталон лабораторийг шинээр бий болгох ажлыг шат 
дараатай төлөвлөн гүйцэтгэхийн тулд шаардлагатай 
санхүүжилтийг үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрт тусгаж 
ажиллаж байна. Асуудлыг эрхэлж байгаа Шадар 
сайдын хувьд Эталон тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, 
төсөл хөтөлбөр боловсруулах чиглэлээр гаргах 
санал санаачилгыг дэмжин ажиллах болно гэдгээ 
илэрхийллээ.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

МОНГОЛ УЛСЫН  
ШАДАР САЙД Я.СОДБААТАР 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН 
ГАЗАРТ АЖИЛЛАВ
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СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР 
ИРГЭД, ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧТЭЙГЭЭ 

ЭРГЭХ ХОЛБООТОЙ АЖИЛЛАНА

Бодлогын шинэлэг арга хэрэгслийг туршин 
нэвтрүүлэх зорилгоор Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, 
Төрийн албаны зөвлөл, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр 
“Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг 
төлөвшүүлэх нь” төсөл хамтран хэрэгжүүлж байгаа 
“Бодлогын инноваци-2020” бичил төслийн сонгон 
шалгаруулалтад шалгарсан “Стандарт, хэмжил зүйн 
газраас иргэд, үйлчлүүлэгчтэй тогтоох эргэх холбоог 
сайжруулах” төсөл амжилттай хэрэгжиж байна. 

Төслийн хүрээнд Стандарт, хэмжил зүйн газраас 
үзүүлж буй ажил, үйлчилгээний талаарх судалгааг 
иргэд, үйлчлүүлэгчдээс авч тэдэнтэй тогтоох эргэх 
холбоог сайжруулахтай холбоотой хэлэлцүүлгийг тус 
газраас үйлчилгээ үзүүлдэг үндсэн нэгжүүд болон 
Орхон, Дархан-уул, Сэлэнгэ, Булган аймгийн Стандарт, 
хэмжил зүйн хэлтэстэй хамтран зохион байгуулсан 
байна. Хэлэлцүүлэг зохион байгуулахдаа Системийн 
сэтгэлгээний арга, Загварчлалын сэтгэлгээний аргуудыг 
ашигласан бөгөөд хэлэлцүүлэгт оролцогчид иргэд 
үйлчлүүлэгчийн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хялбар, 
энгийн хүнд сурталгүй, цахим хэлбэрээр авдаг байх нь 
зүйтэй гэж тодорхойлсон байна. 

Санал асуулгад оролцсон хэрэглэгчдийн зүгээс 
Стандарт, хэмжил зүйн газраас баталсан үндэсний 
болон олон улсын стандартуудыг цахимаар харах 
боломжгүй байгаад шүүмжлэлтэй хандаж байсныг гар 
утасны аппликейшн ашиглан шийдвэрлэх хувилбар 
боловсруулан эхний загваруудыг гаргаж 2020 оны 10 
дугаар сард хэрэглээнд нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. 

Аж ахуйн нэгж байгууллагууд хэрэглэх стандартаа 
бүртгүүлэх, хэмжил зүйн ажил үйлчилгээ болон 
дотоодын бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулах хүсэлтийг 
цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэх боломжуудыг судлан 
5 төрлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх 
зураглалыг хэлэлцүүлгийн явцад оролцогч талуудтай 
хамтран гаргасан ба Стандарт, хэмжил зүйн газар, 
орон нутгийн 20 стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн цахим 
хуудсыг иж бүрэн шинэчлэхээр төлөвлөсөн байна. 

Тус байгууллагын удирдлага төслийн багийн гаргасан 
шийдлийн хувилбаруудыг хэрэгжүүлэхэд зориулан 
нэмэлтээр 11.3 сая төгрөгийг шийдвэрлэж өгсөн нь маш 
том дэмжлэг болж байгааг төслийн багийнхан онцолж 
байлаа.

Өнөөдрийн байдлаар тус газар 1800-2525 тусгай 
дугаарыг ажиллуулан хэрэглэгчдийнхээ санал, хүсэлтийг 
хүлээн авч байгаа бол цаашид байгууллагынхаа цахим 
хуудас болон ухаалаг төхөөрөмжид суурилуулах 
боломжтой программ ашиглан иргэд, үйлчлүүлэгчдийн 
санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах загварыг ч 
мөн гарган хэрэглээнд нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. 

Аливаа байгууллага үйлчлүүлэгч, хэрэглэгчдийнхээ 
санал бодлыг сонсож тэдний бизнесийн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхэд эргэх холбоо тогтоох 
алхам хамгийн чухал бөгөөд хэрэглэгчдийн хэрэгцээ 
шаардлагад нийцүүлэн үйл ажиллагаандаа зохион 
байгуулалтын болон бодлогын өөрчлөлтийг оруулж 
байх нь ISO 9001 Чанарын удирдлагын тогтолцооны 
стандарт нэвтрүүлсэн байгууллагын хувьд туйлын чухал 
гэдгийг ч тус байгууллагын албан хаагчид хэлж байлаа. 

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР
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СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН 
“АР ШИЖИР” ТӨСӨЛ

 

Стандарт, хэмжил зүйн салбарын албан хаагчдын 
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд 
2017 оноос “Ар шижир” төслийг эхлүүлсэн. Уг 
төсөл нь  байгууллагын албан хаагчдад зориулсан 
зуслангийн зориулалттай хотхон барих төсөл бөгөөд 
Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2018 оны А/160 
тоот захирамжаар олгогдсон зуслангийн зориулалттай 5 
га газар юм. Тус газар нь Сонгинохайрхан дүүргийн 21 
дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “Ар шижир”-ийн аманд 
байрлах ба Олон Улсын хүүхдийн “Найрамдал” зуслан 
явах чиглэлийн төв замаас 5.8 км-т, баруун талаасаа 
Партизаны сангийн аж ахуй явах чиглэлийн төв замаас 
8.3 км-т байрладаг.  “Ар шижир” төслийн хүрээнд нийт 
60 айлийн орон сууц баригдах ба Стандарт, хэмжил 
зүйн газрын албан хаагчид, өндөр насны тэтгэвэрт 
суусан ахмадууд хамрагдаад байгаа юм. Одоогийн 
байдлаар нийт 60 айлын орон сууцнаас 10 айлын орон 
сууцны барилгын ажил дуусаад байна. Мөн цахилгааны 
ажил 80 хувь, хашаа 100 хувь, худаг 80 хувь, цэвэрлэх 
байгууламжийн газар шорооны ажил 80 хувь, барилгын 
ажил 50 хувийн гүйцэтгэлтэй явж байна. Ингээд орон 
сууц захиалсан албан хаагчдаасаа яагаад энэхүү төсөлд 
хамрагдах болсон талаар тодруулга мэдээлэл авсан юм. 

Тамгын газрын төсөв, санхүү хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн О.Оюунтуяа:
- Миний бодлоор хөрсний бохирдол байхгүй эрүүл, 

эко газар байрлалтай гэдэг нь маш таалагдсан. Бас 
дэд бүтэц буюу бохирын асуудлыг бүрэн шийдэж 
буйд тун таатай байгаа. 

Тамгын газрын хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн 
П.Долгормаа:
- Нэгдүгээрт, үл хөдлөх хөрөнгөтэй болъё гэж бодсон. 

Хоёрдугаарт, эрүүл газар гэдэг нь маш их таалагдаж 
байна. 

Үнэт металлын сорьцын хяналтын газрын дарга 
Д.Бэхбат:
- Байгууллагаас нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 

ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа ажилд идэвхтэй 
оролцоход тун таатай байна. Нөгөө талаас би 
ганцаараа газар аваад, байшин бариад цахилгаан, 
бохир, харуул хамгаалалтаа шийдээд явахад зардал 
их, ажил ч дуусахгүй. Гэтэл бүгдийг нь нэг дор 
шийдээд өгч байгаад тун амар санагдсан. Алдаж 
болохгүй боломж гэж харж байна.

Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн ахлах мэргэжилтэн 
Д.Өнөрбилэг:
- Хамгийн түрүүнд байгаль нь их сайхан санагдсан. 

Яг л хөдөө очсон юм шиг сэтгэгдэл төрж байсан. 
Уул, устайгаа ойрхон, хотын их чимээнээс хол 
хэрнээ хотоос тийм ч холгүй байрлалтай юм билээ. 
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СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН  
САЛБАРЫН ТҮҮХИЙГ  

БҮТЭЭСЭН  АХМАДУУДАА  
ХҮЛЭЭН АВЛАА

Олон Улсын Ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулан 
Стандарт, хэмжил зүйн газрын дарга Б.Билгүүн Стандарт, 
хэмжил зүйн салбарын хөгжил дэвшилд үнэтэй хувь 
нэмэр оруулсан үе үеийн ахмад буурлууддаа 2020 
оны 10 дугаар сарын 2-нд хүндэтгэл үзүүлж хүлээн 
авлаа. Энэхүү арга хэмжээнд 100 гаруй ахмад буурлууд 
хүрэлцэн ирснээс Стандарт, хэмжил зүйн байгууллагын 
түүхийг бичихэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан үе үеийн 
дарга нар болох Б.Равдансамбуу /Улсын төлөвлөгөөний 
комиссын дэргэхэд Үнэ стандартын товчооны дарга, 
Сайд нарын зөвлөлийн дэргэдэх Улсын Стандарт, 
хэмжүүр ба хэмжих хэрэгслийн хэрэг эрхлэх газрын 
дарга 1957-1963/, О.Сампил /Сайд нарын зөвлөлийн 
дэргэдэх Улсын Стандартын газрын дарга 1988-1992/, 
Ж.Хүрэлсүх /Стандарт хэмжил зүйн Үндэсний төвийн 
дарга 2000-2004/ нар ирсэн юм. Стандарт, хэмжил зүйн 
салбарын 97 жилийн түүхийг бүтээхэд үнэтэй хувь нэмэр 
оруулсан та бүхэнд гүн талархал илэрхийлье
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МАССЫН ЭТАЛОНЫ ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА, ХЭМЖЛИЙН ЧАДАВХ(CMC)-ЫГ ОЛОН УЛСАД ХҮЛЭЭН 
ЗӨВШӨӨРЧ, ОЛОН УЛСЫН ЖИН ХЭМЖҮҮРИЙН ТОВЧОО(BIPM)-НЫ ЦАХИМ САНД БҮРТГЭЛЭЭ

Олон улсын жин хэмжүүрийн товчоо(BIPM)-ны түлхүүр 
харьцуулалтын өгөгдлийн сан(KCDB)-д Монгол Улсын 
анхны шалгалт тохируулга, хэмжлийн чадавх(CMC)-ыг 
массын хэмжлийн төрлөөр албан ёсоор бүртгэлээ.

Түлхүүр харьцуулалтын өгөгдлийн сан KCDB гэдэг нь 
Олон улсын жин хэмжүүрийн хороо(CIPM)-ны харилцан 
хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрт (CIPM MRA)-т нэгдсэн 
улс орнуудын хүрээнд тухайн улс орны хэмжил зүйн 
байгууллагын чадавхыг харуулах, чөлөөтэй ашиглах 
боломжтой мэдээллийн сан юм.

CIPM MRA бол Үндэсний хэмжил зүйн хүрээлэнгүүдийн 
хэмжлийн эталоны олон улсын түвшинд дүйцэх чадвар, 
тэдний олгосон шалгалт тохируулгын гэрчилгээг 
харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр бөгөөд одоогийн 
байдлаар 106 улс орон гишүүнчлэлтэй байдаг. Монгол 
Улсыг төлөөлж, Стандарт хэмжил зүйн газар нь 2013 
онд энэхүү CIPM MRA харилцан хүлээн зөвшөөрөх 
хэлэлцээрт нэгдэн орсон юм.

Олон улсад шалгалт тохируулга, хэмжлийн чадавхаа 
хүлээн зөвшөөрүүлэхийн тулд эталоны лабораторийн 
хувьд: 

1. Олон улсын түлхүүр харьцуулалтад амжилттай 
оролцсон байх, 

2. Чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлсэн 
байх, 

3. Ижил түвшний үнэлгээ хийлгэсэн байх зэрэг  
шаардлага тавьдаг. 

СХЗГ-ын Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн массын эталоны 
лабораторийн хувьд 2006 онд Ази, Номхон Далайн 
Хэмжил Зүйн Байгууллага(AРMP)-аас зохион байгуулсан  
APMP.M.M-K6, 2016 онд APMP.M.M-K5 массын эталоны 
олон улсын түлхүүр харьцуулалтуудад тус тус амжилттай 
оролцсон. Массын лабораторийн шалгалт тохируулгын 
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үйл ажиллагаанд ISO/IEC 17025 олон улсын стандартад 
нийцсэн чанарын менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлж, 
2012 онд БНСУ-ын итгэмжлэлийн байгууллага, 2018 онд 
үндэсний итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлэгдсэн 
билээ. 

Массын эталоны лаборатори нь шалгалт тохируулга, 

АЧ ХОЛБОГДОЛ

Аливаа улс орны Үндэсний хэмжил зүйн хүрээлэнгийн 
үйл ажиллагааны хамгийн гол үзүүлэлт нь шалгалт 
тохируулга, хэмжлийн чадавхаа KCDB-д бүртгүүлж, 
олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлснээр үнэлэгддэг. 

Шалгалт тохируулга, хэмжлийн чадавхаа KCDB-д 
бүртгүүлснээр бидний гүйцэтгэсэн хэмжлийн үр дүнг 
олон улсад шууд хүлээн зөвшөөрөх, улмаар олон 
улсын гэрээ хэлэлцээрийн дагуу худалдаан дахь 
техникийн саад тотгорыг бууруулах,  хэмжлийн үр 
дүнгийн үнэн зөв, нэгдмэл байдал хангах, үндэсний 
үйлдвэрлэл, хэмжил зүйн сорилт туршилтын үр дүн 
олон улсад өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх,  хэмжил 
зүйн чиглэлээр олон улс дахь нэр хүнд статусаа 
нэмэгдүүлэх чухал ач холбогдолтой юм.   
     

ТАЛАРХАЛ 

Массын эталоны лабораторийн 
мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулан сургалт, 
зөвлөгөө өгч тусалсан БНСУ-ын Эталон 
эрдэм шинжилгээний хүрээлэн(KRISS)-ийн 
Массын лаборатори, БНХАУ-ын Хэмжил зүйн 
хүрээлэн(NIM)-ийн Массын лабораторийн 
мэргэжилтнүүдэд гүн талархал илэрхийлье.

Стандарт, хэмжил зүйн газар

Хэмжил зүйн хүрээлэн

СХЗГ-ын Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн Массын эталоны 
лабораторийн мэргэжилтнүүд

хэмжлийн чадавхаа үнэлүүлж, бүртгүүлэхээр 2019 онд 
AРMP–д хүсэлтээ гаргаж, бүс нутгийн хэмжил зүйн 
байгууллага, олон улсын хэмжил зүйн байгууллагын 
ижил түвшний үнэлгээнд тэнцсэнээр 2020 оны 7-р 
сарын 15-ны өдөр  Олон улсын жин хэмжүүрийн 
товчоо(BIPM)-ы цахим мэдээллийн сан буюу KCDB-д 
ийнхүү албан ёсоор бүртгэгдлээ. https://www.bipm.org/
kcdb/cmc/quick-search?keywords=mongolia 

Массын эталоны лабораторийн шалгалт тохируулгын 
хэмжлийн чадавх буюу хэмжлийн эргэлзээ нь E2 
нарийвчлалын ангийн туухайны 1 мг – 5 кг хэмжлийн 
хязгаарт бүртгэгдсэн.       

Хүснэгт 1 
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