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 · Дүрс бичлэгийн стандарт нь  
даяаршлын талбарыг бий болгоно

АГУУЛГА
МЭНДЧИЛГЭЭ

МЭДЭЭНИЙ ЦОМОГ

ТАНИН МЭДЭХҮЙ 

 · Монгол улсын засгийн газрын тогтоол

 · Шинээр болон шинэчлэн батлах техникийн  
зохицуулалтын жагсаалт

 · MNS 5679:2019 “сайжруулсан хатуу түлш.техникийн шаардлага”  
стандарт шинэчлэгдлээ

 · MNS ISO 22000 стандартын шилжилтийн хугацаа

 · Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл,  
үйлчилгээний тухай хуулийн танилцуулга

 · Худалдаа, нийтийн хоолны салбарын стандартууд шинэчлэгдлээ

 · MNS 6780:2019, “дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуур  
техникийн ерөнхий шаардлага” стандарт батлагдлаа

 · Монгол-Хятад улсын худалдаа, эдийн засгийн салбар дахь  
стандартчиллын форум

 · Ерөнхий боловсролын сургуулийн аюулгүй орчин,  
сурагчдын дотуур байрны орчин, үйлчилгээнд тавих ерөнхий  
шаардлагын стандарт батлагдлаап

 · Ногоон дэвсгэртэй улсын дугаартай цахилгаан автомашинд   
дугаарын хязгаарлалт үйлчлэхгүй

 · Эд зүйлсийн интернэт

 · ISO-гийн ирээдүйн стратегийг тодорхойлох 4 чиг хандлага
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МЭНДЧИЛГЭЭДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР

ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР 2019
2019 онд Дэлхийн стандартын өдрийг “Дүрс 

бичлэгийн стандарт нь даяаршлын талбарыг бий 
болгоно “ уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлэх гэж байна. 

Жил бүр 10 дугаар сарын 14-ний өдөр Олон 
улсын стандартчиллын байгууллага, Олон улсын 
цахилгаан техникийн комисс, Олон улсын харилцаа 
холбооны байгууллагын гишүүн орнууд Дэлхийн 

стандартын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг бөгөөд 
энэ өдөр дэлхий даяар олон улсын стандарт болон 
хэвлэгдэж байгаа сайн дурын техникийн баримт 
бичгийг боловсруулж буй дэлхийн мянга мянган 
мэргэжилтнүүдийн хамтын хүчин чармайлтыг үнэлж 
тэдэнд хүндэтгэл үзүүлэх өдөр юм. 

Дүрс бичлэгийн стандарт нь  
даяаршлын талбарыг бий болгоно

Дүрс бичлэг бол орчин үеийн өөрийгөө 
илэрхийлэх арга хэрэгсэл болоод байна. Технологийн 
дэвшил нь бидний ертөнцийг өөрчилж, тухайлбал 
энтертайментийн салбарт хувьсал болж, дэлхийн 
өнцөг булан бүрт гэр бүл, найз нөхдийг холбож, 
бидний хоорондын харилцаа холбооны туршлагыг 
баяжуулж, эмнэлгийн тусламж, боловсролын салбарт 
мэдэгдэхүйц томоохон дэвшил гарч байна. 

Сүүлийн хэдэн арван жилийн инновац нь дүрс 
бичлэгийн чанарт маш том ахиц гаргасан.  Мөн дүрс 
бичлэг нь илүү хүртээмжтэй болж, дэлхийн хүмүүст 
бие биентэйгээ өөрсдийн түүхээ илүү тод, тодорхой, 
хөдөлгөөнтэй зураг хэлбэрээр хуваалцахад тусалсан. 
Энэхүү ололтууд нь, тухайлбал нарийн төвөгтэй 
байдлын болон хүртээмжийн ололтууд нь олон улсын 
стандартад суурилдаг. 

ОУСБ, ОУЦТК, ОУХХБ хамтран стандартчилсан 
дүрс бичлэг шахалтын алгоритмууд нь Primetime 
Emmy Award-ийн хоёр шагналыг хүртсэн бөгөөд 

эдгээр стандартууд нь дэлхий даяар сүлжээгээр 
дамжуулж буй өргөн зурвасын хамгийн эрчимтэй 
хэрэглэж буй аппликейшны нэг болох дүрс бичлэгийн 
өсөн нэмэгдэж байгаа эрэлт хэрэгцээг хангахад чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг. 

Олон улсын стандартууд нь үйлдвэрлэлийн эрэлт 
хэрэгцээг хангаж байдаг. Эдгээр нь үйлдвэрлэлийн 
хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг нэмэгдүүлснээр 
дүрс бичлэгийг шахах дараагийн үеийн технологид 
аажмаар жигд шилжих боломжийг олгоно.

Дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөгдөж стандартад 
нийцсэн гэдэг нь нэг төхөөрөмж дээр кодлогдсон 
дүрс бичлэгийг ямар төхөөрөмж ашиглаж байгаагаас 
үл хамааран кодыг нь өөр төхөөрөмж дээр тайлж 
болно гэсэн үг юм. Энэ нь шинийг санаачлагчдад 
шинэ дүрс бичлэг программ болон үйлчилгээнд 
хөрөнгө оруулалт хийх итгэлийг өгч зах зээлийг 
нэмэгдүүлэхэд тусалж байна. 

James M. Shannon 
IEC Ерөнхийлөгч

John Walter 
ISO Ерөнхийлөгч

Houlin Zhao 
ITU Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2019 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр       Улаанбаатар хот

Дугаар 235

 
ҮЗЛЭГИЙН МӨРӨӨР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, “Стандартчилал, 
техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
тухай” Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 87 дугаар тогтоол болон Үндэсний стандартын баримт 
бичгийн улсын үзлэгийн дүнг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлыг 
хамгаалах зорилгоор шинээр болон шинэчлэн баталж мөрдүүлэх техникийн зохицуулалтын 
баримт бичгийн жагсаалтыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Шаардлагатай тохиолдолд хавсралтаар баталсан техникийн зохицуулалтын жагсаалтад нэмэлт 
оруулах саналыг тухай бүр боловсруулж шийдвэрлүүлэхийг Засгийн газрын гишүүдэд үүрэг 
болгосугай.

3. Стандартын улсын үзлэгийн дүнг үндэслэн Стандартчиллын хөтөлбөрийг шинэчлэн баталж, 
хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Стандарт, хэмжил зүйн газар (Б.Билгүүн)-т даалгасугай.

4. Салбарын стандартчиллын төлөвлөгөөг жил бүр шинэчлэн баталж, тухайн жилийн төсөвт 
багтаан хэрэгжүүлж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, агентлагийн дарга нарт үүрэг 
болгосугай.

5. Стандартын техникийн түвшинг сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааны санхүүжилтийн 
эх үүсвэрийг жил бүрийн улсын төсөвт тусган хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Шадар сайд 
Ө.Энхтүвшин, Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар нарт даалгасугай.

  МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД  У.ХҮРЭЛСҮХ

  МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД  Ө.ЭНХТҮВШИН

МЭДЭЭНИЙ ЦОМОГДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР
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МЭДЭЭНИЙ ЦОМОГДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР

ИНФОГРАФИК
ШИНЭЭР БОЛОН ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТЕХНИКИЙН  

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖАГСААЛТ

ТЕХНИКИЙН 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
НЭР

ҮНДЭСЛЭЛ,  
ШААРДЛАГА

БОЛОВСРУУЛЖ 
БАТЛУУЛАХ 
БАЙГУУЛЛАГА

2019-2020 он

2019-2020 он

2021 он

2019 он

•	 Агаар, ус, хөрсөн дэх 
бохирдуулах бодисын хүлцэх 
хэм хэмжээг тогтоох техникийн 
зохицуулалт

•	 Ойн хортон шавжтай тэмцэх 
бэлдмэлийн химийн бодисын 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг 
тогтоох техникийн зохицуулалт

Хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн буй 
орчны аюулгүй байдлыг хангах

БАЙГАЛЬ 

ОРЧИН, АЯЛАЛ 

ЖУУЛЧЛАЛЫН 

ЯАМ

•	 Барилга байгууламжийн 
аюулгүй байдлын техникийн 
зохицуулалт

•	 Барилга байгууламжийн 
материал бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлын техникийн 
зохицуулалт

Барилгын материал, бүтээгдэхүүний 
чанар, аюулгүй байдалтай холбоотой 
нэр бүхий 50 гаруй заавал мөрдөх 
үндэсний стандарт нь сонгон хэрэглэх 
статустай болсонтой холбоотойгоор 
шинээр зохицуулах

БАРИЛГА, ХОТ 

БАЙГУУЛАЛТЫН 

ЯАМ

БАРИЛГА, ХОТ 

БАЙГУУЛАЛТЫН 

ЯАМ
•	 Галын аюулгүй байдлын 

техникийн зохицуулалт

Гал түймэртэй тэмцэх техник тоног 
төхөөрөмж болон хот төлөвлөлтөд 
тавигдах шаардлага, барилга 
байгууламжийг гал түймрээс 
хамгаалах цогц арга хэмжээг заавал 
биелүүлэх хэлбэрээр гаргах

•	 Эрчим хүчний барилга 
байгууламж (эх үүсвэр, шугам 
сүлжээ, дэд станц, технологийн 
зориулалттай тоног төхөөрөмж) 
барих техникийн зохицуулалт

Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл 
баримтлалд заасны дагуу улс орны 
стратегийн ач холбогдолтой эрчим 
хүчний салбарт эх үүсвэр, цахилгаан, 
дулааны сүлжээ, дэд станц, 
хуваарилах төв, байгууламжийн 
тасралтгүй, аюулгүй, найдвартай 
ажиллагааг хангах.

ЭРЧИМ 

ХҮЧНИЙ ЯАМ

ЭРЧИМ 

ХҮЧНИЙ ЯАМ

Эрчим хүчний тухай хууль, Сэргээгдэх 
эрчим хүчний хуульд заасны дагуу 
стандартын шаардлага хангасан 
цахилгаан, дулааны эрчим хүчээр 
хэрэглэгчдийг хангах, үйлдвэрлэлт, 
дамжуулалт, түгээлт, хангалт, 
импорт, экспортын шатанд цахилгаан 
эрчим хүчний урсгалыг баталгаатай 
хэрэгслээр хэмжих, тооцох

•	 Цахилгаан, дулааны эрчим 
хүчийг хэмжих, тооцох 
зориулалттай хэмжих хэрэгслийн 
техникийн зохицуулалт
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2019 он

2019 он

•	 Арьс ширний үйлдвэрлэл, 
худалдаанд мөрдөх техникийн 
зохицуулалт

•	 Согтууруулах ундааны техникийн 
зохицуулалт MN TR 1:2008

•	 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөх 
техникийн зохицуулалт

Дахин хянах ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ 

АХУЙ, ХӨНГӨН 

ҮЙЛДВЭРИЙН 

ЯАМ

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ 

АХУЙ, ХӨНГӨН 

ҮЙЛДВЭРИЙН 

ЯАМ

ХӨДӨЛМӨР, 

НИЙГМИЙН 

ХАМГААЛЛЫН ЯАМ

УУЛ УУРХАЙ, 

ХҮНД 

ҮЙЛДВЭРИЙН 

ЯАМ

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН 

ХӨГЖЛИЙН 

ЯАМ

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, 

ШИНЖЛЭХ УХААН, 

СПОРТЫН ЯАМ

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ, 

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД 

ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

•	 Мах, махан бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлд мөрдөх 
техникийн зохицуулалт

•	 Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүний 
техникийн зохицуулалт

Экспортын чиг баримжаатай 
бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг 
дээшлүүлэх

Тамхины хэрэглээ, дам тамхидалтаас 
үүдэлтэй сөрөг үр дагавраас хүн 
амыг хамгаалах зорилго бүхий 
тамхины хяналтын эрх зүйн үндсийг 
тодорхойлох Тамхины хяналтын 
тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, 
үйлдвэрлэл худалдаанд тавих 
хяналтыг сайжруулах

•	 Хувийн хамгаалах хэрэгслийн 
аюулгүй байдлын техникийн 
зохицуулалт 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг 
хамгаалах

•	 Газар доор хүхрийн хүчлээр 
уусган уран олборлоход 
мөрдөх техникийн 
зохицуулалт

•	 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, 
тэсэлгээний хэрэгслийн 
аюулгүй байдлын техникийн 
зохицуулалт 

•	 Тээврийн хэрэгслийн 
үйлдвэрлэл, ашиглалтын 
аюулгүй байдлын техникийн 
зохицуулалт 
 

•	 Цэцэрлэг, сургуулийн орчны 
эрүүл, аюулгүй байдлыг 
хангах техникийн зохицуулалт

•	 Сайжруулсан хатуу түлшний 
техникийн зохицуулалт

Дахин хянах

Хүн ам, хүрээлэн буй орчны аюул  
эрсдэлгүй байх, санамсаргүй осол, 
учирч болох хор уршгаас урьдчилан 
сэргийлэх

Техникийн хүчин зүйлээс шалтгаалсан 
гэмтэл, ослоос урьдчилан сэргийлэх 
тээврийн хэрэгсэл болон чиргүүлийн 
үйлдвэрлэл, ашиглалт, аюулгүй 
байдал, ашиглалтаас гарсан тээврийн 
хэрэгслийг дахин боловсруулах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх

Хүүхэд, залуучуудыг эрүүл өсөх орчин 
нөхцөлийг бүрдүүлэх, аюул ослоос 
урьдчилан сэргийлэх

Хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн буй 
орчны аюулгүй байдлыг хангах

2019-2020 он

2019-2020 он

2019-2020 он

2020-2021 он

2019-2020 он

2019-2020 он

2019-2020 он

ТЕХНИКИЙН 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН 
НЭР

ҮНДЭСЛЭЛ,  
ШААРДЛАГА

БОЛОВСРУУЛЖ 
БАТЛУУЛАХ 
БАЙГУУЛЛАГА
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Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оны 2 
дугаар сарын 28-ны өдрийн 62 дугаар тогтоол 
гарч “Түүхий нүүрс хэрэглэхийг хориглох тухай” 
Агаарын бохирдлыг бууруулахтай холбогдуулан 
Улаанбаатар хотын зарим дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
үйл ажиллагаа  явуулж байгаа цахилгаан, дулааны 
эрчим хүч үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн 
нэгжээс бусад  иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг 
2019.05.15-ны өдрөөс эхлэн түүхий нүүрс хэрэглэхийг 
хориглосон шийдвэр гарсан. 

Дээрх асуудлын хүрээнд Эрчим Хүчний Сайдын 
2019 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 112 дугаар 
тушаалаар Ажлын хэсэг байгуулагдан MNS 5679 
“Сайжруулсан хатуу түлш. Техникийн шаардлага” 
стандартыг шинэчлэв.

Өнөөгийн шахмал түлшний үйлдвэрлэл 
технологийн ололт, хүрсэн үр дүн, агаарт ялгаруулах 
хорт хольцыг хамгийн бага байлгах шаардлагад 
нийцүүлж  стандартын техникийн шаардлагыг 
шинэчилсэн.

Стандартаар тогтоосон техникийн шаардлагад 
нийцсэн хатуу түлш нь түүхий нүүрсний агаарт 
гаргах хорт бодисын агууламжаас даруй хоёр дахин 
бага ялгаруулдаг болох нь лабораторийн туршилт 
шинжилгээгээр нотлогдож, илчлэг өндөртэй, шатах 
хугацаа харьцангуй удаан байна.

Дээрх асуудлын хүрээнд Улаанбаатар хотын 
төвийн зургаан дүүргийн гэр хороололд хүйтний 
улиралд нүүрс түлдэг 220.000 өрх бий. Нэг өрхийн 
хэрэглээ 3-5 тонн бөгөөд хотын нийт хэрэглээ 
болох 800.000-1.200.000 тн түүхий нүүрсний 
жилийн хэрэглээг “Сайжруулсан хатуу түлш”-ээр 
орлуулснаар 2 дахин бууруулж 600.000 тн болгон 
бууруулах боломжтой бөгөөд агаарт ялгаруулах хорт 
хольцын агуулга харьцангуй бага байгаа нь агаарын 
бохирдлыг 50 хүртэлх хувиар бууруулна  хэмээн 
эрдэмтэн, судлаачид тооцоолсон.

Түүхий нүүрсний хэрэглээ 2 дахин багасч, 
агаарт ялгаруулах хорт хольцын агууламж багатай 
боловсруулсан түлш хэрэглэснээр хүн амын эрүүл 
мэнд, экологид үзүүлэх сөрөг нөлөө өнөөгийн өвлийн 
улиралд байгаа Агаарын чанарын индексийн үзүүлэлт 
2 дахин багасгаж чадвал хорт утаанаас хамааралтай 
өвчлөл тодорхой хэмжээгээр буурч 66 сая доллартай 
тэнцэх хэмжээний эрүүл мэндийн зардал төсөв 
хэмнэгдэнэ хэмээн салбарын эрдэм шинжилгээний 
ажилтнууд тооцоог хийсэн байна.

Иргэд түүхий нүүрс хэрэглэхгүй байж, өвлийн 
бэлтгэл орон байрныхаа дулаалгыг сайн хийж, 
стандартад нийцсэн “Сайжруулсан хатуу түлш”-ийг 
хэрэглэснээр утаанаас хамаарах эрсдлийг бууруулах 
юм. 

MNS 5679 : 2019 “САЙЖРУУЛСАН 
ХАТУУ ТҮЛШ. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА” 

СТАНДАРТ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР МЭДЭЭНИЙ ЦОМОГ
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ХҮНИЙ БИЕ ЭРХТЭН

ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР

ИНФОГРАФИК
MNS 5679: 2019 “Сайжруулсан хатуу түлш. Техникийн шаардлага” 
стандартын дагуу үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нийгэмд үзүүлэх  

ач холбогдлын судалгаа

УЛААНБААТАР ХОТЫН ТҮҮХИЙ НҮҮРСНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
10 дугаар сараас дараа оны 4 дүгээр сар хүртэлх 200 хоног утааны улирал үүсдэг

Нэг өрхийн нүүрсний хэрэглээ нь 
сууцны овор хэмжээ, дулаан алдагдлаас 

шалтгаалаад Төвийн зургаан дүүргийн 220.000 өрхийн нийт хэрэглээ нь

3-5 тн буюу 

4-6 портер ачаа

800.000-1.000.000 тн буюу

15.000 тэвш ачааны  галт тэрэг

УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН 
ТҮҮХИЙ НҮҮРСНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ НЬ АГААРЫН БОХИРДЛЫН 

ЭХ ҮҮСВЭРИЙН 80 ХУВИЙГ ДАНГААРАА ЭЗЭЛДЭГ

Хүний уушги хоногт дунджаар 23000 
удаа амьсгалдаг бөгөөд энэ 11.000 л 
агаар сэлгэж түүнээс хэрэгцээт 
хүчилтөрөгчийг шингээж авдаг.

Агаарын найрлагад азот, хүчилтөрөгч, 
аргон хий, чийг, механик хольц 
агуулагддаг ба хүлцэх түвшнээс 
хэтэрвэл уушгиар дамжин шимэгдэж 
өвчлөлд хүргэн арүүл мэндэд сөрөг 
нөлөө үзүүлдэг.

Амьсгалахгүйгээр 10 

секунд тэсвэрлэж, 1 минут 
болоход үхэлд хүрнэ 

Ус уухгүйгээр 5 хоног 

тэсвэрлэдэг 

Хоол хүнсгүйгээр 50 хоног 

тэсвэрлэдэг

МЭДЭЭНИЙ ЦОМОГ
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УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫН 
ТҮҮХИЙ НҮҮРСНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ НЬ АГААРЫН БОХИРДЛЫН 

ЭХ ҮҮСВЭРИЙН 80 ХУВИЙГ ДАНГААРАА ЭЗЭЛДЭГ

100 вагон нүүрс

5000 портер нүүрс

БУЮУ 

ЖИЛИЙН НИЙТ ХЭРЭГЛЭЭГ:

Галт тэрэгний цуваагаар тооцон 
жагсаавал Улаанбаатараас Дархан 
хүрэх 200 км үргэлжлэх цуваа 

БУЮУ

Портер машинаар тооцон 
жагсаавал 4000 км урт үргэлжлэх 
цуваа буюу Монгол орны босоо, 
хөндлөн тэнхлэгийн дагуу жагсаан 
байрлуулсантай ойролцоо.

НЭГ ӨДӨРТ ДУНДЖААР  6000 ТН  
ТҮҮХИЙ НҮҮРС ТҮЛЖ БАЙГАА НЬ: 

ТҮҮХИЙ НҮҮРС БА САЙЖРУУЛСАН ХАТУУ ТҮЛШИЙГ ХАРЬЦУУЛСАН НЬ

Үзүүлэлт х/
н

Түүхий нүүрсний 
дундаж 

/Налайх, Багануур/ 

Сайжруулсан 
хатуу түлш

MNS 5679:2019
Тайлбар

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГАД ЗААСАН ҮЗҮҮЛЭЛТ НЬ

Чийглэг 

%
-и

ас
 

и
хг

үй

20-37,5 10 Сайжруулсан түлш нь илчлэг 
чанар өндөртэй, чийглэг ба 
дэгдэмхий бодис бага байна. 
Сул тал нь үнслэг болон хүхэр 
ихтэй байхаар харагдаж байна.

Нийт хүхэр 0,38-0,7 1
Дэгдэмхий бодис 45 22
Үнслэг 18 29

Илчлэг (ккал/кг-аас багагүй) 3360-3744 4200

ШАТААХАД ГАРСАН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ НЬ

Хүхрийн давхар исэл буюу  
хүхэрт хий SO2

м
г/

м
3

1200 14
Түлшний гол үр дүн болох 
агаарт ялгаруулах хорт бодисын 
хэмжээ хэд дахин буурсан 
байна. Илчлэг өндөртэй байх 
тул зарцуулалт багассан талаар 
судлаачид дүгнэсэн байна. 

Нүүрсхүчлийн дутуу исэл буюу 
угаарын хий CO

9800 4575

Тоосонцор PM 130 23

Бодит илчлэг  (ккал/кг-аас багагүй) 3500 4800

Бусад үзүүлэлт
Харьцуулахад асалт удаан,

тортог бага болох нь тогтоогдсон

Тайлбар: Агаарт ялгарах хорт агууллагыг багасгах зорилгоор нэмэлтээр хийж байгаа саармагжуулах хольц нь 
илчлэгийн хэмжээг нэмэгдүүлж байна.
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•	 Амьсгалын тогтолцооны өвчлөл агаарын 
бохирдол ихтэй 10 дугаар сараас дараа 
оны 3 дугаар сар хүртэлх хугацаанд 
бохирдол багатай бусад сараас 2-3 
дахин их, үүний дотор 5 хүртэлх насны 
хүүхдийн өвчлөл бусад насны хүн амын 
өвчлөлөөс 15.6-аас 30.2 дахин их байна.

•	 0-2 хүртэлх насны хүүхдэд хатгалгааны 
эсрэг вакциныг хийсэн боловч 2018 оны 
байдлаар хатгалгаа өвчнөөр нас барсан 
5 хүн тутмын нэг нь 5 хүртэлх насны 
хүүхэд байна.

•	 Жирэмсэн эхийн эрүүл мэндэд агаарын 
бохирдол сөргөөр нөлөөлж, төрөлхийн 

гажигтай хүүхэд төрүүлэхэд хүргэсэн 
байх магадлалтай байна. 1000 амьд 
төрөлтөд ногдох төрөлхийн гажигтай 
төрсөн хүүхэд сүүлийн 5 жилд 5-6 дугаар 
сард өндөр, өөрөөр хэлбэл энэ хугацаанд 
төрсөн эхчүүдийн жирэмсэлсэн хугацаа 
7, 8 дугаар сар, ураг эрчимтэй хөгжих 
үе нь 10 дугаар сараас эхэлж байгаа нь 
агаарын бохирдол нэмэгдэх хугацаатай 
давхцаж байна. 

•	 1000 амьд төрөлтөд ногдох өсөлтгүй 
жирэмслэлт агаарын бохирдол хамгийн 
өндөр байдаг 1-3 дугаар сард их байна.

ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР

Агаарын чанар улирлаас хамаарч хүүхдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байна
Тав хүртэлх насны 1000 хүүхдэд ногдох хатгалгаа өвчин  (2014-2018 оны саруудад) 

МЭДЭЭНИЙ ЦОМОГ
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ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР

СТАНДАРТАД НИЙЦСЭН САЙЖРУУЛСАН ШАХМАЛ ТҮЛШ ҮЙЛДВЭРЛЭЖ, ХЭРЭГЛЭСНЭЭР

ИЛЧЛЭГ ӨНДӨР БАЙХ ТУЛ 
ТҮЛШНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ БУУРНА

АГААРТ ЯЛГАРАХ
ХОРТ ХОЛЬЦ БАГАСНА

АГААРЫН БОХИРДОЛ 
50%  ХҮРТЭЛ БУУРНА.

Эрүүл мэндэд үзүүлэх хор нөлөө багассантай холбоотойгоор эрүүл мэндийн салбарт 
66.000.000 /жаран зургаан сая/ доллартай тэнцэх хэмжээний эм, эмчилгээний зардал хэмнэгдэнэ. 

   

Эрүүл мэндийн салбарт хэмнэсэн зардлаар 

3000 + 2000 
өрхийн орон сууц барих боломжтой

Дам хамаарах эдийн засгийн хэмнэлтээр

Шууд бусаар хамаарах эдийн засаг болох нүүрсний тээвэрлэлт, өвчтэй гэр бүлээ асрах  цаг хугацаа хэмнэгдэх 
зэрэг бусад асуудлууд дам нөлөөлснөөр НИЙГЭМД багагүй ач холбогдолтой байх юм. 

Агаарын бохирдлыг бууруулахад чухал нөлөөлөх хүчин зүйл: Иргэн бүр хариуцлагатай байж түүхий нүүрс 
болон бусад агаар бохирдуулагч зүйлс түлэхгүй, зөвхөн сайжруулсан түлшийг хэрэглэх, мөн орон гэрийнхээ 
дулааны алдагдлыг багасгах нь түлшний хэрэглээг бууруулах, улмаар агаарын бохирдлыг бууруулах ач 
холбогдолтой.

Мэдээллийн эх сурвалж:  СХЗГ-ын СТҮБГ-ын Ахлах мэргэжилтэн Н.Батжаргал/Ph.D/ нь ЭМЯ, НЭМХ, НАБТГ, ҮСХ, ОББҮХ зэрэг холбогдох 
байгуулагаас гаргасан холбогдох эх сурвалжийг судлаж эмхэтгэсэн судалгааны ажил болно.  

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХҮН АМД ҮЗҮҮЛЭХ АГААРЫН БОХИРДЛЫН НӨЛӨӨ НЬ
ХҮН АМЫН НИЙТ ӨВЧЛӨЛД ЭЗЛЭХ ХУВЬ

Нийслэлийн хүн амын нас баралтад 9,2%

Зүрх судасны эмгэгийн 20%

Хүүхдийн амьсгалын замын өвчлөлийн 24,1%

Уушги, зүрх-уушгины хавсарсан өвчний 
шалтгаант нас баралтын 28,8%

Уушгины хавдарын 39,9%

Амьсгалын замын өвчлөлийн 52,9%

МЭДЭЭНИЙ ЦОМОГ
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Олон улсын стандартчиллын байгууллагаас 
2005 онд анх Хүнсний үйлдвэрлэлийн хувьд фермээс 
хэрэглэгчийн ширээ хүртэлх хүнсний хэлхээний бүх үе 
шатанд мөшгөлт болон эрүүл ахуйн дадлыг хэвшүүлэх 
нь чухал гэж үзэн энэхүү стандартыг боловсруулан 
баталсныг Монгол улс 2007 онд үндэсний болгон 
боловсруулан мөрдөж ирсэн билээ.

Олон улсын стандартчиллын байгууллага 
стандартуудыг тогтмол хянаж байдаг бөгөөд 2005 
онд баталсан стандартыг Хүнсний хууль эрх зүйн 
хорооны хүнсний бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн зарчимд 
суурилсан ба бүтцийн хувьд ISO 9001 Чанарын 
менежментийн тогтолцоо гэх мэт менежментийн 
тогтолцооны түвшний стандартуудтай хамтад 
нь болон тусад нь хэрэгжүүлэх боломжтойгоор 
боловсруулан 2018 онд шинэчлэн баталсан. 

Энэхүү шинэчлэн боловсруулсан олон улсын 
стандартыг Хүнс, хөдөө, аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
яамнаас санаачлан энэ чиглэлийн тохирлын 
үнэлгээний байгууллагатай хамтран орчуулан 
боловсруулж үндэсний хэмжээнд хэрэглэхээр 2019 
оны 8 сард батлуулсан. 

Стандартыг хэрэглэхэд шаардагдах шилжилтийн 
хугацааг Олон улсын итгэмжлэлийн форумын 
ерөнхий чуулганы 2018 оны 15 дугаар тогтоолд 
заасны дагуу 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний 

өдрөөр дуусгавар болгохоор тогтоосон. Энэ нь 
Тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллагаас 
MNS ISO 22000:2007, Хүнсний аюулгүй байдлын 
удирдлага-Хүнс үйлдвэрлэлийн хэлхээн дэх аливаа 
байгууллагад тавих шаардлагын стандартыг үндэслэн 
олгосон гэрчилгээ нь 2021 оны 6 дугаар сарын 29-
ний өдрөөр дуусна гэсэн ойлголт юм.

MNS ISO 22000 
СТАНДАРТЫН 

ШИЛЖИЛТИЙН ХУГАЦАА

Стандартчилал тохирлын үнэлгээний бодлогын 
газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Даваасүрэн
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Монгол Улсын Их Хурал 2019 оны 5 дугаар 
сарын 30-ны өдөр нэгдсэн хуралдаанаараа 
Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн 
баталсан бөгөөд ийнхүү хүүхдийг эрүүл, аюулгүй, 
шим тэжээллэг халуун хоол ундаар тэгш, хүртээмжтэй 
хангах эрх зүйн орчин бүрдлээ.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хууль нь хоол 
зүйч, тогооч, туслах тогооч болон суралцагчийн 
тооноос хамаарсан бэлтгэгч, угаагч, үйлчлэгч бүхий 
мэргэжлийн хүний нөөцтэйгөөр шаардлага хангасан 
зориулалтын байр, тоног төхөөрөмж ашиглан 
сургуулиас суралцагчид өдрийн хоолоор үйлчлэхтэй 
холбогдсон харилцааг зохицуулах анхдагч хууль юм. 
Тус хууль 2020 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
хэрэгжиж эхлэх бөгөөд 2021 оны хичээлийн жилээс 
эхлэн бага ангийн суралцагчдыг, 2022 оны хичээлийн 
жилээс дунд ангийн суралцагчдыг, 2023 оны 
хичээлийн жилээс ахлах ангийн суралцагчдыг өдрийн 
хоолны үйлчилгээнд үе шаттайгаар хамруулахаар 
заасан.

Монгол Улсын Засгийн газарт мэргэжлийн 
хүний нөөц бэлтгэх, аюулгүй хоол хүнсээр хангахад 
чиглэсэн шаардлагатай төсөв хөрөнгийг тухай бүр 
шийдвэрлэн ажиллахыг Хууль хэрэгжүүлэх зарим 
арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын тогтоолоор 
даалгасан.

Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг 
мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах үүрэг 
бүхий нэгж боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллагын дэргэд байгуулагдана. 
Энэхүү нэгж нь сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээг улсын хэмжээнд зохион байгуулж, 
мэргэжлийн удирдлагаар ханган, хоол зүйч, тогоочийг 
бэлтгэх, давтан сургах бодлогыг тодорхойлж, хоол 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулахад шаардлагатай 
хүний нөөц, тоног төхөөрөмжийн судалгааг гаргаж 
төсвийн төсөлд тусгах чиг, үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол зүйч, 
тогооч, туслах тогооч, үйлчлэгч, угаагч, бэлтгэгчийг 
өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр тухайн сургуулийн 
захирал томилж, чөлөөлнө. Суралцагчийг 
эрүүл, аюулгүй, шим тэжээллэг хоол, хүнсээр 

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 
ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ 

ХУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
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хүртээмжтэй хангаж, орон нутгийн болон үндэсний 
үйлдвэрлэлийн түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг хүнсний 
хангамжид түлхүү хэрэглэх зарчим баримтлах бөгөөд 
сургуулийн хоол, хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг 
сургуулийн дэргэдэх туслах аж ахуйгаас бэлтгэх 
болон баяжуулсан хүнсний бүтээгдэхүүн ашиглахаар 
заасан. Хоолны норматив зардал буюу нэг хүүхдэд 
ногдох хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний зардлыг 
инфляцийн түвшин болон суралцагчийн шим 
тэжээлийн хэрэгцээтэй уялдуулан жил тутам Засгийн 
газраас шинэчлэн батална.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
сургуулийн хоол үйлдвэрлэлд хэрэглэх хүнсний 

түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг орон нутгийн өмчит 
төсөвт үйлдвэрийн газар хариуцан нийлүүлж болох 
бөгөөд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 
хуульд заасны дагуу аймаг, нийслэлийн иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурал орон нутгийн өмчийн хуулийн 
этгээдийг үүсгэн байгуулах эсэх талаар шийдвэр 
гаргана. Тухайн нутаг дэвсгэрийн онцлог, төвөөс 
алслагдсан болон дэд бүтцийн байдлыг харгалзан 
орон нутгийн төсөвт үйлдвэрийн газрыг байгуулах 
боломжгүй гэж үзвэл Төрийн болон орон нутгийн 
өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуульд заасны дагуу сургуулийн хоол 
үйлдвэрлэлд хэрэглэх түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг 
худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулна.

Гал тогоогүй сургуульд гал тогооны тоног 
төхөөрөмж нийлүүлэх, өрөө тасалгааг тохижуулах 
зардалд хууль тогтоомжийн хүрээнд тусламж, хандив 
хүлээн авах ажлыг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
санаачилгаар БСШУСЯ зохион байгуулна. Сургуулийн 
хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үйл ажиллагаанд 
суралцагчийн эцэг, эх, асран хамгаалагч, суралцагч, 
багшийн төлөөлөл бүхий хөндлөнгийн хяналт тавих 
орон тооны бус Хяналтын зөвлөл ажиллана. Энэхүү 
зөвлөл нь сургуулийн хоол үйлдвэрлэлд хэрэглэж 
байгаа хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн, анги, хооллох 
танхим, хоол зүйчийн удирдан зохион байгуулж 
байгаа хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд хяналт тавьж 
ажиллана.

ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний  
бодлогын газар

МЭДЭЭНИЙ ЦОМОГ
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ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрт худалдаа, үйлчилгээний 
салбарын татвар, эрх зүй, бизнесийн таатай орчинг 
бүрдүүлэхээр тодорхой заалтууд туссан.

Энэхүү ажлын хүрээнд худалдаа, нийтийн 
хоолны салбарын стандартыг шинэчлэн боловсруулж, 
олон улсын түвшинд хүргэхээр ажлын хэсгүүд төслүүд 
дээр ажиллан  салбарын эрдэмтэн судлаачид, төрийн 
болон төрийн бус байгууллага, худалдаа, үйлчилгээ 
эрхлэгчдийн дунд 8 удаа хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулж холбогдох саналыг тусган ажилласан.

Стандартыг шинэчлэх явцад нэр томьёоны 
стандартыг боловсруулан батлах шаардлагатай 
гэж үзсэн тул “MNS 6777:2019, Хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний газрын нэр томъёо, тодорхойлолт” 
стандартыг шинээр боловсруулсан батлуулсан “MNS 
4946:2019, Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газарт 
тавих шаардлага” стандарттай уялдсан стандарт 
болно. 

Худалдааны газрын стандартын тухайд эхний 
удаад жижиглэн худалдааны газарт тавих  “MNS 
5021-1:2019, Жижиглэн худалдааны газар, түүний 
үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага” стандартыг 
боловсруулан баталсан бөгөөд бөөний худалдаа, 
цахим худалдаа зэрэг бусад төрлийн худалдаатай 

холбоотой стандартыг цуврал байдлаар боловсруулан 
гаргахаар ажиллаж байна. Шинээр болон шинэчлэн 
боловсруулсан 3 нэрийн стандартыг Стандарт, 
хэмжил зүйн газрын дэргэдэх Худалдаа, Нийтийн 
хоолны стандартчиллын техникийн хороодын 
хурлаар хэлэлцүүлэн баталсан.

Эдгээр стандартыг 2019 оны 10 дугаар сарын 01-
ний өдрөөс эхлэн мөрдөх бөгөөд сурталчлан таниулах 
ажлыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, 
Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, Нийслэлийн 
захирагчийн ажлын албаны хүнсний үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний газар, Дүүргүүдийн үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний газрын мэргэжилтнүүд идэвхтэй хийж 
байна. Эдгээр стандарт нь хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчийн 
ая тухтай үйлчлүүлэх нөхцөл, шаардлага, эрэлт 
хэрэгцээг хангасан, олон улсын жишигт нийцсэн 
үйлчилгээний хүрээг тэлж, хоол хүнснээс шалтгаалсан 
халдварт болон халдварт бус өвчлөл буурч, хүнсний 
аюулгүй байдал хангагдаж, цаашлаад улс орны эдийн 
засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах ач холбогдолтой 
стандартууд болсон.

Стандартчилал тохирлын үнэлгээний бодлогын 
газрын ахлах мэргэжилтэн Д.Даваасүрэн 

ХУДАЛДАА, НИЙТИЙН ХООЛНЫ 
САЛБАРЫН СТАНДАРТУУД 
ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

МЭДЭЭНИЙ ЦОМОГ
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Монгол улсын засгийн газрын 2017 оны 3-р 
сарын 20-ны өдрийн 98 тоот тогтоолоор батлагдсан 
“Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний 
хөтөлбөр”-т “цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээ, 
дэд станцыг өргөтгөн хүчин чадлыг нь нэмэгдүүлж гэр 
хорооллын айл өрхийг 2.5-4 кВт чадалтай цахилгаан 
халаагуур ашиглах техникийн боломжийг бүрдүүлэх” 
гэж заасан. Мөн Засгийн газрын 2018 оны 02-р 
сарын 28-ны өдрийн тогтоолоор нийслэлд 2019 оны 
5-р сарын 15-наас түүхий нүүрс оруулахыг хориглох 
тухай шийдвэрийг гаргасан билээ.

Агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд гэр 
хорооллын айл өрхүүдийн халаалтанд түүхий 
нүүрсээр ажиллах зуухны оронд цахилгаан халаагуур 
хэрэглэх болсонтой холбоотойгоор тэдгээрийн хийц, 
бүтэц, хүчин чадал нь ахуйд тохиромжтой, аюулгүй 
ашиглах нөхцөл хангасан байх шаардлага зүй ёсоор 
тавигдаж байгаа юм. Иймд манай зарим компани 
Герман болон Хятад улсаас оруулж ирсэн дулаан 
хуримтлуурт цахилгаан халаагуурыг 2019 оны 1-3-
р сард СХД-ийн 29 айл өрхийн монгол гэр, нэг ба 
хоёр өрөө байшинд сурилуулан хийсэн туршилтын үр 
дүнд тулгуурлан энэ стандартын техникийн ерөнхий 
үзүүлэлтүүдийг тогтоосон. 

 Энэ стандарт нь 220 B ба 380 В хүчдэлээр ажиллах 
4 кВт хүртэл чадалтай дулаан хуримтлуурт цахилгаан 
халаагуурыг үйлдвэрлэх, импортлох, ашиглахад 

хамаарна. Хамрах хүрээ, Норматив эшлэл (11),  Нэр, 
томьёо тодорхойлолт (29), Дулаан хуримтлуурт 
цахилгаан халаагуурын техникийн үзүүлэлтүүд (5), 
Техникийн ерөнхий шаардлага (11; 10), Аюулгүй 
ажиллагааны шаардлага (12),  Иж бүрдэл (3; 3),  
Шалгах, хүлээн авах (3), Туршилтын арга (4), Хаяглах, 
савлах, тээвэрлэх, хадгалах (9) гэсэн 10 бүлэг 87 дэд 
бүлэг болон “А: А.1 Цахилгаан халаагуурын дулаан 
нөөцлөх чадварыг тогтоох, А.2 Дулаан хуримтлуурт 
цахилгаан халаагуурын чадал сонгох”, “В Туршилтын 
үр дүнг боловсруулах тооцооны аргачлал” хавсралт,  
ном зүй зэргээс бүрдэнэ.

Энэхүү стандартаар халаалтанд ашиглах 
зорилгоор иипортын болон дотооддоо үйлдвэрлэж 
байгаа дулаан хуримтлуурт цахилгаан халаагуурт 
тавих техникийн ерөнхий шаардлага, эрүүл ахуйн 
болон аюулгүй байдлын шалгуурууд, турших ба хянах 
арга зүйг тогтоосны зэрэгцээ халаагуурын техникийн 
үзүүлэлтүүд шаардлагад нийцэж, аюулгүй байдлыг 
хангаж буй эсэхийг шалган үнэлж, хэрэглэгчдийн 
аюулгүй ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэх болно.

ШУТИС-ын Эрчим хүчний сургуулийн багш  
Доктор (Ph.D) Ж.Цэен-Ойдов

Халаагуурын дулаан хуримтлуур Стандарт хуурай цахилгаан 

халаагч (ТЭН) 800 Вт

Халаагуурын ерөнхий байдал

MNS 6780:2019, 
“ДУЛААН ХУРИМТЛУУРТ ЦАХИЛГААН 

ХАЛААГУУР ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ 
ШААРДЛАГА” СТАНДАРТ БАТЛАГДЛАА
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ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР

БНХАУ-ын Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны 
Улаанцав хотод 2019 оны 09 дүгээр сарын 06-наас 
9-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Монгол-
Хятадын экспо 3” дахь удаагийн арга хэмжээний 
хүрээнд “Монгол-Хятад улсын худалдаа, эдийн 
засгийн салбар дахь стандартчиллын форум”-д 
Стандарт, хэмжил зүйн газар болон монгол улсын 
тэргүүлэх салбарын Техникийн хороодын гишүүдийн 
төлөөллөөс бүрдсэн 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг 
амжилттай оролцлоо. 

Форумын үйл ажиллагаагааг  МУ-ын Шадар 
сайдын ажлын алба, МУ-ын Гадаад харилцааны 
яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн 
яам, МУ-ын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг 
Стандарт, хэмжил зүйн газар, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-
ны Ардын засгийн газар, БНХАУ-ын Стандартчиллын 
удирдах хороо, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Зах зээлийн 
хяналт, удирдлагын газар, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны 
Стандартчиллын хүрээлэн, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны 

Стандартчиллын хүрээлэнгийн дэргэдэх Монгол 
судлалын төв хамтран зохион байгуулсан. Энэхүү 
форумд Монгол болон Хятадын талаас нийт 160 
орчим зочид, төлөөлөгчид оролцов. 

Форумын үеэр Монгол-Хятад улсын худалдаа, 
эдийн засаг, стандартчиллын өнөөгийн асуудал, 
Монгол эмийн чанар, стандартыг нэвтрүүлэх 
сурталчлах, олон улс, Хятад улсын Стандартчиллын 
боловсрол, Хэмжил зүйн их сургуулийн 
Стандартчиллын олон улсын боловсролын практик, 
өнөөгийн байдал болон ирээдүйн төсөөлөл, Хятад 
улсын Хэмжил зүйн их сургуулийн Стандартчиллын 
чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэх тогтолцоо, Хятад 
улсын Хэмжил зүйн их сургуулийн Стандартчиллын 
олон улсын боловсролын практик, Хятад Монгол 
улсын Стандартчиллын боловсролын хамтын 
ажиллагааны төсөөлөл, уламжлалт анагаах ухаан 
болон эмийн хөгжил зэрэг сэдвээр илтгэл мэдээллийг 
солилцсон. 

МОНГОЛ-ХЯТАД УЛСЫН ХУДАЛДАА, 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН САЛБАР ДАХЬ 
СТАНДАРТЧИЛЛЫН ФОРУМ

МЭДЭЭНИЙ ЦОМОГ
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ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР

 Мэндчилгээ

Стандарт, хэмжил зүйн газрын дарга Б.Билгүүн

Монгол-Хятадын чанарын дэд бүтэц дэх  
хамтын ажиллагаа - Илтгэл

Схзг-ын Тамгын газрын дарга Б.Эрдэнэзул

Баталгаажуулалтын үйл ажиллагаагаар худалдаанд 
дэмжлэг үзүүлэх нь - Илтгэл

Схзг-ын БТБГ-ын дарга В.Ганзориг

Монгол-Хятадын улсын стандартчиллын  
мэдээлэл, үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ (платформ)-ын 

нээлтийн ёслол

Худалдаа хөнгөвчлөх-нэмэгдүүлэхэд 2 орны 
стандартчиллын байгууллагын үүрэг оролцоо, 

эрхзүйн орчин - Илтгэл

Схзг-ын СТҮБГ-ын дарга Г.Өнөржаргал

Уламжлалт анагаах ухаанд хэрэглэж буй эмийн  
ургамлын стандарт - Илтгэл

Схзг-ын СТҮБГ-ын мэргэжилтэн Ц.Бурмаа

МЭДЭЭНИЙ ЦОМОГ
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Мөн Хятад-Монгол улсын стандартчиллын 
мэдээлэл, үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ (платформ)-
ний нээлтийг ёслов.

Форумаас БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Зах 
зээлд хяналт тавих газар болон Монгол Улсын 
Стандарт, хэмжил зүйн газар хооронд бүс нутгийн 
стандартчиллын хамтын ажиллагааг дэмжих 
чиглэлээр, хууль тогтоомжийн дагуу эрх тэгш байдал, 
харилцан ашигтай байх зарчмуудыг баримталж, олон 
улсын харилцан хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартыг 
баримтлах, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарыг 
сурталчлах хүрээнд дараах байдлаар хамтран 
ажиллахаар тохиролцов. Үүнд: 

•	 БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Ардын засгийн газар 
болон Монгол Улсын Гадаад харилцааны 
яамны байнгын зөвлөлдөх ажлын хэсэг, Хятад 
Улсын Стандартчиллын удирдах газар болон 
Монгол Улсын Стандарт, хэмжил зүйн газар 
зэрэг байгууллагуудын өндөр түвшний хамтын 
ажиллагаанд үндэслэн талуудын стандартчиллын 
хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх, мэдээлэл 
харилцан солилцох боломжийг бий болгох;

•	 Талууд дараах тэргүүлэх салбар болох Монгол 
уламжлалт анагаах ухаан, газар тариалан, 
тэжээлийн үйлдвэр, ноос, ноолуур, сүүн 

бүтээгдэхүүн, цай (Монгол цай), аялал жуулчлал, 
дэд бүтэц, эрчим хүч (нүүрс), үнэт метал, эрдэс 
бодис гэх мэт чиглэлээр Хятад, Монгол хоёр Улсын 
хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж стандартын 
төслийн судалгаа ба стандарт боловсруулах ажлыг 
зохион байгуулах;

•	 Талууд хамтын ажиллагааны мэдээлэл солилцох, 
үйл ажиллагааны цаашдын төлөвлөгөөг хэлэлцэх 
зорилгоор жил бүр удирдлагын түвшиний 
уулзалтыг тогтмол зохион байгуулах.

•	 Хятад, Монгол улсын ноос, ноолуурын салбарын 
стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлэн 
боловсруулах боломжийн талаар идэвхтэй судлах;

•	 Хятад-Монгол улсын стандартчиллын мэдээлэл, 
үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ /платформ/-
ний үйл ажиллагааг нэвтрүүлэх, бий болгоход 
чиглэсэн зохион байгуулалтын нэгдсэн тогтолцоог 
байгуулах,

•	 Мөн уулзалтын хүрээнд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-
ны Стандартчиллын судалгааны хүрээлэнгийн 
төлөөлөлтэй Уламжлалт анагаах ухааны 
стандартчиллын чиглэлээр Улаанбаатар хотноо 
2019 оны 10 дугаар сарын 14-20-ны хооронд 
техникийн уулзалтыг зохион байгуулахаар 
ярилцаж тохиролцов.

ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР

Барилгын материалын стандарт солилцох ёслол Хурлын протоколд гарын үсэг зурах ёслол

МЭДЭЭНИЙ ЦОМОГ
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Монгол улсын хэмжээнд 803 ерөнхий 
боловсролын сургууль, 517 дотуур байр үйл 
ажиллагаа явуулж, 35,2 мянган хүүхэд амьдарч, 518 
байрны багш ажиллаж байгаа бөгөөд сургуулийн 
орчин болон дотуур байрны нөхцөл, үзүүлж буй 
үйлчилгээний хувьд харилцан адилгүй байна. 
Дотуур байранд амьдарч байгаа хүүхдийн 73 хувь нь 
малчин өрхийн хүүхдүүд байна. Нийт дотуур байрны 
71 хувь нь төвлөрсөн усан хангамжид холбогдоогүй, 
17 хувь нь байран дотроо ариун цэврийн өрөөтэй, 
61 хувь нь гадаа байрлах нүхэн жорлонтой байгаа 
бол  68 дотуур байр нь хүүхэд халуун усанд орох 
боломжийг бүрдүүлжээ. 

Ерөнхий боловсролын сургууль түүний ойр, 
орчимд хүүхэд эсрдэлд өртөх тохиолдол нилээдгүй 
гарч байгаатай холбогдуулан төрийн өмчийн 654 
сургуульд эрсдлийн үнэлгээ хийхэд нийт сургуулийн 
11,9-13,5 хувь нь их эрсдэлтэй, 71,0-75,0 хувь нь дунд 
эрсдэлтэй, 12,0-18,0 хувь нь бага эрсдэлтэй байна 
гэсэн дүн гарсан. 

Дотуур байрын хүүхдийг асран хамгаалах, 
орчны аюулгүй байдлыг хангах, үйлчилгээг хүүхдийн 
эрхийг дээдэлсэн, хүүхдийн онцлогт тохирсон 
чанартай үзүүлэх, эрүүл, аюулгүй нөхцөлд амьдрах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх, сургууль түүний ойр, орчимд 
хүүхэд эсрдэлд өртөхгүй байхад чиглэсэн суурь 
баримт бичиг бий болгох хэрэгцээ, шаардлага 
гарсан. Иймээс Монгол Улсын их хурлын 2016 оны 
46 дугаар тогтоолоор баталсан “Засгийн газрын 
2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 3.2 
дахь заалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Боловсрол, 

соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Эрүүл мэндийн 
яам, Боловсрол судлалын хүрээлэн, баруун бүсийн 
сургуулийн бага ангийн сурагчдын дотуур байрын 
орчин нөхцөлийг сайжруулах төслийн хамтран 
боловсруулсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн 
сурагчдын дотуур байрны орчин, үйлчилгээнд 
тавих нийтлэг шаардлага” MNS 6781:2019, “Ерөнхий 
боловсролын сургуулийн орчны аюулгүй байдал, 
Ерөнхий шаардлага” MNS 6782:2019 стандартыг 
Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Байгаль 
орчин аялал жуулчлалын яам, Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газар, Гэр бүл хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн газар болон холбогдох төрийн болон 
төрийн бус байгууллагаас санал авч, хэлэлцүүлэн 
саналыг тусгасан бөгөөд Стандарт, хэмжил зүйн 
газрын дэргэдэх орон тооны бус Хүүхдийн хөгжил, 
хамгааллын стандартчиллын 46 дугаар техникийн 
хорооны 2019 оны 9 дүгээр сарын 20 өдрийн 
хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, Стандарт хэмжил зүйн 
газрын даргын 2019 оны  9 дүгээр сарын 30-ны 
өдрийн 40 дүгээр тушаалаар батлагдлаа.

Дээрх 2 стандарт батлагдсанаар ерөнхий 
боловсролын сургууль, түүний дотуур байрны 
гадаад, дотоод орчны аюулгүй байдал, үйлчилгээний 
шаардлагыг тогтоож, эрсдлийн үнэлгээг дотоод 
хяналтын зөвлөл, сурагчдын өөрийн удирдлагын 
байгууллага болон эцэг эхийн зөвлөлөөр сар, 
улирал тутамд хийж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх 
төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах боломж бүрдсэн.

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын 
газрын ахлах мэргэжилтэн Ц.Бурмаа

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН  
АЮУЛГҮЙ ОРЧИН, СУРАГЧДЫН ДОТУУР БАЙРНЫ ОРЧИН, 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГЫН  
СТАНДАРТ БАТЛАГДЛАА

ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР МЭДЭЭНИЙ ЦОМОГ
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Авто тээврийн үндэсний төвөөс олгох серийн 
дугаар дууссантай холбогдуулан “УАА” шинэ серийн 
дугаарыг 7 сарын 24-ны өдрөөс иргэдэд олгож 
эхэлсэн билээ.

Мөн тус өдрөөс эхлэн Авто тээврийн хэрэгслийн 
улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдгийн шинэчлэгдсэн 
стандартын дагуу дугаарын дэвсгэрийн өнгөнд ч 
өөрчлөлт орсон юм.

Үүнтэй холбоотойгоор Авто тээврийн үндэсний 
төвийн тээврийн хэрэгслийн Бүртгэлийн хэлтсийн 
дарга Н.Бямбадоржоос тодрууллаа.

- Авто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн 
дугаарын тэмдгийн одоо мөрдөгдөж байгаа 
стандартын талаар мэдээлэл өгөхгүй юу?

- Авто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн 
дугаарын тэмдэгтийг стандартаар тогтоож өгсөн 
байдаг.  Харин 2019 оны зургаадугаар сарын 11-ны 
өдөр Стандарт хэмжил зүйн газрын даргын С/19 
дүгээр тушаалаар энэ стандартад нэмэлт өөрчлөлт 
оруулсан.

Тус өөрчлөлтөөр өмнө нь байсан нийт 25 үсэгтэй 
50 серийн дугаарыг олон улсад танигддаггүй зарим 
тэмдэгтүүдийг хасаж 11 серийн дугаартай болгосон. 
Энэ нь латин үсэг хэрэглэдэг гадаад орнуудад 
уншигддаггүй тэмдэгтүүдийг хассан гэсэн үг.

Автомашины тус 11 серийн анхны дугаар нь 
«УАА» гэсэн шинэ серийн дугаар юм. 

Автомашины УАА гэх улсын дугаарын шинэ 
серийг долоодугаар сарын 24-ны өдрөөс эхлэн 
өнөөдрийн байдлаар нийт 1,840 тээврийн хэрэгсэлд 
олгоод байна. Гэхдээ энэ УАА тэмдэгттэй улсын 

дугаарыг зөвхөн импортоор орж ирсэн, шинээр 
бүртгүүлж буй тээврийн хэрэгслүүдэд олгож байгаа.

Манайд өдөрт 300-400 импортын тээврийн 
хэрэгсэл бүртгүүлж, 400-500 автомашины шилжилт 
хөдөлгөөн хийгддэг.

Стандарт шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан улсын 
дугаар олгох үйл ажиллагаа нээлттэй болсон. Тиймээс 
иргэд хүссэн автомашины дугаараа цахимаар 
захиалан авах боломжтой. Энэ нь манай үйлчилгээнд 
гарсан том дэвшил гэж ойлгож байна.

- Мөн автомашины дугаарын дэвсгэрийн өнгөнд 
өөрчлөлт орсон байна шүү дээ. Энэ талаар та 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч болох уу?

Авто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн 
дугаарын тэмдэгтийг стандартад:

•	 Эко буюу 100 хувь цахилгаан болон ус 
төрөгчийн хөдөлгүүртэй машинд дэвсгэр нь 
ногоон дэвсгэртэй байхаар,

•	 Нийтийн зориулалтын зам дээр явах 
боломжгүй тусгай замын тээврийн хэрэгсэл 
буюу хүнд даацын тээрийн хэрэгслийн 
дугаар нь хар дэвсгэртэй байхаар, 

•	 Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд явж буй 
тээврийн хэрэгсэлд олгох дугаар нь шар 
дэвсгэртэй байхаар зааж өгсөн. Стандартын 
дагуу автомашины дугаарын дэвсгэрийн 
өнгийг өөрчлөх ажил энэ сарын 24-нөөс 
эхлэн хэрэгжиж байна.

Мөн энэ стандартыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 
зохицуулсан Авто тээврийн хэрэгслийн бүртгэл 
хөтлөх, улсын дугаар олгох журмыг мөрдөн ажиллаж 
байна.

НОГООН ДЭВСГЭРТЭЙ  
УЛСЫН ДУГААРТАЙ  

ЦАХИЛГААН АВТОМАШИНД 
ДУГААРЫН ХЯЗГААРЛАЛТ  

ҮЙЛЧЛЭХГҮЙ
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- Өнөөдрийн байдлаар хар болон шар, ногоон 
дэвсгэртэй улсын дугаарыг тус тус хэчнээн 
тээврийн хэрэгсэлд олгоод байна вэ?

Өнөөдрийн байдлаар хүнд даацын тээврийн 
хэрэгсэлд олгох хар дэвсгэртэй улсын дугаарыг нийт 
дөрвөн тээврийн хэрэгсэлд олгосон. Программын 
шинэчлэлтэй холбоотойгоор ногоон дэвсгэртэй 
дугаарыг яг хэдийг олгосон гэдгийн хэлж мэдэхгүй 
байна. 

Гэхдээ Монгол Улсад зуун хувь цахилгаан 
тээврийн хэрэгсэл 223 бий. Үүнээс 209 нь Улаанбаатарт 
байгаа бол 14 нь орон нутаг бүртгэлтэй. Харин шар 
дэвсгэртэй автомашины улсын дугаарыг хараахан 
олгож эхлээгүй байна.

- Тэгвэл хүнд даацын, зуун хувь цахилгаан болон 
нийтийн тээврийн хэрэгслүүд заавал дугаараа 
солих шаардлагатай юу?

Бид заавал соль гэж хүчээр шаардаж болохгүй. 
Журманд ч тэгж заасан. Нийтийн тээврийн хэрэгсэлд 
олгох шар дэвсгэртэй улсын дугаарыг нийтийн 
тээврийн компаниуд хүссэн тохиолдолд олгоно.

Одоогоор нийтийн тээврийн хэрэгслийн шар 
дэвсгэртэй болгохоор хандсан тохиолдол гараагүй 
байна. Тиймээс л шар дэвсгэртэй дугаар олгогдоогүй 
байгаа юм.

Мөн цахилгаан тээврийн хэрэгсэлтэй иргэд 
өөрсдөө хүсэлтээ гаргаж, автомашины дугаараа 
шинэ стандартын дагуу хэвлүүлэн ногоон дэвсгэртэй 
болгож болно.

Улсын дугаараа ногоон дэвсгэртэй болгосноор 
нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу зарим 
тохиолдолд замын хөдөлгөөнд давуу эрхээ эдлэх 
боломж нь бүрэн нээгдэх байх.

Импортоор орж ирж байгаа, шинээр бүртгүүлж 
байгаа зуун цахилгаан тээврийн хэрэгсэлд тээврийн 
хэрэгсэлд ногоон дэвсгэртэй улсын дугаар олгоно. 
Харин хүнд даацын тээврийн хэрэгслийг нийтийн 
эзэмшлийн зам талбайд зорчихыг хориглосон учир 
тухайн тээврийн хэрэгсэлд заавал дугаараа хар 
дэвсгэртэй болгох шаардлагатай. 

Ингэж автомашины улсын дугаарын дэвсгэрийн 
өнгийг солих нь тухайн тээврийн хэрэгслийг хянахад 
хялбар болж байгаагаараа давуу талтай.

Бүрэн цахилгаан тээврийн хэрэгслүүд ямар 
давуу эрх элдэх талаар нийслэлийн Замын хөдөлгөөн 
төлөвлөлт, зохицуулалт, инженерчлэлийн газрын 
мэргэжилтэн Г.Саруул “Бүрэн цахилгаан автомашиныг 
ялгамжтай буюу ногоон дэвсгэр бүхий улсын 
дугаартай тээврийн хэрэгсэл нь Нийслэлийн Засаг 
даргын 2017 оны А/613 тоот захирамжийн дагуу 
нийслэлийн авто зам ашигласны төлбөр төлөхгүйгээс 
гадна дугаарын хязгаарлалтгүй замын хөдөлгөөнд 
оролцоно” гэж мэдээлэв.

                            Эх сурвалж: ikon.mn сайт 

ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР МЭДЭЭНИЙ ЦОМОГ
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Физик ертөнц бүхэлдээ өөрчлөгдөж, 
мэдээллийн систем болон хувирч байна. Олон 
тэрбум төхөөрөмжүүд, системүүд “мэдрэгчжүүлэгдэн” 
интернэтэд холбогдож, зохих системүүд рүүгээ 
ихэвчлэн  бодит цагт мэдээллээ хуваалцаж байна. 
“Internet of Things”  буюу IoT “эд зүйлсийн интернэт” 
гэсэн    ойлголтыг анх удаа 1999 онд Procter & Gamble 
Авто ID компанийн Гүйцэтгэх захирал Кевин Эштон 
илтгэлдээ дурдсан. 

Дэлхийн хүн амын бараг 90% нь “эд зүйлсийн 
интернэт”-ийн талаар хэзээ ч сонсож байгаагүй ч 
түүний нөлөө бидний амьдралын салшгүй хэсэг 
болоод байна. Та хаашаа ч харсан харилцан 
холбогдсон төхөөрөмжүүдийг харж болох бөгөөд  
эдгээр нь нохойны хошуувч, эмийн хайрцаг, дотор 
нь буй хүнсний бүтээгдэхүүн нь дууссан, эсвэл 
хугацаа нь дуусч байгааг мэдээлдэг хөргөгч, та шүдээ 
хэр сайтар цэвэрлэснийг мөшгөдөг  ухаалаг сойз, 
термостат, хэмжүүр зэргээр ойрын жилүүдэд улам 
нэмэгдэнэ.  

Төхөөрөмжүүд нь хэрэглэгчийн бий болгосон  
болон тэдний хүрээлэн буй орчны талаар олон 
тооны өгөгдлийг цуглуулж, илгээж байдаг. Хүний 
IoT нь өдөр тутам харилцан хамааралгүй хэдэн зуун 

обьектуудаас бүрдэх бөгөөд шууд эсхүл ухаалаг гар 
утсаар,  эсвэл бидний төсөөлөө ч үгүй аргаар бие 
биетэйгээ холбогдож байдаг. 

Олон тэрбум төхөөрөмжүүд,  
системүүд “синхрончлогдон” интернэтэд 

холбогдож байдаг
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Төхөөрөмжүүд харилцан холбогдон, орчин 
тойрноо мэдэрч, эргэх холбоог тогтмол бий 
болгосноор шуурхай, тасралтгүй зохицолдоог бий 
болгож  байдаг. Эдгээр системүүдийн олонх нь хүний 
ямар ч оролцоогүйгээр ажиллаж, харилцдаг. 

Тэд биднийг мэдэрч, гэрэл асааж эсвэл 
агааржуулагчийг асааж, унтраан, ус эрчим болон 
хүчний хэрэглээг маань удирдахад тусалж, инсулин 
насосыг эсвэл үйлдвэрлэлийн шугамыг асаадаг. 
Ийнхүү өгөгдлийн байнгын эргэх холбоо нь  олон 
төрлийн мэдээллийн шинэ үйлчилгээг бий болгох 
боломж бүрдүүлж байна.  Үүнд, тодруулж харах эсхүл 
унших зөвлөмжүүд эсхүл дулаан болон эзлэхүүний 

онцлогийг бүртгээд, урьдчилан тохиргоо хийдэг 
төхөөрөмжүүд байж болох юм. Түүнчлэн хүнсний 
бүтээгдэхүүний онцлогийг бүртгээд рестораны 
хоолны цэснээс зохих хоолыг заадаг байж болох юм. 

Боломжууд хязгааргүй олон байна

БАЙНГЫН ЭРГЭХ 
ХОЛБОО

ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР

“INTERNET OF THINGS” IOT БУЮУ
“ЭД ЗҮЙЛСИЙН ИНТЕРНЭТ” ХЭЗЭЭ ЭХЭЛСЭН БЭ?

Хүмүүсийн бодож байгаагаас ялгаатай нь IoT-ийн 
үзэл баримтлал нь шинэ зүйл биш, товчлол нь 
шинэ зүйл юм. АТМ ууд хамгийн түрүүнд 1974 онд 
холбогдсон. 2008 он гэхэд хүмүүсээс илүүтэйгээр 
төхөөрөмжүүд интернетэд холбогдсон байсан.  Энэ 
нь ширээний компьютерээс интернетэд холбогддог 
байснаа төхөөрөмжид суурилсан интернэт руу 
шилжсэнтэй холбоотой юм. 

Маш хямд мэдрэгчүүд, урьд өмнөхөөс  үнэхээр 
жижигхэн ухаалаг алгоритмуудыг бүтээснээр   
хэрэглэгчид чиглэсэн IoT  программууд бий 
болж ухаалаг гар утас нэвтэрч,  бизнесийн шинэ 
боломжууд бий болсон. Хамгийн сүүлийн үеийн 
урьдчилсан мэдээгээр 2020 он гэхэд ойролцоогоор 
30 тэрбум объект IoT-д холбогдсон байх болно. 
Дараагийн алхам- Эдгээр бугуйнд зүүдэг, арьсан 
дээр байрлуулдаг төхөөрөмжүүд нь биднийг тун 
удахгүй арьсан дор байрлуулдаг төхөөхөмж рүү 
хүргэнэ. “Эд зүйлсийн Интернет»-ийн адал явдал 
эхлэхээс өмнөхөн  “Та хэзээ онлайн байсан бэ?” 

гэсэн асуултын хариулт их энгийн  байлаа. Би 
компьютераасаа нэвтэрсэн гэдэг байсан. Одоо огт 
өөр болсон. Одоо та ухаалаг цаг, цахим ном, түүгээр 
ч барахгүй хөргөгчтэйгээ хамт онлайн орчинд байна. 
Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжүүд, эрчим хүчний 
үүсгүүрийн хувьд дижиталчлал, харилцан холболт, 
автоматжуулалт олон жилийн туршид бодит зүйл 
байсаар ирсэн. Гэсэн хэдий ч IoT нь хэрэглэгчийн 
төхөөрөмжөөс асар өргөн ойлгот юм. 

Эрүүл мэнд, гэр ахуйн хэрэгсэл, барилга 
байгууламж, тээвэр зэрэгт байдал мөн адил. Гэсэн 
хэдий ч, бид ойрын жилүүдэд байнга холбогдсон 
төхөөрөмжүүд болон системүүд хэрхэн огцом 
хурдатгалтайгаар нэвтрэхийг харах  болно. Үүний гол 
хөтлөгч нь үр ашгийн өсөлт, өртөг зардлын бууралт 
болон эцсийн хэрэглэгчийн ая тухай байдал юм. 

Урьдчилсан тооцоогоор 2020 он гэхэд  
30 тэрбум объект холбогдох  болно. 

ТАНИН МЭДЭХҮЙ 
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Үсрэнгүй хөгжиж буй олонх технологийн нэгэн  
адил хөгжүүлэгчид өөр өөрсдийн бүтээгдэхүүний 
онцлогоос хамаарсан IoT шийдлүүдийг бий болгодог. 
Энэ нь харилцан холболтод ноцтой нөлөөлж 
болзошгүй юм. IoT өргөжихийн хэрээр олон өөр 
систем, платформуудын харилцан холболтын 
хэрэгцээ нэмэгдэж байна.

Үүнийг зөвхөн олон улсын стандартаар өргөн 
хүрээнд шийдэх боломжтой. Ийм стандарт нь нэр 
томъёо (ISO/IEC 20924, Эд зүйлсийн интернэтийн 
тодорхойлолт, тайлбар толь бичиг) эсвэл суурь 
архитектур (ISO/IEC 30141, Эд зүйлсийн интернэтийн 
суурь архитектур) бөгөөд эдгээр нь хөгжүүлэгчдэд 
харилцан холболт бүхий экосистемийг бий болгоход 
тусална. Ийм стандартгүйгээр IoT нь тусгаарлагдан 
гацаж, түүнийг цаашид өргөжүүлэхэд нь саад учирна. 

IOT-ИЙН ТАЛААР IEC-ИЙН АЖИЛЛАГАА

IEC-ын олон Техникийн хороод IoT-ыг цаашид 
хөгжүүлэх тал дээр ажилладаг. Тэдний ажил нь 
мэдрэгч, процессор, дэлгэц, хэвлэмэл электроник гэх 
мэт өргөн хүрээний технологийг хамардаг, түүнчлэн 
үйл ажиллагааны аюулгүй байдал, автоматжуулалт, 
кибер аюулгүй байдал, үүлэн тооцоолол, 
шилэн кабель болон IoT-ийг тойрсон бүх тоног 
төхөөрөмжийг хамардаг. Мэдрэгч ба IoT - Мэдрэгч 
ба микро-цахилгаан механик систем (MЦМС) нь 
IoT-ийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Үнэн хэрэгтээ, 
нэмэлт оюун ухаан бүхий систем байгаа газарт та  
мэдрэгчийг олно. Арваад жилийн өмнө мэдрэгчүүд 
электроникт тун бага хэрэглэгдэж байсан. Тэдгээрийг 
хяналтын камерт, ихэвчлэн аюулгүй дэрэнд хэрэглэж 
байсан. Түүнээс хойш мэдрэгчийн өртөг эрс буурсан.   
Өнөөдөр мэдрэгч нь том үүрэг гүйцэтгэдэггүй  нэг 
ч технологи байхгүй. Тэд бүх зүйлд нэвтэрч; 6 
хэмжээст өгөгдөлийг цуглуулж, тогтмол мэдээлж 

байна.  Өнөөдөр ямар ч ухаалаг гар утас дууны авиаг 
хүлээн авч, орчны дуу чимээг дардаг хэд хэдэн тоон 
микрофонтой болж, хөдөлгөөн мэдрэгч бүхий хэд 
хэдэн камер зэрэгтэй болсон. 

Мэдрэгч нь жолоочгүй автомашин хийх 
боломжийг бий болгож, төхөөрөмжүүдийг зүүдэг 
үеийг ардаа орхин, чухал мэдээллийг зайнаас 
цуглуулах боломжийг бүрдүүлж,  эрүүл мэндийн 
талаар бидний хандлагыг өөрчилж байна. 

Үнэн хэрэгтээ мэдрэгчийг олон тооны систем, 
төхөөрөмжид ашиглах боломжтой. Тэдгээрийг  
хэрэглэх хүрээ нь IoT-тай адил өргөн юм. Мэдрэгч 
гол үүрэг гүйцэтгэдэггүй нэг ч  технологи байхгүй. 
Мэдрэгч гэж юу вэ? Үндсэндээ мэдрэгч гэдэг 
нь дулаан, гэрэл, дуу чимээ, даралт, соронзон, 
хөдөлгөөн гэх мэт бие махбодийн өдөөлтөд хариу 
үйлдэл үзүүлж, унтраах, нээх (хаах, эхлүүлэх) зогсоох 
зэрэг үйлдлүүдийг эхлүүлэх зорилгоор  мэдээллийг 
илгээдэг төхөөрөмж юм. 

Мэдрэгч гол үүрэг гүйцэтгэдэггүй 
нэг ч технологи байхгүй.

МЭДРЭГЧИЙН ТАЛААР IEC –ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Мэдрэгч ба тэдгээрийн арга зүйн заавар нь  IEC 
олон улсын стандартуудын салшгүй хэсэг юм.  Жишээ 
нь IEC дэд хороо (SC) 65A-ийн боловсруулсан IEC 
61508 Үйл ажиллагааны  аюулгүй байдлын цуврал; 
эсвэл IEC SC 86C Дэд хорооны боловсруулсан 
оптик мэдрэгчийн IEC 61757 стандарт. Түүнчлэн IEC-
ийн Техникийн хороо (TC) 47 нь хагас дамжуулагч 
төхөөрөмж, түүний дотор мэдрэгчтэй холбоотой 
стандартуудыг боловсруулдаг. IEC TC 76 Техникийн 
хороо нь лазерт үндэслэсэн мэдрэгчүүдэд хамаарах 
стандартуудыг боловсруулдаг.  

ЯАГААД IOT-Г СТАНДАРТЧИЛАХ 
ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?

ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР ТАНИН МЭДЭХҮЙ 
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НАНОТЕХНОЛОГИ БА IOT 

Мэдрэгч нь бяцхан хэмжээтэй боловч улам 
бүр жижгэрсээр  байна. Графен гэх мэт хоёр 
хэмжээст материал нь мэдрэгчийг улам жижиг 
болгох боломжийг олгодог. Учир нь энэ материал 
нь зөвхөн нэг атомтай тэнцэх зузаантай юм. Графен 
болон нүүрстөрөгчийн нанохоолой материалын 
стандартыг IEC TC 113 Техникийн хороо зохицуулдаг. 
Графен нь дулаан, цахилгаан дамжуулалт, цахилгаан 
шинж чанар болон эзэлхүүнд ногдох гадаргуугийн 
харьцаа зэрэг үзүүлэлтүүдээрээ мэдрэгч хийхэд нэн 
тохиромжтой материал болж өгдөг.

ИХ ӨГӨГДӨЛ 
БА ҮҮЛ

Мэдрэгч нь өгөгдлийг бие даан цуглуулдаг 
бөгөөд түүнд агуулагдсан мэдээллийг татаж авахын 
тулд процессор шаардлагатай байдаг. Тооцоолох 
чадлын  өсөн нэмэгдэж буй хүртээмж нь улам бүр 
ихэсч буй мэдээллийн их урсгалыг хангах гол элемент 
юм. Тоон технологид шилжилт нь өгөгдлийн хувьд 
чухал үр дагавартай юм. Бид өгөгдлийн тэсрэлт дунд 
оршин байна. Мэргэжилтнүүдийн тооцоолсноор 
2013-2016 оны хооронд дэлхийн өгөгдлийн 90%  
үүссэн  байна. Дижиталчлал үргэлжлэх тутам өгөгдөл 
улам ихээр бий болсоор байна. 

Өгөгдөл өсөх тутам бид нэмэгдсээр буй эмх 
замбараагүй байдлыг эрэмбэлэх, шаардлагатай 
мэдээллийг шүүлт хийх, олж авах шинэ арга замыг 

бий болгох хэрэгтэй. Энэ чиглэлээр IEC, ISO хамтран 
ISO (IEC-ийн Их өгөгдөл Техникийн хороо (JTC) 1/WG 
9 нь  стандарчиллын шийдвэрлэвэл зохих асуудлыг 
тодорхойлох зорилгоор хамтарч ажилладаг.

Өгөгдөл нь зөвхөн төхөөрөмж дээр хадгалагддаг  
байсан бол одоо дийлэнх нь үүлэнд хадгалагдаж 
байдаг. Энэ нь хаанаас ч хандах боломжтой, 
хязгааргүй өгөгдөл хадгалах багтаамжийг бий болгож 
байна. IEC нь ISO (IEC JTC 1) SC 38 Дэд хороогоор  
дамжуулан, үүлэн тооцоолол, нэгдмэл платформын 
стандартууд дээр ажилладаг. 

2013-2016 оны хооронд дэлхийн  
өгөгдлийн 90% үүссэн  

ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР ТАНИН МЭДЭХҮЙ 
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Их өгөгдөл нь зах зээлийн олон шинэ боломжийг 
нээж өгдөг боловч шинэ эрсдэл, кибер халдлага, 
мэдээлэл эзэмшихтэй холбоотой асуудлууд, хувийн 
нууцлалтай холбоотой асуудлуудыг бий болгодог. 
Мэргэжилтнүүд IoT-ийн өмнө тулгараад байгаа 
хамгийн том асуудал нь төхөөрөмжүүдийн хоорондын 
харилцаа холболт, мэдээлэл цуглуулах, хуваалцах 
чадвар биш харин өгөгдлийг найдвартай хадгалах 
явдал юм гэж үзэж байна. Кибер орон зай дахь хорт 
үйлдлээс болж дэлхий нийтийн эмзэг байдал улам 
бүр нэмэгдсээр байна.

Нэг төхөөрөмжийг аюулгүй болгож чадахгүйгээс 
бусад олон төхөөрөмжид шууд нөлөөлж болзошгүй 
тул ийм эрсдэлийг илүү чухал системд хүргэхгүйн 
тулд аюулгүй байдлын хүчтэй арга техникийг ашиглах 
шаардлага нэмэгдсээр байна. Дэд бүтцийн системийн 
кибер эмзэг байдлыг ашиглах нь бизнесийн болон 
нийгмийн аюулгүй байдалд улам бүр аюул занал 
учруулсаар байна. Шинэ эрсдэлүүд: Кибер халдлага, 
мэдээллийн нууцлалын өмчлөлтэй холбоотой асуудал 
ОУЦТК нь кибер аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, 
бизнесийн нууцлал, дэд бүтцийн системийн  асуудлыг 
шууд хөндсөн 200 гаруй олон улсын стандартыг 
гаргажээ. IEC-ийн Тохирлын үнэлгээний системүүд 
нь кибер аюулгүй байдалд ч идэвхтэй анхаарал 
хандуулж байна. IEC-ийн Тохирлын үнэлгээний 
хорооны 17-р Ажлын хэсэг нь гэрийн автоматжуулалт, 
ухаалаг төхөөрөмж, эмнэлгийн хэрэгсэлд чиглэгддэг. 

ISO (IEC 27001 ба ISO) IEC 27002 стандартууд нь 
мэдээллийн аюулгүй байдалд хамаарах засаглал, 
эрсдэл, нийцлийн асуудлыг шийдвэрлэх нийтлэг 
шаардлагуудыг бий болгодог.

ISO (IEC 27031 ба ISO) IEC 27035 стандарт нь 
байгууллагууд кибер халдлагад үр ашигтай  хариу 
үйлдэл үзүүлэх, нөхөн сэргээхэд тусалдаг. Мөн 
хувь хүний таних мэдээллийг хамгаалах, онлайн 
гүйлгээ, зээлийн карт ашиглах, хадгалсан мэдээллийг 
хамгаалах зорилгоор бүтээгдэхүүн, програмд 
нэгтгэж болох шифрлэлт, гарын үсэг механизмыг 
тодорхойлдог ISO/ IEC стандартууд байдаг.

Аюулгүй, хамгаалагдсан IoT платформ - Мэдээлэл 
хэрхэн цуглуулж, хэрэгжсэнээр IoT хэрхэн хувирах 
боломжтойг тодорхойлно. Тусгаарлагдмал байсан 
төхөөрөмжүүд хоорондоо улам бүр холбогдож, илүү 
их мэдээлэл цуглуулах тутам  төхөөрөмжүүдийн 
аюулгүй байдлын  асуулдал геометрийн прогрессоор 
өсдөг. IoT-аас үүссэн нөхцөл байдлыг бодитоор 
шийдвэрлэх нь стандартчилалаас ихээхэн хүчин 
чармайлт шаардана.

Шинэ эрсдэлүүд: Кибер халдлага, мэдээллийн 
нууцлалын өмчлөлтэй холбоотой асуудал

Стандартын мэдээлэл лавалгаа, сургалтын үндэсний 
төвийн ахлах мэргэжилтэн Г.Батцэнгэл

КИБЕР 
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 
БА IOT 

ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР ТАНИН МЭДЭХҮЙ 
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ISO-гийн Ерөнхий чуулганд  эдийн засгийн 
болон худалдааны тодорхой бус байдал, өөрчлөгдөж 
буй нийгмийн хүлээлт, цаг уурын өөрчлөлтийн үр 
нөлөө, тоон мэдээлэл рүү шилжих зэрэг байгууллагын 
хөгжил дэвшилд саад болох гол хүчин зүйлүүдийн 
талаар онцгойлон хэлэлцсэн юм.

Өмнөд Африкийн Худалдаа аж үйлдвэрийн 
хэлтсийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн дарга Жөди Шолц 
/Jodi Sholtz/ тус арга хэмжээг нээж үг хэлэхдээ 
“Дэлхийн болон үндэсний хэмжээнд тулгарч буй 
олон сорилт асуултуудад бид зохих стандартгүйгээр 

хандах боломжгүй. Цаг уурын өөрчлөлтөөс үүсэх 
шууд аюул, хүйсийн тэгш байдал, эрүүл мэндийг 
зохистой хамгаалах зэрэг асуудалтай тулгарах үед  
Стандартчилал нь тогтвортой хөгжилд хүргэх хэрэгсэл 
болдог” хэмээн дурьджээ. 

Байгууллагын 2030 он хүртэлх  ирээдүйн 
стратегиийг тодорхойлоход чиглэгдсэн тус арга 
хэмжээ нь Өмнөд Африкийн Кейптаун хотод бүтэн 
долоо хоног үргэлжилсэн хэлэлцүүлгийн нэг хэсэг 
байв.

ISO-гийн ИРЭЭДҮЙН СТРАТЕГИЙГ 

ТОДОРХОЙЛОХ 4 ЧИГ ХАНДЛАГА 

ХУДАЛДААНЫ ТОДОРХОЙ БУС 
БАЙДАЛ НЭМЭГДСЭЭР БАЙНА

Илүү хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлтийг 
хангахад стандартууд чухал үүрэгтэй гэдгийг Жөди 
Шолц онцлон тэмдэглэв. Даяарчлал нь өөрийн 
түүхэн замналдаа шинэ үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 
болон чадавхийг асар ихээр  бий болгосон. Гэсэн 
хэдий ч үр дүнд нь олон хөгжиж буй улсад эдийн 

засгийн хэт төвлөрөл, хүртээмжгүй (marginalization), 
тэгш бус байдал үүсэж байна. Илүү өргөн цар 
хүрээтэй өсөлтийн замыг бий болгох нь чухал бөгөөд 
стандартчилал нь чухал үүрэгтэй болж буйг тэрээр 
хэлсэн юм. 

 Түүнчлэн ISO-ийн Ерөнхийлөгч Жон Уолтер 
хэлэхдээ “Эдийн засаг бол яах аргагүй өөрчлөлтийг 
хөдөлгөгч гол хүчин зүйл бөгөөд чөлөөт худалдаа, 
олон талт байдлын үнэт зүйлд итгэх итгэлийг сэргээхэд 
бидний хувьд эргэлзээгүй голлох үүрэг байх болно” 
гэжээ. 

Худалдааны мэргэжилтэн Кэтрин Грант-
Макокера нь сүүлийн 20 жилийн худалдааны 
тогтвортой бус байдлыг харьцангуй тогтвортой 
байдалтай харьцуулахад сүүлийн жилүүдэд арав 
дахин нэмэгдсэн байна. Эдийн засгийн үндсэрхэг 
үзэл, протекционизмын түвшин нэмэгдэж, олон талт 
худалдааны системд итгэх итгэл буурч байна. Дэлхийн 
худалдааны тодорхойгүй байдлын индексийн өсөлт 
нь дэлхийн өсөлтийн хурдыг бууруулж байгаа  нь 
чухал хэмээн дурьдлаа. 
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ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БУЙ НИЙГМИЙН ХҮЛЭЭЛТ

Бидний эргэн тойронд нөлөөлж байгаа гол сөрөг 
хүчин зүйлийн  нэг бол нийгэм болон хэрэглэгчийн 
хүлээлт өөрчлөгдөж байгаа явдал. Жишээлбэл, 
хүмүүс өөрсдийн автомашин, орон сууц гэх мэт 
хувийн хөрөнгөө бусад хүмүүст  санал болгох зэргийг 
“хуваалцах эдийн засаг”-аас харж болно. Эдгээр 
нийгэмд үүсэж буй шинэ хэв маяг нь зохицуулагч, 
бодлого боловсруулагч нарт стандартчиллаар 
шийдэгдэх боломжтой шинэ сорилтуудыг бий 
болгодог гэж зөвлөгөөнд оролцогчид тодорхойлсон 
юм. 

“RIDE-SHARING” программын үүсгэн байгуулагч 
Марк Атвуд “Хуваалцах эдийн засаг”-т стандартууд 
зайлшгүй шаардлагатай байдаг хэмээн тайлбарлав. 
Тухайлбал, Машинаараа хол аялахад нэмэлт зорчигч 
авах нь чиний аялалын даатгалд нөлөөлдөг үү?, 
Хэрэв эдгээр нэмэлт зорчигчдыг аппликейшн эсвэл 
таны хувийн найз нөхдөөр дамжуулан олсон бол энэ 
нь юу ч өөрчлөгдөхгүй юу? Эдгээр асуултад тодорхой 
хариулт алга байна. 

Өмнөд Африкийн Хэрэглэгчийн бараа  
бүтээгдэхүүний зөвлөлийн дарга Таррин Дэниэл  
хэлэхдээ “Хуваалцах эдийн засаг”-ийн хөгжлийг  
дэмжихийн тулд стандартыг бий болгох шаардлагатай 
хэдий ч нийгмийн хувьслын мөн чанарыг сүйрэлд 
хүргэж буйг онцолсон. Тэрээр хэлэхдээ “Шинэчлэлд 
дасан зохицож чадахгүй хуучны үйлдвэрүүд, хувьсал 
хийхээс татгалздаг уламжлалт бизнесийн загвартай 
эдгээр байгууллагууд “Хуваалцах эдийн засаг“-аас 
алдагдал хүлэээдэг.” гэжээ

ЦАГ УУРЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮР НӨЛӨӨ

НҮБ-ын Худалдаа, хөгжлийн бага хурлын 
төлөөлөгч Регина Асаротит дэлхийн тээврийн 

салбараас тодорхой баримт ашиглан уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөний бодит цар хүрээг 
тодорхойлсон юм.

Тэрээр хэлэхдээ “Олон улсын худалдаа сайн 
явагдаж байгаа нь тээврийн уялдаа холбооноос 
ихээхэн хамаарна. Байгаль орчны бэрхшээлүүд болох 
хар шуурга, үер, температурын өөрчлөлт, чийгшил, 
хур тунадасны түвшин, далайн түвшин дээшлэх нь 
боомт зэрэг тээврийн дэд бүтцэд ихээхэн нөлөө 
үзүүлдэг” хэмээн тайлбарласан. Түүнчлэн  бид уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвартай 
болохын тулд эрсдлийг илүү сайн үнэлж, бэлтгэхийг 
анхааруулсан юм.

ДИЖИТАЛ ХУВЬСАЛ

Төгсгөлд нь дижитал хэрэглээний бүхий л 
нөлөөллийг судалж, стандартчиллын холбоод 
дижитал өөрчлөлтөд нэгдэхийг уриалсан. Хурдацтай 
хувьсаж, тоон технологийг нэвтрүүлэх нь бизнес, 
нийгэмд ямар ач холбогдолтой болохыг илтгэгчид 
онцлов. Тухайлбал, дижитал хувьсал нь бизнес 
эрхлэгчдэд ямар ач холбогдолтой вэ? Тоон технологи 
нь юуг өөрчилж, бид хэрхэн худалдаа хийж байна 
вэ? Тоон технологи нь бизнес эрхлэх, инновацийг 
хэрхэн хөгжүүлэх вэ?

Орчин үед тоон технологи нь өргөн хүрээнд 
хэрэгжиж байгаа бөгөөд шинэ дэвшилтүүд (жишээ 
нь автоматжуулалт, хиймэл оюун ухаан эсвэл санах 
ойн хэлхээ) нь байгууллагын үр ашиг, бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх чадварын давуу талыг бий 
болгох, инновацийг дэмжих зэрэг олон боломжийг 
санал болгодог. Гэхдээ аль технологиуд үнэхээр үнэ 
цэнэ, хамааралтай болох, мөн хөрөнгө оруулалт хийх 
ёстой хэсэг гэдгийг шинжлэх нь чухал юм. 

Эдийн засаг, худалдааны тодорхойгүй байдал, 
нийгмийн хүлээлт өөрчлөгдөж, уур амьсгалын 
өөрчлөлт болон тоон хувьсал зэрэг эдгээр дөрвөн 
чиг хандлагууд нийлээд 2030 он хүртэлх Олон улсын 
стандартын байгууллагын ирээдүйн стратегиийн 
чиглэлийг бүрдүүлэх хүчин зүйлс болооп байгаа юм. 

Тамгын газрын нарийн бичгийн дарга Э.Мөнхгэрэл

ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДӨР ТАНИН МЭДЭХҮЙ 
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