
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ 2022 оны III улирал

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ХЭВЛЭЛ /2022 ОНЫ 10 САР/

ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТ



СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛЗҮЙ
ЧАНАР - БИДНИЙ ЗОРИЛТ

СЭТГҮҮЛИЙН РЕДАКЦЫН ЗӨВЛӨЛ

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

Энхтайваны гудамж - 46а
Улаанбаатар хот 13343

Утас: 976-51-263971
Факс: 976-51-261631

E-mail: standard@masm.gov.mn
press@masm.gov.mn
www.masm.gov.mn

“Мөнхийн Үсэг” ХХК-д хэвлэв.

www.masm.gov.mn

Д.Бэхбат
Д.Дамбасүрэн
С.Энхжаргал
Б.Ундраа
Б.Болортуяа
И.Цэдэн

Эрхлэгч: Б.Ууганбаяр 

Нарийн бичгийн 
дарга:

Д.Пүрэвсүрэн

Гишүүд:

Техник редактор: Б.Дөлгөөнбаяр

© Энэхүү сэтгүүл нь Монгол Улсын 
Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах 
эрхийн тухай хуулиар хамгаалагдсан 
болно.

Сэтгүүлийн захиалга:
“Монгол шуудан” ТӨХК Индекс - 200325

Сэтгүүлийн гаралт:
Улирал тутам

www.facebook.com/Стандарт, хэмжил зүйн газар

www.masm.gov.mn/TV Стандарт, хэмжил зүйн газрын цахим телевиз

Чанар аплейкшн

Хэрэглэгчийн утас: 1800-2525

www.youtube.com/ Стандарт, хэмжил зүйн газар

АГУУЛГА

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭНДЧИЛГЭЭ 

 · ISO-ийн шинэ ерөнхийлөгчөөр  
анх удаа Солонгос хүн сонгогдлоо

 · Дэлхийн хүнсний өдөр
 · “Стандарт, түүний хэрэгжилтийг хангах нь”  

сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо
 · Хүнсний хяналтын тогтолцоотой холбоотой олон улсын 

стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа
 · “MNS 5283:2022, гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгө, 

аж ахуйн нэгж, байгууллагын хаягийн тэмдэгт тавих ерөнхий 
шаардлага” стандартыг шинэчлэн баталлаа

 · Адал явдалт аялал жуулчлалын олон улсын стандартыг 
үндэсний стандартаар баталлаа

 · Мэргэжлийн морин хуур /MNS 6973:2022/ хөгжим нь 
үндэсний стандарттай боллоо

 · ХБНГУ- ын физик, техникийн хүрээлэнгийн төлөөллийг 
хүлээн авч уулзлаа

 · Германы физик техникийн хүрээлэнгээс явуулсан 14 
хоногийн сургалт семинар амжилттай боллоо

 · РТВ-ийн төлөөлөлтэй олон улсын стандартыг 
нутагшуулах талаар санал солилцов

 · “Экспортыг дэмжих төсөл”-өөс баталгаажуулалтын 
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 · Дэлхийн стандартын өдрийн арга хэмжээг Сүхбаатар 

аймгийн СХЗХ өргөн дэлгэр зохион байгуулав

 · Монгол Улсын Шадар сайдын мэндчилгээ
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Монгол Улсын “Стандартчилал, Хэмжил зүйн ажилтны өдөр” болон “Дэлхийн 
стандартын өдөр”-ийг тохиолдуулан салбарын нийт ажилтнууд, үе үеийн ахмадууд болон 
стандартчилал, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг эрхэмлэгч хэн бүхэнд мэндчилгээ дэвшүүлье.

Монгол Улсын Засгийн газраас төр-хувийн хэвшил, хөрөнгө оруулагчдын идэвхтэй 
түншлэлд тулгуурлан эдийн засгаа сэргээх зорилгоор дэвшүүлэн хэрэгжүүлж буй “Шинэ 
сэргэлтийн бодлого” зорилтот хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд та бүхний үүрэг, оролцоо нэн 
чухал.

Стандарт гэдэг бол улс орны хөгжлийн гол шалгуур, үндэсний аюулгүй байдлын нэгэн 
баталгаа, хүн амын амьдралын чанарыг сайжруулах үндэс суурь нь учраас Засгийн газар 
стандарт, хэмжил зүйн салбарын шинэчлэлд онцгой анхаарал хандуулж байна.

Засгийн газрын 2022 оны аравдугаар сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаар стандартчилал, 
тохирлын үнэлгээний бодлого, хэрэгжилтийн талаар хэлэлцэн, холбогдох хууль эрх зүйн 
орчныг боловсронгуй болгох, төрөөс баримтлах бодлого, үндэсний хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.

Стандарт, хэмжил зүйн газрын ажилтан, албан хаагчид Та бүхэн гаргасан амжилтаа 
ахиулан бататгаж, бүтээмжийг салбарын бүх түвшинд дээшлүүлэн, хөгжлийн бодлогод 
нийцсэн стандартыг баталдаг, батлагдсан стандарт нь бүх салбарт хэрэгждэг, хэрэгжилтийн 
үр дүн нь амьдралын чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэгддэг байх учиртай.

Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын төрийн бүтээмжийн 
сэргэлтийн хүрээнд төрийн хяналт, шалгалтын давхардсан тогтолцоог цэгцлэх, төрийн 
зарим чиг үүргийг хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоонд шилжүүлж, төр-хувийн хэвшлийн 
түншлэлийг өргөжүүлэх зорилгоор тус байгууллагын чиг үүрэгт зарим өөрчлөлт оруулж 
байгаа.

Энэ өдрүүдэд стандартыг эрхэмлэгч мянга мянган хүмүүсийн хүчин зүтгэлд хүндэтгэл 
үзүүлдэг Дэлхийн стандартын өдрийг “Илүү сайхан дэлхийн төлөөх хамтын зорилго” 
уриатайгаар тэмдэглэж, нийгмийн тэнцвэргүй байдлыг арилгах, эдийн засгийг тогтвортой 
хөгжүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтийн хурдыг сааруулах зэрэг Тогтвортой хөгжлийн 
зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд стандарт онцгой хувь нэмэр оруулж байгааг дэлхий нийтээрээ 
илэрхийлж байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын бодлого, зорилго үүнтэй адил байгаа билээ. 

Улс орны хөгжлийн үндэс суурь болсон Стандартчилал, Хэмжил зүйн салбарын нийт 
ажилтан алба хаагчид Та бүхнийхээ ажил, амьдралд амжилт бүтээлийн дээдийг хүсэн 
ерөөе. 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН, 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН, МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД

САЙНБУЯНГИЙН АМАРСАЙХАН

Монгол Улсын Шадар сайдын 

Мэндчилгээ
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Мэндчилгээ 

99 жилийн түүхтэй стандартчилал, хэмжил зүйн салбарын түүхийг 
бичилцсэн үе үеийн эрхэм буурлууддаа, стандартчилал, хэмжил зүй, 
тохирлын үнэлгээ, сорьцын хяналтын үйл ажиллагааг олон улсын 
түвшинд хүргэхээр ажиллаж буй нийт ажилтан, албан хаагчдадаа 
“Стандартчилал, Хэмжил зүйн ажилтны өдөр” болон “Дэлхийн 
стандартын өдөр”-ийн мэндчилгээг дэвшүүлж, эрүүл энх, сайн сайхныг 
хүсэн ерөөе. 

Стандарт, хэмжил зүйн салбарын хамт олон бид Монгол Улсын 
хөгжлийн стратеги, чиг хандлагад нийцүүлэн улс орны нийгэм эдийн 
засгийн хөгжлийг хурдасгах, үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд 
стандартчилал, хэмжил зүй, сорьцын хяналт, тохирлын үнэлгээний 
бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх болон олон улсын нийтлэг чиг хандлагатай 
уялдуулан хөгжүүлэхээр ажиллаж байна.

Түүнчлэн итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллагуудын үйл 
ажиллагаагаар стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, түүнд хяналт тавих олон улсын сайн 
туршлагыг Монгол Улсад тогтолцоогоор нь бий болгож нэвтрүүлэх шаардлагатай байна. 
Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлого, хэрэгжилтийг боловсронгуй болгох, олон 
улсын түвшинд нийцүүлэх асуудлыг судалж, холбогдох хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй 
болгоход анхаарал хандуулан ажиллаж байна.

Тогтвортой хөгжлийн суурь зорилтуудыг стандартаар дамжуулан хангахын тулд 2021 оны 
Дэлхийн стандартын өдрийг  “Илүү сайхан дэлхийн төлөө хамтын зорилго” уриан дор 
тэмдэглэж байсан бөгөөд энэ жил ч мөн адил энэхүү уриагаа үргэлжлүүлэн дэвшүүлж байгаа 
нь Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад нийцсэн стандартуудыг илүү алсын хараатайгаар 
хэрэгжүүлэхээр зорьж буйд оршино. 

Стандарт, хэмжил зүйн газар нь үндэсний стандартад олон улс, бүс нутаг, гадаад орны 
стандарттай ижилтгэсэн, нэвтрүүлсэн стандартын эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх стратегийн 
зорилтыг нийгэмд үр дүнтэй, үр ашигтай хэрэгжүүлэхэд олон улсын гишүүнээр элссэн 
байгууллага, хоёр талт хамтын ажиллагаатай хөгжингүй орнуудын тэргүүн туршлага чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг.  

Олон улсын байгууллагуудын гишүүний хувьд бид тэдний стратеги зорилго төлөвлөгөө, хэтийн 
зорилгыг хамтдаа хэрэгжүүлж, дэлхийн түвшинд хамтдаа алхаж, илүү сайхан дэлхийн төлөө 
нэгдмэл зорилготойгоор ажиллах болно. Дэлхийн сайн сайхны төлөөх бидний хамтын санаа, 
зорилго улам бүр дэлгэрэх болтугай. 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГА Б.БИЛГҮҮН
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Нийгмийн тэнцвэргүй байдлыг арилгах, тогтвортой эдийн засгийг хөгжүүлэх, уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн хурдыг сааруулах зорилготой Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд 
(ТХЗ) нь дэлхий нийтэд маш өндөр ач холбогдолтой юм. Энэ зорилтуудад хүрэхийн тулд 
төр, олон нийтийн, хувийн түншүүд хоорондын хамтын ажиллагаа, олон улсын стандарт, 
тохирлын үнэлгээ зэрэг бүх боломжтой хэрэгслийг ашиглах шаардлагатай. Нийгмийг 
хүчирхэгжүүлж, илүү уян хатан, илүү эрх тэгш болгохын төлөө бид тогтвортой хөгжлийн 
зорилтуудад нэгдмэл байдлаар анхаарлаа хандуулах зайлшгүй шаардлага үүсээд байгааг 
дэлхий даяар үргэлжилсээр буй цар тахлын эсрэг хүчтэй тэмцэл нь харуулсан билээ. 
Өнөөдөр дахин сайжруулж бүтээн байгуулахад ТХЗ нь өндөр ач холбогдолтой болохыг 
батлаж өөрт ногдсон үүргээ биелүүлэх үйлсэд нэгдэхийг та бүхнээс хүсч байна. Энэхүү 
эрмэлзэлд стандартууд өмнө хэзээ ч байгаагүй ихээр хамааралтай болсон. Стандартын 
систем нь бүхэлдээ хамтын ажиллагаан дээр тулгуурладаг. Энэ нь бидний хамтын 
ажиллагааны хүч чадал нэгжүүдийн нийлбэрээс илүү хүчтэй гэдэгт итгэх хэрэгтэйг нотолж 
байна. Хамтран ажилласнаар тогтвортой байдлын сорилттой тулгарах үед бид түрүүлж 
алхан бодит амьдралын шийдлээр хүмүүсийг чадавхжуулж байна. Олон улсын стандартууд 
нь ТХЗ-ийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд хэрхэн хувь нэмрээ оруулах олон арга замыг олон 
нийтэд түгээн дэлгэрүүлсэн олон жилийн Дэлхийн Стандартын Өдрийн аялалд бид яг 
ийм сэтгэлээр оролцдог. Бид 2030 оны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хурдасгахын тулд 
Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад нийцсэн стандартууд, ИЛҮҮ САЙХАН ЕРТӨНЦИЙН 
ТӨЛӨӨ ЗОРИЛГОО нэгтгэн хамтран ажиллахад нэгдэж байна. 

ИЛҮҮ САЙХАН ДЭЛХИЙН ТӨЛӨӨ 
ХАМТЫН ЗОРИЛГО

ИНЬ БЯО ШУ 
IEC Ерөнхийлөгч

УЛРИКА ФРАНКЕ                     
ISO Ерөнхийлөгч 

ХОУЛИНЬ ЧЖАО
ITU Ерөнхий нарийн  

бичгийн дарга
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ISO-ИЙН ШИНЭ 
ЕРӨНХИЙЛӨГЧӨӨР АНХ УДАА 
СОЛОНГОС ХҮН СОНГОГДЛОО

Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын нийслэл Абу-Даби хотноо 
2022.09.19-2022.09.23-ны өдөр Олон Улсын Стандартчиллын 
байгууллага (ISO)-ын Ерөнхий хурал зохион байгуулагдсан. 
Энэхүү хурлын үеэр тус байгууллагын Ерөнхийлөгч (2024-
2026)-ийн сонгууль зохион байгуулагдсан бөгөөд Олон Улсын 
Стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын 115 гишүүн орон санал өгсөн. 
БНСУ-ын Технологи, стандартын агентлаг (KATS)-аас нэр дэвшсэн 
Чо Сон Хуан (Sung-Hwan Cho) нь нийт сонгогч орнуудын 67.8% 
буюу 78 орны саналыг авч түүхэндээ анх удаа Солонгос хүн ISO-ын 
Ерөнхийлөгч (2024-2026)-өөр сонгогдлоо.
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ХЭН Ч ХОЦРОХ ЁСГҮЙ
Хүн төрөлхтний хувьд 2022 он үргэлжилсэн 

халдварт өвчин, улс орнуудын зэвсэгт мөргөлдөөн, 
агаарын дулаарал, болон  үнийн өсөлт, олон улсын 
хурцадмал байдлаар дүүрэн жил боллоо. Энэ нь 
дэлхийн хүнсний аюулгүй байдалд нөлөөлж байна. 

Бид хэн ч хаана ч байсан хүн бүрд  хангалттай 
шим тэжээлтэй хоол хүнсээр тогтмол хүртээмжтэй авч 
болдог тогтвортой ертөнцийг бий болгох хэрэгтэй 
байна.

Хэдийгээр бид илүү сайн дэлхийг бий болгоход 
ахиц дэвшил гаргаж байгаа ч хүмүүний хөгжил, 
инновац, эдийн засгийн өсөлтөөс ашиг хүртэж 
чадахгүй байгаа дэндүү олон хүмүүс бидний ард 
хоцорч байна.

Үнэн хэрэгтээ дэлхий даяар сая сая хүмүүс эрүүл 
хоол хүнс хэрэглэх боломжгүй байгаа нь тэднийг 
хүнсний аюулгүй байдал, хоол тэжээлийн дутагдалд 
хүргэх өндөр эрсдэлд оруулдаг. Гэхдээ өлсгөлөнг 
зогсоох нь зөвхөн хангамжийн асуудал биш юм. 
Өнөөдөр дэлхий дээрх бүх хүнийг  хооллох хангалттай 
хүнс үйлдвэрлэж байна.

Гол асуудал нь шим тэжээлтэй хүнсний хангамж 
бөгөөд үүнд COVID-19 тахал, мөргөлдөөн, уур 
амьсгалын өөрчлөлт, тэгш бус байдал, үнийн өсөлт, 
олон улсын хурцадмал байдал зэрэг олон сорилт 
саад болж байна. Дэлхий даяар хүмүүс хил хязгааргүй 
сорилтуудын нөлөөг амсаж байна.

Дэлхий даяар нэн ядуу хүмүүсийн 80 гаруй хувь 
нь төвлөрлөөс алсад амьдардаг бөгөөд ихэнх нь 
хөдөө аж ахуй, байгалийн баялгаар амьжиргаагаа 
залгуулдаг. Тэд ихэвчлэн хүмүүний буруутай үйл 
ажиллагаа болон  байгалийн гамшигт хамгийн их 
өртдөг бөгөөд хүйс, угсаатны гарал, нийгэмд эзлэх 
байр суурь зэргээс гадуурхагдаж байдаг. Иймд 
тэдний хувьд санхүү, инновац, сурах, технологид 
хүрэхийн төлөө өөрсдийгөө дайчлах шаардлага 
тулгарч байна.

Хэрэв тогтвортой хөдөө аж ахуй, хүнсний 
тогтолцоог бүрдүүлж чадвал хүн бүхэн хангалттай, 
шим тэжээлтэй хүнсээр хооллож, хүрээлэн буй орчин 
хохирохгүй байх боломжтой.

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарынхандаа Дэлхийн хүнсний өдрийн мэнд хүргэж сайн сайхныг хүсье. 

ДЭЛХИЙН ХҮНСНИЙ ӨДӨР 
2022-10-26
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Дэлхийн стандартын өдрийг тохиолдуулан 
“Стандарт, түүний хэрэгжилтийг хангах нь” сэдэвт 
хэлэлцүүлгийг цахим болон танхимаар энэ 
сарын 14-нд зохион байгууллаа. “Стандартчилал, 
тохирлын үнэлгээний өнөөгийн байдал, төрөөс 
баримтлах бодлого” сэдвээр Стандарт, хэмжил 
зүйн газрын дарга Б.Билгүүн илтгэлийг тавьсан 
бөгөөд “Итгэмжлэлийн өнөөгийн байдал, ”ХАБҮЛЛ-
ийн өнөөгийн байдал, анхаарах асуудал”, “Гаалийн 
магадлан шинжилгээ” зэрэг цаг үеийн сэдвээр 

холбогдох албаны хүмүүс мэдээлэл өгсөн юм. 
Хэлэлцүүлгийн үеэр тус хуралд уригдан оролцож 
буй баталгаажуулалтын байгууллагын төлөөллүүд 
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын 
үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах гэж байгаатай холбоотойгоор 
үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлсэн, харилцан 
санал солилцсон, ойлголцлын зөрүүтэй асуудлаа 
нэгтгэсэн үр дүнтэй уулзалт боллоо.

“СТАНДАРТ, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ 
ХАНГАХ НЬ” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛЛОО
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Хэрэглэгчийг аюулгүй хүнсээр хангах, 
даяарчлагдаж, либералчлагдсан хүнсний 
худалдаанд үндэснийхээ эрх ашгийг хамгаалан 
оролцох суурийг хангахад хүнсний хяналтын 
тогтолцоо чухал үүрэгтэй.

Иймд НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага, 
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хамтарсан 
Хүнсний хууль эрх зүйн хорооноос баталсан 
“CAC GL 82, Хүнсний хяналтын тогтолцооны 
зарчим, удирдамж”, “CAC GL 89, Хүнс экспортлогч, 
импортлогч орнуудын хоорондын худалдааг дэмжих 
мэдээлэл солилцооны зарчим, удирдамж”, “CAC GL 
91, Хүнсний хяналтын тогтолцооны гүйцэтгэлийг 
хянах зарчим, удирдамж” стандартыг үндэсний 
стандартаар баталлаа.

Эдгээр баримт бичиг нь хүнсний хяналтын 
тогтолцоог үндэсний түвшинд цогцоор нь 
бүрдүүлэх, хөгжүүлэх, үнэлэх, сайжруулахад Засгийн 
газар, эрх бүхий байгууллагад туслах, практик 
удирдамжаар хангах зорилготой. Үр ашигтай, үр дүн 
сайтай хүнсний хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэхэд 
баримтлах үндсэн зарчим, зохицуулалтыг тусгасан 
бөгөөд бүх нөхцөл байдалд тохирсон нэг тогтолцоог 
бий болгохыг зорилго болголгүй тухайн улс орны 

нөхцөл байдалд тохирсон янз бүрийн арга барилыг 
ашиглан хүнсний хяналтын тогтолцоог үр дүнтэй 
болгох боломжтой баримт бичиг болсон.

Хүнсний хяналтын үндэсний тогтолцооны 
зарчим, зохицуулалтыг хүнсний сүлжээний бүх 
үе шатанд (үйлдвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэх, 
боловсруулах, савлах, борлуулах) тогтвортой, 
тасралтгүй хэрэгжүүлж, хэвшүүлэх учраас энэхүү 
стандартыг Хүнсний хууль эрх зүйн хорооноос 
батлан гаргасан бусад баримт бичигтэй нягт 
уялдуулж судалж, хэвшүүлэх шаардлагатай. 
Хяналтын тогтолцооны болон түүний гүйцэтгэлийн 
зарчмын стандартыг гүйцэтгэлийн мониторинг 
болон бусад үнэлгээний хэрэгсэлтэй хамтруулан 
ашиглах замаар хүнсний хяналтын тогтолцооны 
өнөөгийн байдлыг үнэлж, сайжруулах боломж 
бүрдэх ач холбогдолтой. 

Хүнсний хууль эрх зүйн хорооноос 
боловсруулсан мэдээлэл солилцох стандартыг 
ашигласнаар импортлогч болон экспортлогч орны 
хүнсний хяналтын тогтолцооны аливаа бүрэлдэхүүн 
хэсгийг үнэлэх боломж бүрдэж, худалдааг 
хөнгөвчлөх боломж нээгдэх ач холбогдолтой.

ХҮНСНИЙ ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦООТОЙ ХҮНСНИЙ ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦООТОЙ 
ХОЛБООТОЙ ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫГ  

ҮНДЭСНИЙ СТАНДАРТААР БАТАЛЛАА
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Монгол хэлний тухай хуулийн 17.1.2-д 
харьяа нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд албан 
байгууллага, гудамж талбайн нэр хаягийг 
кирилл болон үндэсний бичгээр хослуулан, 
эсхүл дангаар бичиж хэвших, мөн Монгол 
бичгийн үндэсний хөтөлбөр III–ийн 3.1.13. 
албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, барилга 
байгууламж, гудамж, талбайн нэр  хаяг, 
нэрийн хуудас, бүтээгдэхүүний шошго, 
танилцуулга, бэлгэ тэмдэг, зар сурталчилгаа 
зэргийг монгол бичгээр бичиж хэвшүүлэхэд 
нийцүүлэн “MNS 5283:2022, Гудамж, зам, 
талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгө, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын  хаягийн тэмдэгт тавих ерөнхий 
шаардлага” стандартыг шинэчлэн баталлаа. 

Энэ стандартын дагуу гудамж, зам, 
талбай, түүх соёлын дурсгалт газар, үл хөдлөх 
эд хөрөнгийн хаягийн тэмдэг, хаягийн 
зурган самбар болон төрийн байгууллагын 
хаягийн самбарыг нэг загвараар үйлдвэрлэх, 
байрлуулах, нэгдсэн загвар, аргачлалыг 
тодорхойлох, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд суурьшсан хэсгийн гудамж, зам, 
талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгө, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагыг баталгаажсан хаягаар 
тэмдэгжүүлнэ.

“MNS 5283:2022, 
ГУДАМЖ, ЗАМ, 

ТАЛБАЙ, ҮЛ 
ХӨДЛӨХ ЭД 

ХӨРӨНГӨ, АЖ 
АХУЙН НЭГЖ, 

БАЙГУУЛЛАГЫН  
ХАЯГИЙН 

ТЭМДЭГТ ТАВИХ 
ЕРӨНХИЙ 

ШААРДЛАГА” 
СТАНДАРТЫГ 

ШИНЭЧЛЭН 
БАТАЛЛАА
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Дэлхий даяар адал явдалт аялал сонирхогчдын тоо 
жилээс жилд тасралтгүй өсөж байгаатай зэрэгцэн тэдний 
аюулгүй байдалд анхаарах шаардлага нэн тэргүүнд 
тавигдаж байна. 

Адал явдалт аялал гэдэгт байгалийн болон хүний 
гараар бүтээгдсэн орчинд хийж болох эрсдэл дагуулсан, 
оролцогчоос эр зориг, авхаалж самбаа шаарддаг үйл 
ажиллагааг багтааж болно. 

Монгол орны аялал жуулчлалын байгууллагууд 
олон төрлийн адал явдалт аяллыг баримтлах стандарт, 
аюулгүйн зааварчилгаагүйгээр өдий хүртэл хийсээр 
ирсэн нь эрсдэл дагуулсан хэвээр байна.

Иймээс адал явдалт аяллыг төлөвлөх, аюулгүй 
гүйцэтгэх, зочдыг зохих мэдээллээр хангаж олон 
улсын стандарт шаардлагад нийцүүлэхийн тулд адал 
явдалт аялал жуулчлалын багц стандарт болох MNS 
ISO 21101:2022 “Адал явдалт аялал жуулчлал – Аюулгүй 
байдлын менежментийн тогтолцоо – Шаардлага”, MNS 
ISO 21102:2022 “Адал явдалт аялал жуулчлал – Удирдагчид 
– Боловсон хүчний чадамж”, MNS ISO 21103:2022 “Адал 
явдалт аялал жуулчлал –Оролцогчдод өгөх мэдээлэл”–ыг 
үндэсний стандартаар батлаад байна.

“
АДАЛ ЯВДАЛТ 
АЯЛАЛ 
ЖУУЛЧЛАЛЫН 
ОЛОН УЛСЫН 
СТАНДАРТЫГ 
ҮНДЭСНИЙ 
СТАНДАРТААР 
БАТАЛЛАА
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МЭРГЭЖЛИЙН МОРИН ХУУР  
/MNS 6973:2022/  

ХӨГЖИМ НЬ ҮНДЭСНИЙ СТАНДАРТТАЙ БОЛЛОО

Морин хуурыг амьдлаг яруу тансаг аялгууг 
гаргадаг гэж олон судлаачид бахархан тэмдэглэдэг 
билээ. Эл учрыг тус хөгжмийг бүтээхдээ монгол 
урлаачийн олон зууны турш бүтээн бий болгож 
цуглуулсан мэдлэг ур чадварын үндсэн дээр 
төгс төгөлдөр болгосон урлахуйд орших агаад 
аялгууг үүсгэгчийг адууны хялгасаар хийдэг 
нь амьдлаг болгоход гол нөлөөтэй байдаг аж. 
Сүүлийн үед морин хуур хөгжмийг бүтээхдээ эцэг 
өвгөдөөс өвлөсөн урлах ухааныг гажуудуулж янз 
бүрийн хэлбэр хийц, материал түүхий эдээр хийх 
болсон нь морин хуур хөгжмийг үнэгүйдүүлж мөн 
чанарыг нь алдагдуулахад хүргэжээ. Иймд морин 
хуур хөгжмийн гайхамшгийг хэвээр авч үлдэхэд 
дэмжлэгтэй ҮНДЭСНИЙ СТАНДАРТ-ыг бий болсон 
байна.
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ХБНГУ-ын Физик техникийн хүрээлэн (РТВ) болон 
Эрчим хүчний яам, Стандарт, хэмжил зүйн газартай 
хамтран хэрэгжүүлж буй “Эрчим хүчний үр ашгийг 
дээшлүүлэхэд шаардлагатай чанарын дэд бүтцийн 
үйлчилгээг сайжруулах” III шатны төслийн хүрээнд РТВ-
гээс “Төслийн удирдлага, хэрэгжилтийг сайжруулах” 
сургалт, “Олон улсын стандартчиллын үйл явцад оролцох 
дотоод журмыг боловсруулах” семинарыг 2022 оны 9-р 
сарын 20-ноос 28-ны өдрүүдэд стандартчилал, хэмжил 
зүй, эрчим хүчний салбарын мэргэжилтнүүдэд амжилттай 
зохион байгууллаа.

Стандарт, хэмжил зүйн газар болон ХБНГУ-ын Физик, 
техникийн хүрээлэн (PTB)-ийн төлөөлөл хооронд уулзалт 
өнөөдөр боллоо. 

Уулзалтаар талууд 2012 оноос эхэлсэн “Эрчим хүчний 
салбарт чанарын дэд бүтцийг хөгжүүлэх нь” төсөл амжилттай 
хэрэгжиж буйг цохон тэмдэглээд, өнөөдрийг хүртэл 
төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүн, цаашид 
тус төслийг үргэлжлүүлэх боломж, нөхцөлийн талаар санал 
солилцлоо. 

Стандарт, хэмжил зүйн газрын төлөөллийн зүгээс ХБНГУ-
ын Физик, техникийн хүрээлэн (PTB)-тэй бүх талаар хамтран 
ажиллаж дэмжлэг үзүүлж байгаад талархал илэрхийлээд, 
Стандарт хэмжил зүйн салбарын мэргэжилтэн, албан хаагч 
нарын ур чадварыг дээшлүүлэх, тус газрын Хэмжил зүйн 
хүрээлэнгийн Эталоны лабораториудын Эталон, тоног 
төхөөрөмжийн шинэчлэх, чадавхыг нэмэгдүүлэх талаар 
хамтарч ажиллахаар санал тавилаа.

Түүнчлэн Стандарт, хэмжил зүйн газрын үйл ажиллагааны 
өнөөгийн явц, хөгжил дэвшлийн талаар зочдод танилцуулж, 
хамтын ажиллагаа үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх талаар санал 
солилцов. 

Тус төслийн зохицуулагч, зөвлөх мэргэжилтнүүд 
Стандарт, хэмжил зүйн газар дээр 14 хоногийн хугацаанд 
ажиллах юм.

ГЕРМАНЫ 
ФИЗИК 

ТЕХНИКИЙН 
ХҮРЭЭЛЭНГЭЭС 

ЯВУУЛСАН 14 
ХОНОГИЙН 

СУРГАЛТ 
СЕМИНАР 

АМЖИЛТТАЙ 
БОЛЛОО

ХБНГУ-
ЫН ФИЗИК, 

ТЕХНИКИЙН 
ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 

ТӨЛӨӨЛЛИЙГ 
ХҮЛЭЭН АВЧ 

УУЛЗЛАА 
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Стандарт, хэмжил зүйн газар болон ХБНГУ-ын Физик, техникийн хүрээлэн (PT-
B)-ийн төлөөлөл хооронд албан уулзалт 2022 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдөр зохион 
байгуулагдлаа. 

Тус уулзалтад Стандарт, хэмжил зүйн газраас Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний 
бодлогын газрын дарга Б.Эрдэнэзул, ахлах мэргэжилтэн Б.Ундраа, мэргэжилтэн 
Я.Энхжаргал, гадаад харилцааны мэргэжилтэн Б.Батмөнх, ХБНГУ-ын Физик, техникийн 
хүрээлэн (PTB)-ээс Зөвлөх Ричард Прем, Шинжээч Зиглинде Кайзэр, Ралф Роэшлэйн 
болон Төслийн зохицуулагч Ирина Санториан нар оролцлоо. 

Уулзалтаар талууд “Эрчим хүчний салбарт чанарын дэд бүтцийг хөгжүүлэх нь” 
төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй ажлууд, анхаарах асуудал, хууль эрх зүйн 
талаар болон олон улсын стандартуудыг орчуулж, нутагшуулах боломж, нөхцөл болон 
мэргэжилтний чадавхыг сайжруулах чиглэлээр хамтран ажиллах талаар зөвлөлдлөө.

Түүнчлэн төслийн хүрээнд ХБНГУ-ын Физик, техникийн хүрээлэн (PTB)-ээс Стандарт, 
хэмжил зүйн газрын төлөөлөлтэй хийх дараагийн албан уулзалтыг энэ оны 10 дугаар 
сарын 28-ны өдөр зохион байгуулах саналыг гаргасан байна.

РТВ-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛТЭЙ 
ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫГ 
НУТАГШУУЛАХ ТАЛААР 
САНАЛ СОЛИЛЦОВ

РТВ-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛТЭЙ 
ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫГ 
НУТАГШУУЛАХ ТАЛААР 
САНАЛ СОЛИЛЦОВ
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Стандарт, хэмжил зүйн газар болон Монгол Улс 
дахь Дэлхийн банкны төлөөлөл хооронд “Экспортыг 
дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд албан уулзалт 2022 оны 
09 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдлаа.

“Экспортыг дэмжих төсөл”-ийг Дэлхийн банк 
санхүүжүүлж байгаа бөгөөд уулзалтаар төслийн үр 
дүнд Баталгаажуулалтын байгууллагуудын чадавхыг 

дээшлүүлэх, экспортын бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх, 
тарифын бус саад тотгорыг арилгахад хэрэгжүүлэх 
ажлын талаар ярилцаж, санал солилцлоо. 

Түүнчлэн талууд 2022 оны 11 дүгээр сард 
тус төслийн хүрээнд ээлжит уулзалтыг хийхээр 
харилцан тохиролцлоо.

НҮБ-ийн Аж үйлдвэрийн хөгжлийн байгууллага (Юнидо)-
ын дэмжлэгээр ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ төсөл хэрэгжиж байна. 
Төслийн 3-р бүрэлдэхүүн хэсэг нь “Монгол улсад итгэмжлэл, 
тохирлын үнэлгээний чадавхыг сайжруулахад үзүүлэх техникийн 
туслалцаа” хүрээнд 2023 оны 12 сар хүртэл хэрэгжих юм. 

Уулзалтаар Стандарт хэмжилзүйн газрын Баталгаажуулалтын 
байгууллагын үйл ажиллагааны хамрах хүрээг Органик, 
Халал бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтаар өргөтгөх, үндэсний 
хэмжээний шинжээч, аудиторуудын чадавхыг нэмэгдүүлэхэд 
техник, эдийн засгийн туслалцаа үзүүлэх талаар харилцан санал 
солилцлоо. 

Уулзалтад Юнидогийн ахлах шинжээч Мухамид Саад, НҮБ 
-ийн Хүнс,хөдөө аж ахуй (FAO)-н байгууллагын эксперт Kevin D.
Gallagher болон СХЗГ-ын холбогдох албан тушаалтнууд оролцлоо. 

Уулзалтын хүрээнд Органик хүнсний болон Халал 
баталгаажуулалтын чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлуудыг 
шат дараалалтай хэрэгжүүлж, органик бүтээгдэхүүний 
баталгаажуулалтын газар дээрх үнэлгээ, дадлага ажлуудыг 10 
дугаар сард зохион байгуулж хамтран ажиллахаар боллоо.

“ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ”-ӨӨС БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН 
БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХАД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛНЭ

ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН БАГИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА
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“Тогтвортой хөгжлийн зорилго” нээлттэй 
өдөрлөгт Стандарт, хэмжил зүйн газар оролцож, 
үйл ажиллагааныхаа үндсэн чиг үүргийг иргэдэд 
таниулж, тэдний сонирхсон асуултад хариулт өглөө. 
Тэр дундаа тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад 
шууд болон шууд бус хамааралтай стандартуудыг 
хэвлэмэл байдлаар хүргэсэн нь олон нийтийн 

анхаарлыг их татаж байв. Мөн Стандарт хэмжил 
зүйн газраас явуулдаг стандартын сургалтууд хэзээ 
болох, үнэт эдлэлээ хэрхэн сорьцлуулах, цахилгааны 
тоолуураа шалгуулах зэргээр Стандарт хэмжил зүйн 
газрын ажил, үйлчилгээтэй холбоотой асуултууд 
асууж ирж байсан нь тус газрын талаарх иргэдийн 
мэдээлэл сайжирсан нь харагдаж байлаа.

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДРӨӨР ИРГЭДИЙГ 
МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАЖ ҮЙЛЧИЛЛЭЭ
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ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

 СХЗГ Налайх дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулав 

Эх үрсийн баяраар хүүхдийн өрөөнийхөө нээлтийг хийлээ

Орон нутгийн СХЗХ-үүдэд эталон, тоног төхөөрөмж гардууллаа

СХЗГ салбарын болон харилцагч 
байгууллагын төлөөлөлд шагнал 

гардууллаа
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“Монгол дархан 2022” үзэсгэлэн нээлтээ хийлээ Эрчим хүчний эх үүсвэрийн чадавхыг 
бэхжүүлэх төслийнхөнтэй уулзалт хийлээ

СХЗГ, ЖАЙКА олон улсын байгууллагатай 
хамтран ажиллана

“Газпром”-ын монгол дахь  
төлөөлөгчидтэй уулзлаа

Мэргэжлийн холбоодтой хамтран ажилланаШадар сайдын ажлын албаны дарга  
Ц.Уртнасан СХЗГ-тай танилцлаа
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Залуу албан хаагчдыг сургах менторшип 
хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ 

СХЗГ-ын албан хаагчдын хүүхдүүд Монгол Улсын 
эрдэнэсийн сантай танилцлаа  

Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл сайн үйлсийн 
аян зохион байгууллаа 

С.Амарсайхан: СХЗГ бол хөгжлийн  
тулгуур салбар

“Сургалт мэдээллийн цаг”-ийг отгонтэнгэр их 
сургуультай хамтран зохион байгууллаа 

С.Амарсайхан: амьдралын чанарыг сайжруулах 
үндэс нь стандарт



МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

21

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ 2022 оны III улирал

Стандарт, хэмжил зүйн газар дотоод нөөц 
боломжоо ашиглан төв болон орон нутгийн Стандарт, 
хэмжил зүйн хэлтсүүдэд шаардлагатай компьютер, 
ажлын эталон, лабораторийн тоног төхөөрөмжийг 
нийлүүлж улсын хэмжээнд хэмжлийн нэгдмэл 
байдлыг хангах ажлыг зохих түвшинд сайжруулан 
ажиллаж байна. Албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг 
хангах компьютер, тоног төхөөрөмж болон эталон, 
лабораторийн тоног төхөөрөмжийг шинэчилж, 
шинээр бий болгох хэрэгцээ олон жил хүлээгдэж 

байсныг шат дараатайгаар шийдэж байна. Жишээ 
нь өмнө нь цусны даралтын аппаратыг шалгаж, 
баталгаажуулахад хязгаарлагдмал байсныг 
шинэчилснээр дижитал болон механик төрлийн, 
бүх улсын, бүх үйлдвэрийн, бүх загварын цусны 
даралтын аппаратыг шалгаж баталгаажуулах 
боломжтой эталон төхөөрөмжтэй боллоо. Мөн 
цахим хурлын тэнхим, нэвтрэх хаалга зэрэг албан 
хаагчдынхаа, аюулгүй байдал, ажиллах таатай 
нөхцөл боломжоор хангах ажлыг хийж байна.

ХЭМЖЛИЙН НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ 
ХАНГАХ ЭТАЛОН, ТОНОГ 

ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН 
ЧАДАВХЫГ САЙЖРУУЛЛАА
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Сүхбаатар аймгийн СХЗХ нь Дэлхийн стандартын 
өдрийг тохиолдуулан төлөвлөгөөт ажлын дагуу хэд 
хэдэн томоохон арга хэмжээ зохион байгууллаа. Үүний 
нэг нь Сүхбаатар аймгийн Мэргэжилйн хяналтын 
газар, Эрүү мэндийн газар, Хүнс хөдөө аж ахуйн 
газар, Эрдэнэцагаан сумын ЗДТГ, Сүхбаатар аймгийн 
Тогоочдын холбоо зэрэг байгууллагуудын хамтарсан 
удирдамж гарч Наран, Онгон, Эрдэнэцагаан, Баруун-
Урт гэсэн сумдын Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч 
58 иргэнийг хамруулан томоохон арга хэмжээ зохион 
байгууллаа. Тухайлбал, 

"Бүсийн аварга тогооч, зөөгч” шалгаруулах ажил, 
мэргэжлийн уралдааныг зохион байгуулж, эмчилгээ, 
сувиллын хоол, хүүхдийн хоол, зоогийн газрын 
хоол, талх, нарийн боов, орчин үеийн монгол хоол, 
зөөгчийн ур чадвар гэсэн 6 төрөлд хоол үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний салбарын ажилчид ур чадвараа 
сорилоо.Мөн энэ үеэр Нээлттэй хаалганы өдөр 
зохион байгуулж,  хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн 
судалгааг 60 иргэнээс авч, 7 төрлийн 120 ш гарын 
авлага түгээж, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч 
ажиллалаа. 

ОРОН НУТГИЙН ОНЦЛОХ СОНИН

ДЭЛХИЙН СТАНДАРТЫН ӨДРИЙН АРГА 
ХЭМЖЭЭГ СҮХБААТАР АЙМГИЙН СХЗХ 
ӨРГӨН ДЭЛГЭР ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ 



Монгол Шуудан ТӨХК-ийн нэгдсэн захиалгад орлоо

Индекс: 200325


