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МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙДЫН 

МЭНДЧИЛГЭЭ

МЭНДЧИЛГЭЭДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР

Монгол Улсын  
Шадар сайд         Я.СОДБААТАР

Чанарыг эрхэмлэгч Та бүхэнд  “Дэлхийн чанарын 
өдөр”-ийн мэнд дэвшүүлье!  

Олон улсын хэмжээнд 2020 онд чанарын энэ өдрийг 
“Хэрэглэгчийн үнэ цэнэ” уриан дор тэмдэглэж байгааг 
Монгол Улсын Засгийн газар талархан дэмжиж байна.

Дэлхий ертөнц урьд өмнө байгаагүйгээр нийтээрээ 
харилцан хамааралтай гэдгээ  мэдрэх болсон өнөө цагт 
олон улсын хөгжлийн чиг хандлага, нийтлэг шаардлагад 
нийцүүлэн стандартчилал, тохирлын үнэлгээ, итгэмжлэл, 
хэмжил зүйн үйл ажиллагааг шинэ шатанд гаргах нь 
манай Засгийн газрын гол зорилтуудын нэг мөн.

Монгол Улсын Засгийн газар 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааныхаа хөтөлбөрт үндэсний аж үйлдвэрийг 
бодлогоор дэмжиж, уул уурхай, хүнс хөдөө аж ахуй, 
органик хүнсний үйлдвэрлэл, эрчим хүч, аялал жуулчлал, 
бүтээлч үйлдвэрлэл, мэдээлэл технологи, тээвэр логистик 
зэрэг салбаруудыг тэргүүлэх салбар болгон хөгжүүлж, 
төр хувийн хэвшлийн идэвхтэй түншлэлийг бэхжүүлэх 
олон зорилт, арга хэмжээг тусган хэрэгжүүлж эхлээд 
байна.

Олон улсын хэмжээнд ажиллах чадвартай үндэсний 
компаниуд болон дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай 
үндэсний бүтээгдэхүүнийг бий болгохын төлөө Засгийн 
газар бизнес эрхлэгчидтэйгээ бүх талаар хамтран 
ажиллаж байгаа. 

Бид Засгийн газрын нэрэмжит “Үндэсний чанарын 
шагнал”-аар хэрэглэгчдийг чанартай, аюулгүй, 
баталгаатай бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр хангасан; 
үндэсний үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг 
сайжруулсан; экспортыг нэмэгдүүлсэн; импортыг орлох 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж тодорхой үр дүнд хүрсэн; үйл 
ажиллагаандаа чанар, байгаль орчин, хүнсний аюулгүй 
байдлын зэрэг олон улсын менежментийн  тогтолцоог 
амжилттай нэвтрүүлсэн; нийгмийн хариуцлагыг 
хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалгаруулж, 
олон нийтэд сурталчилан алдаршуулдаг юм. 

2020 онд хүн төрөлхтөн “Чанарын өдөр”-өө цар 
тахлын хоёр дахь давалгаа ид эрчимжиж байгаа үед 
тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Дэлхий биднээс алхам 
тутамдаа чанар шаардаж байгааг цар тахал харуулж 
байна. COVID-19 цар тахлаас эдийн засаг, нийгэмд 
учирч буй хүндрэлийг даван туулах, гадаад худалдаа, 
экспортыг дэмжих, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах, 
хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зорилт, арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхээр Монгол Улсын Засгийн 
газар ажиллаж байгаа. 

Чанарыг эрхэмлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, Та бүхэнд Дэлхийн чанарын өдрийг 
тохиолдуулан бүтээсэн бүхэн нь чанартай байхын 
ерөөлийг дэвшүүлж байна.

Хөгжлийн түлхүүр “Чанар”-ыг эрхэмлье!
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Дэлхийн улс орон, олон улсын байгууллагууд жил 
бүрийн 11 дүгээр сард Дэлхийн чанарын өдөр, Үндэсний 
чанарын 7 хоногийг тэмдэглэдэг бөгөөд жилээс жилд 
өргөжин тэлж, чанарын асуудалд олон нийтийн 
анхаарлыг хандуулдаг дэлхий нийтийн томоохон арга 
хэмжээ болон нэгэнт тогтжээ.

Энэхүү арга хэмжээг 2020 онд “Хэрэглэгчийн 
үнэ цэнэ” уриан дор Стандарт, хэмжил зүйн газар, 
Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим, 
Монголын худалдааг дэмжих TRAM төсөл болон 
чанарыг эрхэмлэгч, манлайлагч байгууллагуудтайгаа 
хамтран тэмдэглэж байна.

Чанарын асуудал нь зөвхөн хүний эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдал, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах 
асуудал төдийгүй хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээ, ая тухыг 
хангахтай холбоотой соёл иргэншлийн нэг хэсэг нэгэнт 
болсон. 

Байгууллага, аж ахуйн нэгж нь бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулахын тулд 
хэрэглэгчтэйгээ хамтран ажиллаж, чанарын хэмжүүрээ 
тэдэнтэй байнга хуваалцан, дүн шинжилгээ хийж, 
байнгын сайжруулалт хийх замаар хэрэглэгчийн үнэ 
цэнийг бий болгох нь амжилтад хүргэх түлхүүр болдог.  

Баталгаатай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний ач 
холбогдлыг нэмэгдүүлэх, чанарыг сайжруулахад 
чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжихэд “Дэлхийн чанарын 
өдөр” дэмжлэг үзүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна.

Стандарт, хэмжил зүйн газар нь бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ болон менежментийн тогтолцооны 
баталгаажуулалтын үйл ажиллагаагаар худалдаа, 

үйлчилгээ, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих үндсэн чиг 
үүрэгтэй.   

Олон улсын тохирлын үнэлгээний зарчим хэм 
хэмжээнд нийцүүлэн тохирлын үнэлгээг гүйцэтгэж, 
хэрэглэгчдийг чанартай, аюулгүй, баталгаатай 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр хангах, бүтээгдэхүүний 
чанар, гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх 
зорилгоор баталгаажуулалтын байгууллагын үйл 
ажиллагааг олон улсын жишгийн дагуу хөгжүүлж, 
олон улсын ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, 
HACCP зэрэг менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлж 
гэрчилгээжсэн аж ахуйн нэгжийн тоог нэмэгдүүлэхэд 
дэмжин ажиллаж байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын нэрэмжит “Үндэсний 
чанарын шагнал”-ыг 2015 оноос Шилдэг аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, Шилдэг бүтээгдэхүүн, Шилдэг үйлчилгээ 
номинациар шалгаруулан олгодог уламжлалтай бөгөөд 
одоогийн байдлаар үндэсний 21 аж ахуйн нэгж, 
байгууллага энэхүү шагналыг хүртээд байна. 

Чанарыг эрхэмлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
иргэн та бүхэнд “Дэлхийн чанарын өдөр”-ийн 
мэндийг дэвшүүлэн, хөгжил дэвшлийн төлөө хамтдаа 
урагшилцгаая.  

Стандарт, хэмжил зүйн  
газрын дарга       Б.БИЛГҮҮН

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН 

МЭНДЧИЛГЭЭ

МЭНДЧИЛГЭЭДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР 
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Дэлхийн Чанарын өдөр, Үндэсний чанарын 7 хоногийг 
тохиолдуулан Стандарт, хэмжил зүйн газрын Бүтээгдэхүүн, 
тогтолцооны баталгаажуулалтын газрын дарга  
В. Ганзоригтой ярилцлаа. 

Сайн байна уу? Танд Дэлхийн Чанарын өдрийн 
мэнд хүргэе. Юун түрүүнд Дэлхий дахинд яагаад 
Чанарын өдрийг тэмдэглэдэг болсон бэ? Мөн уг 
өдрийг тэмдэглэх нь ямар ач холбогдолтой талаар 
яриагаа эхлүүлье гэж бодож байна.

- Баярлалаа. “Дэлхийн Чанарын өдөр” жил 
бүрийн 11 дүгээр сард тохиодог бөгөөд 1989 оноос 
эхлэн Дэлхий нийтээр тэмдэглэдэг уламжлалтай 
болсоор өдийг хүрчээ. Жил бүр энэ өдрийг тодорхой 
уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлдэг бөгөөд олон нийтэд 
чанарын талаар мэдээлэл өгөх, тэр зүг рүү олон нийтийн 
анхаарлыг хандуулах зорилготойгоор тухайн уриаг 
гаргадаг. Ер нь уг өдрийн гол зорилго нь улс орны 
нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгахад чанар, 

чанарын дэд бүтцээр хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх, олон 
улсын чиг хандлагатай нийцэж ажиллах, хөгжихөд 
бид юуг хийх, хийсэн байх талаар ярилцдаг. Түүнчлэн 
чанарын төлөө эрмэлзэл, зорилготой ажиллаж байгаа 
аж ахуйн нэгж, байгууллага, хувь хүмүүсийн ажлын 
ололт амжилтыг дүгнэдэг бөгөөд тэдний санал бодлыг 
сонсох, харилцан мэдээлэл солилцож, төрийн бодлого, 
хөтөлбөр, үйл ажиллагааны мэдээллийг чуулганд 
оролцогчдод хүргэхэд оршдог юм.

Жил бүр тодорхой уриан дор тэмдэглэдэг гэлээ. 
Тэгвэл энэ жилийн “Чанарын өдөр”-ийн уриа 
болоод онцлог нь юу вэ?

- Энэ жилийн Чанарын өдрийг “Хэрэглэгчийн үнэ 
цэнэ” гэсэн уриан дор тэмдэглэж байна. Үйлдвэрлэгч 
нь зах зээл дээр хэрэглэгчийн шаардлагыг хангасан 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нийлүүлэх үүрэгтэй бөгөөд 
хэрэглэгч нь чанарын түвшинд үнэлгээ өгдөг чухал 
субъект гэдгийг ойлгох нь чухал.

Уг арга хэмжээг Үндэсний чанарын хөтөлбөрт 
заасны дагуу Стандарт, хэмжил зүйн газар, Монголын 
Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн танхим хамтран 
жил бүр зохион байгуулж ирсэн. 

“Үндэсний чанарын шагнал”-ын талаар 
тодруулаач. Ямар журмаар шалгаруулдаг вэ?

- Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан 
“Үндэсний чанарын шагнал олгох журам”-ын дагуу 
шалгаруулалтын ажлын хэсэг томилогдон жил бүр 
“Шилдэг байгууллага”, “Шилдэг бүтээгдэхүүн”, 
“Шилдэг үйлчилгээ” гэсэн 3 номинацаар Аж ахуйн 
нэгж, байгууллагуудыг шагналд нэр дэвшүүлж, 
шалгаруулалтыг зохион байгуулдаг. Одоогоор Чанарын 
шагнал хүртсэн 21 Аж ахуйн нэгж, байгууллага байна. 
Энэ жилийн чуулганы арга хэмжээг бид 11 дүгээр 
сарын 12-ны өдөр МҮХАҮТ-ын Их танхимд зохион 
байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэхүү шагналд 
өрсөлдөх Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд материалаа 
11 дүгээр сарын 6-ны өдрийн дотор ирүүлэх ёстой. 
Идэвхтэй оролцож, нэрээ дэвшүүлээрэй гэж уриалъя. 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, 
ТОГТОЛЦООНЫ 

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН 
ГАЗРЫН ДАРГА 

В.ГАНЗОРИГ:

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ 
ХАНАМЖ ХЭР УДААН 
ХАДГАЛАГДАЖ БАЙНА ГЭДГЭЭР 
ЧАНАРЫГ ХЭМЖДЭГ

ЯРИЛЦЛАГАДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР 
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ЯРИЛЦЛАГАДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР 

Чанарыг эрхэмлэдэг, чанарыг түгээдэг бүх Аж ахуйн 
нэгж, байгууллагуудад нээлттэй гэдгийг хэлмээр байна. 

Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын 
газраас хийгдэж байгаа сүүлийн үеийн ажлуудаас 
дурдахгүй юу?

- Засгийн газрын 344-р тогтоолоор батлагдсан 
“Үндэсний чанарын хөтөлбөр” хэрэгжээд энэ онд 
дуусгавар болно. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийг дүгнэх, 
цаашид үргэлжлүүлэн сунгах асуудлаар ярилцаж 
шийдвэрлэх юм. Мөн Монголын худалдааг дэмжих 
“TRAM” төсөлд Стандарт, хэмжил зүйн газар шууд 
байдлаар оролцоогүй ч гэсэн тодорхой хэмжээнд 
хамтран ажиллаж байна. Тухайлбал, аудиторуудынхаа 
ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Олон улсын зайн 
сургалтуудыг үе шаттайгаар авч байна. Одоогийн 
байдлаар ISO 45001, ISO 14001 гэсэн стандартуудаар 
төв, орон нутгийн 200-аад албан хаагчдыг оролцуулсан 
сургалт зохион байгуулсан. Цаашид “TRAM” төсөлтэй 
хамтраад Халал стандарт, түүний баталгаажуулалтын 
чиглэлээр, мөн ISO 22000 стандартын сургалтуудыг 
авахаар төлөвлөж байна. 

Дараагийн нэг томоохон ажил бол Засгийн газрын 
291-р тогтоолын хэрэгжилтийг сайжруулах, хамрах 
хүрээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлуудыг хийж 
байна. Үүний нэг нь 11-р сард Шадар сайдын ивээл 
дор Улсын хилээр нэвтэрч байгаа болон зах зээл дээр 
худалдаалагдаж байгаа бүтээгдэхүүнийг тохирлын 
баталгаатайгаар нийлүүлэх зорилгоор холбогдох яамд, 
төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, ААНБ-ын 
төлөөллийг оролцуулсан хуралдаан зохион байгуулахаар 
төлөвлөж байна. Тус хуралдаанаар дотоод орчин, өргөн 
тээвэрлэх төхөөрөмж, барилгын материалын чанар, 
аюулгүй байдал зэрэг тулгамдаж буй асуудлуудыг 
хөндөж, тодорхой чиглэл, шийдвэрт хүрэх юм. 

Стандарт, хэмжил зүйн газраас үзүүлж буй 
үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, мэдээллийн 

УГ ӨДРИЙН ГОЛ ЗОРИЛГО НЬ УЛС ОРНЫ НИЙГЭМ, 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ХУРДАСГАХАД 
ЧАНАР, ЧАНАРЫН ДЭД БҮТЦЭЭР ХЭРХЭН ДЭМЖЛЭГ 
ҮЗҮҮЛЭХ, ОЛОН УЛСЫН ЧИГ ХАНДЛАГАТАЙ 
НИЙЦЭЖ АЖИЛЛАХ, ХӨГЖИХӨД БИД ЮУГ ХИЙХ, 
ХИЙСЭН БАЙХ ТАЛААР ЯРИЛЦДАГ.

нэгдсэн санг бий болгох ажлын хүрээнд E-certifica-
tion цахим мэдээллийн санг бий болгож байгаа. Энэ 
талаар?

- Цахим шилжилтийг Монгол Улс ойрын 5 жилийн 
хугацаанд төрийн үйлчилгээний бүх байгууллагуудад бий 
болгох зорилт тавьсан. Энэ ажлын хүрээнд E-mongolia 
болон гадаад худалдааны цахим цонх, нэгдсэн порталд 
нэгдэхээр ажиллаж байна. Түүнчлэн манай газрын хувьд 
гадаад худалдаанд ашиглах экспортын гэрчилгээ бичдэг 
e-certification программыг бүрэн шинэчилж байна. Энэ 
программ шинэчлэгдсэнээр нэгдүгээрт, 20 аймгийн 
салбар, хэлтсүүдийн үйл ажиллагаатай нягт уялдаатай 
ажиллаж бодлого арга зүйгээр хангах, хөдөө орон нутаг 
дахь баталгаажуулалтын ажлын хяналт сайжрах юм. 
Хоёрдугаарт, салбарын хэмжээнд мэдээллийн нэгдсэн 

сантай болно. Цаашид гадаад худалдаанд оролцогч 
бусад байгууллагуудтай цахим үйлчилгээгээ холбохоор 
ажиллаж байгаа бөгөөд гадаад худалдааг хөнгөвчлөх 
томоохон ахиц дэвшил болно хэмээн үзэж байна. 

Та чанарын өдрийг тохиолдуулан мэндчилгээ 
дэвшүүлнэ үү?

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж хэр удаан хадгалагдаж 
байна вэ гэдгээр чанарыг хэмждэг бөгөөд хэрэглэгч 
дахин ирэхийг чанар гэж хэлж болно. Ингээд нийт 
хэрэглэгч, үйлдвэрлэгчиддээ Дэлхийн чанарын өдрийн 
мэндчилгээг дэвшүүлж, ажлын өндөр амжилт хүсье.
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МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР 

1989 оноос эхлэн дэлхий нийтээр 
“Дэлхийн чанарын өдөр”-ийг тэмдэглэн 
ирсэн уламжлалтай бөгөөд энэ арга 
хэмжээ жилээс жилд улам өргөжин 
тэлж, чанарын асуудалд олон нийтийн 
анхаарлыг хандуулах, чанарын 
мэдлэгийг олгох томоохон арга хэмжээ 
болж нэгэнт тогтжээ.

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 болон бусад менежментийн 
тогтолцоог хэрэгжүүлж, хөгжүүлэх 
зорилгоор Монгол Улсын Засгийн 
газар 2002 онд “Чанарын болон 
байгаль орчны менежмент”-ийг 
дэмжих үндэсний хөтөлбөр, 2016 онд 
“Үндэсний чанарын хөтөлбөр”-ийг 
баталсан бөгөөд 2002 оноос эхлэн 
жил бүрийн 11 дүгээр сард Үндэсний 
чанарын долоо хоног, Үндэсний 
чанарын чуулганыг зохион байгуулдаг 
уламжлалтай болсон. 

Жил бүрийн “Үндэсний чанарын 
чуулган”-д төрийн болон төрийн бус 
байгууллагын 200 гаруй төлөөлөл 
оролцдог бөгөөд тухайн жилийн 
уриа болон бусад холбогдох сэдвээр 

илтгэл мэдээлэл, хэлэлцүүлгүүдийг 
зохион байгуулж харилцан туршлага 
солилцдог. 

2015 оноос эхлэн хэрэглэгчдийг 
чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр 
хангаж, үндэсний үйлдвэрийн 
өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх 
талаар санаачилга гаргаж, тодорхой 
үр дүнд хүрсэн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагыг 3 төрлөөр шалгаруулж 
“Үндэсний чанарын шагнал”-ыг 
олгож алдаршуулж байна. Энэхүү 
арга хэмжээнд байгууллага, аж 
ахуйн нэгжийг өргөнөөр оролцуулах, 
мэдээллийг хүргэх, үйл явцыг 
тодорхой болгохын тулд Монгол 
Улсын Шадар сайдын 2018 оны 108 
дугаар тушаалаар “Үндэсний чанарын 
шагнал олгох журам”-ыг батлан 
гаргасан байна. 

Шагнал хүртсэн аж, ахуй нэгж 
байгууллагууд журмын дагуу үндэсний 
чанарыг шагналыг илэрхийлэх 
таних тэмдгийг холбогдох хууль 
тогтоомжийн шаардлагын хүрээнд 
зар сурталчилгаа, хэвлэмэл хуудас, 
бүтээгдэхүүний хаяг шошго, сав 
баглаа боодолд загвар хэмжээсийн 
дагуу томруулах буюу багасгаж 
хэрэглэх боломжтой. Энэхүү таних 
тэмдэг нь тухайн байгууллагыг 
чанартай, аюулгүй бараа бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээгээр хангаж буйг илэрхийлж 
байгаа юм.

ҮНДЭСНИЙ 
ЧАНАРЫН ШАГНАЛ 
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ҮНДЭСНИЙ ЧАНАРЫН ШАГНАЛ АВСАН БАЙГУУЛЛАГА, 
АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮД

Он Шагналын төрөл Байгууллага,  
аж ахуйн нэгжийн нэр

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ,  
үйл ажиллагааны чиглэл 

2015

Шилдэг бүтээгдэхүүн

Хөвсгөл их тайга ХХК Монгол цай 

Эрдэнэт хивс ХХК Атилла бренд

Хатан сүйх ХХК Үхрийн ясны өтгөрүүлсэн шөл 

Шилдэг үйлчилгээ

Само институт ХХК
Хүнсний эрдэм шинжилгээний 
үйлдвэрлэл 

Монложистикс Ворлдвайд ХХК Тээвэр ложистикийн үйлчилгээ

Туушин ХХК Тээвэр ложистикийн үйлчилгээ

Шилдэг ААН

М Си Эс Кока кола ХХК Хүнсний үйлдвэрлэл

Тэсо групп Хүнсний үйлдвэрлэл 

Мах маркет ХХК Хүнсний үйлдвэрлэл 

2016

Шилдэг бүтээгдэхүүн Говь ХК Ноолууран сүлжмэл бүтээгдэхүүн

Шилдэг үйлчилгээ Лоудстоне Могул ХХК Катерингийн үйлчилгээ

Шилдэг ААН Клин энержи ХХК
Сэргээгдэх эрчим хүчний 
үйлдвэрлэл 

2017

Шилдэг бүтээгдэхүүн Агь ХХК Лапша брэнд

Шилдэг үйлчилгээ Нью жуулчин турс ХХК Зочлох үйлчилгээ

Шилдэг ААН Витафит инвест ХХК Хүнсний үйлдвэрлэл

2018

Шилдэг бүтээгдэхүүн Ханбогд кашимер ХХК Самнасан ноолуур 

Шилдэг үйлчилгээ
Тера экспресс ХХКТера экспресс 
ХХК экэ

Тээвэр ложистикийн  
үйлчилгээ

Шилдэг ААН Энержи ресурс ХХК Уул уурхайн үйлдвэрлэл 

2019

Шилдэг бүтээгдэхүүн Эко ноос ХХК
Хонины ноосон барилгын дулаан 
тусгаарлагч материал

Шилдэг үйлчилгээ
Арьсны өвчин судлалын 
үндэсний төв

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

Шилдэг ААН М Си Эс интернейшнл ХХК Эрчим хүчний чиглэлээр 

 

БТБГ-ын мэргэжилтэн Ч.Отгонцэцэг

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР 
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ТЕХНИКИЙН 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
СУРГАЛТ БОЛЛОО

 

Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн техникийн зохицуулалтыг 
2008 онд Засгийн Газрын 159 дүгээр тогтоолоор, Сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд мөрдөх техникийн зохицуулалтыг 
2011 онд Засгийн газрын 304 дүгээр тогтоолоор баталсан ба тус 
техникийн зохицуулалтууд хэрэгжиж эхлээд 12 жил болсон байна.

Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн техникийн зохицуулалт 
нь Спиртийн үйлдвэрлэл, Архины үйлдвэрлэл, Пивоны 
үйлдвэрлэл, Дарсны үйлдвэрлэл гэсэн 4 чиглэлийн согтууруулах 
ундааны үйлдвэрлэлд тавигдах нийтлэг шаардлага болон тус 
бүрийн онцлогт тохирсон тусгай шаардлагууд, мөн согтууруулах 
ундааны үйлдвэрлэлд тохирлын үнэлгээ явуулах, хяналт тавих 
шаардлагуудыг тогтоож өгсөн байдаг.  

Харин сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд мөрдөх техникийн 
зохицуулалтад сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаа 
эрхлэгчийн үйлдвэрийн байр, тоног төхөөрөмж хүний нөөц, түүхий 
эд, бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл, 
ариутгал, бүтээгдэхүүний худалдаа болон сүү, сүүн бүтээгдэхүүнд 
тавих нийтлэг шаардлагуудыг тогтоож өгсөн байна.

Стандарт, Хэмжил зүйн газраас согтууруулах ундааны 
болон сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрт ажиллаж байгаа 
ажилтнуудыг сургах, чадавхжуулах, мөн төрийн бодлого, 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, дэмжих зорилгоор дээрх техникийн 
зохицуулалтуудын сургалтыг 2020 оны 10 дугаар сарын 12, 13-
ны өдөр зохион байгуулж, тус сургалтад архи, пиво, дарс, шар 
айраг болон сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 13 байгууллагын 
27 ажилтан хамрагдаж гэрчилгээжсэн байна. 

БТБГ-ын ахлах мэргэжилтэн Л.Золзаяа
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ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭ ЦЭНИЙГ БИЙ БОЛГОХОД 
ЧАНАР ХЭРХЭН НӨЛӨӨЛДӨГ ВЭ?

Хяналтын үе – үйлдвэр 
дээрх алдаануудыг олсноор 
ашиглалтын явцад алдаа 
эндэгдэл гарахаас сэргийлнэ

Загвар – Бүтээгдэхүүний загварт 
чанарыг төлөвлөж оруулах. Үйл явц 
нь хэрэглэгчид чиглэсэн чанаруудыг 
бий болгодог

Тэг доголдол – ‘Анхнаасаа зөв’ гэсэн  
үг нь бүтээгдэхүүн юм уу үйл 
явцад гарч болох алдааны хүлээн 
зөвшөөрөгдөх хэмжээ/тоо гэж 
байдаггүй гэсэн утгатай 

Өөрчлөлтийн менежмент – 
доороос дээд шат хүртэлх бүх 
ажилчдын хоорондын хамтын 
ажиллагаа 

Уян хатан байдал – Үйл явцаас илүү 
хүмүүсийг, бичиг баримтжуулалтаас 
илүү ажлын шийдлийг, 
төлөвлөгөөнөөс илүү хэрэглэгдэхүйц 
байдлыг, гэрээнээс илүү хамтын 
ажиллагааг чухалчлах. 

Чадамж– Өндөр чанартай 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тогтвортой 
хүргэхэд удирдлага, итгэлцлийн үр 
дүнтэй тогтолцоонууд мөн байнгын 
сайжруулалт явагддаг соёлыг бий 
болгох зүтгэл шаардагддаг
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ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ҮНЭ ЦЭНИЙГ БИЙ БОЛГОХОД 
ЧАНАР ХЭРХЭН НӨЛӨӨЛДӨГ ВЭ?

Тэг доголдол – ‘Анхнаасаа зөв’ гэсэн  
үг нь бүтээгдэхүүн юм уу үйл 
явцад гарч болох алдааны хүлээн 
зөвшөөрөгдөх хэмжээ/тоо гэж 
байдаггүй гэсэн утгатай 

Чанарын менежментийн 
тогтолцоо – бүх үйл 
ажиллагаа, хэлтэс, үйл явцын 
гүйцэтгэлийг сайжруулах

Зургаан Сигма – Алдаа согогийг 
арилгаж, гажилтыг бууруулж, техникийн 
үзүүлэлтэд өндөр хувийн үр дүнг бий 
болгох сайжруулалтын үйл явц

Чадамж– Өндөр чанартай 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тогтвортой 
хүргэхэд удирдлага, итгэлцлийн үр 
дүнтэй тогтолцоонууд мөн байнгын 
сайжруулалт явагддаг соёлыг бий 
болгох зүтгэл шаардагддаг

Үйлчлүүлэгч нь чанарын гол 
тоглогч гэдгийг ойлгох – Сонирхогч 
талуудыг чанарын менежментийн 
тогтолцооны загвар, суурилуулалтын 
гол тулгын чулуу гэдгийг ойлгох

Байгууллагын чанарын соёлыг 
хөгжүүлэх – Чанар бол соёл, 
стратегийн амин сүнс нь бөгөөд 
бизнесийн зорилгод хүрэх гол үндэс 
нь хэрэглэгчийн үнэ цэнэ юм 
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Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага(ILO)-ын 
мэдээлснээр өдөрт 7600 гаруй хүн үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас нас бардаг. 
Тиймээс Олон улсын стандартчиллын байгууллага 
/ISO/-аас хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
шаардлагыг хангахад чиглэсэн ISO 45001 стандартыг 
Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас гаргасан 
OHSAS 18001 стандарт, удирдамжид суурилан 2018 
онд боловсруулан гаргасан бөгөөд стандартыг 
хэрэгжүүлснээр жил бүр 3 сая хүний амь насыг аврах 
болно гэж үзжээ. 

Энэхүү баримт бичгийг хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдлыг сайжруулах, аюулыг арилгах, ХАБЭА-н 
эрсдэлүүд (тогтолцооны дутагдалтай тал зэрэг)-ийг 
хамгийн бага түвшинд хүргэх, боломжуудыг ашиглах, 
өөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой үл тохирлын дагуу 
арга хэмжээ авах зорилгоор, ХАБЭА-н менежментийн 
тогтолцоог бий болгож, нэвтрүүлж, хэвийн ажиллуулахыг 
хүссэн ямар ч байгууллагад хэрэглэх боломжтой юм. 

Стандарт, хэмжил зүйн газар нь менежментийн 
тогтолцооны баталгаажуулалтын аудиторуудыг 
чадавхжуулах хүрээнд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо - ISO 45001” 
стандартын онлайн сургалтыг Европын холбооны 
“Монголын худалдааг дэмжих - EU TRAM” төслийн 
дэмжлэгтэйгээр 2020 оны 10 дугаар сарын 12-13-ны 
өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтыг Грек 
улсын сургагч багш Андреана Лекакуо удирдан явуулсан 
ба сургалтад  Стандарт, хэмжил зүйн газрын төв, орон 
нутгийн 54 ажилтан хамрагдлаа.

БТБГ-ын ахлах мэргэжилтэн Д.Чимгээ

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,  
ЭРҮҮЛ АХУЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО- ISO 45001 

СТАНДАРТЫН СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР 
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Ажлын байран дээрх эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд 
ихэнх байгууллагууд тэргүүн зэргийн анхаарал 

хандуулж ажилладаг хэдий ч нас баралт, гэмтэл 
бэртэл гарсаар байна. ISO 45001 нь дэлхий даяар 
ажилчдыг хамгаалах хамгийн доод стандартуудыг 
тогтоож өгдөг. 

Олон улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага (ОУХБ)-
ын тооцооллоор ажлын байран дахь осол эндэгдэл, 
ажлаас шалтгаалсан өвчний улмаас нас барагчдын 
тоо жилд 2,78 саяыг давдаг ба үүн дээр нэмэгдээд 
374 сая хөнгөн бэртэл гэмтэл, өвчин эмгэг бүртгэгддэг 
байна. Энэ нь гэр бүл, нийгэмд маш том нөлөө 
үзүүлэхээс гадна аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 
болон эдийн засагт үзүүлэх хор уршиг нь учруулдаг. 

ISO 45001 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдлын менежментийн тогтолцоо- Хэрэглэх заавар, 
шаардлагууд нь дэлхийн анхны хөдөлмөрийн эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдал (ХЭМАБ)-ын олон улсын 
стандарт юм. Үүгээр аюулгүй байдлыг өсгөж, ажлын 
байран дахь эрсдэлийг бууруулж, ажил дээр эрүүл 
мэнд, тав тухтай байдлыг бэхжүүлж, байгууллагуудад 
ХЭМАБ-ын гүйцэтгэлийг идэвхтэйгээр сайжруулах 
боломжийг олгодог. 

ISO 45001 хэнд зориулагдсан бэ? 

ISO 45001-ийг бүх байгууллагуудад хэмжээ, салбар, 
үйл ажиллагааны мөн чанараас үл хамааран хэрэглэх 
боломжтой. Уг стандартыг аливаа байгууллагын 
одоогийн менежментийн үйл явцад нэгтгэж 
болохоор загварчилсан ба ISO 9001 (чанарын 
менежментийн тогтолцоо), ISO 14001 (байгаль 
орчны менежментийн тогтолцоо) зэрэг бусад ISO 
менежментийн тогтолцооны стандартуудтай ижил 
өндөр түвшний бүтцийг мөрддөг. 

ISO 45001

ХӨДӨЛМӨРИЙН 
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, 
ЭРҮҮЛ АХУЙН 
МЕНЕЖМЕНТИЙН 
ТОГТОЛЦОО  
ISO 45001

Миний бизнест ямар ашигтай вэ? 

ISO 45001 нь байгууллагуудад хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоог бий болгож 
өгнө. Энэ нь тэдэнд өөрсдийн ХЭМАБ-ын эрсдэлийг 
хяналтандаа авч, үр дүнтэй бодлого, зорилтуудыг 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх замаар ХЭМАБ-ын гүйцэтгэлийг 
сайжруулахад тусална. 

Тус стандартыг хэрэглэснээр бий болох гол үр ашиг:

- Ажлын талбар дээрх осол эндэгдэл буурна;

- Ажил таслалт, ажил хаялтыг багасгаж, бүтээмжийг 
өсгөнө;

- Даатгалын төлбөрийн зардал буурна;

- Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын соёлыг бий 
болгосноор ажилчид өөрсдийн ХЭМАБ-ын төлөө 
анхаарч ажилладаг болно;

- ХЭМАБ-ын гүйцэтгэлийг идэвхтэйгээр сайжруулахад 
хичээл зүтгэл гаргах манлайллыг бэхжүүлнэ;

- Хууль тогтоомж, зохицуулалтуудын шаардлагад 
нийцэх боломжтой болно;

- Нэр хүнд өснө;

- Ажилчдын ёс зүйн байдал сайжирна. 
ISO 45001, Occupational health and safety | 1 

Health and safety in the workplace 
are the number one concern of 
most businesses, yet still deaths 
and injuries occur. ISO 45001 sets 
the minimum standard of practice 
to protect employees worldwide.

According to the International Labour Organization (ILO), there are 
currently more than 2.78 million deaths a year as a result of occupa-
tional accidents or work-related diseases, in addition to 374 million 
non-fatal injuries and illnesses. Aside from the enormous impact 
on families and communities, the cost to business and economies 
is significant.
ISO 45001, Occupational health and safety management systems 
– Requirements with guidance for use, is the world’s first Inter-
national Standard for occupational health and safety (OH&S). 
It provides a framework to increase safety, reduce workplace risks 
and enhance health and well-being at work, enabling an organiza-
tion to proactively improve its OH&S performance.

Who is ISO 45001 for ?
ISO 45001 is applicable to all organizations, regardless of size, 
industry or nature of business. It is designed to be integrated into 
an organization’s existing management processes and follows 
the same high-level structure as other ISO management system 
standards, such as ISO 9001 (quality management) and ISO 14001 
(environmental management).

ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР 



СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ2020 он, № 414

Уг стандарт бусад ХЭМАБ-ын стандартуудаас 
юугаараа ялгаатай вэ?

ISO 45001-ийг OHSAS 18001 Хөдөлмөрийн эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдлын менежмент, Олон улсын 
Хөдөлмөрийн Байгууллагын ILO-OHS 2001 зааварчилгаа, 
янз бүрийн үндэсний стандартууд зэрэг бусад холбогдох 
стандартуудыг харгалзан үзэж гаргасан ба ОУХБ-ын 
олон улсын хөдөлмөрийн стандарт, конвенцуудтай 
нийцэж байгаа юм. 

ISO тогтолцооны доор 70 гаруй орны 
мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар боловсруулсан 
уг стандарт нь  аливаа байгууллага болон түүний 
бизнесийн орчин хоорондын харилцан уялдааг анхаарч 
үзсэн олон улсын бүтцээр хангадаг. 

ISO 45001 эрсдэлд суурилсан арга замыг тогтоох ба 
энэ нь аливаа байгууллагын байнгын өөрчлөлт явагддаг 
орчин нөхцөлтэй нийцэх байнгын сайжруулалтыг хийж 
байдгаараа ашиг тустай юм.

ISO 45001-ийг өөрийн менежментийн тогтолцоотой 
нэгтгэж болох уу? 

ISO 45001 нь ISO-ийн ISO 9001, ISO 14001 зэрэг 
бусад менежментийн тогтолцооны стандартуудтай 
ижил өндөр түвшний бүтэц, цогц текст, нэр томьёо, 
тодорхойлолтуудыг агуулдаг. Энэ бүтэц нь шинэ 
менежментийн сэдвүүдийг аливаа байгууллагын 
тогтсон менежментийн тогтолцоотой нэгтгэж нийлүүлэх 
боломжийг хөнгөвчлөх зорилгоор загварчилсан юм. 
Мөн ISO 45001-ийг ISO 14001-ийг маш ойр дагаж байхаар 
загварчилсан ба учир нь олон байгууллага өөрсдийн 
ХЭМАБ болон хүрээлэн буй орчны менежментийн үйл 
ажиллагаагаа дотроо холбож өгдөг. Энэ нь ISO 45001-
ийг нэгтгэх, ялангуяа ISO 14001-тэй ижил стандартуудыг 
нэгтгэх явдлыг илүү хялбар болгож өгдөг. 

Гэрчилгээ өгдөг үү?

ISO 45001-д гэрчилгээ авахыг заавал шаарддаггүй. 
Гэхдээ хэрэв та гэрчилгээ авчихвал танай байгууллага уг 
стандартын шаардлагыг хангаж байгаа гэдгийг батлан 
харуулах хэрэгсэл болох юм. Хэрэв та аль хэдийн 
OHSAS 18001-ийн гэрчилгээг авсан бол хэдий энэ 
нь өөр стандарт ч гэлээ ISO 45001-ийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай хэрэгсэл, тогтолцоог эзэмшсэн гэсэн үг 
юм. 

Яаж эхлэх вэ? 

Хэрэв та ISO 45001-ийг хэрэгжүүлэх талаар бодож 
байвал дараах алхмуудыг хийнэ үү:

- Байгууллагынхаа ХЭМАБ-д хамааралтай хүрээ 
(тухайлбал, сонирхсон талууд)-нд, мөн таны 
бизнест нөлөөлж болох дотоод болон гадаад 
хүчин зүйлст дүн шинжилгээ хийх,

- Өөрийн менежментийн тогтолцоогоор 
ямар амжилтад хүрэхээ тооцоолон үзэж, 
тогтолцооныхоо хамрах хүрээг тодорхойлох,

- Өөрийн ХЭМАБ-ын бодлого, зорилгоо 
тодорхойлох

- Өөрийн тогтолцоогоо хэрэгжүүлэх хугацааг 
тодорхойлж, хэрхэн биелүүлэхээ төлөвлөх,

- Тус стандартыг хэрэгжүүлэхээс өмнө анхаарал 
хандуулах шаардлагатай чадамж юм уу нөөц 
бололцооны доголдлыг тодорхойлох 

ISO сэтгүүлээс орчуулсан  
Тамгын газрын гадаад харилцааны мэргэжилтэн  

Э.Билгүүнгэрэл 
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What are 
the benefits for 
my business ?
ISO 45001 enables organizations 
to put in place an occupational 
health and safety (OH&S) man-
agement system. This will help 
them manage their OH&S risks 
and improve their OH&S per-
formance by developing and 
implementing effective policies 
and objectives.
Key potential benefits from use of 
the standard include :
• Reduction of workplace 

incidents
• Reduced absenteeism and 

staff turnover, leading to 
increased productivity

• Reduced cost of insurance 
premiums

• Creation of a health and safety 
culture, whereby employees 
are encouraged to take an 
active role in their own OH&S

• Reinforced leadership 
commitment to proactively 
improve OH&S performance

• Ability to meet legal and 
regulatory requirements

• Enhanced reputation
• Improved staff morale

How does it differ from other 
OH&S standards ?
ISO 45001 was developed with consideration of other related 
standards, such as OHSAS 18001, Occupational health and 
safety management, the International Labour Organization’s 
ILO-OSH 2001 guidelines and various national standards, and 
is consistent with the ILO’s international labour standards and 
conventions.
Developed under the ISO system, with the input of experts from 
more than 70 countries, it provides an international framework 
that takes into account the interaction between an organization 
and its business environment.
ISO 45001 adopts a risk-based approach that ensures it is effective 
and undergoes continual improvement to meet an organization’s 
ever-changing context.

Can I integrate ISO 45001 into 
my existing management system ?
ISO 45001 shares a high-level structure (HLS), identical core text 
and terms and definitions with other recently revised ISO manage-
ment system standards such as ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015.
This framework is designed to facilitate the integration of new 
management topics into an organization’s established manage-
ment systems. In addition, ISO 45001 was designed to follow 
ISO 14001 fairly closely, as it is recognized that many organizations 
combine their OH&S and environmental management functions 
internally. This will simplify the integration of ISO 45001, particu-
larly for those who are familiar with ISO 14001.

ТАНИН МЭДЭХҮЙДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР 
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Олон Улсын Стандартын Байгууллагаас анх 1996 онд 
ISO 14001 стандартыг “Байгаль орчны менежментийн 
тогтолцоо–Шаардлага, хэрэглэх арга зүйн заавар” 
нэртэйгээр баталсан бөгөөд тус байгууллагаас 2004, 
2015 онуудад уг стандартыг шинэчлэн баталсан билээ. 

Европын холбооны “Монголын худалдааг дэмжих 
- EU TRAM” төслийн дэмжлэгтэйгээр Монгол улсын 
стандартчилал, тохирлын үнэлгээний салбарт ажиллаж 
байгаа Байгаль орчны менежментийн тогтоцооны 
аудиторуудыг сургах, чадавхжуулах, мөн байгаль орчны 
тэнцвэрт байдлыг хадгалах, хамгаалахад чиглэсэн төрийн 
бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, дэмжих зорилгоор 
“Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо - ISO 14001” 
стандартын сургалтыг 2020 оны 07 дугаар сарын 08-
наас 09-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. 
Сургалтыг Грек улсын сургагч багш Андреана Лекакуо 
удирдан явуулсан ба сургалтад  СХЗГ-ын төв, орон 
нутгийн 54 ажилтан хамрагдлаа.

Хүн төрөлхтөн амьдралынхаа бүхий л цаг мөчид 
байгаль орчинд нөлөөлөл үзүүлдэг ба байгаль 
орчинд тулгарч байгаа аливаа асуудлыг зөвхөн хууль 
тогтоомжоор шийдвэрлэхэд бэрхшээлтэй тулгарч 
байдаг байна. Иймээс Олон улсын стандартын 

байгууллагаас Байгаль орчныг хамгаалах шинэ хандлага 
нь Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны ISO14000 
бүлэг  стандартыг хэрэгжүүлэх нь хамгийн үр ашигтай 
арга болохыг тодорхойлсон байдаг. Стандартыг 
хэрэгжүүлснээр тухайн байгууллагын үйл ажиллагаа, 
технологи,  ажилтнуудын сэтгэлгээнд байгаль орчныг 
хамгаалах гэсэн хандлагын өөрчлөлтийг бий болгохоос 
гадна үйл ажиллагааны хувьд эдийн засгийн хэмнэлтийг 
бий болгох, системтэйгээр тогтолцоог бүрдүүлэх, 
байгаль орчинд үлдээх ул мөрийг багасгах, улмаар 
өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд ач холбогдолтой 
юмаа. 

Байгаль орчинд огт сөрөг нөлөөлөлгүй 
бизнес, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ гэж бараг байхгүй 
бөгөөд байгаль орчинд их   бага хэмжээгээр нөлөөлөл 
үзүүлдэг үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж  ахуйн 
нэгж, байгууллагууд энэхүү стандартыг хэрэгжүүлэх 
боломжтой.  

БТБГ-ын ахлах мэргэжилтэн Л.Золзаяа

ОЛОН УЛСЫН СУРГАГЧ БАГШТАЙ 
ISO 14001 СТАНДАРТЫН СУРГАЛТ БОЛЛОО
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ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТ

Дэлхий даяар худалдаа, арилжаа явуулах 
найдвартай хэмжлийн үндэс нь нэгж дамжуулалтыг 
хангах явдал билээ. Стандарт, техникийн зохицуулалт, 
тохирлын үнэлгээний журмууд нь улсын хоорондын 
худалдаанд саад тотгорыг үүсгэдэг. Худалдаан дахь 
техникийн саад тотгорыг бууруулах нэг хүчин зүйл нь 
бүтээгдэхүүний чанар, сорилтын, хэмжлийн үр дүнг улс 
орнууд харилцан хүлээн зөвшөөрөх явдал юм. Энгийнээр 
тайлбарлавал А улсад үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний 
үзүүлэлтийг В улсад дахин давтан хийхгүйгээр шууд 
хүлээн зөвшөөрч худалдан авахын тулд тухайн 
бүтээгдэхүүний үзүүлэлтийг тодорхойлсон А ба В улсын 
шалгалт тохируулгын эсвэл сорилтын лабораторийн үр 
дүнгийн ижил тэнцүү байдлыг урьдчилан нотолсон байх 
хэрэгтэй юм. Өөрөөр хэлбэл нэг ижил бүтээгдэхүүний 
(нүүрсний калори, хүнсний бүтээгдэхүүний найрлага, 
барааны хэмжээс, үнэт металлын орц, жин, хэмжих 
хэрэгслийн алдаа, хазайлт, нефть хийн бүтээгдэхүүний 
зарцуулалт гэх мэт) үзүүлэлтүүдийг А болон В улсын 
лабораторид хэмжихэд яг адилхан гарахгүй ч утгуудын 
хэмжлийн эргэлзээний муж ямар нэг байдлаар давхцаж 
байвал А болон В улсын лабораторийн чадавхи буюу 

эквивалент гэж харилцан хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгэхээр 
эквивалент байдлыг тодорхойлох үндсэн шалгуур нь 
үр дүнгийн хэмжлийн эргэлзээ болж байна. Үүнийг 
лабораторийн шалгалт тохируулга ба хэмжлийн чадавх 
буюу олон улсын нэршлээр СМС гэдэг. СМС нь Calibra-
tion and Measurement Capability гэсэн үгийн товчлол 
бөгөөд албан ёсны тодорхойлолтыг Олон улсын жин 
хэмжүүрийн товчоо BIPM-ийн удирдамжаас орчуулан 
хүргэе. 

Тодорхойлолт: “СМС нь хэвийн нөхцөлд тухайн 
шалгалт тохируулга болон сорилтын лабораторийн 
гаргаж чадах үр дүнгийн хамгийн сайн хэмжлийн 
өргөтгөсөн эргэлзээний утга” [хэвийн нөхцөл гэдэгт өдөр 
тутам хэрэглэгчид үзүүлдэг сорилт, шалгалт тохируулгын 
үйлчилгээний нөхцөлийг ойлгоно] 

СМС нь 

a) BIPM–ийн цахим хуудаст байршуулсан Олон 
улсын жин хэмжүүрийн хорооны харилцан 
хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр(CIPM MRA)-ийн 
түлхүүр харьцуулалтын өгөгдлийн сангийн 
мэдээлэлд нийтлэгдсэн байх, эсвэл

ХУДАЛДААН ДАХЬ ТЕХНИКИЙН  
СААДЫГ АРИЛГАХАД ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА  

БА ХЭМЖЛИЙН ЧАДАВХ  
(CMC)-ИЙН ҮҮРЭГ, АЧ ХОЛБОГДОЛ
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b) Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн 
байгуулагын харилцан хүлээн зөвшөөрөх 
хэлэлцээр(ILAC MRA)-т нэгдсэн итгэмжлэлийн 
байгууллагаас зөвшөөрсөн итгэмжлэлийн 
хүрээнд мэдүүлсэн байна. 

Дараах тайлбарууд нь энэхүү тодорхойлолтыг тодруулах, 
илүү сайн ойлгох, түүнд хамааралтай асуудлыг тодорхой 
болгоход амин чухал ач холбогдолтой. 

 

ТАЙЛБАР 1: Шалгалт тохируулга ба хэмжлийн чадавх 
(СМС) ба хамгийн сайн хэмжлийн чадавх буюу BMC 
(best measurement capability) нь яг ижилхэн ойлголт, 
ижил утгаар тайлбарлагдана. 

ТАЙЛБАР 2: Үндэсний хэмжил зүйн лабораторийн 
эсвэл итгэмжлэгдсэн лабораторийн   СМС-д хамаарах 
шалгалт тохируулга ба сорилтын үйл ажиллагааг 
батлагдсан аргачлалаар гүйцэтгэсэн байх ба хэмжлийн 
үр дүнгийн эргэлзээний үнэлгээг чанарын удирдлагын 
тогтолцоогоор нотолсон байна. 

СМС-д хамаарах шалгалт тохируулга ба сорилтын 
үйл ажиллагааг байнга, өдөр тутам бүх хэрэглэгчид 
хүртээмжтэй үзүүлэх үйлчилгээнд хамаарна. 

ТАЙЛБАР 3: СМС-г хэмжлийн эргэлзээг илэрхийлэх 
удирдамж(GUM)-ийн дагуу “эргэлзээний хүрээ, томьёо, 
тогтсон утга, матриц” гэсэн 4 хэлбэрийн аль нэгээр 
илэрхийлнэ. СМС буюу эргэлзээний бүрэлдэхүүн нь 
холбогдох хэмжлийн түлхүүр харьцуулалтаар нотлогдсон 
байна. [ө/х CIPM MRA-ийн түлхүүр харьцуулалт болон 
нэмэлт харьцуулалтын өгөгдлийн сангийн мэдээлэлд 
нийтлэгдсэн байна] 

ТАЙЛБАР 4: Хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулгын 
хэмжлийн эргэлзээний бүрэлдэхүүн нь үндэсний хэмжил 
зүйн лаборатори эсвэл итгэмжлэгдсэн лабораторид 
туршиж шалгасан үр дүнгийн эргэлзээг багтаасан 
нөхцөлд СМС–ийн мэдүүлэх утгыг илүү сайн боломжит 
төхөөрөмжийн утгаар урьдчилан таамаглаж болно.  

ТАЙЛБАР 5: Үндэсний хэмжил зүйн хүрээлэнгийн 
CIPM-ийн өгөгдлийн санд бүртгүүлсэн СМС нь 
олон улсын нэгжийн СИ системийн хэмжлийн нэгж 
дамжуулалттай, тийм боломжгүй тохиолдолд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн дээд нарийвчлалын жишиг эталоноос 
нэгж дамжуулсан болох талаар үнэлгээ хийлгүүлсэн 
байна. Итгэмжлэлийн байгууллагын шинжээчид тухайн 

ОЛОН УЛСЫН НЭГЖ ДАМЖУУЛАЛТЫН ТОГТОЛЦОО
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лабораторийн хэмжлийн эргэлзээний утгыг үнэлэхдээ 
CIPM–ийн түлхүүр харьцуулалтын өгөгдлийн сангаас 
нэгж дамжуулсан лабораторийн утгатай нийцэж байгаа 
эсэхийг лавлан зөвлөгөө авч болно. 

ТАЙЛБАР 6: Үндэсний хэмжил зүйн хүрээлэн болон 
мэргэжлийн томилогдсон байгууллагаас СМС-д 
нэгж дамжуулсан үндэсний эталон нь СИ системийн 
тодорхойлолтын дагуу хэрэгжүүлсэн анхдагч эталон байх 
эсвэл CIPM MRA-д нэгдэн орсон лабораторийн анхдагч 
эталоноос нэгж дамжуулсан байвал зохино. Бусад 
лабораторийн хувьд ILAC MRA-д нэгдсэн итгэмжлэлийн 
байгууллагаар үнэлүүлэхдээ мөн адил CIPM MRA 
гэрээнд нэгдсэн үндэсний хэмжил зүйн лабораторид СИ 
системийн дагуу бий болгосон анхдагч эталоноос нэгж 
дамжуулсан байх шаардлагатай.  

Аль нэг улсын хэмжил зүйн хүрээлэнгүүд тодорхой 
хэмжлийн төрлөөр шалгалт тохируулга ба хэмжлийн 
чадавхи СМС-ээ BIPM-ийн дээр дурдсан удирдамж, 
тодорхойлолтын дагуу бэлтгэн, үнэлүүлэн CIPM түлхүүр 
харьцуулалтын өгөгдлийн санд байршуулсан тохиолдолд 
тухайн улсад хийсэн хэмжлийн үр дүнг (өөрөөр хэлбэл 
шалгалт тохируулгын гэрчилгээ/сорилтын гэрчилгээ) 
олон улсад хүлээн зөвшөөрнө гэсэн үг. Дээр дурдсанчлан 
СМС–г бэлтгэн, үнэлүүлэн нийтлүүлэх нь урт хугацааны 
үйл явц бөгөөд дараах шаардлагыг урьдчилан хангасан 
байх хэрэгтэй. Үүнд 

•	 CIPM MRA –д нэгдэн орсон байх; 

•	 Үндэсний анхдагч эталон нь СИ системийн 
тодорхойлолтын дагуу бий болгосон эсвэл CIPM 
MRA-д нэгдсэн улсын тийм эталоноос нэгж 
дамжуулсан байх; 

•	 Чанарын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлсэн 
байх; 

•	 Тухайн хэмжлийн төрлөөр олон улс, бүс нутгийн 
хэмжээнд харьцуулалтад оролцох;

•	 Тухайн хэмжлийн төрлөөр итгэмжлэгдсэн, ижил 
түвшний үнэлгээ хийлгүүлэх; 

Манай улсын хувьд СХЗГ нь 2013 оны Монгол улсыг 
төлөөлж CIPM MRА хэлэлцээрт нэгдэн гарын үсэг зурсан 
нь хэмжлийн төрлөөр СМС үнэлүүлэн нийтлүүлэх суурийг 
тавьсан билээ. Түүнээс хойш дараах үйл ажиллагааг 
үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 2015 онд ISO 
9001 стандартын дагуу чанарын удирдлагын тогтолцоог 
францын гэрчилгээжүүлэлтийн AFNOR байгуулагаар 
үнэлүүлэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Цахилгааны 
эталоны чиглэлээр Евро-Азийн хэмжил зүйн хөтөлбөр 

COOMET, Aзи Номхон далайн хэмжил зүйн хөтөлбөр AP-
MP-ийн түлхүүр харьцуулалтад хувьсах, тогтмол гүйдэл, 
хүчдлийн хэмжлийн, эрчим хүчний чадлын хэмжлийн 
төрлөөр 2011-2017 онуудад тус тус оролцсон ба ойрын 
ирээдүйд СМС нийтлүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. 
Уртын эталоны чиглэлээр төгсгөлт уртын хэмжүүрийн 
төрлөөр 2019 онд АРМР-ийн хосолсон харьцуулалтад 
БНХАУ-ын хэмжил зүйн хүрээлэнтэй хамтран 
оролцсон, 2021 онд ган туузанметрын харьцуулалтаар  
EURAMET-PTB зохион байгуулах харьцуулалтад 
оролцож ойрын ирээдүйд уртын хэмжлээр 2-3 төрлөөр 
СМС нийтлүүлэхээр төлөвлөж байна. Цагийн эталоны 
чиглэлээр 2014 оноос эхлэн BIPM PTB болон дэлхийн 
400 гаруй цагийн эталоны лабораторитай CCTF-K001 
байнгын харьцуулалтад оролцож байна. Массын 
эталоны чиглэлээр APMP–ийн түвшинд 2016 онд түлхүүр 
харьцуулалтад оролцсон, 2018 онд БНХАУ-ын үндэсний 
хэмжил зүйн хүрээлэнгийн шинжээчээр үнэлүүлсэн. 
Массын эталоны лаборатори нь шалгалт тохируулга, 
хэмжлийн чадавхаа үнэлүүлж, бүртгүүлэхээр 2019 онд 
Ази номхон далайн хэмжил зүйн байгууллага(AРMP)-д 
хүсэлтээ гаргаж, бүс нутгийн хэмжил зүйн байгууллага, 
олон улсын байгууллагын шат шатны үнэлгээнд 
тэнцсэнээр 2020 оны 7-р сарын 15-ны өдөр Олон улсын 
жин хэмжүүрийн товчооны цахим мэдээллийн сан 
буюу KCDB-д албан ёсоор бүртгэгдсэн. 2020-2021 онд 
цахилгаан, урт, цаг давтамжийн хэмжлийн төрлөөр 
СМС-ээ хүлээн зөвшөөрүүлэх бэлтгэл ажил ханган 
ажиллаж байна. Ингэснээр үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүний 
чанар хангалт, итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг дэмжихэд, 
худалдаан дахь техникийн саадыг арилгахад хэмжил 
зүйн талаас жинтэй хувь нэмэр болно. Техникийн саадаас 
үүсэлтэй үргүй зардлын өсөлт, бараа таваар саатах, олон 
дахин шалгах явцыг багасгах ач холбогдолтой юм.  

 ХЗХ-ийн ахлах мэргэжилтэн  

Д.Өнөрбилэг

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР 
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ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТ

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Стандарт, хэмжил 
зүйн газар (СХЗГ) болон БНХАУ-ын Хэмжилзүйн үндэсний 
хүрээлэн (NIM) хооронд хэмжил зүйн салбарт хамтран 
ажиллах санамж бичиг(MoU)-т тус хоёр байгууллагын 
удирдлагууд 2015 онд гарын үсэг зурсан. Санамж бичиг 
(MoU)-ийг хэрэгжүүлэхэд цахилгаан, урт, нягт, эзэлхүүн, 
физик, химийн хэмжлийн төрлөөр улсын эталоны нэгж 
дамжуулалтыг хангах шалгалт тохируулгыг NIM-ийн 
лабораториудад хийлгэх, СХЗГ-ын 10 гаруй мэргэжилтнийг 
NIM-д сургалтад хамруулах, тоног төхөөрөмжөөр 
хангахад NIM-ээс дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллахаар 
тусгасан билээ. Энэхүү санамж бичгийн хүрээнд СХЗГ 
ба NIM хоёр байгууллагын хамтын санал санаачилгаар  
БНХАУ-ын Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн,  
МУ-ын БШУЯ-ны ШУТ сангийн санхүүжилтээр “Эрчим  
хүчний салбар дахь хэмжлийн эталон ба технологийн” 
чиглэлээр Монгол-Хятадын хамтарсан судалгаа хийх 
төслийг 2018 оноос 2020 оныг дуустал 3 жилийн хугацаатай 
хэрэгжүүлж байна. Энэ хугацаанд уртын эталоны 
лабораторийн ахлах мэргэжилтэн Д.Өнөрбилэг алсын 
зайн хэмжил зүйн судалгааны чиглэлээр дадлагажиж, 
СХЗГ-ын хэмжил зүйн хүрээлэнгийн 20 м урттай лазер 
интерферометрийн ширээг сайжруулсан. 

МОНГОЛ-ХЯТАДЫН 
ХАМТАРСАН 

СУДАЛГААНЫ 
АЖЛЫН ТӨСЛИЙН  

ҮР ДҮН
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ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТ

ТАНИЛЦУУЛГА
Улс орны нийгэм, эдийн засгийн салбарт хийгдэж 
байгаа бүтээн байгуулалтын ажил геодезийн хэмжилтээр 
эхэлж, геодезийн үр дүнгээр түүний геометр хэмжээ 
болон байрлал, өндрийн хувьд ямар нарийвчлалтай 
хийгдсэн гэдэг нь тодорхойлогддог. Геодезийн 
хэмжлийн чанар, үр дүн нь өндөр нарийвчлалын 
цахилгаан, электрон оптик зайн хэмжлийн багажны 
болон GNSS-ийн багажийн нарийвчлал, алдаа, нэгж 
дамжуулалтаас ихээхэн хамаардаг. Стандарт, хэмжил 
зүйн газрын Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн уртын эталоны 
лабораторид бүрдүүлсэн лазер интерферометрын 
систем нь үндэсний хэмжээнд эдгээр хэмжих хэрэгслийн 
нэгж дамжуулалтыг хангах хоёрдогч эталон төхөөрөмж 
юм.  Энэ нь  Ге-Не лазер үүсгүүр туузан метр шалгах 20 
м урттай ширээ, түүн дээр гүйгч тэргэнцэр, микроскоп 
зэргээс бүрдэнэ. Гэвч гүйгч тэргэнцэр, микроскопын 
геометр хэмжээ нь зөвхөн 0.8 см-ээс нимгэн, 5 см-ээс 
ихгүй өргөнтэй туузанметр, төмөр шугамын бодит уртыг 
хэмжихэд зориулагдсан. Түүнчлэн анх энэ системийг 
суурилуулахдаа цутгамал суурин дээр суулгаагүй учир 
паркетэн шалны чичиргээ доргионд маш мэдрэмтгий, 
тохируулга байнга алдагдахаас гадна, зайн хэмжлийн 
цахилгаан оптикын багаж, бар код инвар рейкны 
шалгалт тохируулгыг гүйцэтгэхэд тохиромжгүй байсан.

ХЭМЖЛИЙН ЗАРЧИМ БОЛОН  
АВВЕ АЛДАА 
Лазер интерферометрийн ажиллах зарчим гэрлийн 
интерференцийн үзэгдэл дээр үндэслэсэн ба цацраг 
хуваагчид туссан лазерын туяа харилцан перпендикуляр 
2 хэсэгт хуваагдах ба хөдөлгөөнт ойлгогч толь болон 
үл хөдлөх тольноос ойсон туяаны нийлбэрээр үүсэх 
интерференцийн судлыг тоолон уртын нэгжид 
хувиргадаг. Хэмжлийн систем нь удирдлагын интерфэйс, 
программ хангамж, цацраг хуваагч толь, ретро ойлгогч 
толь, ширээ, гүйгч тэргэнцэр зэргээс бүрдэнэ. (Зураг.1 -г 
үз) Лазерын туяаны тусгалын цэг болон хөдөлгөөнт 
ойлгогч тольны төвөөс хайх хазайлт 20 м урт замын 
турш байнга өөрчлөгдөх ба мөн шалгагдаж буй эталон 
хэмжүүрийн оптик тэнхлэг, интерферометрийн тусгалын 
тэнхлэг хоорондын босоо Y, хэвтээ Х чиглэлд зөрүүтэй 
байдлаас Авве алдаа үүсдэг. Өмнөх системд хөдөлгөөнт 
ойлгогч толь болон шалгагдаж буй хэмжүүрийн 
хооронд Авве хазайлт 86 мм байсныг 58 мм, Авве 
хэвтээ хазайлтыг 0 мм хүртэл бууруулсан. Ингэснээр 
лазер интерферометр ашиглан хийх аливаа шалгалт 
тохируулгын хэмжлийн өргөтгөсөн эргэлзээ 79 мм 
байсныг 58,6 мм хүртэл бууруулсан. 

I. ЗАЙН ХЭМЖЛИЙН  
ЛАЗЕР ИНТЕРФЕРОМЕТР
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ХУУЧИН СИСТЕМИЙН ДУТАГДАЛТАЙ 
ТАЛУУД
•	 1 м хоорондын зайтай 20 ш тулгуурыг паркет 

дээр гулсамтгай, тогтворгүй, савалгаатай 

•	 Тохируулга байнга алдагддаг.

•	 Тэргэнцрийн дугуй ачаалал даахгүй 

•	 Зөвхөн ган туузан метр шалгана. 

•	 АВВЕ- босоо өнцгийн шилжилт 86 мм 

•	 Системийн өргөтгөсөн эргэлзээ 79 мкм

•	 Зөвхөн 2 нэр төрлийн уртын хэмжүүрт шалгалт 
тохируулга хийх боломжтой

САЙЖРУУЛСАН СИСТЕМИЙН  
ДАВУУ ТАЛУУД
•	 50 см хоорондын зайтай 42 ш тогтвортой тулгуур, 

цементэн бэхэлгээ, савалгаагүй болсон.

•	 Тохируулгын механизм сайжирсан 

•	 252 ш цэгт хоорондоо үл хамаарсан У босоо ба Х 
хэвтээ тэнхлэгт тохируулах боломжтой болсон.

•	 Тэргэнцрийн бүтэц сайжирсан дугуйны эргэлтэд 
зориулалтын шарикт подшипник, пүршний уян хатан 
чанарыг ашигласан. 

•	 Хэмжлийн эргэлзээ 58,5 мкм болж буурсан, АВВЕ- 
алдаа 2 дахин багассан 

•	 Нэг системийг 7 төрлийн хэмжүүрийг шалгахад 
ашиглах боломжтой болсон. 

    Үүнд: 
•	 Ган туузан метр 
•	 Лазер метр 

•	 Цахилгаан оптик зайн хэмжлийн багаж, EDM 

•	 Нивелирийн зурааст рейк 

•	 Нивелирийн инвар бар кодтой рейк

•	 Лазер сканнер 

•	 Лазер трекер гэх мэт

Зураг.1 Системийн босоо болон хэвтээ чиглэлд үүсэх АВВЕ алдаа

Зураг.2 Сайжруулалт хийхээс өмнө, 2013 он Зураг.3 Сайжруулалт хийсний дараа, 2019 он

ТАЛАРХАЛ

Уртын эталоны лабораторийн  
зайн хэмжлийн лазер интерферометрийг 

сайжруулахад гүн туслалцаа үзүүлсэн  
ДЭЦ-4 ТӨХК-ны механик цех, хими цехийн 

хамт олонд гүн талархал илэрхийлье.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР 
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II. ЛАБОРАТОРИЙН 
ЧАДАВХЫГ 

ДЭЭШЛҮҮЛЭХЭД 
НИЙЛҮҮЛСЭН 

ЭТАЛОН ТОНОГ 
ТӨХӨӨРӨМЖ

СХЗГ-т хэрэгжүүлж буй хамтарсан төслийн хүрээнд 
БНХАУ-ын ХЗХ(NIM)-ийн лабораторид эзэлхүүний 
эталон лабораторийн чадавхыг дээшлүүлэхэд 50 л 
хүртэлх багтаамжтай ажлын эталон мерникийн шалгалт 
тохируулгад ашиглаж буй электрон жин, орчны нөхцлийг 
бүртгэгч багажны нарийвчлалыг дээшлүүлэх шаардлагатай 
байгаа талаар санал дэвшүүлсэн билээ. Энэ хүрээнд 
БНХАУ–ын ХЗХ(NIM)-ийн лабораторид буцалтгүй 
тусламжаар ХЗХ-ийн уртын эталоны лабораторид өндөр 
нарийвчлалтай агаарын даралт, температур, харьцангуй 
чийг хэмжигч багаж, эзэлхүүний эталоны лабораторид 
өндөр нарийвчлалтай электрон жинг 2020 оны 10 сард 
нийлүүллээ. Финлянд улсад үйлдвэрлэсэн Vaisala PTU303 
загварын агаарын даралт, температур, харьцангуй чийг 
хэмжих зориулалттай багаж нь зайн хэмжлийн лазер 
интерферометрийн шалгалт тохируулгад агаарын хугарлын 
илтгэгчийг үнэн зөв тооцоолох, температурын градиентаас 
хамаарсан хэмжлийн эргэлзээг үнэн зөв үнэлэхэд чухал ач 
холбогдолтой юм. Мөн NIM-ийн алсын зайн лабораторийн 
мэргэжилтэн Дк. Мио, Дк. Жиншуа нар энэхүү төхөөрөмжид 
зориулан агаарын даралт, температур, чийгийн утгыг 20 
м зайд тухайн хэмжлийн цэгт хэмжсэн утгыг автоматаар 
бүртгэх компьютерын программ хангамжийг боловсруулж 
байна. Эзэлхүүний эталоны лабораторид нийлүүлсэн Герман 
Улсын “Minebea Intec Bovenden” компанид үйлдвэрлэсэн 
ISEDE-64-H маягийн №36867230 серийн дугаартай 0,1 г 
унших чадвартай 64 кг даацтай эталон жин нь ЭЭЛ-ийн 
50 л хүртэлх багтаамжтай эталон мерникний шалгалт 
тохируулга ба хэмжлийн чадавхыг дээшлүүлэхэд чухал хувь 
нэмэр болно.

ХЗХ-ийн ахлах мэргэжилтэн  

Д.Өнөрбилэг

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР 
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ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТТАНИН МЭДЭХҮЙДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР ТАНИН МЭДЭХҮЙДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР

ЭКО ТЭМДЭГ
Хэрэглэгчид өөрсдийн худалдан авч буй бараа, 
үйлчилгээ нь байгаль орчинд хэрхэн нөлөөлж буйг 
ойлгож, ухамсарладаг болж ирснээр эко тэмдэг, хаягууд 
тогтвортой худалдан авалт хийх шийдвэр гаргахад гол 
хэрэгсэл болж эхлэв.

Худалдан авагчид болон нийлүүлэгчид үзүүлэх эко 
тэмдгийн арилжааны үр ашиг нь өөр өөр хэмжүүр, 
харьцуулсан үзүүлэлт бүхий байгаль орчны маш олон 
шаардлага, тэмдэгний схем, санаачилгууд гарч ирэхэд 
түлхэц болж өгсөн. Ингэснээр хүмүүс бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээний байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг 
ойлгодог болж ирсэн ч зах зээл дээр зарим нэг төөрөгдөл 
байсаар байна. Эко тэмдэг, шаардлагад чиглэсэн ISO-
ийн стандартууд энэ бүгдийг цэгцэлж, өнөөгийн зах 
зээлд давамгайлж буй маш олон тэмдэг, шаардлага, 
мэдэгдлүүдэд нэг ижил шалгуур, тодорхойлолт, 
журмуудыг гаргаж өгдөг. 

Эко тэмдэгт яагаад ISO стандартууд хэрэгтэй вэ?

Эко тэмдэг нь тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний байгаль 
орчинд үзүүлэх ерөнхий ашиг тусын талаарх мэдээллийг 
өгдөг. Тухайлбал, савлагаа нь дахин боловсруулах 
боломжтой, эсвэл хортой найрлага агуулаагүй, гм,. 
Хэрэглэгчид байгаль орчинд хор нөлөөгүй бүтээгдэхүүн 

худалдан авахыг зорьдог болох тусам энэхүү мэдээлэл 
нь хэрэглэгчийн сонголтод эерэгээр нөлөөлж, аль аль 
талдаа хожлыг авчирна. Гэхдээ ийм тэмдгийн хэрэглээ 
хэт их хүчтэй болж ирснээр байгаль орчинд ээлтэй 
гэсэн “худал мэдүүлгүүд”, зах зээлийн хэт дөвийлгөсөн 
шаардлагууд гарч ирэхэд хүргэж байна. Тэгэхээр 
юу шаардлагатай байна вэ гэхээр, итгэл хүлээсэн, 
нэг түвшний талбарыг бүтээхийн тулд олон улсаар 
хүлээн зөвшөөрсөн тэмдэгний нэг ижил шалгуур, арга 
хэрэгслүүдийг бий болгох явдал юм. Энд л ISO-ийн 
Олон улсын стандартууд гол үүргийг гүйцэтгэх юм. 

Эко тэмдгийн ISO стандартуудыг хэн боловсруулдаг 
вэ?

Техникийн хороо (ТХ)-ны бүлэг мэргэжилтнүүд ISO-
ийн стандартыг боловсруулдаг. Үйлдвэр, төрийн 
бус байгууллагууд, Засгийн газрууд болон ISO-ийн 
дэвшүүлсэн гол байгууллагууд, дэлхийн өнцөг булан 
бүрт байх гишүүн улсуудын төлөөлөгчид, олон улсын 
мэргэжилтнүүдээс ТХ-дыг бүрдүүлдэг. ТХ бүр өөр өөр 
сэдэв, мэргэжлийн талбарыг хариуцдаг. 

ISO/TC207/SC3 Environmental labelling (Эко тэмдэг) нь 
ISO/TC207 Environmental management (Байгаль орчны 
менежмент)-ийн дэд хороо бөгөөд эко тэмдгийн 
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стандартуудыг хөгжүүлдэг төв нь юм. Уг дэд хороо нь 
78 улсын мэргэжилтнүүдээс бүрдэх бөгөөд одоогоор 6 
стандарт гаргасан байна.

Эко тэмдэгний ISO стандартын үр ашгийг хэн 
хүртэх вэ?

Аж үйлдвэр 
Эко тэмдэгний ISO стандартууд нь аж ахуй эрхлэгчид 
өөрсдийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчиддээ итгэл 
төрүүлж, үнэнч хэрэглэгч болоход нөлөөлөхүйцээр үр 
дүнтэй бөгөөд зөв тодорхойлсон эко тэмдгийг бүтээхэд 
тусалдаг. 

Хэрэглэгчид 
ISO стандартыг хэрэглэснээр тухайн бүтээгдэхүүнийг 
бусад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй хялбар харьцуулж 
болохуйц ойлгомжтой бөгөөд үнэн зөв мэдээллийг 
агуулдаг нь хэрэглэгчдэд ашиг тустай.

Зохицуулагчид
Зохицуулагчдын хувьд ISO стандартууд нь олон улсад 
өгсөн амлалтынхаа хүрээнд төрийн бодлого гаргах 
суурь нь болж өгдөг. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлтөөс 
болж үүсч буй олон сорилтуудад чиглэсэн арга хэмжээ 
авахад ISO стандартууд тус болдог. 

Ямар төрлийн эко шошгуудыг ISO стандартууд 
хамаардаг вэ? 

1-р төрөл: эко тэмдэг
Бүтээгдэхүүний шалгуурыг маш ойлгомжтой 
тодорхойлсон эко шошго, тэмдгийн схемд зориулсан

2-р төрөл: Өөрийн зарласан байгаль орчны мэдүүлэг
Шалгуур ч тэр, тэмдэгний схем ч тэр байдаггүй 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнүүдэд зориулсан

3-р төрөл: байгаль орчны тунхаглал
Бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгийн аргачлалыг 
ашигладаг бүтээгдэхүүнүүдийн тодорхой талуудад 
чиглэсэн

Эко тэмдэгт зориулсан ямар ISO-ийн стандартууд 
байдаг вэ?

ISO 14020 цуврал стандартууд нь аж ахуй нэгжүүдийг 
өөрсдийн эко тэмдэг, шаардлага, мэдэгдлүүдийг бэлтгэх 
боломжийг олгосон олон улсад танигдаж, хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн жишгүүдийн багцаар хангадаг.

Эдгээрт: 

•	 ISO 14020 Эко тэмдэг, мэдэгдэл – Ерөнхий зарчмууд 
нь эко тэмдэг болон мэдэгдлүүдийг боловсруулах, 
хэрэглэх чиглүүлэх зарчмуудыг тогтооно. 

 Энэ нь эко тэмдэг, шаардлага боловсруулахыг хүсч 
буй аж ахуй нэгж байгууллагуудад чиглэдэг ба үнэн 
зөв хийгээд итгэл хүлээхүйц мэдээллийг агуулахад 
туслах зарчмуудыг тодорхойлдог. 

Эко тэмдгийн схем

•	 ISO 14024 Эко тэмдэг, мэдэгдэл-1-р төрөл: эко тэмдэг 
- Зарчим ба ажиллагааны горим нь “1-р төрлийн 
эко тэмдгийн хөтөлбөрүүд”-ийг боловсруулах 
шаардлагуудыг тодотгож өгдөг ба эко тэмдгийн 
схем гэх нь түгээмэл.

 Эдгээр схемүүд тодорхой багц шалгуурыг хангасан 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тэмдэг юмуу логогоор 
шагнадаг. 

 ISO 14024 нь бүтээгдэхүүний категори, бүтээгдэхүүний 
байгалийн шалгуур, бүтээгдэхүүний ажиллагааны 
шинж чанарыг сонгох, үнэлэх, нийцлийг батлах 
зарчим, ажиллагааны горимыг онцолдог. Мөн 
тэмдгийг олгох баталгаажуулалт (certification)-ын 
үйл явцыг тогтооно. 

 GEN (Global Ecolabelling Network) эко тэмдгийн 
байгууллагуудын олон улсын холбоо олон улсад 
танигдсан ISO 14024-ийг эко тэмдгийн жишиг болгон 
нутагшуулсан. 

ТАНИН МЭДЭХҮЙДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР 
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өгдөг. Мөн нэр томъёо тус бүр нь хүчин төгөлдөр, шинжлэх 
ухааны хувьд зөв эсэхийг баталгаажуулахад туслахын тулд 
үнэлгээний аргуудыг дэлгэрэнгүй оруулж өгсөн байдаг. 

Үүнээс гадна ISO 14021 хараахан тодорхойлогдоогүй байгаа бусад 
нэр томъёонуудын хэрэглээнд зориулсан ерөнхий шаардлагын 
цогц жагсаалтыг агуулдаг. Мөн хэрэглээ, байрлуулалт, тэмдгийн 
хэмжээ, график зэрэг тэмдэгтэй холбоотой бусад мэдээлэл, 
зааварчилгааг тодорхойлсон байдаг. 

Амьдралын мөчлөгийн мэдээллийн мэдэгдлүүд

Бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөг дээр байгаль орчны тоон 
мэдээлэл харуулдаг мэдэгдлүүд нь ижил бараа бүтээгдэхүүнийг 
хооронд нь харьцуулах боломжийг олгодог. Мөн захиргааны 
байгууллагын шаардлагыг хангах болон нэг аж ахуй нэгжээс 
нөгөө аж ахуй нэгжтэй харилцахад тун хэрэгтэй байдаг. Байгаль 
орчны бүтээгдэхүүний мэдээлэл (EPD)-ийн хуудсууд “эко-
хүнс тэмдэг”-ийг илэрхийлдэг. Ийм тэмдгүүд нь хэрэглэгчид 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг 
үнэлж, харьцуулахад хэрэглэж болох мэдээллээр хангадаг. 

•	 ISO 14025 Эко тэмдэг ба мэдэгдэл-3-р төрлийн байгаль 
орчны мэдүүлэг - Зарчим ба ажиллагааны горим нь ийм 
мэдүүлгүүдийн мэдээллийг боловсруулах зарчим, горим 
болон зарлалын хөтөлбөрт тавих шаардлагыг тогтооно. 

Ул мөрийн харилцаа

•	 ISO 14026 Эко тэмдэг ба мэдэгдэл-Ул мөрийн мэдээлэл 
харилцааны зарчим, шаардлага болон арга зүйн заавар нь 
байгаль орчны ул мөрийн мэдээллийг хэрхэн ил тод бөгөөд 
найрсагаар гаргаж тавих вэ гэдэг дээр зөвлөмж, зааварчилгаа 
өгдөг. Уг стандарт нь ул мөрийн мэдэгдлийн олон улсад 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэр томъёо, тодорхойлолтуудыг 
тогтооно. ISO 14026 нь байгаль орчны аль талууд нь ул 
мөрийн мэдээлэлтэй байна вэ, уг мэдээлэл нь ил тод, 
ойлгомжтой байна уу гэдгийг тодорхойлох шаардлагуудыг 
тогтоодог. 

Бүтээгдэхүүний зэрэглэлийн дүрэм

Бүтээгдэхүүний зэрэглэлийн дүрэм (PCRs) нь бүтээгдэхүүнтэй 
холбоотой байгаль орчны мэдүүлэгт чиглэсэн стандартуудыг 
хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ нь байгаль орчны 
мэдүүлэг, мэдэгдлүүдийг дэмжих зорилгоор гаргасан мэдээллийг 
харьцуулах боломжийг олгодог. Гэхдээ ийм дүрэм маш олон 
байдаг бөгөөд чанарын хувьд ялгаатай байдаг. 

•	 ISO/TS 14027 Эко тэмдэг ба мэдэгдэл – Бүтээгдэхүүний 
зэрэглэлийн дүрмийн боловсруулалт нь өргөн хүрээнд 
хэрэглэж, ойлгож болох олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
чанартай бүтээгдэхүүний зэрэглэлийн дүрмийн БЗД-
ийг боловсруулах багц зарчим, шаардлага, зөвлөмж, 
зааварчилаа юм. 

ISO сэтгүүлээс орчуулсан  
Тамгын газрын гадаад харилцааны мэргэжилтэн  

Э.Билгүүнгэрэл 

Life cycle data declarations

Declarations that show quantified 
environmental information on the 
life-cycle of a product enable compari-
sons between similar products. They 
also are useful when fulfilling regula-
tory requirements and in business-to-
business communications. Commonly 
known as Environmental Product Data 
(EPD) sheets, they represent the “ nutri-
tion labels for the environment ”. Such 
labels provide display information 
and data that consumers can use to 
assess and compare the environmental 
impacts of products and services.

 ∙ ISO 14025, Environmental labels 
and declarations – Type III 
environmental declarations 
– Principles and procedures, 
establishes the principles and 
procedures for developing the 
data for such declarations and 
the requirements for declaration 
programmes, including 
the requirement that data 
are independently verified.

8 – ISO Environmental labels

Өөрийн зарласан байгаль  
орчны мэдүүлэг

Байгаль орчны мэдүүлгийг шалгах эко 
тэмдгийн схем байхгүй үед өөрийн 
зарласан мэдээллийн найдвартай байдлыг 
харуулж чаддаг байх нь маш чухал. Энэ 
нь төөрөгдлийг арилгаж, худалдааны 
саад тотгор, шударга бус өрсөлдөөнөөс 
зайлсхийхэд тусалдаг. ISO 14021 Эко тэмдэг, 
мэдэгдэл – Өөрийн зарласан байгаль 
орчны мэдүүлэг (2-р төрлийн эко тэмдэг) 
нь үйлдвэрлэгчид, зах зээлд оролцогчид, 
борлуулагчид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээндээ 
гаргадаг байгаль орчны мэдүүлгүүдийн 
найдвартай байдлыг хангаж өгдөг. 

Мэдүүлгүүдэд хэрэглэгддэг түгээмэл 
нэр томъёонуудыг бүтээгдэхүүн дээр нь 
бичих үү эсвэл бүтээгдэхүүний товхимол, 
сурталчилгаа юмуу тайланд оруулах уу 
гэдгийг ISO 14021 тодорхойлж, тодруулж 

ТАНИН МЭДЭХҮЙДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР 
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МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР 

“Ар шижир” төсөл нь Стандарт, хэмжил зүйн 
салбарын албан хаагчдад зориулсан зуслангийн 
зориулалттай хотхон юм. Энэхүү төслийн 
ажил 2017 оноос хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд 
өнөөдрийн байдлаар ажлын гүйцэтгэл 50 гаруй 
хувьтай явагдаж байна. Монголын эрс тэс цаг 
агаарт нэн тохиромжтой Канад технологийг 
манай орны барилгын стандарттай нийцүүлэн 
стандартын дагуу барьж байгаа тус хотхон нь 
Канад загварын АОС дулаан хадгалалт, дуу 
тусгаарлалт сайн, эдэлгээний хугацаа өндрийн 
зэрэгцээ гадна фасадаа хүссэн үедээ сольж 
болдог гэх мэт олон давуу талуудтай. Түүнчлэн 
зуслангийн байшингийнхаа м2 сонгох, өрөөний 
зохион байгуулалтаа өөрсдийн хүсэлтээр 
өөрчлөх болон цонхны хэмжээгээ хүссэн 
хэмжээгээр сонгох гэх мэт уян хатан нөхцөлийг 
захиалагчдад санал болгоод байгаа юм. Ар 
шижир хотхон нь хотооос 28 км зайд байрлах 
хөрс усны бохирдолгүй тэгш сайхан талбайд 
баригдаж байгаа бөгөөд дэд бүтцийг нь бүрэн 
шийдвэрлэсэн. Мөн «Ар шижир» хотхоны хамт 
олон нүхэн жорлонгоос татгалзаж эко шийдэл 
бүхий соруулдаг эко жорлон суурьлуулсан ба 
саарал усыг дахин цэвэршүүлснээр жорлон 
болон мод усалгаанд дахин хэрэглэх боломжтой 

“АР ШИЖИР” ТӨСӨЛ  
АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

“Ар шижир” төслийн барилгын гүйцэтгэгч 
“Аеремо констракшин” ХХК захирал С.Ганболд:

“Манай компани барилгын үндсэн материал 
болох гадна фасатаа өөрсдөө үйлдвэрлэдэг. 
Хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүн хүний биед хоргүй 
цэвэр байгалийн гаралтай учраас хэрэглэгчид 
сэтгэл ханамж өндөр байдаг.” 

СХЗГ-ын Тамгын газрын Гадаад харилцааны 
мэргэжилтэн Э.Билгүүнгэрэл: 

Ар шижир дэх зуслангийн газар нь Улаанбаатар 
хотын гадна бусад зуслангуудаас хол учраас 
хотын чимээ шуугианаас холдож, байгалийн 
сайханд сэтгэл амар амрахад тохиромжтойгоос 
гадна зуслангийн байрлал, байшин нь тав 
тухтай, шинэлэг санагдсан.

СХЗГ-ын Тамгын газрын  
ахлах мэргэжилтэн О.Оюунтуяа: 

Энэ газар ногоон, эко бүс бөгөөд хөрсний 
бохирдол байхгүй эрүүл газар. Хамгийн гол нь 
дэд бүтэц буюу бохирын асуудлыг бүрэн шийдэж 
байгаад тун таатай санагдсан.”
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МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР 

болж байгаа юм.

Өнгөрсөн 10 дугаар сарын 14-нд “Ар шижир” 
хотхоны нээлт болсон бөгөөд нээлтэд Стандарт, 
хэмжил зүйн газрын дарга Б.Билгүүн болон  газар, 
нэгжийн дарга нар оролцлоо. Нээлтийн үеэр 
Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргаар 1963-1975 
онуудад ажиллаж байсан Д.Аюуш /Улсын стандарт, 
хэмжүүр ба хэмжих хэрэгслийн хэрэг эрхлэх 
газрын дарга/ гуай зуслангийн байшингийнхаа 
түлхүүрийг гардан авснаар тус хотхоны анхны 
оршин суугч болов. Тэрээр талархсан сэтгэлээ 
илэрхийлж манай хамт олонд уйгаржин Монгол 
бичгээр сэтгэгдлээ бичин илгээсэн юм. 

“АР ШИЖИР” 
ХОТХОНЫ АНХНЫ 

ОРШИН СУУГЧ 
ТҮЛХҮҮРЭЭ ГАРДАН 

АВЛАА

Д.Аюуш гуай захидалдаа: “Эрхэм нөхөд 
минь, Сайхан байшин бүтээжээ. Бүх 
зүйл стандарт гэдгийн нэг баталгаа 
шүү. Стандарт гэдэг маань нарийн оюун 
ухаан, хэмжил буюу гараар бүтдэг бараг 
л бүтээл юм шүү. Стандарт дэлхийг 
бүрхэж, бид хөл нийлүүлэн алхаж 
байгаа нь бахархалтай. Та бүгдийн 
гар тань алт, толгой тань шинжлэх 
ухаан юм шүү. Ихийг бүтээхийн тулд 
урт наслаарай!” хэмээжээ. Стандарт 
хэмжил зүйн газраас сүүлийн жилүүдэд 
ажилтан алба хаагчдын нийгмийн 
асуудлыг онцгой анхаарч байгаа бөгөөд 
энэхүү «Ар шижир» төсөл нь үе шаттай 
хэрэгжүүлж байгаа ажлуудын нэгээхэн 
хэсэг юм.



СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ2020 он, № 428

ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТ

Гадаад харилцааны яам, Европын Холбооноос 
Монгол Улсад суугаа Төлөөлөгчийн газар, МҮХАҮТ, 
“Монголын худалдааг дэмжих төсөл” хамтран 2020 оны 
10 дугаар сарын 26, 27-ны өдрүүдэд “Европын Холбооны 
худалдааны өдрүүд” семинар, арга хэмжээг төр, хувийн 
хэвшлийн 250 орчим төлөөлөгчдийг оролцуулан 
Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгууллаа.

Гурав дахь жилдээ зохион байгуулагдаж буй 
“Европын Холбооны худалдааны өдрүүд” арга хэмжээг 
Гадаад харилцааны яамны төрийн нарийн бичгийн 
дарга Н.Анхбаяр, Европын Холбооноос Монгол Улсад 
суугаа Элчин сайд Траян Лауренцю Христеа, МҮХАҮТ-н 
дарга Т.Дүүрэн нар нээж үг хэлэв.

Гадаад харилцааны яамны төрийн нарийн бичгийн 
дарга Н.Анхбаяр Монгол Улсын Засгийн газрын 
эдийн засгийг төрөлжүүлэх, уул уурхайн бус бараа 
бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжих зорилтын хүрээнд 

мал, амьтны гаралтай орц найрлага бүхий гоо сайхны 
бүтээгдэхүүн, чацарганын тос, сарлагийн хөөвөр, 
торомны ноосоор хийсэн эдлэл, арьс ширэн эдлэл 
зэрэг дөрвөн кластерт хамрагдан хамтран ажиллаж буй 
аж ахуйн нэгжүүдэд Европын зах зээлд бүтээгдэхүүнээ 
гаргахад амжилт хүсэж, Монголын худалдааг дэмжих 
TRAM төсөл, МҮХАҮТ хамтран эдгээр кластер 
бүтээгдэхүүнийг европын зах зээлд гаргахад бодитой 
дэмжлэг, чухал хувь нэмэр оруулж байгаад талархал 
илэрхийлэв.

ЕХ-ноос Монгол Улсад суугаа Элчин Сайд Трайан 
Христэа хэлэхдээ “Уг арга хэмжээнд оролцогч үндэсний 
болон ЕХ-ны экспертүүдэд Монгол Улсын худалдааны 
бодлого, Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн хэрэгжилт, 
олон улсын стандарт нутагшуулах, Берлин дэхь Мэдээлэл 
ба худалдааг дэмжих төвийн нээлт, гоо сайхан, арьс 
шир, чацаргана, сарлагийн хөөвөр ба торомны ноос 
зэрэг дөрвөн кластерт тулгарч байгаа шинэ сорилт, 

ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ  
ХУДАЛДААНЫ ӨДРҮҮД 
АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛЛОО

TRAM 
This project is funded by 

the European Union 

Trade
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Assistance for
Mongolia  

Монголын Худалдааг Дэмжих Төсөл
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бэрхшээлүүд, түүнчлэн ЖДҮ эрхлэгч нарт зориулсан 
экспортын санхүүжилтийн арга хэрэгслүүдийн 
талаархи Европ-Монголын хамтарсан худалдааны 
танхимын зөвлөмжүүдтэй танилцах боломж олгож 
байгаадаа баяртай байна” гэсэн юм. 

Монголын бараа, бүтээгдэхүүний чанарын 
стандартыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Европын 
Холбооны стандартыг Монгол Улсад нутагшуулах, 
ингэснээр олон улсын зах зээлд манай дотоодын 
үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадвар, бүтээгдэхүүний 
төрөл, тоо хэмжээ нэмэгдэх боломж бололцоо, мөн 
дотоодын үйлдвэрлэлийг импортын бүтээгдэхүүний 
хэт өсөлтөөс хамгаалах эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх 
зэрэг олон чухал асуудлуудыг хэлэлцлээ.

Түүнчлэн Стандарт, хэмжил зүйн газар тус 
арга хэмжээнд амжилттай оролсон бөгөөд 
Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын  
газрын дарга Г.Батцэнгэл “Улс орны эдийн засагт 
олон улсын стандартыг мөрдөж нэвтрүүлэхийн ач 
холбогдол» сэдвээр илтгэл тавьсан нь оролцогчдын 
сонирхолд ихээр нийцсэн юм.

Уг өдөрлөгт Монгол Улсын худалдааны бодлого, 
Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг 
танилцуулах, ЖДҮ эрхлэгчдэд экспортын 
санхүүжилтийн арга замын талаарх зөвлөгөө өгөх 
зэрэг үйл ажиллагаа зохиогдсон ТRAM төслийн баг 
болон төслийн хамтрагчид худалдааны бодлогыг 
сайжруулах, ЕХ-ны зах зээлд экспортлох нэмүү 
өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүний нэр төрлийг 
нэмэгдүүлэх зорилгын хүрээнд хүрсэн амжилт, 
ололтуудаа танилцууллаа. 

Европын холбооны ТРАМ төсөл нь 2017 оноос 
хэрэгжиж эхэлсэн ба уул уурхайн бус бараа 
бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
МҮХАҮТ-ын дэргэд чацаргана, гоо сайхан, арьс 
шир, сарлагийн хөөвөр ба торомны ноос зэрэг 4 
кластерыг байгуулж, үйл ажиллагааг нь дэмжин 
ажиллаж байна. Статистик мэдээллээр сүүлийн 
3 жилд уул уурхайн бус бараа бүтээгдэхүүний 
экспортын хэмжээ 15 хувиар нэмэгджээ.

Арга хэмжээний үеэр TRAM төслөөс дэмжиж 
байгаа кластерийн гишүүн 20 компани үзэсгэлэн 
гаргаж бүтээгдэхүүнээ оролцогчдод танилцууллаа. 

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР 
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ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТ

Дэлхийн хотуудын өдрөөр хүчирхэг нийгэмлэгүүд 
өнөөгийн болон ирээдүйн бэрхшээлтэй тулгарахад чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг тэмдэглэж байна. 2020 оны 
үйл явдлууд бидэнд урьд өмнө хэзээ ч байгаагүйгээр 
хүчирхэг, эв нэгдэлтэй бичил нийгэмлэгүүд хэрэгтэй 
байгааг тодотгож өгсөн бөгөөд энэ жилийн Дэлхийн 
хотуудын өдөр үүнийг “Бичил нийгэмлэг, хотуудаа 
эрхэмлэе” уриан дор тэмдэглэж байна. Олон улсын 
стандартын байгууллага нь үүнд зориулагдсан олон 
стандарт, хороодтой билээ.

Бичил нийгэмлэгийн (өөрөөр хэлбэл хороо, 
дүүргийн) түвшний эрүүл мэндийн тогтолцооны бат бөх 
байдал нь COVID-19 тахал эхэлснээс хойш анхаарлын 
төвд орсоор ирсэн олон чухал цэгүүдийн зөвхөн нэг 
юм. Тохиромжтой дэд бүтэц, эрчим хүчний хангамж, 
тээврийн сүлжээ гэх мэт зүйлс нь өнөөгийн болон 
ирээдүйн бэрхшээлтэй тулгарч буй бүх хэмжээтэй 
хотуудын гол түлхүүр юм.

Хотжилт, хүн амын тоо нэмэгдсэний хэрээр хотууд 
энэхүү сорилт, шинэ нөхцөл байдлыг даван туулахын 
тулд тогтвортой байх шаардлагатай гэсэн үг бөгөөд ISO-
ийн тогтвортой нийгэмлэгийн техникийн хороо ISO / 
TC 268 нь дээрх зорилготой байгуулагдсан юм. Түүний 
зорилтот стандарт ISO 37101, Нөхөрлөл нийгэмлэгийн 
тогтвортой хөгжил - тогтвортой хөгжлийг зохицуулах 
тогтолцоо - Ашиглах зааварчилгаатай шаардлагууд нь 
тогтвортой нийгэмлэг гэж юу болох ерөнхий хүрээг 
тодотгож, тэнд хэрхэн хүрэх зааварчилгаагаар хангадаг. 

Энэхүү стандарт нь эрүүл мэнд, сайн сайхан аж 
төрөх байдлыг сайжруулах, нөөцийг хариуцлагатайгаар 
ашиглах, илүү сайн засаглалыг бий болгохыг 
зоригжуулах гэх мэт олон чиглэлээр нийгэмлэгүүдэд 
дэмжлэг болох бөгөөд үүнийг яг хэрхэн хийх тодорхой 

зааварчилгаа өгдөг олон зуун нарийн стандартуудаар 
дэмжигддэг. Эдгээр баримт бичигт онцгой байдлын 
үед эмзэг бүлгийн хүмүүсийг дэмжих ISO 22395, сайн 
дурынхны оролцоог төлөвлөх ISO 22319 стандартууд, 
хөгширсөн нийгмийг удирдан зохион байгуулах олон 
улсын воркшоп гэрээ IWA 18 зэрэг орно.

Ирээдүйн ISO 22371, Аюулгүй байдал ба уян хатан 
чанар - Хот суурин газрын уян хатан чанар - Стратеги, 
хэрэгжилтийн хамрах хүрээ, загварчлал, зааварчилгаа 
нь үндэсний болон орон нутгийн засаг захиргаанд цаг 
уурын өөрчлөлт, хүн ам зүйн өөрчлөлтөөс үүдэлтэй 
шинэ бэрхшээлийг даван туулах чадавхыг бэхжүүлэхэд 
туслах зорилготой юм. Энэхүү хөгжүүлэлтийг НҮБ-ын 
хүн амын суурьшлын хөтөлбөр болох UN-Habitat нь 
байгууллагынхаа хотын уян хатан чанарыг дээшлүүлэх 
хөтөлбөрийн хүрээнд удирдаж байна. Энэ стандарт 
нь хот суурин газрын уян хатан чанарыг хангах хүрээг 
тодорхойлж, зарчим, үзэл баримтлалыг тодруулж, 
хэрэглэгчдэд хотуудаа илүү уян чанартай болгоход 
зохих үйл ажиллагааг тодорхойлж, хэрэгжүүлж, хяналт 
тавихад нь тус болно. Дэлхийн хотуудын өдрийн ард 
НҮБ-Хабитат байдаг бөгөөд Хот суурин газрын сорилт, 
тулгамдсан асуудлуудын талаарх мэтгэлцээнийг өдөөх 
“хотын суурьшлын аравдугаар сар”-ын сүүлчийн өдрийг 
дэлхийн хотуудын өдөр болгон тэмдэглэдэг. 

ISO стандартууд нь ирээдүйн дэлхийн хотуудыг 
бий болгоход хэрхэн дэмждэг талаар илүү дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг ISO ба тогтвортой хотуудын мэдээллийн 
товхимолоос олж авч болох бөгөөд хүсвэл үндэсний ISO 
гишүүнтэйгээ холбоо бариарай.

ISO сэтгүүлээс орчуулсан  

Тамгын газрын гадаад харилцааны мэргэжилтэн  

Ш.Тэгшжаргал

БИД ХАМТДАА 
ИХ ЗҮЙЛИЙГ 
БҮТЭЭЖ ЧАДНА



Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсад 6540 стандарт 
мөрдөгдөж байгаагаас 2434 буюу 40 хувь нь олон 
улсын стандарт байна. Түүнчлэн жил бүр Засгийн 
газраас баримталж буй бодлого, зах зээлийн эрэлт 
хэрэгцээнд нийцсэн дэвшилтэт 150 гаруй стандартыг 
олон улсын стандартыг үндэсний стандартаар 
баталдаг. 

Эдгээр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй стандартын 
мэдээллийн санг бий болгох, хадгалах, хамгаалах, 
иргэдэд орон зайнаас үл хамааран стандартын 
мэдээллийн сангийн үйлчилгээ үзүүлэх, цахим 
систем ашиглан стандартыг худалдан борлуулах, 
түгээх боломж бүрдлээ. 

Нэг үгээр хэлбэл та стандарт авахдаа заавал өөрийн 
биеэр ирж худалдаж авдаг байсан бол орон зай, 
цаг хугацааг үл хамааран хүссэн үедээ интернетээр 
холбогдоод худалдан авалт хийх боломжтой 
боллоо. Энэ нь төрийн үйлчилгээг иргэд, олон 
нийтэд илүү түргэн шуурхай хүртээмжтэй болгож 
байна хэмээн харж байна.

Статистик мэдээлэл өгөхөд 10 сарын 14-нөөс 30-
ны хооронд буюу 14 хоногийн хугацаанд 93 иргэн, 
аж ахуйн нэгж, байгууллага эрүүл мэнд, барилга, 
байгаль орчны салбарын 118 стандартыг цахимаар 
худалдаж аваад байна.

Стандартын мэдээлэл лавлагаа, сургалтын 
үндэсний төвийн ахлах мэргэжилтэн 
Х.Энхцэцэг: 

Стандарт, хэмжил зүйн газар нь 
www.estandard.gov.mn цахим хуудсыг 
сайжруулан шинэчлэх ажлын хүрээнд 
2020 оны 10-р сарын 14-ний өдрөөс эхлэн 
стандартыг цахимаар худалдаж авах 
үйлчилгээг нэвтрүүлсэн. Орон зай, цаг 
хугацаанаас үл хамааран Qpay төлбөрийн 
цахим үйлчилгээг ашиглан хаанаас ч стандарт 
худалдан авах боломжийг бий болгож 
байгаа нь төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай 
хүргэх нэг ажил болсон. Мөн бидэнд хандаж 
байгаа иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд уг 
үйлчилгээнд сэтгэл ханамжтай байгаа. 

Иргэн н.Баттулга:

2020 оны 10-р сард Стандарт, хэмжил зүйн 
газрын www.estandard.gov.mn цахим худаснаас 
MNS 6561:2015 Хүрээлэн байгаа орчин. Усны 
чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх 
хаягдал ус. Ерөнхий шаардлага стандартыг 
цахимаар худалдаж авсан. Миний хувьд анх 
удаа стандарт худалдаж авсан бөгөөд бага 
зэрэг будилж дахин оролдсоны эцэст стандартаа 
худалдаж авч чадсан. Ер нь төрийн үйлчилгээ 
энэ маягаар цахим болж байгаад тун таатай 
байна. Цаг зав хэмнэсэн, түргэн шуурхай болж 
байгаа нь бидний ажилд ч амар хялбар байна. 

ХҮРЭЭЛЭН БАЙГАА ОРЧИН. УСНЫ 
ЧАНАР. АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН 
СҮЛЖЭЭНД НИЙЛҮҮЛЭХ ХАЯГДАЛ 
УС. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН НЭР 
ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

ӨРГИЙН МАТЕРИАЛ. АВТОКЛАВЫН 
БУС СИЙРМЭГ БЕТОН ГУЛДМАЙ. 
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ 
АЖИЛЛАГАА, ЭРҮҮЛ АХУЙ. ХИМИЙН 
ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС, 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АГУУЛАХ. 
ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

10 САРЫН 14-31-НЫ ХООРОНД ХИЙГДСЭН 
СТАНДАРТЫН ЦАХИМ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН  
СТАТИСТИК МЭДЭЭ
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