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¯íäñýí õýë 
 
Áаримò би÷гийг бóñад õэл р¿¿ ÷ºлººòэй ор÷óóлж болоõ болоâ÷ òайлбарын 
маргаан гаргаõад õ¿ргэдэг. Èймээñ энэõ¿¿ англи õэлээр ºгñºн óдирдамж  
òодорõойлог÷ ¿ндñэн õэâлэл болно.  
 
Çîõèîã÷èéí ýðõ 
 
Ýнэ óдирдамжийн зоõиог÷ийн эрõ нü Ñ õаâñралòад дóрдñан ажлын õэñгийн 
гиø¿¿дийн òºлººлж бóй байгóóллагóóдад байна.  Á¿õ эрõ õадгалагдñан. Ýнэ 
óдирдамжийг õóâийн болон õóдалдааны бóñ зориóлалòаар òаòаж аâ÷ болоõ ÷ 
Åâроõимийн гиø¿¿дээñ ººр бóñад õ¿м¿¿ñ Åâроõимийн нарийн би÷гийн дарга 
нарын газрын би÷гээр ºгñºн зºâøººрºлг¿йгээр óдирдамжын алиâаа õэñгийг 
ÿмар нэг õайõ ñиñòåм, мэдээллийн õэрэгñэлд õадгалаõ, òарааõ, õэâлэõийг 
õориглоно. ¯¿ний нэгэн адил óдирдамжын ор÷óóлга, øинэ õэâлэл, ò¿гээлòòэй 
õолбооòой аñóóлò, лаâлагааг мºн Åâроõимийн нарийн би÷гийн дарга нарын 
газарò ир¿¿лж болно. 
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ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÀÐÃÛÍ ÇÎÐÈËÃÎÄ ÍÈÉÖÝÕ ÁÀÉÄÀË 
 

Àðãûí áàòàëãààæóóëàëò áîëîí õîëáîãäîõ 
áóñàä àñóóäàë-ëàáîðàòîðèéí óäèðäàìæ 

 
1. ªìíºõ ¿ã 
 
 
Àналиòиê õэмжилò дэõ ñайн ïраêòиêийг дэмжиõ Èõ Áриòаний ñанаа÷илга нü 
øинжилгээний ïраêòиêийн 6 зар÷мыг òогòооñон ба эдгээр нü õамòдаа õамгийн 
ñайн ïраêòиêийг б¿рд¿¿лнэ гэж ¿здэг. Ýдгээр 6 зар÷мыг òóñгай óдирдамжид [1] 
ил¿¿ дэлгэрэнг¿й ¿з¿¿лñэн ба ¿¿нд: 
 
1. “Àналиòиê õэмжилòийг òоõиролöñон øаардлагыг õангаõаар õийнэ.” (ººрººр 

õэлбэл, òодорõойлñон зорилгод нийöñэн) 
 
2. “Àналиòиê õэмжилòийг зорилгод нийöэõ эñэõийг òóрøиж баòалгаажóóлñан 

арга, òоног òºõººрºмжийг аøиглан õийнэ.” 
 
3. “Àналиòиê õэмжилòийг õийж бóй ажилòан нü мэргэøñэн бºгººд òóõайн ажлыг 

г¿йöэòгэõ ÷адâарòай байна.” (мºн øинжилгээг зºâ õийж ÷адаõаа õарóóлñан 
байõ). 

 
4. “Ëабораòорид òåõниê ажиллагааны биå дааñан байнгын ¿нэлгээ ÿâóóлна.” 
 
5. “Íэг газар õийñэн аналиòиê õэмжилò ººр газар õийñэнòэй òаар÷ байна.” 
 
6. “Àналиòиê õэмжилò õийж байгаа байгóóллагóóд нü ÷анарын õÿналò болон 

÷анар õангалòын ñайн болоâñрóóлñан жóрмóóдòай байна.” 
 
Äээрõ зар÷мóóд б¿õ лабораòорид, òэдгээр нü òóñдаа ажиллаж байна óó, эñâэл 
бóñад лабораòорийн ¿р д¿нòэй õарüöóóлаõ øаардлагаòай  ¿р д¿н гаргадаг  óó 
гэдгээñ ¿л õамааран  ижил õамааòай байна.  
 
Ýнэ баримò би÷гийг ñорилò, òóрøилòын аргóóд зорилгод нийöэж бóйг  õэрõэн 
¿нэлэõ âэ гэдэгò õариóлò ºгºõ замаар лабораòориóдад 2-р зар÷мыг 
õэрэгж¿¿лэõэд òóñлаõ зорилгоор болоâñрóóлñан þм. 
 
2. Òàíèëöóóëãà 
 
Àргын баòалгаажóóлалò нü õимийн øинжилгээний ïраêòиêò ÷óõал øаардлагаòай 

байдаг. Ãэñэн õэдий ÷ аналиòиê õими÷дийн дóнд ò¿¿ний а÷ õолбогдол, 
ÿагаад, õэзээ õийâэл зоõиõ, мºн ÿг þó õийõ õэрэгòэй âэ гэдэг òалаар мэдлэг 
òаарóó байдаг. Àргын баòалгаажóóлалò, ÿлангóÿа онöлог аргóóдòай 
õолбооòой олон зºâлºмж ном ñэòг¿¿лд байдаг ÷ õарüöангóй бага 
аøиглагддаг. Çарим õими÷ид аргын баòалгаажóóлалòыг зºâõºн бóñад 
лабораòориòой õамòар÷ õийдэг гэж ¿здэг ó÷рааñ ò¿¿нийг õийдэгг¿й. 

 
Ýнэ óдирдамжийн зорилго нü аргын баòалгаажóóлалòòай õолбооòой аñóóдлыг 

õэлэлöэõ, þóг õамраõ, энэ нü ÿагаад ÷óõал болоõ òалаар óнøиг÷дыг 
ойлгóóлаõ мºн ¿¿нд õэрõэн õ¿рэõ òалаар зарим ñанааг ºгºõ ÿâдал þм. 

 
Ýнэ óдирдамж нü а) арга øаардлагын õэмжээнд баòалгаажñан болоõыг ººрийн 

õариóöлагын õ¿рээнд баòлаõ õариóöлага õ¿лээñэн лабораòорийн 
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мåнåжåр¿¿дэд б) арга баòалгаажóóлаõ зорилгоор ñóдалгаа ÿâóóлж бóй 
õими÷ид õамгийн иõ õэрэгòэй гэж ¿здэг. Áóñад ажилагñад-аõлаõ 
мэргэжилòэн óдирдлагын ¿зэл ñанааны ¿¿днээñ, мэргэжилòэн òåõниêийн 
¿зэл ñанааны ¿¿днээñ зааâрыг ¿ндñэн мэдээллийн эõ ñóрâалж байдлаар 
аøиглаж болно. 

 
Ýнэ óдирдамжийг арга баòалгаажóóлаõ øаардлагаòай байгаа ÷ биå даан 

ажилладаг, õамòарñан òóрøилòанд øóóд оролöоõ боломжг¿й лабораòорид 
зориóлñан. Ìºн óнøиг÷ийг бий болñон  албан ¸ñны ïроòоêолóóдад 
÷игл¿¿лэõ, эдгээр нü õаана байдаг, õаана байдагг¿й болоõ, 
баòалгаажóóлалòад õамааòай ¿йл ÿâöóóдыг õÿлбар байдлаар òанилöóóлаõ, 
мºн баòалгаажóóлалòын ººрийн ñòраòåги бий болгоõод óнøиг÷ид зарим 
¿ндñэн ñанааг ºгºõ зорилгоòой. Ýнэ óдирдамжид баòалгаажóóлалòын 
òåõниêийн онöлог òалóóдын òóõай бóñад маòåриалын лаâлагаа байгаа. 

 
Ñòаòиñòиêийн наад заõын ажлын мэдлэгòэй õ¿м¿¿ñò арга баòалгаажóóлаõ ¿йл 

ажиллагааг ойлгож, õэрэгж¿¿лэõэд õÿлбар байõ нü  эргэлзээг¿й ó÷ир 
óдирдамжид ñòаòиñòиêийн õэрэглээг онöгойлон ÷óõал÷лаõааñ зайлñõийñэн 
болно. Òоõиромжòой газрóóдад òомú¸ог À õаâñралòад байгаа 
òодорõойлолòын õамò орóóлñан. 

 
Àргын ¿нэлгээний ÿâöад õэрэглэдэг òåõниêийн нэр òомú¸о аналиòиê õэмжилòийн 

ñалбар б¿рò óòгын болон òодорõойлоõ арга замын õóâüд ººр ººр байдаг 
ó÷ир аргын баòалгаажóóлалòын òалаар аналиòиê÷дын ойлголò б¿рõэг 
байдаг. Ýнэ óдирдамж нü õэдийгээр зарим нэг òодрóóлга ºгºõ 
зориóлалòòай ÷ нэр òомú¸ог õаана зºâ, õаана бóрóó õэрэглэдэгийг õэлж 
÷адаõг¿й. Áóрóóгаар òайлбарлаж болоõ нэр òомú¸о õэрэглэж байгаа ¿åд 
ºгºõ õамгийн ñайн зºâлºгºº нü мэдээллийг аøиглаж байгаа бóñад 
õ¿м¿¿ñийг бóдлиóлаõааñ зайлñõийõийн òóлд алü õóâилбарыг õэрэглэñэн 
òóõай зааж ºгºõ ÿâдал þм.  

 
Ýнэ óдирдамжийг õэрэглэõ òóõай ñанамж: 
 
 Ýнэ óдирдамжид аøиглаñан ÷óõал нэр òомú¸ог À õаâñралòад òодорõойлñон. 
ÎУÑÁ болон IUPAC-ын òодорõойлолòыг боломжòой газрóóдад ºгñºн. Àргын 
баòалгаажóóлалòад õэрэглэдэг зарим нэр òомú¸оны òодорõойлолòын õóâüд 
нэгдñэн зºâøилöºлд õ¿рээг¿й болоõыг õэрэглэг÷ид анõаараõ õэрэгòэй.  

 
 6-р б¿лэгò аргын г¿йöэòгэлийн ¿з¿¿лэлò б¿рийг òодорõойлоõод ñ¿¿дэрò¿¿лñэн 
õ¿ñнэгòэд øóóрõай лаâлагаа зºâлºмж болж ºгдºг. Ãэñэн õэдий ÷ олон 
òоõиолдолд лабораòорид òóрøилòыг òийм дэлгэрэнг¿й õийж г¿йöэòгэõ öаг 
õóгаöаа, нººö боломж байõг¿й гэдэг нü ойлгомжòой þм. Õ¿ñнгэгòэд 
òодорõойлñон ¿йл ажиллагааг огò õийõг¿й байñнааñ ÿг ñанал болгоñнооñ нü 
öººõºн óдаа ÷ бол даâòаж õийж г¿йöэòгэõ нü мэдээж дээр. У÷ир нü аøигòай 
мэдээллийг б¿рэн õэмжээгээр биø ÷ гэñэн ºгºõ болно. Ãэñэн õэдий ÷ ºгºгдñºн 
мэдээлэл нü г¿йöэд даâòамжòай õийñнээñ бага найдâарòай байдаг. 
 
3. Àðãûí áàòàëãààæóóëàëò ãýæ þó âý? 
 
Áàòàëãààæóóëàëòûí ÎУÑÁ-ын òодорõойлолòыг À õаâñралòад ºгñºн. ¯¿нийг 

аргын баòалгаажóóлалòад: øинжилгээний øаардлагыг òодорõойлоõ болон 
òóõайн арга нü õэрэглээний øаардлагад нийöñэн г¿йöэòгэлийн ÷адâарòайг 
баòлаõ ¿йл ажиллагаа гэж òайлбарлаж болно. ªºрººр  õэлбэл аргын 
г¿йöэòгэлийн ÷адâарыг ¿нэлэõ зайлøг¿й øаардлагыг õэлж байгаа þм. Ýнэ 
нü Ìорêоâñêийн[2] õийñэн ÎУÑÁ-ын òодорõойлолòын òайлбарòай нийöдэг. 
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Àргын òоõиромжòой байдлын д¿гнэлò нü маø ÷óõал; ºмнº нü г¿йöэòгэлийн 
¿з¿¿лэлò¿¿дийг ¿нэлэõ ¿йл ажиллагаанд аргын баòалгаажóóлалòыг 
òºâлºр¿¿лэõ õандлагаòай байñан.  

 
Àргын баòалгаажóóлалòанд аргын г¿йöэòгэлийн ¿з¿¿лэлò¿¿дийг òодорõойлоõдоо 

ñóдалгааг òåõниê ¿з¿¿лэлòийн õэмжээнд байгаа, зºâ ажилладаг, øаардлага 
õангаõóйö êалиброâêа õийгдñэн òоног òºõººрºмжийг аøиглан õийж 
г¿йöэòгэõ нü ойлгомжòой. ¯¿ний нэгэн адил ñóдалгаа õийж байгаа ажилòан 
нü ñóдалж бóй ажлын òалаар ÷адаâõиòай, ñóдалгааны ÿâöад õийñэн 
ажиглалòóóдад òóлгóóрлан зоõиõ øийдâэр гаргаж ÷адаõóйö õийж бóй 
ажилòай õамааòай õангалòòай мэдлэгòэй байõ ¸ñòой.  

 
Àргын баòалгаажóóлалò нü арга болоâñрóóлаõòай нÿгò óÿлдааòай байдаг гэж 

¿здэг, ¿нэõээр аргын болоâñрóóлалò õаана нü дóóñаад баòалгаажóóлалò 
õаанааñ эõэлж байгааг ÿг òодорõойлоõ боломжг¿й байдаг. Àргын 
баòалгаажóóлалòòай õолбооòой ò¿¿ний г¿йöэòгэлийн олон ¿з¿¿лэлòийг 
иõэâ÷лэн ойролöоогоор ¿нэлдэг бºгººд   арга болоâñрóóлалòын нэг õэñэг 
байдаг.  

 
4. Àðãûí áàòàëãààæóóëàëò ÿàãààä çàéëøã¿é õýðýãòýé áàéäàã âý? 
 

(à). Àíàëèòèê õýìæëèéí à÷ õîëáîãäîë 
 
Äэлõий дээр ºдºр б¿р мÿнга мÿнган лабораòорид ñаÿар òоолоõ аналиòиê 

õэмжил õийдэг. Ýдгээр õэмжлийг õийõ òоолж барøг¿й олон øалòгаан 
байдаг, жиøээ нü: õóдалдааны зорилгооор бараанд ¿нэлгээ ºгºõ; эр¿¿лийг 
õамгаалаõыг дэмжиõ; óндааны óñны ÷анарыг øалгаõ; онгоöны 
¿йлдâэрлэлд õэрэглэõэд òоõиромжòой эñэõийг баòлаõын òóлд õайлøны 
элåмåнòийн найрлагыг øинжлэõ; эр¿¿гийн õэргийн мºрдºн байöаалòанд 
биåийн øингэний ø¿¿õ-øинжилгээг õийõ зэрэг. ¯нэндээ нийгмийн òал 
б¿рийн аñóóдлóóд ÿмар нэг байдлаар аналиòиê õэмжил дээр òóлгóóрладаг.  

 
Ýдгээр õэмжлийг õийж г¿йöэòгэõ ºрòºг ºндºр бºгººд ¿р д¿н дээр ¿ндэñлэñэн 

øийдâэрээñ болж нэмэлò ºрòºг гар÷ ирдэг. Æиøээ нü, õ¿нñ нü õэрэглээнд 
òоõироõг¿й болоõыг õарóóлñан øинжилгээ нü нºõºн òºлбºрийг øаардаж 
болно; õориоòой эм, манñóóрóóлаõ бодиñ, нарêоòиê байгааг илр¿¿лñэн 
øинжилгээ нü òоргóóлü, øоронд õориõ, эñâэл зарим орнóóдад б¿р öаазаар 
аâаõад õ¿ргэж болдог. Èймээñ ¿нэн зºâ ¿р д¿н гаргаõ, ò¿¿нийгээ зºâ 
гэдгийг ¿з¿¿лэõ ÷адâарòай байõ нü ÷óõал гэдэг нü ойлгомжòой.  

 
(b) Àíàëèòèê õèìè÷èéí ìýðãýæëèéí ¿¿ðýã õàðèóöëàãà 

 
Õэрэâ òóрøилòын ¿р д¿н нü ¿нэмøилг¿й байâал энэ нü а÷ õолбогдол багаòай 

бºгººд òóрøилòыг õийõг¿й ÷ байж болно. Õарин “¯йл÷л¿¿лэг÷” 
лабораòорид øинжилгээ õийлгэõ заõиалга ºгâºл, лабораòори нü 
¿йл÷л¿¿лэг÷ид байõг¿й эêñïåрòийн мэдлэгийн зэрэглэлòэй þм байна гэж 
¿здэг. ¯йл÷л¿¿лэг÷ нü гаргаñан ¿р д¿нд иòгэõ ÷адâарòай байна гэж ¿здэг ба 
зºâõºн маргаан гарñан ¿åд ¿р д¿нд эргэлздэг. Èйм маÿгаар лабораòори 
болон ò¿¿ний ажилагñад  òóлгамдñан аñóóдалд аналиòиê òалааñ зºâ 
õариóг, ººрººр õэлбэл “зорилгод нийöэж байгаа”-г ¿з¿¿лж ÷адаõ ¿р д¿нг 
ºгºõ замаар ¿йл÷л¿¿лэг÷ийн иòгэлийг õ¿лээõ òодорõой õариóöлага ¿¿рдэг. 
Ýнэ нü õийж г¿йöэòгэñэн òóрøилòóóд нü ¿йл÷л¿¿лэг÷ийн øийдэõийг õ¿ñэж 
байгаа аñóóдлын аналиòиê òалд òоõирñон, мºн аналиòиê ºгºгдлийг 
¿йл÷л¿¿лэг÷ амарõан ойлгож, óлмаар зоõиõ д¿гнэлòийг õийж ÷адаõóйö 
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эöñийн òайланг гаргаñан байна гэñэн ¿г þм. Àргын баòалгаажóóлалò нü 
арга “зорилгод нийöñэн” гэдгийг õарóóлаõ боломжийг õими÷ид олгодог.  

 
Шинжилгээний ¿р д¿н нü ò¿¿ний зорилгод нийöñэн байõын òóлд ò¿¿н дээр 

¿ндэñлэñэн алиâаа øийдâэрийг иòгэлòэйгээр õэрэглэж болоõóйö 
найдâарòай байõ ¸ñòой. Èйнõ¿¿ аргын г¿йöэòгэл нü баòалгаажñан, мºн ¿р 
д¿нгийн эргэлзээг ¿нэмøлийн ºгºгдñºн ò¿âøинд ¿нэлñэн байõ ¸ñòой. 
Ýргэлзээг ºргºн õ¿рээнд õ¿лээн зºâøººрñºн, доòооддоо нийöñэн, 
òайлбарлаõад õÿлбар байõаар ¿нэлж, илэрõийлнэ. Ýргэлзээг ¿нэлэõэд 
øаардлагаòай иõэнõ мэдээллийг арга баòалгаажóóлаõ ÿâöад олж аâдаг. 
Ýнэ ñэдâийг 6-р õэñэгò òоâ÷ аâ÷ ¿зñэн ба ººр бóñад лаâлагааг ном з¿йд 
жагñааñан байгаа.  

 
Õэрэâ øинжилгээнд ир¿¿лñэн дээж нü øийдэõ гэж бóй òóлгамдñан аñóóдалд 

òоõироõоор байâал ÿмар ÷ ñайн арга байñан, ò¿¿нийг ÿмар ÷ óр 
÷адâарòайгаар õэрэглэñнээñ ¿л õамааран øинжилгээний òóлгамдñан 
аñóóдлыг зºâõºн òóõайн дээжинд õийñэн øинжилгээгээр øийдэж болдог. 
Òоõироõ дээжийг ñонгож аâаõ нü òóлгамдаж бóй аñóóдал, ò¿¿нòэй õамааòай 
õимийн ойлголòòой байõыг øаарддаг óр ÷адâар øаардñан ажил þм. 
Ëабораòори нü ººрийн ¿йл÷л¿¿лэг÷дээ анõаарал òаâиõ ¿¿днээñ боломжòой 
¿åд дээж аâалò дээр ¿йл÷л¿¿лэг÷ид зºâлºлгºº ºгºõ õэрэгòэй. Ëабораòори 
ººрºº дээж аâ÷ ÷адаõг¿й байõ, дээж аâалòад нºлººлж ÷адаõг¿й байõ 
òоõиолдол байдаг. Ýдгээр òоõиолдолд õ¿лээн аâñан дээжин дээр 
òóлгóóрлан øинжилгээний ¿р д¿нг òайлаõ õэрэгòэй болоõ ба òайланд энэ 
ÿлгаа, онöлогийг òодорõой болгоõ õэрэгòэй.  

 
5. Àðãûã õýçýý áàòàëãààæóóëàõ õýðýãòýé âý? 
 
Àргын г¿йöэòгэлийн ¿з¿¿лэлò¿¿д нü øинжилгээний онöлог аñóóдлыг øийдэõэд 

õангалòòай бóйг øалгаõ øаардлагаòай òоõиолдолд аргыг баòалгаажóóлна. 
Æиøээ нü: 

 
• онöгой аñóóдалд зориóлж болоâñрóóлñан øинэ арга; 
• ñайжрóóлан даõин болоâñрóóлñан, эñâэл øинэ аñóóдалд зориóлан 

ºргºòгºñºн арга; 
• ÷анарын õÿналòаар арга нü õóгаöаанааñ õамааран ººр÷лºгдºж байгаа нü 

òогòоогдñон ¿åд; 
• ººр ººр лабораòорид, эñâэл ººр ººр õими÷, эñâэл ººр ººр багаж  дээр 

õэрэглэñэн арга; 
• õо¸р аргын õоорондын, ººрººр õэлбэл øинэ арга болон ñòандарò аргын 

õоорондын адил байдлыг õарóóлаõын òóлд; 
 
Шаардлагаòай баòалгаажóóлалò эñâэл даõин баòалгаажóóлалòын ñóнгалò нü 

аргыг ººр ººр лабораòори, багаж òоног òºõººрºмж, оïåраòорóóд 
õэрэглэõэд õийñэн ººр÷лºлò¿¿дийн мºн ÷анарааñ, мºн аргыг õэрэглэõ гэж 
байгаа нºõöºл байдлааñ õамаарна. Áаòалгаажóóлалòын зарим зэрэглэл нü 
ñайн ¿з¿¿лэлòòэй ñòандарò þмóó õэâлэгдñэн аргóóдыг õэрэглэж байõ ¿åд ÷ 
òоõиромжòой байдаг. Ýнэ аñóóдлыг 7-р õэñэгò ил¿¿ дэлгэрэнг¿й аâ÷ ¿зñэн. 

 
6. Àðãûã õýðõýí áàòàëãààæóóëàõ âý? 
 

à.  Õýí àðãûã áàòàëãààæóóëàõ âý? 
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Àргын баòалгаажóóлалò болон õэрэâ øаардлагаòай бол байгаа ºгºгдл¿¿дийг 
нэмэõ дараагийн øаòны ажлыг òóõайн аргыг õэрэглэж байгаа лабораòори 
õариóöна. Æиøээ нü, аргыг ÀÎÀÑ инòåрнåйøнэл зэрэг ñòандарò баòалдаг 
байгóóллагааñ  баòалгаажóóлñан бол õэрэглэг÷ зºâõºн òóõайн аргын 
ººрийн õэрэглээнд зориóлñан г¿йöэòгэлийн ºгºгдлийг òогòооõ õэрэгòэй 
болно. 

 
Àрга баòалгаажóóлалòòай õолбооòой õамòарñан ñóдалгааны олон ном зоõиол 

õэâлэгдñэн. Ýнэ òºрлийн баòалгаажóóлалòòай[3-7] õолбооòой õэд õэдэн 
ïроòоêолóóд байдаг. Õэрэâ õэâлэмэл ñòандарò жóрмóóдын адил ºргºн 
õ¿рээнд õэрэглэõ аргыг болоâñрóóлж байгаа бол, б¿лэг лабораòориóдыг 
õамарñан õамòын ñóдалгаа нü баòалгаажóóлалòыг õийõ ил¿¿ òоõиромжòой 
арга зам байж болоõ þм. Ãэâ÷ энэ нü ¿йлдâэрийн лабораòорийн õóâüд 
òоõиромжòой биø. Òóõайн аргыг øаардаж бóй õэрэглээ нü бóñад 
лабораòориóдын õóâüд õамòран ажиллаõ ñонирõолг¿й байж болоõ òóл 
ò¿гээмэл биø нóóöлаг байж болно. Ñонирõож бóй õ¿м¿¿ñ нü ºрñºлдºг÷ид 
байж болоõ þм. Ëабораòорийн õóâüд õамòарñан ñóдалгаа õийõ 
òоõиромжг¿й эñâэл боломжг¿й байõ òоõиолдолд õэд õэдэн аñóóлò гар÷ 
ирдэг. ¯¿нд:  

• Ëабораòори аргыг ººрийн õ¿÷ээр баòалгаажóóлж ÷адаõ óó, õэрэâ òийм бол 
ÿаж? 

• Èйм замаар баòалгаажóóлñан аргыг бóñад лабораòорид õ¿лээн 
зºâøººрºõ ¿¿? 

• Çоõиöóóлалòын ор÷инд õэрэглэж байгаа байгóóллагын доòоод аргыг ÿмар 
ангиллаар õ¿лээн зºâøººр÷ болоõ  âэ? 

 
Òóñдаа ажиллаõ нü òóõайн аргын õóâüд öóглóóлж болоõ баòалгаажóóлалòын 

ºгºгдлийн òоо õэмжээг гарöааг¿й багаñгадаг. Çар÷мын õóâüд энэ нü 
лабораòори õоорондын õарüöóóлаõ ÷адâарын мэдээллийн òºрлийг 
õÿзгаарладаг. Ýнэõ¿¿ мэдээлэл нü байнга øаардагдаад байдагг¿й ó÷ир 
÷óõал биø байж болно. Õэрэâ øаардлагаòай бол аòòåñòаò÷илагдñан 
ñòандарò÷илñан загâар, эñâэл баòалгаажóóлалò õийж г¿йöэòгэñэн аргаòай 
õарüöóóлаõ замаар олж аâñан õэмжилòийн ¿р д¿нòэй òóõайн ºгºгдñºн 
аргын õэмжилòийн ¿р д¿нгийн õарüöагдаõ ÷адâарын òалаар зарим ñанааг 
олж аâ÷ болно.  

 
Íэг лабораòорид баòалгаажóóлñан аргыг зоõиöóóлаõ зорилгод õ¿лээн 

зºâøººрºõ эñэõ нü õолбогдоõ õэмжлийн ñалбарыг õамаар÷ бóй алиâаа 
óдирдамжийн баримò би÷гээñ õамаардаг. Åр нü õолбогдоõ зоõиöóóлаг÷ 
байгóóллагааñ бодлогын õэмжээний òодорõой заалòыг гаргóóлаõ 
боломжòой. Äарааõ жиøээг Èõ Áриòаны Ундны Уñны Õÿналòын 
óдирдамжааñ[8] аâñан. 

 
“Á¿рэн баòалгаажñан, õ¿÷ин òºгºлдºр аргааñ иø òаòааг¿й øинжилгээний 
аргыг õэрэглэж бóй лабораòори нü òóõайн аргыг одоо мºрдºж бóй õ¿÷ин 
òºгºлдºр ñòандарò аргын дагóó øалган, б¿рэн баримòжóóлаõ õэрэгòэй 
болно. ¯¿нд дарааõ з¿йл¿¿дийг òогòооñон байна: 
 
a. аргын õ¿рээнд õийñэн б¿õ õэмжилòийн øаардлагаòай зºâøººрºõ 

õазайлò (эзлэõ¿¿н, òåмïåраòóр, маññ г.м.); 
b. òодорõойлñон, õэмжñэн õэлбэр, мºн ºâºрмºö онöлогийн õэлбэр; 
c. ºргºн õ¿рээнд ñóдалñан мºн òоо õэмжээг нü òодорõойлñон гадны нºлºº; 
d. алдааны ÷óõал эõ ñóрâалж болон ò¿¿нийг õÿнаõ øаардлага õангаõóйö 

арга õэрэгñлийг олж òогòооñон байна.” 
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Àлбан ¸ñны аналиòиê õими÷дын õолбоо (ÀÎÀÑ Èнòåрнэøнэл)-ооñ лабораòори 

õоорондын òóрøилòыг арга баòалгаажóóлаõ øалгарñан арга гэж ¿зэн 
байнга дэмжлэг ¿з¿¿лж байдаг. Ýнэ õолбоо зºâõºн нэг þмóó õо¸роороо 
ажилладаг лабораòориóдын аргын баòалгаажóóлалòад зориóлан “Èжил 
òэгø øалгагдñан аргын õºòºлбºр”[9]-ийг гаргаñан.  

 
á. Áàòàëãààæóóëàëòûí çýðýãëýëèéã òîãòîîõ    

 
Ëабораòори аргыг баòалгаажóóлаõын òóлд аргын г¿йöэòгэлийн ÿмар 

¿з¿¿лэлò¿¿дийг òодорõойлоõ õэрэгòэй байгааг øийдэõ ¸ñòой. Àргын 
г¿йöэòгэлийг òодорõойлоõ нü ¿нэ ºрòºг øаардñан ¿йл ажиллагаа бºгººд 
энэ нü öаг õóгаöаа болон ºрòгийн аñóóдлыг øаардаõ нü гарöааг¿й. 
Шинжилгээний ¿з¿¿лэлò¿¿дийг ñайòар õэлэлöэж  эõэлñэн ажил нü 
баòалгаажóóлаõ ¿йл ÿâöыг òºлºâлºõ ñайн бааз ñóóрü болдог ÷ энэ нü 
ïраêòиê дээр ¿ргэлж боломжг¿й нü õ¿лээн зºâøººрºгдñºн. Ëабораòори нü 
¿йл÷л¿¿лэг÷ийн òаâüж байгаа øаардлага, òóõайн аргын одоогийн 
òóрøлага, мºн òóõайн лабораòорид эñâэл бóñад лабораòорид õэрэглэж бóй 
ижил аргóóдòай нийöэõ õэрэгöээ зэргийг анõааралдаа аâ÷, òаâигдаж бóй 
øаардлагын õ¿рээнд ÷адаõ б¿õнээ õийõ õэрэгòэй. Çарим ¿з¿¿лэлò¿¿дийг 
арга болоâñрóóлаõ øаòанд ойролöоогоор òодорõойлñон байж болно. 
Çаримдаа öóâрал òóрøилòóóдаар õэд õэдэн ¿з¿¿лэлòийн òóõай мэдээллийг 
олж аâ÷ болоõ ба энэ нü ñайн òºлºâлºлòòэй øаардлагаòай мэдээллийг олж 
аâаõ  õ¿÷ин ÷армайлòыг багаñгадаг.  

 
Äээр дóрдñан óòга ñанаа òóõайн аргыг байнга õэрэглэõг¿й ¿åд онöгой 

аñóóдалòай гардаг. Áайнга õэрэглэõ аргын баòалгаажóóлалò нü õарüöангóй 
õÿлбар ¿йл ажиллагаа þм. Ãэñэн õэдий ÷ òóñгай øинжилгээнд энэõ¿¿ 
баòалгаажóóлалòын ¿йл ÿâöыг õэрэглэõ õэрэгòэй þó? Èжил зар÷мóóдыг 
байнгын òóрøилòад õэрэглэõ нü ойлгомжòой. Ãаргаж аâñан ¿р д¿ндээ иòгэõ 
иòгэл нü øаардлага õангаõ ò¿âøинд байõ øаардлагаòай бºгººд, эñрэг 
òоõиолдолд õийñэн ажил а÷ õолбогдолг¿й болно. Öаг õóгаöаа, ºрòгийн 
аñóóдал болон аргыг баòалгаажóóлаõ õэрэгöээ õоорондын баланñыг олоõ 
нü õэö¿¿ байдаг ба зарим нºõöºлд óг ажлыг òóõайн ажлыг байнга õийж 
г¿йöэòгэдэг ººр лабораòорид гэрээгээр õийлгэõ нü ил¿¿ òоõиромжòой байж 
болно.  

 
Áаòалгаажóóлалòын øаардлагыг аргаòай õолбооòой õэмжлийн òодорõой 

ñåêòорын õ¿рээний зааâар зºâлºмжид зааж болоõ бºгººд эдгээрийг  
байгаа òэр газар мºрдºõ ¸ñòой гэдгийг зºâлºõ байна. Æиøээ нü, õ¿нñний 
øинжилгээний аргын баòалгаажóóлалòыг ÀÎÀÑ Èнòåрнэйøнэл-ийн 
õэрэглэдэг баòалгаажóóлалòын зорилòòой нийö¿¿лэõ õэрэгòэй. Ýнэ нü 
баòалгаажóóлалòын òодорõой нэр òомú¸о болон аøиглаñан ñòаòиñòиêийг  
òóõайн ñалбарын õ¿рээнд нийö¿¿лэн òайлбарлана. Àргыг албан ¸ñоор 
õ¿лээн зºâøººрºõºд õамòарñан ñóдалгаанд аøиглаñан òодорõойлолòыг 
øаардаж болно. Çоõиöóóлалòын баримò би÷г¿¿дэд òóõайн аргыг õэдийгээр  
лабораòори ¿ндэñлэлг¿й эñâэл нарийâ÷лал багаòай гэж ¿зэж байñан ÷ ¿г 
¿ñэгг¿й дагаж мºрдºõийг øаардаж болно.  Àналиòиê÷ийн øаардлага 
õангаõóйö г¿йöэòгэлийг øалгаõын òóлд нэмэлò баòалгаажóóлалò õийõ 
õэрэгòэй.  

 
â. Àíàëèòèê øààðäëàãà  
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Ëабораòори нü øинжилгээний онöгой бэрõøээлòэй òóлгарñан ¿åд эõлээд 
¿йл÷л¿¿лэг÷òэй øинжилгээний øаардлагыг òоõиролöоõ õэрэгòэй. 
Шинжилгээний øаардлага нü òóõайн øинжилгээний бэрõøээлийг øийдэõэд 
òоõиромжòой арга болоõ г¿йöэòгэлийн øаардлагóóдыг òодорõойлдог. Ýнэ 
øаардлагын õариóд лабораòори нü одоо байгаа аргóóдыг òоõироõ эñэõэд 
¿нэлгээ ÿâóóж, мºн øаардлагаòай бол øинэ арга болоâñрóóлна. 
Áолоâñрóóлалò, ¿нэлгээ гэñэн даõин даâòагдаõ ¿йл ажиллагаа òóõайн арга 
øаардлага õангаõ ÷адâарòай болòол ¿ргэлжлэõ ба öааøид болоâñрóóлалò 
øаардлагаг¿й болж øинжилгээг ¿ргэлжл¿¿лж болно. Ã¿йöэòгэлийн 
øалгóóрыг ¿нэлэõ болон òóõайн арга òоõир÷ бóйг баòлаõ ¿йл ажиллагааг 1 
д¿гээр зóрагò õарóóлñан ба ¿¿нийг аргын баòалгаажóóлалò гэдэг. 1 д¿гээр 
õ¿ñнэгòэд øинжилгээний øаардлага (багана 1) болон òодорõойлоõ 
õэрэгòэй байж болоõ аргын õолбогдоõ г¿йöэòгэлийн ¿з¿¿лэлò¿¿дийг 
(багана 2) албан ¸ñны болгоõод òóлгардаг õэд õэдэн аñóóлòóóдыг  ¿з¿¿лэâ.  
 
 

Çóðàã 1: Àðãûã ñîíãîõ, áîëîâñðóóëàõ, ¿íýëýõ 
 
Áодиò байдалд øинжилгээний øаардлага нü албан ¸ñоор óрüд÷илан ингэж 

òаараõ нü õоâор байдаг. Õэрэâ ¿¿нийг заа÷иõñан иõэнõ òоõиолдолд 
ºнгºрñнºº эргэн õарж õийнэ. Åр нü ¿йл÷л¿¿лэг÷ид ººрñдийн øаардлагыг 
ºрòºг, öаг õóгаöааны õóâüд òодорõойлдог бºгººд аргыг õэрõэн ñайн 
г¿йöэòгэõ õэрэгòэй òалаар мэдлэг мóó байдаг ÷  арга нü зоõиöóóлалòын 
øаардлага, эñâэл ºâºрмºö онöлогò нийöэõ õэрэгòэй гэñэн г¿йöэòгэлийн 
øаардлагóóдыг зааж ºг÷ болоõ þм. Àргын ÿмар г¿йöэòгэл øаардлагаòай 
болоõыг õими÷ øийдâэрлэдэг бºгººд энэ нü øинжилгээний øаардлагыг 
аргын мэдэгдэж байгаа ÷адамжид нийö¿¿лэн òогòооно гэñэн ¿г þм. 
Ñанõ¿¿гийн аñóóдлааñ болж øинжилгээний онöгой øаардлагыг õангаñан 
аргыг болоâñрóóлаõ нü эдийн заñгийн õóâüд боломжг¿й ба энэ òоõиолдолд 
øийдâэрийг гаргаõдаа øаардлагыг арай ил¿¿ õ¿р÷ болоõ ò¿âøин õ¿рòэл 

Õимийн øинжилгээ 
øаардñан аñóóдал: 

Шинжилгээний 
øаардлагыг òогòоо. 

Îдоо байгаа аргыг 
òодорõойл, эñâэл 

øинэ арга 
болоâñрóóл 

Ëабораòорид 
õэрэглэж бóй арга  
зорилгод нийöэõ 
óó гэдгийг ¿нэл 

 
Öааø нü 

болоâñрóóла
õ боломжòой 

þó? 

Àрга 
болоâñрóóл 

 
Шинжил-

ээний 
øаардлагыг 
ñóлрóóлаõ 

óó? 

Òийм 
 

¯г¿й ¯ã¿é 
 

¯г¿й 
  

 
Òийм 

Шинжилгээний 
ажил ¿ргэлжилнэ 

 
Àжлыг õийж 

÷адаõг¿й; 
гэрээгээр 

õийлгэõ ¿¿? 

 
Õийж г¿йöэòгэñэн 

з¿йлòэйгээ óÿлдóóлан 
øинжилгээний 

øаардлагыг даõин зааж 
ºгнº 

 
 

Äóóñаâ 

Ñанамж: 
Àрга баòалгаажóóлалò нü энэ 
¿нэлэõ øаò, мºн арга 
болоâñрóóлалòын ÿâöад 
¿нэлгээнд õамрагдаж  болоõ 
алиâаа г¿йöэòгэлийн 
ïарамåòр¿¿дээñ б¿рддэг. 
“Çорилгод нийöэõ...” - Àргын 
õóâüд одоогоор ÿмар 
г¿йöэòгэлийн ºгºгдл¿¿д бэлэн 
байгаагааñ ¿л õамааран зорилгод 
нийöэж байна óó гэдэг нü аргыг 
òомилогдñон аналиòиê÷ бэлэн 
òоног òºõººрºмж аøиглан 
õэрэглэж байгаа ¿åд òóõайн арга 
õэрõэн г¿йöэòгэгдэж байна âэ 
гэдгээр òодорõойлогдоõ болно. 

Òийм 
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ñóлрóóлаõ óó, эñâэл øинжилгээг зоõиöóóлаõ òалаар даõин бодоõ óó гэдгийг 
бодолöоõ ¸ñòой.  

 
Õ¿ñíýãò 1:  Øèíæèëãýýíèé øààðäëàãûí ýëåìåíò áà õîëáîãäîõ 

ã¿éöýòãýëèéí ¿ç¿¿ëýëò 
 

Øèíæèëãýýíèé 
øààðäëàãûí ýëåìåíò¿¿ä 

Õîëáîãäîõ ã¿éöýòãýëèéí 
¿ç¿¿ëýëò 

 

Àëü 
õýñýãò 

àâ÷ 
¿çñýí 

Òàéëáàð 

ßмар òºрлийн õариóлò 
øаардлагаòай âэ-
÷анарын, эñâэл òооны? 

Òаниõ òэмдэг, ñонгоõ 
÷адâар/òодорõойлоõ 
÷адâар 
Èлр¿¿лэõ õÿзгаар 
Òооны õÿзгаар 

6.13-
6.19 
6.20-
6.23 
6.24-
6.25 

 

Ýлåмåнò нэгдэл òарõñан 
óó, эñâэл òºâлºр÷ 
байрлаñан óó? 

  а) 

Ýлåмåнò нэгдэл нü нэгээñ 
олон õэлбэрò байна óó, òа 
эêñòраêòлагдаõ ÷адâарòай, 
÷ºлººò элåмåнò нэгдлийг 
ñонирõож байна óó, эñâэл 
нийò элåмåнò нэгдлийг 
ñонирõож байна óó? 

Òаниõ òэмдгийн баòалгаа 
Ñэргээлò 

6.13-
6.19 
6.46-
6.47 

 

Ñонирõолòой ÿмар 
элåмåнò нэгдл¿¿д, мºн 
магадлалò ò¿âøин (%, µgg-

1, ngg-1 г.м) байдаг âэ? 

Òаниõ òэмдгийн баòалгаа 
Èлр¿¿лэõ õÿзгаар 
Òооны õÿзгаар 
Òодорõойлоõ болон 
øóгаман мóжóóд 

6.13-
6.19 
6.20-
6.23 
6.24-
6.25 
6.26-
6.29 

 

Õариóлò нü алü õир 
òодорõой, нарийн байõ 
¸ñòой âэ?/Ýргэлзээний 
ÿмар зэргийг зºâøººрдºг, 
мºн ò¿¿нийг õэрõэн 
илэрõийлэõ âэ? 

Ñэргээлò 
Íарийâ÷лал/¿нэн зºâ 
байдал 
Òаарöын нарийâ÷лаõ óòга 
Òоõирöын нарйиâ÷лаõ óòга 
 

6.45-
6.46 
6.30-
6.36 
6.37-
6.39 
6.37-
6.38 
6.40 

б) 
 

Ìаòриöын õимийн, 
биологийн, ôизиêийн мºн 
÷анар нü þó âэ? 

  а) 

Ýлåмåнò нэгдэлд ÿмар 
гадны нºлºº байж болоõ 
âэ?  

Ñонгоõ 
÷адâар/òодорõойлоõ 
÷адâар 

6.13-
6.19 

 

Äээж аâаõ, мºн дэд дээж 
аâаõ øаардлагаòай þó 
(мºн энэ нü лабораòорийн 
õ¿рээнд õийгдэõ ¿¿)? 

  а) 

Äээжийн õэмжээ/олдöод   а) 



Шинжилгээний аргын зорилгод нийöэõ байдал                  EURACHEM Удирдамж 

 12 

õÿзгаарлалò байдаг óó, 
байдаг бол ÿмар? 
Íººö боломжийн 
øаардлагыг õэрэглэдэг ¿¿, 
ÿаж-õ¿н, öаг õóгаöаа, 
ñанõ¿¿, òоног òºõººрºмж, 
óрâалж бодиñ, 
лабораòорийн барилга 
байгóóламж? 

  а) 

¯р д¿нг ººр бóñад 
лабораòорийн ¿р д¿нòэй 
õарüöóóлаõ õэрэгòэй þó? 

Òогòâорòой байдал 
òаарöын нарийâ÷лал 

6.45 
6.37-
6.38 
6.40 

 

¯р д¿нг гаднын онöлог 
¿з¿¿лэлòòэй õарüöóóлаõ 
õэрэгòэй þó? 

Íарийâ÷лал 
Òаарöын нарийâ÷лал 

6.30-
6.36 
6.37-
6.38 
6.40 

 

 
Òàéëáàð: 
 
а) Шинжилгээний øаардлагын б¿õ элåмåнò¿¿д аргын баòалгаажóóлалòын øаардлагаòай øóóд 
õолбогдоõг¿й. Òэдний зарим нü онöгой òåõниê арга õэрэглэдэг эñэõ дээр ил¿¿ åрºнõий 
байдалòай байдаг. Æиøээ нü, элåмåнò нэгдэл дээжинд òарõñан байна óó, эñâэл гадаргóó дээр 
òóñгаарлагдñан байна óó гэдгээñ øалòгаалан òºрºл б¿рийн òåõниê аргыг õэрэглэнэ. 
 
б) Шинжилгээний øаардлагын нэг ÷óõал элåмåнò нü арга ººрийнõºº зорилòоò õэрэгöээнд 
нийöэж бóй эñэõэд д¿гнэлò ºгºõ боломжòой байõ õэрэгòэй ба энэ нü ñòандарò эргэлзээ, эñâэл 
ºргºòгºñºн эргэлзээ байдлаар илэрõийлñэн øаардлагаòай эргэлзээг багòааñан байна.  
 

ã. Àðãûí áîëîâñðóóëàëò 

6.11 Àргын болоâñрóóлалò нü олон õэлбэрээр байж болно. Íэг òалааñ ºмнº 
байñан аргыг øинэ õэрэглээнд зориóлан бага зэрэг ººр÷лºлò орóóлан 
õэрэглэж болно. Æиøээлбэл, óñан даõü òолóåныг òодорõойлоõ 
øаардлагаòай аргыг óñан даõü бåнзинийг òодорõойлоõ òогòñон аргааñ 
¿ндэñлэн аâ÷ болоõ þм. Ýнд маòриö ижилõэн, õо¸р бодиñ нü нийòлэг 
øинж ÷анарòай байна. Áåнзиний õóâüд õэрэглэдэг ÿлгаõ, òаниõ, òоолоõ 
зар÷мóóдыг òолóåны õóâüд ÷ õэрэглэõ боломжòой. Íºгºº òалаар óñан 
даõü бåнзинийг òодорõойлоõ аргыг õºрñºн дэõ бåнзинийг òодорõойлоõ 
аргад аâ÷ õэрэглэõ нü òийм ÷ ñайн ñанаа биø þм. Õарин õºрñºн дэõ 
органиêийг òодорõойлоõ бóñад аргыг аâ÷ õэрэглэõ нü ил¿¿ òоõиромжòой 
эõлэл байж болно.  

6.12 Õарин нºгºº òалааñ аналиòиê õими÷ öººн òооны õÿлбар ñанаанааñ эõлэн 
òоõирñон аргыг болоâñрóóлаõ òалаар ººрийн дадлага òóрøлагаа аøиглаõ 
нü з¿йòэй. Шинжлэõ бóþó õэмжиõ з¿йлийн мэдэгдэж бóй øинж ÷анарыг 
øинээр аøиглаõ дээр òóлгóóрлан мэдэгдэõ¿йö ººр÷лºлòийг õамрóóлж 
болоõ þм. Ýнэ нü маø иõ õэмжээний ажил бºгººд эöэñòээ амжилòòай 
болно гэдэгò анõандаа эргэлзээòэй байдаг нü ойлгомжòой. Õэд õэдэн 
ñанаа дээр зэрэг ажиллаж эöэñò нü нэгийг ñонгоно гэдэг òийм ÷ ò¿гээмэл 
биø байдаг.  

ä. Àðãûí ººð ººð ã¿éöýòãýëèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä áà òýäãýýð íü þó 
èëýðõèéëäýã âý  
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Òàíèëò áîëîí ñîíãîõ ÷àäâàðûí íîòîëãîî 

6.13 Åр нü øинжилгээний аргóóдыг õэмжилòийн òóñгаарлаñан ¿å øаòòай эñâэл 
¿г¿й гэñэн ¿å øаòааñ б¿рдэнэ гэж õэлж болно. Õэмжилòийн ¿å øаòанд 
¿¿ññэн ñигнал, эñâэл øинжлэõ з¿йлд õамааòай õэмжлийн бóñад øинж 
÷анар нü øинжлэõ з¿йлийнõ бºгººд õарин õимийн болон ôизиêийн ижил 
òºñòэй з¿йлээñ эñâэл  даâõöалааñ ¿¿ñээг¿й болоõыг òогòооõ нü ÷óõал. Ýнэ 
бол òанилòын ноòолгоо þм. Áóñад нэгдл¿¿д  øинжлэõ з¿йлийн 
õэмжилòэнд ñаад болоõ эñэõ нü ÿлгаõ ¿å øаòны ¿р д¿н болон õэмжлийн 
¿å øаòны ñонгоõ ÷адâарааñ õамаарна. Ñонгоõ ÷адâар нü нºлººлºл байõ 
¿åийн õэмжлийн найдâарòай байдлыг ¿нэлдэг õэмжигдэõ¿¿н þм. 
Òодорõойлоõ ÷адâар ñонгоõ ÷адâарын 100% байдаг болоâ÷ òийм ÷ 
ò¿гээмэл õ¿лээн зºâøººрдºгг¿й. Õарин õэмжлийн ¿å øаò нü онöгой бóñ 
бол эõлээд òоõиолдол болоõыг нü øалгаñан  õэд õэдэн бодиñ/нэгдэл 
нºлººлºл ¿з¿¿лэõг¿й байна гэж õэлж болно. Îдоо õ¿рòэл õ¿лээн 
зºâøººрººг¿й зарим нэг нºлººлºл илрэõ боломж байнга байдаг ó÷ир 
гадны ÿмар ÷ нºлººлºл байõг¿й гэж õэлэõ нü баñ õ¿ндрэлòэй. Çарим 
онöлог аргын õóâüд õимийн нºлººлºл илрэõ òоõиолдол байж болоõ 
болоâ÷ òэдгээр нü амüдралд òоõиолдоõ магадлал бага байдаг. Ãадны 
нºлººллийг аâ÷ ¿зэõээ  зогñооõ боломжиò öэгээ øинжээ÷ ººрºº òогòооõ 
¸ñòой. Ýдгээр ¿з¿¿лэлò¿¿д нü ÷анарын болон òоон øинжилгээний алü 
алинд нü òоõирно.  

6.14 Ñонирõож бóй øинжлэõ з¿йлээñ ÿлгаõ боломжг¿й эñâэл øинжээ÷ 
мэдэõг¿й нºлººлºл орøин бóй бол эдгээр нü õэд õэдэн нºлºº ¿з¿¿лнэ. 
Шинжлэõ з¿йлийн  òанилòыг õэрõэн òогòооñнооñ õамааран нºлººлºл нü 
ноòолгоонд ñаад болж болно, жиøээлбэл, øинжлэõ з¿йлээñ гараõ 
ñигналын õазайлòаар гэõ мэò. Òэдгээр нü øинжлэõ з¿йлд õамааòай  
ñигналыг дэмжиõ замаар агóóламжийг мэдэгдэõ¿йö нэмэгд¿¿лэõ (эñâэл 
эñрэгээр, õэрэâ ñºрºг ñигнал байâал агóóламжийг илэрõий бóóрóóлаõ) 
нºлºº  ¿з¿¿лдэг. Íºлººлºл нü øинжлэõ з¿йлийнõийг бодâол 
êалиброâêийн мóрóйн налóóд ººр байдлаар нºлººлдºг ба нэмэõ аргын 
êалиброâêийн мóрóйн налóó нü óг мóрóйн øóгаман байдалд нºлººлж 
болоõ þм. Ýнэõ¿¿ нºлºº нü нóóгдмал нºлººлºл орøиõ боломжийг зааж 
байгаа болоâ÷ ñэргээлòийн (recovery) мóрóй нü øóгаман биø бол òóñ 
болоõг¿й.  

6.15 Ñанааòайгаар òóñгай нºлººлºл (дээжинд байгаа мэòээр òºñººлºн) нэмñэн 
дээжин дэõ øинжлэõ з¿йлийг õэмжиõ боломжийг ñóдлаõ замаар аргын 
ñонгоõ ÷адâарыг òогòоодог. Õарин нºлººлºл байгаа эñэõ нü òодорõойг¿й 
òоõиолдолд ººр õамааралг¿й арга /òåõниêòэй õарüöóóлан øинжлэõ 
з¿йлийг õэмжиõ боломжийг ñóдлан аргын ñонгомжийг òогòоож болоõ þм.  

6.16 Æèøýý: 

6.16.1 Õромаòограôын ïиêийг õромаòограмм дээр адил öэгийн ñигналыг ¿¿ñгэж 
байгаа øинжлэõ з¿йл агóóлñан ñòандарò÷илñан загâар дээр ¿ндэñлэн 
òогòоодог. Ãэõдээ óг ñигнал нü òóõайн øинжлэõ ¸ñòой з¿йлээñ гар÷ байна 
óó, эñâэл ÿмар нэгэн даâõöал байна óó? Ýнд алü нэг нü þм óó, эñâэл 
õо¸óлаа ÷ байж болно. Ýнэ аргаар øинжлэõ з¿йлийг òаниõ нü найдâарг¿й 
бºгººд зарим нэг дагалдаõ баòалгаа гаргаõ øаардлагаòай.  Æиøээлбэл, 
òóõайн ñигнал болон ñòандарò÷илñан загâарын гаргаж байгаа ñигнал  
нэгэн зэрэг бóй эñэõийг õараõын òóлд òºрºл б¿рийн òóйлøралòай 
êолонêыг аøиглан õромаòограôийг даâòан õийж болно. Ïиêийг нэгээñ 
олон нэгдэл ¿¿ñгэж байâал òэдгээрийг ÿлгаõад ÿнз б¿рийн òóйлøралòай 
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êолонêа аøиглаõ нü зºâ зам þм. Áоломжòой бол, маññ ñïåêòромåòрийн 
мэдрэг÷òэй õийн õромаòограôыг øинжлэõ з¿йлийн òанилòыг 
баòалгаажóóлаõ бóþó õолüö байгаа эñэõийг илр¿¿лэõэд аøиглаж болно. 
Çарим мэдрэг÷ээр ïиêийн öэâэрøилòийг õÿнаж болно. 

6.16.2 Õэò óлаан òóÿаны ñïåêòромåòрийн õóâüд ò¿¿ний ñïåêòрийн ñанд 
õадгалагдñан лаâлагааны ñïåêòр¿¿дòэй óг øинжлэõ з¿йлийн ñïåêòрийн 
гэрлийн øингээлò (º.õ. ïиê)-ийн даâõöлаар ¿л мэдэгдэõ нэгдлийг òанüж 
болоõ þм. Íэгэнò энд зºâ òанилò õийñэн гэж ¿зэж байâал øинжлэõ ¸ñòой 
з¿йлийн ñòандарò÷илñан загâарын ñïåêòрийн би÷лэгийг дээжòэй ÿг ижил 
нºõöлийн дор õийõ ¸ñòой. Ìаø нарийн даâõöал гэдэг бол (ººрººр õэлбэл, 
øинжлэõ з¿йл болон ñòандарò÷илñан загâар õоорондын даâõöлыг 
øаарддаг ил¿¿ øингээлò) òанилò зºâ байõаар ñайн иòгэлòэй байõыг 
øаарддаг. Ñòандарò÷илñан загâар болон øинжлэõ з¿йл õоорондын 
нарийн даâõöлыг õангаõын òóлд ñïåêòрыг нэг ижил нºõöлийн дор би÷иõ, 
мºн øинжлэõ з¿йлийг õэрõэн ÿлгаж, õэò óлаан òóÿаны (I.R.) øинжилгээнд 
бэлòгэñнээñ ñïåêòрийн õэлбэр ÿаж õамаардгийг øалгаõ øаардлагаòай. 
Æиøээлбэл, õэрэâ даâñны õаâòангийн ñïåêòрийг би÷ñэн бол óг õаâòан даõ 
дээжийн øирõэглэгийн õэмжээний òарõалò ñïåêòрийн õэлбэрò нºлººлж 
болоõ þм.  

6.17 Íоòолгооны òåõниêийг õэрэглэõ нü øинжлэõ з¿йлийн òанилò болон ò¿¿ний 
òоо õэмжээг баòлаõ õэрэгñэл болдог óòгаараа даâóó òалòай. Èл¿¿ 
¿ндэñлэл öóглóóлаõ òóòам ил¿¿ ñайн байдаг. Шинжлэõ з¿йлийн òанилò 
болон òанилòыг зºâ õийñэн эñэõийг øийдâэрлэõ иòгэлийг òогòооõод 
зарöóóлñан ¿нэ ба õóгаöаа байõ нü гарöааг¿й.  

6.18 Çарим баòалгаажóóлалòын ïроòоêолд òанилòын ноòолгоог даâòаöòай 
õолüдог. Äаâòaöын ¿нэлгээнд õэмжилòийг нэг òåõниêээр õэдэн óдаа õарин  
ноòолгоонд (ººрººр õэлбэл, øинжлэõ з¿йлийн òанилòыг) õэмжилòийг биå 
биåнээñээ ¿л õамаараõ õэд õэдэн òåõниêээр г¿йöэòгэõийг òóñ òóñ 
øаарддаг. Ñóдалгааны ÿâöад ноòолгоо нü òåõниêийн ¿нэмøилò байдлыг 
нэмэгд¿¿лдэг ба ÿлангóÿа ººр ººр зар÷им дээр òóлгóóрлаñан ноòолгооны 
òåõниê аøиглаñан òоõиолдолд ил¿¿ ¿р д¿нòэй байдаг. Çарим õэрэглээнд, 
жиøээлбэл, ¿л мэдэгдэõ органиê бодиñын øинжилгээг õийн 
õромаòограôаар õийñэн гэж ¿зâэл ноòолгооны òåõниê аøиглаõ зайøг¿й 
øаардлагаòай. Õарин ¿нэлгээний òåõниê нü онöлог бол ноòолгооны ººр 
òåõниê аøиглаõ øаардлагаг¿й байж болно.  

6.19 Ñонголòын анõааралдаа аâбал зоõиõ ººр нэг аñóóдал нü øинжлэõ з¿йл 
дээжин доòроо нэгээñ олон õэлбэрээр орøин байõ: õолбооñòой бóþó 
õолбооñг¿й; органиê биø бóþó мåòалл органиê; эñâэл ÿнз б¿рийн иñлийн 
òºлºâò гэõ мэò.  

 

Àäèëòãàë áîëîí ñîíãîëòûí íîòîëãîî - Òîâ÷ ëàâëàãàà 

 

Þó õèéõ Õýäýí óäàà Òîîöîîëîõ/òîäîðõîéëîõ Òàéëáàð 

Äээж болон 
ñòандарò÷илñан 
загâарыг ñанал 
болгоñон ба бóñад 
¿л õамаараõ аргаар 

1 Шинжлэõ з¿йлийн 
òанилòыг ноòлоõ аргын 
÷адâар болон  бóñад 
инòåрôåрåнöээñ ÿлгаñан 
øинжлэõ з¿йлийг õэмжиõ  

Õангалòòай 
найдâэрòай байõын 
òóлд  ÿмар нэмэлò 
¿ндэñлэл 
øаардлагаòайг 
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øинжлэõ ò¿¿ний боломжийг 
¿нэлэõэд ноòолгооны 
òåõниêийн ¿р д¿нг 
аøиглаõ 

òогòооõ 

¯¿ñэж болоõ òºрºл 
б¿рийн 
инòåрôåрåнö 
агóóлñан дээж 
øинжлэõ 

1 Èнòåрôåрåнöийн 
нºлººлл¿¿дийг øалгаõ- 
инòåрôåрåнò нü õэмжиж 
бóй з¿йлийн мэдрэлòийг 
эñâэл òоололòыг  ºñгºж 
эñâэл бóóрóóлж байгаа 
эñэõ 

 
Õэрэâ 
инòåрôåрåнöийн 
нºлººгººр мэдрэлò 
бóþó òоололò  бóóр÷  
байâал ººр арга 
болоâñрóóлаõ 
øаардлагаòай 

Ìýäðýõ õÿçãààð  (òодорõойлолòыг À õаâñралòааñ ¿з) 

6.20 Шинжлэõ з¿йлийн бага ò¿âøний ººрººр õэлбэл газрын õоâор элåмåнòийн 
øинжилгээнд õэмжилò õийõэд òóõайн аргаар ¿нэмøилòэйгээр мэдэр÷ 
÷адаõ øинжлэõ з¿йлийн õамгийн бага агóóламжийн эñâэл øинж ÷анарын 
óòгыг мэдэõ нü ÷óõал. ¯¿нийг òодорõойлоõ а÷ õолбогдол болон ¿¿нòэй 
õолбооòой аñóóдлóóд нü мэдрэõ магадлал нü ÿмар нэгэн боñго даâангóóò 
гэнэò òэгээñ ººр óòга аâ÷ ººр÷лºгддºгг¿йгээñ óрган гардаг. Ýдгээр 
аñóóдлóóдыг ñòаòиñòиêийн õóâüд нэлээд дэлгэрэнг¿й аâ÷ ¿зэн 
øийдâэрийн õ¿рээнд øалгóóрыг ñанал болгоñон. Îдоогоор нэр òомú¸оны 
нийòлэг зºâøилöºл байõг¿йгээñ зарим нэгэн бóдлиан гардаг. “Ìэдрэõ 
õÿзгаар” гэдэг нэр òомú¸ог б¿õ нийòээр õ¿лээн зºâøººрººг¿й бºгººд 
зарим нэг ñалбарын баримò би÷игò[9,10] õэрэглэдэг. ÎУÑÁ “Öэâэр òºлºâò 
бóй õóâüñаг÷ийн мэдрэгдэж болоõ õамгийн бага óòга” гэñэн нэр òомú¸ог 
õэрэглэдэг бºгººд ¿¿нийг õимийн õэлэнд ор÷óóлбал “мэдрэгдэж болоõ 
õамгийн бага öэâэр агóóламж”[11] болно. IUPAC-д “мэдрэõ õÿзгаар”-ыг 
õэрэглэõээñ зайлñõийж, “мэдрэгдэж болоõ õамгийн бага (¿нэн) óòга”-ийг 
ил¿¿òэйд ¿здэг. 

6.21 Áаòалгаажóóлаõ зорилгод мэдрэмжийн аñóóдалòай òóлгараõ ò¿âøинг 
òогòооõ нü åрºнõийдºº õангалòòай байдаг. ¯¿нд “õооñон + 3s” арга байõад 
л õ¿рэлöээòэй. Õэрэâ òóõайн ажлыг зоõиöóóлалòын øаардлага болон 
òåõниê нºõöлийн дагóó õийж бóй òоõиолдолд  IUPAC[12] болон бóñад[13,14] 

дóрдñан ил¿¿ òаарñан õандлага òоõиромжòой байõ магадлалòай. 
Õэрэглэг÷ мэдрэõ õÿзгаарыг òодорõойлон õэлэõдээ алиâаа нииòлэг 
зºâøилöлийг аøигладагийг зºâлºмж болгодог.  

 

Ìýäðýõ õÿçãààð (LoD) – Òîâ÷ ëàâëàãàà 

Þó øèíæëýõ  ªãºãäëººñ þó òîîöîîëîõ  
а) õоорондоо ¿л õамааралòай 10 õооñон дээж 
дээжийг òóñ б¿р нэг óдаа õэмжиõ эñâэл  

a) õооñон дээж дээжийн óòга, бóþó b) 
баÿжóóлñан õооñон дээж дээжийн óòгын 
äýýæèéí ñòàíäàðò õàçàéëò "s" 
 

б) õамгийн бага боломжиò агóóламжаар 
баÿжóóлñан õоорондоо ¿л õамааралòай 10 
õооñон дээж дээжийг òóñ б¿р нэг óдаа õэмжиõ 

a) LoD–г õооñон дээж дээжийн дóндаж óòга +s, 
бóþó b) 0+3s -д õаргалзаõ агóóламжаар 
илэрõийлэõ 

Ýнэ õандлага õооñон дээж дээжийн óòгааñ 3s даõин ил¿¿ ñигнал нü зºâõºн õóгаöааны 1%-иаñ 
бага õооñон дээжааñ гар÷ болоõ ó÷рааñ õэмжиж бóй õэмжигдэõ¿¿н мэòийн ººр з¿йлээñ гар÷ 
болно гэдгийг õ¿лээн зºâøººрдºг. а) õандлага нü зºâõºн õооñон дээж дээжийн òэгòэй òэнö¿¿ 
биø ñòандарò õазайлòòай ¿åд л аøигòай. ¯нэн зºâ õооñон дээж дээжийн гаргаж аâаõ нü õэö¿¿ 
байж болно. 
ñ) õамгийн бага боломжиò агóóламжаар 
баÿжóóлñан õоорондоо ¿л õамааралòай 10 
õооñон дээж дээжийг òóñ б¿р нэг óдаа õэмжиõ 

Áаÿжóóлñан õооñон дээж дээжийн óòгын 
äýýæèéí ñòàíäàðò õàçàéëò "s".  
LoD-г õооñон дээж дээжийн дóндаж óòга 
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+4.65s-д  õаргалзаõ агóóламжаар илэрõийлэõ 
(òаамаглаõ òóрøилòааñ гаргаж аâñан) 

“байж болоõ õамгийн бага агóóламж”-ийг эргэлзээний боломжиò зэрэгò õ¿р÷ болоõ õамгийн бага 
агóóламж болгоно. 
Åрдийн ïраêòиêò дээж ба õооñон дээжийг òóñад нü ¿нэлж, õооñон дээжаар заñâар õийнэ гэж 
¿зâэл дээжийн ñигналд õаргалзаõ агóóламжааñ õооñон дээжын ñигналд õаргалзаõ øинжлэõ 
з¿йлийн агóóламжийг õаñдаг. 
Õэрэâ õэмжилòийг òоõирöын нºõöлººр õийñэн бол энэ нü òоõирöын нарийâ÷лалын õэмжээг  
ºгдºг (À õаâñралò, À20). 

6.22 Õооñон дээж дээжийн дóндаж болон ñòандарò õазайлò õооñон дээж 
дээжийн маòриöааñ õамаардаг. Èймээñ мэдрэõ õÿзгаар нü мºн маòриöааñ 
õамаарна. ¯¿нòэй нэг адил ийм øалгóóрыг êриòиê øийдâэр гаргаõад 
аøиглаâал õолбогдоõ  нарийâ÷лалын óòгыг åрдийн ажиллагааны ÿâöад 
байнга даõин òодорõойлж байõ øаардлагаòай байдаг.  

6.23 ×анарын õэмжилòэд агóóламжийн боñго байõ магадлалòай бºгººд ò¿¿нээñ 
доогóóр òодорõойлоõ ÷адâар найдâарг¿й болдог. Õэрэâ òóрøилòыг ººр 
ººр óрâалж, баÿжóóлаг÷, нэмэлò бодиñ аøиглан ººр ººр õóгаöаанд 
г¿йöэòгэñэн бол дээрõ боñго ÿнз б¿р байж болдог. Õ¿ñнэгò 2-д ¿з¿¿лñэн 
жиøээгээр øинжилж бóй з¿йлийн эåрэг òанилò нü 100 µg.g-1  -ааñ дооø 
байâал 100%-ын найдâарг¿й болдог байна.  

 
Á¿ðòãýõ õÿçãààð (LoD) - ×àíàðûí õýìæèëò - Òîâ÷ ëàâëàãàà 

 
Þó øèíæëýõ ªãºãäëººñ þóã òîîöîîëîõ 

Àгóóламжийн ò¿âøингийн мóжид øинжлэõ 
з¿йл нэмñэн õооñон дээж дээж.   
Àгóóламжийн ò¿âøин б¿рò, õоорондоо 
õамааралòг¿й 10 даâòалòòай õэмжилò õийõ 
øаардлагаòай. ßнз б¿рийн ò¿âøин дэõ 
даâòан õэмжилòийг òоõиолдлын болгоõ 
õэрэгòэй.  
 

%-ын эåрэг (ñºрºг) ¿р д¿нгийн агóóламжааñ 
õамаарñан мóрóйг байгóóлна. Ò¿¿нийг нÿгòлан 
¿зñэний дагóó òóрøилò найдâарг¿й болоõ 
агóóламжийн боñгыг òодорõойлоõ боломжòой.  

 Õ¿ñнэгò 2:×анарын øинжилгээ-Àгóóламжийн боñгыг õэрõэн 
òодорõойлдогийг ¿з¿¿лэâ. 

Àгóóламж, µg.g-1 Äаâòалòын òоо Ýåрэг/ñºрºг ¿р д¿н 
200 10 10/0 
100 10 10/0 
75 10 5/5 
50 10 1/9 
25 10 0/10 

 

Òîîíû õÿçãààð (Òодорõойлолòыг À õаâñралòааñ ¿з) 

6.24 Òооны õÿзгаар (LoQ) гэдэг нü òоõирöын нарийâ÷лал ба ¿нэмøлийн õ¿лээн 
зºâøººрñºн ò¿âøинòэйгээр òодорõойлж болоõ øинжлэõ з¿йлийн õамгийн 
бага агóóламж þм. ¯¿нийг õэд õэдэн нºõöлººр òодорõойлж болоõ ба 
õооñон дээж дээжийн óòгад õамаараõ øинжлэõ з¿йлийн агóóламж дээр 
õооñон дээжийн дóнджийн ñòандарò õазайлòыг 5, 6 бóþó 10 даõин нэмж 
болно. ¯¿нийг зарим òоõиолдолд "òодорõойлолòын õÿзгаар" ÷ гэдэг. LoQ 
нü зºâõºн зааг÷ óòга бºгººд ÿмарâаа øийдâэр гаргаõад аøиглаõг¿й.  
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6.25 LoD болон LoQ -ын алü алü нü òоон õэмжээ боломжг¿й гэдгийг òºлººлдºг 
ò¿âøин гэдгийг òэмдэглэõ нü з¿йòэй. Íийлмэл эргэлзээний õэмжээ нü 
LoD-ын мóжид бодиò ¿р д¿нòэй  õарüöóóлаõ ÷адâарòай ойролöоо байдаг.  

 

Òîîíû õÿçãààð (LoQ) - Òîâ÷ ëàâëàãàà 

Þó øèíæëýõ ªãºãäëººñ þóã òîîöîîëîõ 

а) õоорондоо ¿л õамааралòай 10 
õооñон дээж дээжийг òóñ б¿р нэг óдаа 
õэмжиõ  

Õооñон дээж дээжийн óòгын äýýæèéí ñòàíäàðò 
õàçàéëò, s. 

LoQ-г  õооñон дээж дээжийн óòга дээр нэмэõ нü: i)5s, 
ii) 6s, iii) 10s -д õаргалзаõ øинжлэõ з¿йлийн 
агóóламжаар  илэрõийлэõ. 

¯нэн зºâ õооñон дээж дээж гарган аâаõ нü õэö¿¿ байдаг. 
б) õооñон дээж дээжийн алиêâоòыг 
øинжлэõ  з¿йлийн LoD -д ойролöоо õэд 
õэдэн агóóламжòай  бэлòгэõ 
 

Àгóóламж б¿рò øинжлэõ з¿йлийн óòгын ñòандарò 
õазайлò "s"-ыг òооöоолоõ. s -ыг агóóламжааñ 
õамаарñан граôиê байгóóлж, óòгыг LoQ -д 
øилж¿¿лэõ. 

Àгóóламжийн ò¿âøин б¿р дээр 
õоорондоо ¿л õамаараõ 10 даâòалòòай  
õэмжилòийг òóñ б¿р 1 óдаа õийõ  
 

LoQ -г эргэлзээний зоõиõ ò¿âøинòэйгээр òогòоож 
болоõ øинжлэõ з¿йлийн õамгийн бага агóóламжаар  
илэрõийлэõ.  

Åр нü LoQ ажлын мóжийг òогòооõ ñóдалгааны õэñгийг б¿рд¿¿лдэг. ¯¿нийг баÿжóóлñан õооñон 
дээжийн õамгийн бага агóóламжааñ доогóóр õийñэн эêòраïолÿöаар òодорõойлж болоõг¿й. 
Õэрэâ õэмжилòийг òоõирöын нºõöºлд õийñэн бол энэõ¿¿ агóóламж даõü òоõирöын 
нарийâ÷лалын õэмжээг мºн гаргаж аâ÷ болно.  
 

Àæëûí áîëîí øóãàìàí ìóæ (Õаâñралò À ¿з.) 

6.26 Àлиâаа òоон øинжилгээний аргад óг аргыг õэрэглэж болоõ øинжлэõ  
з¿йлийн агóóламжийн бóþó øинж ÷анарын óòгыг òодорõойлоõ нü нэн 
÷óõал. Ýнэ нü эõ дээжинд õэмжñэнээñ ил¿¿ óóñмалд бодиòойгоор õэмжñэн 
агóóламжийн болон øинж ÷анарын óòгын мóжид õамааòай болоõыг 
òэмдэглэõ õэрэгòэй. Àгóóламжийн мóжийн доод òºгñгºлд õÿзгаарлаг÷ 
õ¿÷ин з¿йл¿¿дэд мэдрэõ ба/бóþó òооны õÿзгаарын óòгыг багòаадаг. 
Àгóóламжийн мóжийн дээд òºгñгºлд õÿзгаарлаг÷ийг багажны õариó ºгºõ 
ñиñòåмээñ õамаарñан õэд õэдэн нºлººгººр òогòоодог.  

6.27 Àжлын мóжийн õ¿рээнд øóгаман õариóны мóж байж болно. Шóгаман 
мóжийн õ¿рээнд ñигналын õариó нü øинжлэõ з¿йлийн агóóламж эñâэл 
øинж ÷анарын óòгаòай øóгаман õамааралòай байдаг. Àжлын мóжийн 
¿нэлгээний ÿâöад энэõ¿¿ мóжийн õэмжээ/зэргийг òогòоож болно. Шóгаман 
байдлыг òогòооõод òэдгээрийн ººрñдийнõ нü рåгрåññээр òооöоолоõ нü 
õангалòг¿й байдаг. ¯¿нийг õийõийн òóлд øóгам болон ¿лдэгдлийг н¿дээр 
õарж õÿнаõад л õангалòòай; бодиò ñорилòóóд ÷ одоо õ¿рòэл õэрэгòэй. Åр 
нü øóгаман байдлын øалгалòад ÿдаж 10 ººр агóóламж/øинж ÷анарын 
óòгаòай öэг¿¿д øаардлагаòай байдаг.  

6.28 ªдºр òóòам õэрэглэдэг аргын õóâüд êалиброâêийн ÿмар зэрэг 
øаардлагаòайг òºлºâлºõийн òóлд ажлын болон øóгаман мóжийн ¿нэлгээ 
õийõ õэрэгòэй. Àжлын мóжааñ õэòэрñэн õóâилбарóóдыг øинжлэн ¿зэõ 
øаардлагаòай. Шóгаман мóжийн õ¿рээнд êалиброâêын øóгамын налóóг 
òогòооõод нэг öэг õангалòòай байж болоõ þм. Àжлын  мóжийн алü нэг 
õэñэгò олон öэгò (6-ааñ дээø бол ñайн) êалиброâêа õийõ øаардлагаòай. 
Áагаж òºõººрºмжийн õариó агóóламжааñ õамаараõ õамаарал нü арга 
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б¿òээмжòэй байõад øаардлага õангаõ б¿òээмжòэй байдагг¿й болоâ÷ 
мóрóй нü ºдрººñ ºдºрò даâòагддаг байõ ¸ñòой. Ìаòриöааñ гардаг 
инòåрôåрåнöийн эôôåêòээñ øалòгаалан òодорõойлоõ болон øóгаман 
мóжóóд нü ººр ººр байж болоõыг òэмдэглэõ õэрэгòэй.  

6.29 Õэрэâ энэ арга зарим òºрлийн багаж õэрэгñэл аøиглаж байâал "мэдрэõ 
÷адâар", "ÿлгаõ ÷адâар", "ÿлгаõ ÷адâарын боñго" болон "õариóлаõ 
õóгаöааг" анõааралдаа аâаõ нü з¿йòэй. (À õаâñралòыг  ¿з). 

 Òîäîðõîéëîõ áîëîí øóãàìàí ìóæ - Òîâ÷ ëàâëàãàà 

 
Øèíæèëãýý 

 
Õýäýí 
óäàà 

ºãºãäëººñ þóã òîîöîîëîõ Òàéëáàð 

1.Õооñон дээж 
нэмэõ нü 
ñòандарò÷илñан 
загâар бóþó ÿнз 
б¿рийн 
агóóламжòай 
бэлòгэñэн  
баÿжóóлñан                                                                                                                                                                                                                                                
õооñон дээж дээж  
 
Õамгийн бага нü  6 
агóóламж нэмэõ нü 
õооñон дээж 
õэрэгòэй. 

1 Õаргалзаõ õариóг (ó-òэнõлэг) 
агóóламжааñ (õ-òэнõлэг) 
õамаарñан граôиê байгóóлаõ. 
 
Îйролöоо øóгаман мóж 
болон òодорõойлоõ мóжийн 
дээд, доод õилийг н¿дэн 
багöаагаар òанин òогòооõ.  
 
Äараа нü 2. -ò о÷но. 

Íэг эõ óóñмалын алиêâиòооñ 
аâааг¿й  òºрºл б¿рийн 
агóóламжийг òóñ òóñад нü  
бэлòгэнэ.  
 
Ýнэ нü òодорõойлоõ мóж 
øóгаман байõ эñэõийг н¿дэн 
багöаагаар ноòолно.  

2., ñòандарò÷илñан 
загâар бóþó  øóга-
ман мóжийн доòор 
байõ ÿдаж 6 ººр 
агóóламжòай 
бэлòгэñэн 
баÿжóóлñан õооñон 
дээж дээж  

3 Õаргалзаõ õариóг (ó-òэнõлэг) 
агóóламжааñ (õ-òэнõлэг) 
õамаарñан граôиê байгóóлаõ. 
 
Ðåгрåññэд õарагдаõг¿й  
гадны öэгийг олж òогòооно.  
 
Òоõироõ рåгрåññийн êоåôôи-
öåнòийг òооöоолоõ. ¯лдэгдэл 
óòгыг (õ óòга б¿рò õаргалзаõ 
бодиò ó óòга болон øóлóóн 
øóгамаар òодорõойлñон ó 
óòга õоорондын ÿлгаа) 
òооöоолж граôиê байгóóлаõ. 
Шóлóóн øóгам дээрõ 
òоõиолдлын òарõалò нü 
øóгаман байдлыг ноòолдог. 
Áайнгын õандлагóóд нü 
øóгаман бóñ байдлыг 
¿з¿¿лдэг.  
 
Äараа нü 3-д о÷но.  

Íэг öэгийн êалиброâêа 
аøиглаõ, øóгаман байõ  
¸ñòой ажлын мóжийг 
øалгаõад энэõ¿¿ ¿å øаò 
øаардлагаòай байдаг.  
 
 
Îйролöооõ агóóламжийг 
òодорõойлж анõны øалгалò 
õийõг¿йгээр гадны öэгийг 
арилгаõ нü òоõиромжг¿й.  
 
Õэрэâ даâòалòын зºр¿¿  
агóóламжòай øóóд 
õамааралòай бол жинлэñэн 
рåгрåññийн òооöоог аøиглаõ 
нü жинлээг¿й рåгрåññээñ 
ил¿¿ байдаг. 
 
Çарим òодорõой нºõöºл 
байдалд ºгºгдºлд øóгаман 
бóñ мóрóйг òоõирóóлаõ нü 
ил¿¿ байж болно.  

3.LoQ (b)-ийн адил    LoQ-ийн адил 
 
LoQ нü ажлын мóжийн доод 
òºгñгºлийг б¿рд¿¿лнэ. 

Íарийâ÷лал болон даâòаöыг 
õ¿лээн зºâøººрºõ боломжг¿й 
болòол нü доод агóóламжийг 
аøиглаõ. 

 Íàðèéâ÷ëàë (òодорõойлолòыг À õаâñралòааñ ¿з) 

6.30 ¯р д¿нгийн ¿нэн óòгад дºõ¿¿ байõыг "нарийâ÷лал" илэрõийлдэг (энэõ¿¿ 
óдирдамжид ISO 3534-1-ийн òодорõойлолòыг õэрэглэнэ). ¯р д¿нд ¿з¿¿лэõ 
байнгын болон òоõиолдлын нºлººллийн алü алийг ¿нэлж нарийâ÷лалыг 
òооöоõыг аргын баòалгаажóóлалòад øаарддаг. Èймээñ нарийâ÷лалыг 
"¿нэн байдал" болон "нарийâ÷лаõ óòга"- гэñэн õо¸р б¿рдэл õэñэг болгон 
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аâ÷ ¿здэг. "¯нэн байдал" (аргын) нü багö ¿р д¿нгийн дóндаж (аргааñ 
гаргаж аâñан) ¿нэн óòгад дºõ¿¿ бóйг заадаг. ¯нэн байдлыг иõэâ÷лэн 
õэâийн óòга гэñэн нэр òомú¸огоор илэрõийлдэг. "Íарийâ÷лаõ óòга" гэдэг 
нü ¿р д¿нг¿¿д ººр õоорондоо дºõ¿¿ байõ õэмжээ бºгººд иõэâ÷лэн ¿р 
д¿нгийн òарõалòыг ¿з¿¿лñэн ñòандарò õазайлòын õэмжээгээр 
илэрõийлдэг. Íарийâ÷лалын ºñºн нэмэгдэж бóй åрºнõий илэрõийлэл бол 
нарийâлалын нэг оронò òоон илэрõийлэл болоõ "õэмжлийн эргэлзээ" þм. 
Ýнэõ¿¿ гóрâан ººр ïарамåòрийн òалаар дэлгэрэнг¿й аâ÷ ¿знэ. 

¯íýí áàéäàë 

 Àргын ¿р д¿нгийн дóнджийг ñòандарò÷илñан загâарòай õарüöóóлан òогòооñон 
мэдэгдэж бóй óòгаòай (¿нэн óòга бóþó ñòандарò ¿нэн óòга) õарüöóóлаõ замаар 
¿нэн байдлын ïраêòиê ¿нэлгээг ÿâóóлна. Õо¸р ¿ндñэн òåõниê байдаг, ¿¿нд: ººр 
аргаòай эñâэл маòåриалын ñòандарò óòгаòай õарüöóóлан øалгаõ. Ñòандарò óòга 
нü олон óлñын ñòандарòòай нэгж дамжóóлалòòай байдаг. Àòòåñòаò÷илагдñан 
ñòандарò÷илñан загâар нü нэгж дамжóóлаõ óòгыг õангадаг бºгººд õарин 
ñòандарò óòга нü аòòåñòаò÷илагдñан ñòандарò÷илñан загâарын óòгаар 
аòòåñòаò÷илагддаг. Ñòандарò óòга, аòòåñòаò÷илагдñан эñâэл ººрººр нэрлэñэн 
байлаа ÷ (SI –д нэгж дамжóóлалòòай) абñолþò эñâэл ñòандарò байж болоõ 
бºгººд òодорõой зорилгын õ¿рээнд òоõир÷ болдог.  

 Ñòандарò÷илñан загâар аøиглан ¿нэн байдлыг øалгаõын òóлд даâòалòаò 
б¿лэг ñорилòын дóндаж болон ñòандарò õазайлòыг òодорõойлон ñòандарò÷илñан 
загâарын òогòооñон óòгаòай õарüöóóлаõ õэрэгòэй. Õамгийн зºâ ñòандарò÷илñан 
загâар нü аòòåñòаò÷илагдñан байõ бºгººд ñонирõож бóй дээжийнõòэй адилõан 
жинõэнэ маòриöòай ñòандарò÷илñан загâар байна. Èймэрõ¿¿ маòåриалын 
боломж нü õÿзгаарлагдмал байдаг. Áаòалгаажóóлалòад õэрэглэõ 
ñòандарò÷илñан загâар дарааõи øаардлагыг õангаñан байна. ¯¿нд:  

• Àòòåñòаò÷илагдñан öэâэр ñòандарò÷илñан загâар болон бóñад 
боломжийн öэâэрøилòэй ба òогòâоржилòòой бэлòгэñэн åрдийн нэмэлò 
маòåриал; 

• Òогòâорøилыг нü доòооддоо маø ñайн òодорõойлñон åрдийн  болон 
доòоод ÷анарын õÿналòад õэрэглэõ маòåриал  

 Àргын баòалгаажóóлалò нü зорилгодоо нийöэõ ¸ñòой бºгººд ñòандарò÷илñан 
загâарын ñонголò эöñийн ¿р д¿нд нºлººлºõ болно. Ñòандарò÷илдñан загâар 
õýðýãëýýíä òîõèðñîí байõ ¸ñòой. Çоõиöóóлалòын ¿йл ажиллагаанд маòриö нü 
õамгийн зºâ òаарñан аòòåñòаò÷илагдñан ñòандарò÷илñан загâарыг ñонгоõ 
õэрэгòэй. Удаан õóгаöаагаар доòооддоо аøигладаг аргын õóâüд òогòâорòой 
доòоодод бэлòгэñэн маòåриал эñâэл аòòåñòаò÷илагдñан ñòандарò÷илñан 
загâарыг аøиглаõ ¸ñòой. Õарин богино õóгаöааны бóþó бэрõøээлòэй биø ажил 
ÿâóóлаõад бэлòгэñэн ñòандарò эñâэл  нэмэлò бодиñ õангалòòай байдаг.  

 ªºр аргыг øалгаõын òóлд õо¸р ººр аргаар нэг ижил дээжинд õийñэн 
øинжилгээний ¿р д¿нг õарüöóóлна. Ýдгээр дээж нü аòòåñòаò÷илагдñан 
ñòандарò÷илñан загâар, доòоод ñòандарò эñâэл åрдийн дээж байж болно. Ýнд 
òогòâоржилò болон нэгэн òºрºл нü мэдэгдэж байгаа аòòåñòаò÷илагдñан 
ñòандарò÷илñан загâарыг аøиглаõ нü ил¿¿ аøигòай бºгººд мºн олон óлñын 
ñòандарòад нийöñэн õэâийñэн óòга ºгдºг. Íºгºº òалааñ аòòåñòаò÷илагдñан 
ñòандарò÷илñан загâар нü ºрòºг иõòэй, åрдийн дээжийг òºлººлж ÷адаõг¿й байж 
болно.  
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Òайлбар: Äээрõ маòåриалóóдын маòриö эñâэл агóóламж øинжлэõ ¸ñòой 
з¿йлийн агóóламжийн ò¿âøингээñ ººр бол ¿нэн байдлыг даâòан øалгаõ 
øаардлага гардаг.  

Õýâèéñýí óòãûí õýìæèëòèéã òàéëáàðëàõ íü 

 Àргын болон лабораòорид õамааòай õэâийñэн óòгын õо¸р б¿рэлдэõ¿¿нийг 2 
дóгаар зóрагò ¿з¿¿лэâ. Ëабораòорид аøиглаж байгаа аргын байнгын алдаанааñ 
аргын õэâийñэн óòга бий болно. Õарин лабораòорийн õэâийñэн óòга óг 
лабораòорийн онöлог болон ò¿¿ний аргын òайлбарлалòааñ õамаарñан нэмэгдэл 
байнгын алдаанааñ ¿¿ñдэг. Ëабораòори зºâõºн нийлбэр õэâийñэн óòгыг òооöож 
÷аддаг. Ãэõдээ õэâийñэн óòгыг øалгаõдаа зорилгодоо õ¿÷ээр нийö¿¿лэõээñ 
зайлñõийõ нü ÷óõал байдаг. Æиøээлбэл, иõэнõ õ¿нñний зоõиöóóлалòад ñòандарò 
аргаар òогòооñон ¿р д¿нгийн зоõиöóóлаõ õÿзгаарыг òогòооñон байдаг. Òодорõой 
нэг аргааñ ¿¿ññэн õэâийñэн óòгыг (2 дóгаар зóраг ¿з) õэрэгñэõг¿й байж болоõ 
бºгººд õарин адил арга õэрэглэдэг бóñад лабораòориòой õарüöóóлан ¿зэõ нü гол 
аñóóдал. Áаòалгаажóóлалòын ÿâöад òóõайн лабораòорийн òодорõойлñон б¿õ 
õэâийñэн óòгыг зоõиöóóлалòад õэрэглэдэг аргад зааñан õэâийñэн óòгаòай 
õарüöóóлаõ ¸ñòой.  

Õэмжñэн óòга      Æинõэнэ óòга 
(лабораòорийн дóндаж) 
 

Íийò õэâийñэн óòга  
 
 

Ëабораòори õоорондын  
дóндаж  

 

 

  лабораòорийн õэâийñэн óòга     аргын õэâийñэн óòга 

 

Òайлбар: Ýнд лабораòорийн болон аргын õэâийñэн óòгыг нэгэн ÷иглэлд 
¿з¿¿лэâ. Èйм òоõиолдол байнга байдагг¿й. 

2 äóãààð çóðàã. Õýâèéñýí  óòãûí òºðë¿¿ä 

 Ãол òºлºâ õэâийñэн óòгыг õ¿лээн зºâøººрºõдºº òоõироõ маòåриал бóþó 
ñòандарò аргаòай õарüöóóлан õэмжñэн нийò õэâийñэн óòга дээр ¿ндэñлэн, аргын 
нарийâ÷лаõ óòга, ñòандарò÷илñан загâарын óòгын эргэлзээ болон эöñийн 
õэрэглээнд øаардлагаòай нарийâ÷лалийг анõааралдаа аâан øийдâэр гаргаõ нü 
з¿йòэй. Ñòаòиñòиêийн а÷ õолбогдолòой ñорилò õийõ õэрэгòэй.  

 
Íàðèéâ÷ëàë áà ¿íýí áàéäàë - Òîâ÷ ëàâëàãàà 

 
Øèíæèëãýý 

 
Õýäýí 
óäàà 

Þóã òîîöîîëîõ Òàéëáàð 

а) Урâалжийн 
õооñон дээж ба 
ñанал болгоñон 

10 Ñòандарò÷илñан загâарын 
øинжлэõ ¿з¿¿лэлòийн дóндаж 
óòгааñ õооñон дээжийн 

Õооñон дээж нü ¿нэн õооñон дээж 
байõ эргэлзээ болон 
ñòандарò÷илñан загâарын онöгой 
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арга аøиглаñан 
ñòандарò÷илñан 
загâар  

дóндаж óòгыг õаñна.  
Ñòандарò÷илñан загâарын 
¿нэн бóþó õ¿лээн зºâøººрñºн 
¿нэн óòгаòай õарüöóóлаõ.  
Àргын õэâийñэн óòгын 
õэмжээг ºгнº. 
 

øинжийн øалòгаан ??? 

б) Урâалжийн 
õооñон дээж ба 
ñанал болгоñон 
арга болон ¿л 
õа-маараõ арга 
аøиглаñан 
ñòандарò÷илñан 
загâар/ñорилын 
маòåриал 

10 Ñòандарò÷илñан 
загâар/дээжийн øинжлэõ 
¿з¿¿лэлòийн дóндаж óòгааñ 
õооñон дээжийн дóндаж óòгыг 
õаñна. 
¯л õамаараõ/анõдаг÷ аргыг 
аøиглан õийñэн ижил 
õэмжилòэй õарüöóóлаõ. 
¯л õамаараõ/анõдаг÷ аргад 
õамааòай аргын õэâийñэн 
óòгыг ºгнº.  

¯л õамаараõ арга нü ººрийн 
õэâийñэн óòгаòай байõ болоâ÷ 
нарийâ÷лалын òóйлын õэмжигдэ-
õ¿¿н байõг¿й.  
 
Àнõдаг÷ аргад õэâийñэн óòга 
байдагг¿й ó÷рааñ нарийâ÷лалыг 
òооöоõ нü з¿йòэй.  
 

 Íàðèéâ÷ëàõ óòãà (òодорõойлолòыг À õаâñралòааñ ¿з) 

 Íарийâ÷лаõ óòгыг амüдрал дээр байнга ººр÷лºгдºж байдаг онöлог нºõöºл 
байдалд иõэâ÷лэн òодорõойлдог. Íарийâ÷лаõ óòгын õамгийн ò¿гээмэл õо¸р 
õэмжээñ байдаг нü òоõирö болон òаарö þм. Òэдгээр нü нарийâ÷лаõ óòгын аâ÷ 
÷адаõ гол õо¸р õэмжээг òºлººлдºг. Íэгэн øинжээ÷, богино õóгаöаанд нэг 
òºõººрºмж дээр алиâаа аргыг аøиглаõад гараõ ººр÷лºлòийг, ººрººр õэлбэл 
дээжийн зэрэгöээыг øижлэõ ¿åд ¿р д¿нг¿¿дийн õооронд гараõ ººр÷лºлòийг 
òоõирö (байж болоõ õамгийн бага нарийâ÷лаõ óòгыг) õарóóлна. Õэрэâ óг дээжийг 
õэд õэдэн лабораòорид õарüöóóлаõ зорилгоор øинжлэõэд ил¿¿ ºргºн óòга б¿õий 
нарийâ÷лаõ óòгын õэмжээг аâдаг бºгººд ¿¿нийг òаарö гэдэг (энэ нü илэр÷ болоõ 
нарийâ÷лаõ óòгын õамгийн иõ õэмжээ бºгººд мºн энд õóгаöаанааñ õамаарñан 
ººр÷лºлòийг аâ÷ ¿здэгг¿й). Ýнэ нü нэг лабораòорид õо¸р ººр øинжээ÷ийн, ººр 
ººр õóгаöаанд õийñэн ¿р д¿н õоорондын нарийâ÷лаõ óòга байж болно. ¯¿нийг 
заримдаа “заâñрын нарийâ÷лаõ óòга“ гэдэг болоâ÷ ÿг òодорõой нºõöлийг 
дóрдñан байõ ¸ñòой. Íарийâ÷лаõ óòгыг иõэâ÷лэн ñòандарò õазайлò бóþó 
õарüöангóй ñòандарò õазайлòаар илэрõийлдэг. Òоõирö болон òаарöын алü алü 
нü øинжлэõ з¿йлийн агóóламжааñ иõээõэн õамаараõ ó÷рааñ агóóламжийг õэд 
õэдэн óдаа òодорõойлоõ øаардлагаòай ба нарийâ÷лаõ óòга болон øинжлэõ 
з¿йлийн агóóламж õоорондын õамаарлыг òогòооõ ¸ñòой. Ýнэ òоõиолдолд 
õарüöангóй ñòандарò õазайлò нü ил¿¿ аøигòай байж болно. У÷ир нü агóóламжийг 
õаалòнааñ гаргаñан ó÷ир ñонирõож байгаа мóжийн òогòмол нü òóл энэ нü òийм ÷ 
иõ биø þм.  

 Íарийâ÷лаõ óòгын òалаарõ эдгээр мэдээлл¿¿д нü òоон øинжилгээнд 
õамааралòай байдаг. Õарин ÷анарын øинжилгээнд ¿¿нийг ººр замаар 
илэрõийлж болно. ×анарын øинжилгээнд øинжлэõ з¿йлийн агóóламжийн 
ºгºгдñºн боñгон дээр байна/¿г¿й гэñэн õэмжилòийг õийдэг. ×анарын 
øинжилгээнд нарийâ÷лаõ óòгыг ñòандарò õазайлò бóþó õарüöангóй ñòандарò 
õазайлòаар илэрõийлэõг¿й бºгººд õарин ¿нэн болон õóдал эåрэг (болон ñºрºг) 
¿нэлгээгээр илэрõийлж болоõ þм. Ýдгээр ¿нэлгээг òогòооñон боñгын ò¿âøингээñ 
дээø ба дооø õэд õэдэн агóóламжаар òодорõойлоõ õэрэгòэй. Õэрэâ 
òоõиромжòой арга байâал ноòолгооны аргын ºгºгдлийг õарüöóóлалòад аøиглаõ 
¸ñòой. Õарин ийм арга байõг¿й бол ò¿¿ний оронд баÿжóóлñан болон 
баÿжóóлааг¿й õооñон дээж дээж¿¿дийг øинжилж болоõ þм.  

% õóóрам÷ эåрг¿¿д=õóóрам÷ эåрг¿¿д Õ 100/нийò мэдэгдэж бóй ñºрг¿¿д 

% õóóрам÷ ñºрг¿¿д=õóóрам÷ ñºрг¿¿д Õ 100/нийò мэдэгдэж бóй эåрг¿¿д 
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Áиологи÷ болон миêробиологи÷ нар ñонгоõ ÷адâар болон òодорõойлоõ 
÷адâар гэñэн нэр òомú¸ог õимийн õэрэглээòэй зºр÷илдºõººр аøиглан 
õóóрам÷ эåрэг болон õóóрам÷ ñºргийг ººр ººр болоâñрóóлдаг.  

 
Òîõèðöûí íàðèéâ÷ëàõ óòãà áà òààðöûí íàðèéâ÷ëàõ óòãà – Òîâ÷ ëàâëàãàà 

 
Þó øèíæëýõ Õýäýí óäàà 

(áèå äààñàí) 
ªãºãäëººñ þóã 

òîîöîîëîõ  
Òàéëáàð  

Òодорõойлоõ мóжийн 
дагóó ººр ººр 
агóóламжòай 
ñòандарò, 
ñòандарò÷илñан 
загâар, баÿжóóлñан 
õооñон дээж дээж  

   

а) Áогино õóгаöааны 
доòор нэг øинжээ÷, 
нэг багаж, нэг 
лабораòори 

10 Àгóóламж òóñ б¿р 
дээр ñòандарò 
õазайлò (s)-ийг 
òодорõойлоõ.  

Àгóóламж òóñ б¿р 
дээр òоõирöын 
ñòандарò õазайлòыг 
òодорõойлно. 

б) Урò õóгаöааны 
òóрø нэг 
лабораòорийн ººр ººр 
øинжээ÷, ººр ººр 
багаж 

10 Àгóóламж òóñ б¿р 
дээр ñòандарò 
õазайлò (s)-ийг 
òодорõойлоõ. 

Àгóóламж òóñ б¿р 
дээр лабораòори 
доòорõи òаарöын  
ñòандарò õазайлòыг 
òодорõойлно. 
 

â) Урò õóгаöааны 
òóрø ººр ººр 
øинжээ÷, ººр ººр 
багаж, ººр ººр 
лабораòори 

10 Àгóóламж òóñ б¿р 
дээр ñòандарò 
õазайлò (s)-ийг 
òодорõойлоõ. 

Àгóóламж òóñ б¿р 
дээр лабораòори 
õоорондын òаарöын 
ñòандарò õазайлòыг 
òодорõойлно. 
Õамòарñан ñóдалгааг 
øаардана.  

Òîõèðö (òодорõойлолòыг À õаâñралòааñ ¿з) 

 Òоõирöын ñòандарò õазайлò σr бóþó sr –ааñ “òоõирöын õÿзгаар “r””-ыг 
òооöоолоõ õэрэгòэй бºгººд энэ нü òоõирöын нºõöºл дор òодорõойлñон дээжийн 
зэрэгöээ øинжилгээний õоорондын зºр¿¿ иõ байгаа эñэõийг øийдâэрлэõ 
боломжийг øинжээ÷ид олгодог.  

Òààðö (òодорõойлолòыг À õаâñралòааñ ¿з) 

 Òаарöын ñòандарò õазайлò σR бóþó sR –ааñ “òаарöын õÿзгаар “R”-ыг 
òооöоолоõ õэрэгòэй бºгººд энэ нü òаарöын нºõöºл дор òодорõойлñон дээжийн 
зэрэгöээ øинжилгээний õоорондын зºр¿¿ иõ байгаа эñэõийг øийдâэрлэõ 
боломжийг øинжээ÷ид олгодог.    

Õýìæëèéí ýðãýëçýý (òодорõойлолòыг À õаâñралòааñ ¿з) 

 Õэмжлийн эргэлзээний òалаарõ б¿рэн мэдээллийг энд ºгººг¿й бºгººд 
дэлгэрэнг¿й òайлбарыг ººр эõ ¿¿ñâэрээñ[18-20] õарж болно. Õэмжлийн эргэлзээ гэж 
õэмжлийн ¿р д¿н дээр òóлгóóрлаñан байж болоõ óòгын мóжийг илэрõийлñэн нэг 
¿з¿¿лэлòийг (ñòандарò õазайлò бóþó иòгэõ заâñар) õэлдэг. Õэмжлийн 
эргэлзээний ¿нэлгээнд ¿р д¿нд нºлººлж болоõ á¿õ ìýäýãäýæ áàéãàà íºëººëëèéã 
òооöоõ ба нºлººлºл б¿рò õамрагдаж байгаа эргэлзээн¿¿дийг óрüд÷илан 
òогòооñон жóрмын дагóó нэгòгэнэ.  

Àналиòиê õимийн эргэлзээг òооöоõод дарааõ з¿йлñийг анõаарна: 
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• óдаан õóгаöааны òóрøид аргын б¿õ нарийâ÷лаõ óòга 

• õэâийñэн óòгын õэмжилò, ñòандарò÷илñан загâар эñâэл аргын эргэлзээг 
багòааñан ñòаòиñòиê эргэлзээ б¿õий õэâийñэн óòга болон ò¿¿ний 
эргэлзээ. Èõ õэмжээний õэâийñэн óòга илэрñэн болоâ÷  заñâарлааг¿й[20] 

¿åд òооöоог иõэñгэõ øаардлагаòай.  

• êалиброâêийн эргэлзээ. Èõэнõ òоног òºõººрºмжийн êалиброâêийн 
эргэлзээ нü õэâийñэн óòга даõ нийò нарийâ÷лаõ óòга болон эргэлзээòэй 
õарüöóóлаõад маø º÷¿¿õэн байдаг. Õарин ¿¿нийг баòалгаажóóлñан 
байõ øаардлагаòай.  

• дээр дóрдñан дээр нэмэõ алиâаа гол нºлººлºл. Æиøээлбэл, 
баòалгаажóóлалòын ÿâöад аргаар зºâøººрñºн òåмïåраòóр эñâэл 
õóгаöааг баримòлааг¿й бол òэдгээрийн нºлººллийг нэмж болоõ þм. 
Ýдгээр нºлººллийг òогòâорøилòын ñóдалгаагаар (доорõи “Áэõжилò” 
õэñгийг ¿з) эñâэл ¿р д¿нд ¿з¿¿лэõ нºлººллийн õэмжээг òогòооõ 
õолбогдоõ ñóдалгаагаар òооöоолоõ нü аøигòай байдаг.  

 Íºлººлºл òóñ б¿р ÷óõал байõ ¿åд, жиøээлбэл êалиброâêийн лабораòорид, 
б¿õ биå дааñан нºлººллийн орóóлж бóй õóâü нэмрийг òóñ òóñад нü аâ÷ ¿зэõ 
øаардлагаòай.  

 Õамòарñан ажиллагааны õ¿рээний гадна орøиõ нºлººлºлд нэмэгдэл 
анõаарал õандóóлаõад, òаарöын ñòандарò õазайлò нü õолбогдоõ маòåриалыг 
õэмжиõэд бий болñон лабораòорийн õэâийñэн óòга нü òаарöын ññòандарò 
õазайлòòай õарüöóóлаõад бага, доòоод òоõирöын нарийâ÷лаõ óòга ñòандарò 
аргаар òогòооñон òоõирöòой õарüöóóлаõóйö, лабораòорийн заâñрын  нарийâ÷лаõ 
óòга нü óрüд÷илан òогòоогдñон òаарöын ñòандарò õазайлòааñ иõг¿й байõ 
õэмжлийн эргэлзээний ажлын òооöоог бий болгодог. 

Ìýäðýõ ÷àäâàð (òодорõойлолòыг À õаâñралòааñ ¿з) 

 Ìэдрэõ ÷адâар гэдэг нü багаж òоног òºõººрºмжийн õариó заалò øинжлэõ 
з¿йлийн агóóламжийн ººр÷лºлòòэй óÿлдан ººр÷лºгдºõийг õэлнэ. Õэрэâ õариó 
заалò нü агóóламжааñ øóгаман õамааралòайгаар ººр÷лºгдºж, ººрººр õэлбэл 
аргын øóгаман мóж доòор байгаа òоõиолдолд, мºн õариó мóрóйн огòлолыг 
òогòооñон бол мэдрэõ ÷адâарыг òооöоололòыг òомú¸олоõ болон òооöоо õийõ 
ïарамåòр болгон õэрэглэдэг. Çаримдаа мэдрэõ ÷адâарыг б¿рòгэõ õÿзгаарыг 
òогòооõод аøигладаг болоâ÷ ¿¿ний õэрэглээг õ¿лээн зºâøººрººг¿й.  

Òîãòâîðòîé áàéäàë (òодорõойлолòыг À õаâñралòааñ ¿з) 

 ¯р аøигòай аналиòиê аргын õэмж¿¿рийг ò¿¿ний ажлын ÷адâарын б¿рэн 
õэрэгжилòээñ наана õэр ñайн байгаагаар нü ¿нэлдэг. Äээд зэргийн 
болгоомжòойгоор õарüöаõг¿й бол аргын г¿йöэòгэõ ÷адâарò òомооõон õ¿нд 
эôôåêò ¿з¿¿лж, б¿р óг аргын õэрэглэõ боломжг¿й болгодог òодорõой ¿å øаò 
алиâаа аргад байдаг. Ýдгээр ¿å øаòыг арга болоâñрóóлж байõ ÿâöад нü òанин 
илр¿¿лж, боломжòой бол òэдгээрийн аргын г¿йöэòгэлд нºлººлºõ нºлººллийг 
“òогòâорòой байдлын ñорилò” аøиглан ¿нэлнэ. Ýнэ нü зориóдын õóâиргалò 
ººр÷лºлòийг óг аргад орóóлж, г¿йöэòгэõ ÷адâарò нü нºлººлºõ дараагийн 
эôôåêòийг ñóдлана. Äараа нü óг аргад мэдэгдэõ¿йö нºлººлºл ¿з¿¿лñэн 
õóâиргалò ººр÷лºлòийг òанин мэдэж, óг аргыг õэрэглэж байõдаа òóõайн 
ººр÷лºлòийг ñайòар õÿнаж байõ ¸ñòой. Àргыг öааøид ñайжрóóлаõ øаардлагаòай 
¿åд òóõайн аргын энэ õэñг¿¿дэд онöгой анõаарлыг õандóóлаõ ¸ñòой. Àргын 
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òогòâорòой байдлыг иõэâ÷лэн арга болоâñрóóлалòын ÿâöад бóñад 
лабораòориòой õамòран ажиллаõааñаа ºмнº анõдаг÷ лабораòори ¿нэлнэ. 
Òогòâорòой байдлын ñорилòод зориóлан б¿òээñэн òåõниêийг ÀÎÀÑ[21]–д 
дэлгэрэнг¿й òайлбарлаñан байдаг. Äаâòаö болон нарийâ÷лал алü алинд нü 
¿з¿¿лэõ нºлººллийг ñóдлаõын òóлд òогòâорøилòын ñорилòыг õэрэглэдэг.  

 
Òîãòâîðøèëòûí ñîðèë – Òîâ÷ ëàâëàãàà 

 
Øèíæèëãýý Õýäýí óäàà Þóã òîîöîîëîõ  Òàéëáàð 

Àргын г¿йöэòгэõ 
÷адâарò òомооõон 
эôôåêò ¿з¿¿лж ÷адаõ 
ººрлºлòийг òаниõ. 
ªºр÷лºлòийг 
ñиñòåмòэйгээр 
õóâиргаõ замаар 
нарийâ÷лал ба 
даâòаöд нºлººлºõ 
эôôåêòийг õÿнаõ 
зорилгоор (ÑÇ, 
òодорõой б¿òэöòэй 
дээж, 
аòòåñòаò÷илагдñан ÑÇ 
øинжлэõ) 
òóрøилòóóдыг 
г¿йöэòгэõ 

Òóрøилòын нºõöºл 
б¿рò нэг óдаа  

Ãол нºõöлººñ 
õазайñан ººр÷лºлò 
б¿рийн эôôåêòийг 
òодорõойлоõ 
 
Àргын г¿йöэòгэлд 
нºлººлºõ òомõон 
эôôåêòийн 
ººр÷лºлòийг 
дараалóóлан 
эгн¿¿лэõ. 

Шийдâэрлэõ 
ººр÷лºлò¿¿дийг õÿнаõ 
÷анарын õÿналòыг 
бий болгоõ 
 
Àргыг ñайжрóóлаõдаа 
эдгээр ººр÷лºлò¿¿дэд 
анõаарлаа 
òºâлºр¿¿лэõ.  

 
Ñýðãýýëò (òодорõойлолòыг À õаâñралòааñ ¿з) 

 Äээжин доòор агóóлагдаж байгаа ñонирõол òаòñан øинжлэõ ¸ñòой б¿õ 
з¿йлийг дандаа аналиòиê аргаар õэмждэгг¿й. Шинжээ÷ийн ñонирõол òаòñан 
дээжинд øинжлэõ ¸ñòой з¿йл¿¿д нü олон ÿнзын õóâилбар, õэлбэрòэй байж 
болно. Èймээñ òóõайн аргыг øинжлэõ з¿йлийн зºâõºн òодорõой õэлбэрийг 
òодорõойлоõод зориóлан болоâñрóóлдаг. Ãэõдээ орøин байгаа øинжлэõ б¿õ 
з¿йлийг òодорõойлоõод дóòагдалòай òалóóд нü òóõайн аргын õ¿ндрэлòэй õэñэгò 
òóññан байдаг. Íºгºº òалааñ орøин байгаа øинжлэõ з¿йлийг б¿гдийг нü 
б¿рòгэõэд óг аргын ¿р аøгийг ¿нэлэõ øаардлагаòай байдаг.  

 Äээжинд агóóлагдаж байгаа øинжлэõ з¿йл õи÷нээн байгаа нü байнга 
мэдэгддэгг¿й ó÷рааñ ò¿¿нийг маòриöааñ нü ÿлган аâаõад óг аргыг õэр амжилòòай 
õэрэглэж болоõыг óрüд÷илан òодорõойлоõод õ¿ндрэлòэй байдаг. Ýнэõ¿¿ ÿлгаõ 
¿р аøгийг òодорõойлоõ нэг зам бол дээжинд òºрºл б¿рийн агóóламжòай нэмэлò 
бодиñ õийõ ба дараа нü баÿжóóлñан дээжийг нэрж, øинжлэõ з¿йлийн 
агóóламжийг õэмжинэ. Èйм ¿åд байнга òоõиолддог нэг аñóóдал бол энэ маÿгаар 
гарган аâñан øинжлэõ з¿йл нü дээжийн маòриöанд байгалийнõаараа орøин 
байдаг øиг байж ÷аддагг¿й ба òåõниê арга нü ÷ гарган аâаõын ¿р аøгийн òалаар 
бодиò ñэòгэгдэл òºр¿¿лэõг¿й. Ýнэ бол ñэргээлòийн ¿р аøгийг òодорõойлдог 
õамгийн энгийн арга бºгººд ингэж õийõийг õ¿лээн зºâøººрдºг. Íºгºº òалааñ  
õэрэâ òоõироõ маòåриалóóд байдаг бол ñòандарò÷илñан загâар дээр 
ñэргээлòийн ñóдалгааг ÿâóóлаõ боломжòой. Ýнэ нü øинжлэõ з¿йл нэмж õийñэн 
ñинòåòиê маòåриалаар òодорõойлñнооñ байгалийн маòåриалаар òодорõойлоõ нü 
ил¿¿ ба ñэргээлòийн ñóдалгаа нü бодиò дээжийг нэрэõ ¿йл ÿâöыг нарийн 
òºлººлнº.  

 
Ñýðãýýëò – Òîâ÷ ëàâëàãàà 
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Øèíæèëãýý Äàâòàëò ªãºãäëººñ þóã 

òîîöîîëîõ  
Òàéëáàð  

Àгóóламжийн мóжид 
анõаарал òаòаж бóй 
øинжлэõ з¿йлээр  
баÿжóóлñан болон 
баÿжóóлааг¿й 
дээж¿¿д бóþó 
маòриöын õооñон 
дээжóóд  

6 ªºр ººр агóóламж 
дээр øинжлэõ ¸ñòой 
з¿йлийн ñэргээлòийг 
òодорõойлоõ.  
 
Ñэргээлò (%)=  
=(C1-C2)/C3X100 
C1= баÿжóóлñан дээж 
дэõ агóóламж  
C2= баÿжóóлааг¿й 
дээж дэõ агóóламж 
C3= баÿжóóлалòын 
агóóламж 
 

Áаÿжóóллаòын öэâэр ñэргээлòийг 
¿нэлэõийн òóлд баÿжóóлñан дээ-
жийг баÿжóóлааг¿й ижил дээжòэй 
õарüöóóлаõ ¸ñòой.  
 
баÿжóóлñан дээж бóþó маòриöааñ 
гарñан ñэргээлò нü ил¿¿ ойрын 
õолбооòой øинжлэõ з¿йлийг 
агóóлñан бодиò дээжнээñ дээр 
байдаг.  
 

Àòòåñòаò÷илñан 
ñòандарò÷илñан 
загâар (ÀÑÇ) 

 Àòòåñòаò÷илагдñан 
óòгаòай нü õарилöан 
óÿлдааòайгаар 
øинжлэõ з¿йлийн 
ñэргээлòийг 
òодорõойлоõ  

Õи÷нээн ÀÑÇ зоõион б¿òээñэн ба 
òодорõойлñонооñ õамааран 
ñэргээлò нü 100%-ааñ иõ байж 
болно.  

 
å. Áàòàëãààæóóëàëòûí õýðýãñýë 
 
6.48 Õîîñîí äýýæ: Îлон òºрлийн õооñон дээж аøиглаõ нü б¿рòгэгдñэн ñигналын 
õэд нü  øинжлэгдэж бóй з¿йлд õэд нü бóñад эõ ¿¿ñâэрò õамаар÷ бóйг ¿нэлэõ 
боломжийг ºгдºг. Шинжээ÷ид олон òºрлийн õооñон дээж аøиглаõ боломжòой.  
 
6.48.1 Óðâàëæ ìàòåðèàëûí õîîñîí äýýæ: Шинжилгээний ÿâöад (эêñòраêöлаõ 
болон óóñгаõад аøиглаñан óóñмалóóдыг оролöóóлан) аøиглаñан óрâалжóóдыг 
õэмжлийн ñигналд нºлºº ¿з¿¿лж байгаа эñэõийг õараõ зорилгоор òóñад нü  
øинжлэнэ. Шинжилж бóй бодиñын ºг÷ бóй õэмжлийн ñигналыг энэõ¿¿ нºлºллººñ 
õамааран дараа нü заñаж болно.  
 
6.48.2 Õîîñîí äýýæ äýýæ: Ýнэ нü øинжилж бóй бодиñ агóóлааг¿й маòриö 
байна. Õооñон дээж дээжийг олоõод ò¿âэгòэй болоâ÷ энэ маòåриал нü ñорилòын 
дээжийн øинжилгээнд илэрдэг гадны ñаад нºлººлºлд бодиò ¿нэлгээ ºгºõºд 
øаардлагаòай байдаг.   
 
6.49 Äýýæ/ñîðèëòûí ìàòåðàë: Æинõэнэ дээжнээñ аâñан ñорилòын маòåриал нü 
ñаад нºлººллийн мэдээллийг агóóлж байдаг ба энэ нü ºдºр òóòамын 
øинжилгээний ажилд бодиòойгоор òóлгар÷ байдаг òóл ºргºн аøиглагдана. Õэрэâ 
ñорилòын маòåриалд  øинжилж бóй бодиñын бодиò агóóламж мэдэгдэж байâал 
¿¿нийг аргын нарийâ÷лалыг òодорõойлоõод аøиглаж болно. Ãэõдээ бага 
õэмжээний õэâийñэн óòга б¿õий ººр аргыг аøиглаõ боломжг¿й бол øинжилж бóй 
бодиñын бодиò агóóламжийн бодиò агóóламжийг òодорõойлоõод õ¿ндрэлòэй 
байдаг.  
 
6.50 Áàÿæóóëñàí ìàòåðèàë/óóñìàë: Ýнэ нü ñонирõож бóй øинжлэõ бодиñ нэмж 
баÿжóóлñан маòåриал бóþó óóñмал þм. Áаÿжóóлалòыг иõэâ÷лэн нэмэõ замаар 
õийдэг. Ýнэõ¿¿ маòåриал бóþó óóñмал нü ñонирõож бóй øинжлэõ бодиñын 
агóóлж байж болзоøг¿й ó÷ир баÿжóóлалòыг аргын õэрэглэõ õ¿рээнээñ гадна 
мóжид байõаар õийõг¿й байõад анõаараõ õэрэгòэй. Áодиñын мэдэгдэж бóй 
агóóламжаар баÿжóóлаõ нü õэмжиж бóй бодиñын õариó ñигналыг нэмэгд¿¿лдэг 
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бºгººд баÿжóóлалòын ºмнº болон õойно дээжинд байõ бодиñын ¿нэмлэõ¿й 
õэмжээ  мэдэгдэõг¿й òоõиолдолд ÷ нэмñэн õэмжээгээрээ  (100% ñэргээлòòэй гэж 
¿зэõ) òооöоо õийж  болно. Èõэнõ баÿжóóлан нэмэõ аргóóдын øинжилж бóй з¿йл 
нü байгалü дээр байдаг øиг дээжний маòриöòай ижил байж ÷адаõг¿й. Èймд 
баÿжóóлан замаар ñэргээлò òодорõойлоõ нü õэòэрõий иòгэл òөрүүлдэг.  
  
6.51 Íýìýëò á¿õèé ìàòåðèàë: Ýнэ нü баÿжóóлалòай ижил ба зарим òоõиолдолд 
нэр òомú¸о õарилöан ººр÷лºгддºг þм. Íэмэлò нü  øинжилж бóй бодиñò 
õÿзгаарлагдаõ øаардлагаг¿й. Ýнэ нü дээжинд нэмэлò õийñний нºлººллийг 
ñóдлаõ зорилгоор þó ÷ нэмж болно. Æиøээ нü, дээжинд òºрºл б¿рийн 
агóóламжòай гадны нºлººллийг ò¿¿ний агóóламжийн ÿмар ò¿âøин øинжилж бóй 
бодиñын òодорõойлолòод ñаад болж бóйг òогòооõоор нэмдэг.    
 
6.52 ªºð÷ëºëòºíä îðäîãã¿é ìàòåðèàë: Ýнэ нü øинжилж бóй бодиñооñ ººр 
маòåриал бºгººд дээж аâаõын ºмнº эõ дээжний зарим õэñэгò нэмж ºгдºг. 
Èнгэñнээр øинжилж бóй бодиñ  нэмñэн маòåриалааñ ил үү маòриöад нÿгò орно. 
Шинжилж бóй бодиñын óòга нü маòåриалòай õолбогдñон øинжилж бóй з үйлийн 
õэмжээ болон маòриö øингээñэн эñâэл алдñан мºн мåòаболизмын бóñад 
алдагдлын õарüöаанааñ õамаардаг. Êалиброâêад õэрэглэдэг º өр÷лөлòөнд 
ордоггүй дээжний óòга øинжилж бóй зүйл алü зэрэг òодорõойлогдоõооñ 
õамаардаг. ªºр÷лºлòºнд ордогг¿й маòåриалын жиøээг доор өгñөн болно: 
 
1. Àмóó òариаг óргаõ ÿâöад гåрбиöидээр ø¿рøñэн, ò¿¿гээр õийñэн гóрил даõ   
гåрбиöид. 
2. Èдэâõж¿¿лэг÷ агóóлñан òэжээл õэрэглэñэн малын маõан даõ ºñºлò ò¿ргэñгэг÷ 
3. Ýм үйлдâэрлэлд бүрэлдэõ øаòанд нэмдэг идэâõиò õолüö. 
 
6.53 Áèå äààí òîäîðõîéëñîí ìàòåðèàë: Ñорилòын дээжин дэõ øинжилж бóй  
бодиñын жинõэн э óòгыг мэдэõгүйгээр аргын õэâийñэн óòгыг òодорõойлоõ нü 
õүндрэлòэй байдаг. Õэрэâ маòåриалыг өөр зүйлээр òодорõойлñон бол, жиøээ нü 
бага õэмжээний õэâийñэн óòга б¿õий аргаар, дараа нü үүнийг ñòандарò÷илñан 
загâар болгон аøиглаж, õарüöóóлалò õийõ боломжòой ба аргын õэâийñэн óòгыг 
øалгалòаар үнэлнэ.   
 
6.54 Ýòàëîí-Ñòàíäàðò (Õýìæëèéí): Ñòандарò гэдэг нэр òомú¸ог мºн ISO 
ñòандарò зэрэг баримò би÷игò õэрэглэдэг òóл ÿлгааг ñайн гаргаж ºгºõ õэрэгòэй. 
Õэрэâ энэ нэр òомú¸ог øалгалò òоõирóóлга эñâэл алиâаа бодиñ маòåриалыг 
òаниõ зорилгод аøигладаг бол õэмжлийн эòалон бóþó êалибраòор гэж ойлгоõ нü 
òоõиромжòой. Ýнэ нü ñонгомол óòгаараа нэг з¿йлийн óóñмал байõ болоâ÷ 
ïраêòиêò ¿з¿¿лэлò бóþó øинж ÷анарыг нü òодорõойлñон õарüöóóлаõ бóþó 
êалиброâêийн зориóлалòаар аøиглаõ þó ÷ байж болно. Ñòандарò гэõ нэр 
òомú¸онд õэд õэдэн ôизиê ¿з¿¿лэлòэд êалиброâê õийж болоõ багаж, òоног 
òºõººрºмж (êалиброâê õийñэн òåрмомåòр) орно. Ýнэ нü ôизиêийн ñòандарòóóд 
болно.   
 
6.55 Ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàð: Ñòандарò загâарыг аòòåñòаò÷илñан 
ñòандарò÷илñан загâарòай ижил óòгаар ойлгоõ нü иõ байдаг.  (À Õаâñралòыг ¿з). 
Ìэдэгдэж бóй öэâэрøилòòэй лабораòорийн óрâалж, õимийн бодиñ бóþó бóñад 
з¿йлийг ñòандарò÷илñан загâараар аøиглаж болно. Шинж ÷анар бóþó øинжилж 
бóй бодиñ нü òогòâорòой, нэгэн òºрлийн байõ øаардлагаòай бºгººд õарин 
аòòåñòаò÷илñан ñòандарò÷илñан загâарò õамаараõ маòåриалын ºндºр 
зэрэглэлийн  òодорõойлолò, нэгж дамжóóлалò, аòòåñòаò÷илагдñан байõ 
øаардлагаг¿й.  
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6.56 Àòòåñòàò÷èëñàí ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàð: Àòòåñòаò÷илñан ñòандарò÷илñан 
загâарò ñòандарò маòåриалòай õарüöóóлаõад ñонирõож бóй ¿з¿¿лэлòийн 
òодорõойлолò нü õаòóó õÿналòòай ба øинж ÷анарын óòгыг эрõ б¿õий 
байгóóллагааñ òодорõойлñон эргэлзээòэйгээр аòòåñòаò÷илñан байна. 
Òодорõойлолòыг õэд õэдэн арга аøиглан õийõ ба ò¿¿нд õамааòай алиâаа 
õэâийñэн óòгыг  багаñгаñан эñâэл арилгаñан байна.   
 
6.57 Ñòàòèñòèê: Àналиòиê õэмжлийн ººр÷лºлòийн øинжилгээнд ºргºн 
õэрэглэдэг. Àналиòиê õими÷ наад заõ нü ñòаòиñòиêийн онолын ñóóрü 
элåмåнò¿¿дийг òóõайлбал, нарийâ÷лал, нарийâ÷лаõ óòга, øóгаман зааг, 
òодорõойлоõ õÿзгаар болон õэмжлийн эргэлзээг ¿нэлж ÷аддаг байõ ¸ñòой. 
Àналиòиê øинжилгээний ñòаòиñòиêийн òóõай õэд õэдэн номыг ном з¿йд ºгñºн 
болно.  
 
6.57.1 Äàâòàëò: Çºâ õэрэглээ нü øинжээ÷ид õэмжлийн öаана байгаа ñòаòиñòиê 
мэдээллийг ºгдºг. Äаâòан øинжилгээ нü аргын ºдºр òóòмын õэрэглээнд илэр÷ 
болоõ ажиллагааны нºõöлийн б¿õ ººр÷лºлòийг òооöож ¿зэõэд ÷иглэгдэнэ. 
Çорилго нü õамгийн бага ººр÷лºлòийг бóñ õарин байж болоõ ººр÷лºлòийг 
òодорõойлоõод орøино.   
 
7. Áàòàëãààæñàí àðãûã õýðýãëýõ íü:  
 
7.1 ªºр лабораòорид болоâñрóóлñан арга,  нийòээр õ¿лээн зºâøººрñºн арга, 
эñâэл ñòандарò арга, эñâэл зоõиöóóлалòад õэрэглэõ арга  зэрэг бóñдын аргыг 
õэрэглэж байгаа ¿åд энд õо¸р зүйлийг анõаараõ õэрэгòэй. Íэгдүгээрò, òогòооñон 
баòалгаажñан ºгºгдºл нü зорилòоò õэрэгö ээнд òоõироõ эñэõ, эñâэл öааøид 
баòалгаажóóлаõ øаардлагаòай þó? Õо¸рдóгаарò, õэрэâ òогòооñон баòалгаажñан 
ºгºгдºл òоõир÷ байâал лабораòори нü аргад òаâигдаõ г¿йöэòгэлийн боломжиò 
øаардлагын ò үâøинд õүрэõ боломжòой þó? ªºрººр õэлбэл øинжээ÷ нü 
õангалòай ÷адâарòай þó? Òоног òºõººрºмж болон òóñлаõ õэрэгñлэл¿¿д байгаа 
þó? Õэрэâ аргыг ажиллагааны нºõöлийн б¿õ øаардлага дор  ºргºн õ¿рээнд 
õийñэн òóрøилòаар баòалгаажóóлñан бол  ÷адâарòай ººр øинжээ÷ ºгºгдñºн  
г¿йöэòгэлийн ºгºдлийн õ¿рээнд õангалòòай ажиллаõ болно,  ººрººр õэлбэл энэ 
нü õими÷ийн г¿йöэòгэлийг байгаа ºгºгдºлòэй бóñ õарин øинжилгээний зааâрын 
øаардлагаòай õарüöóóлан øалгаõад ил¿¿ õамааòай.  Ãэõдээ ¿¿нийг òогòмол 
øалгаж байна. Шинжээ÷ийн ажлын ò үâøин аргаòай õамò дээøлэõ нü ÷óõал 
бºгººд бóñад øинжээ÷ид ºмнº нü þóнд õ¿рñэн нü ÷óõал биø.   
 
7.2 Èõэâ÷лэн ñòандарò аргыг õамòын ñóдалгааны ¿ндñэн дээр болоâñрóóлñан 
байдаг ба ñòандарòын байгóóллагын ñòаòиñòиêийн мэргэжилòэн  
баòалгаажóóлалòын ñóдалгааг зºâ òºлºâлºж, õийж, ¿нэлñэн эñэõэд òóñалдаг. 
Àргын баòалгаажóóлалòын ò¿âøин ñайжир÷ байдаг, гэâ÷ аргыг ñòандарò гэж ¿зэн  
õэâлэгдñэн баòалгаажóóлалòын ºгºгдºлд иòгэлòэй байõ нü эрñдэлòэй байдаг.  
 
7.3 ¯¿нòэй нэг адил ñòандарò аргыг øóóд õэрэглэн,  õэн õэрэглэñнээñ ¿л 
õамааран ºгºгдñºн ¿р д¿нд õ¿р÷ ÷адна гэж ¿здэг. Ý нэ òийм ÷ найдâарòай 
òаамаглал биø þм. Àргын õамар÷ бóй õимийн ñалбарыг мэддэг õ¿н, øинжээ÷ээñ 
òºгñ мэргэøиõийн òóлд òóõайн аргыг òóрøиж ¿зэõийг øаарддаг. Ýнэ òóõай доор 
òодорõой ºг¿¿лнэ.  
 
7.4 Áаòалгаажñан аргыг õэрэглэж байõ ¿åд (эñâэл ÿмар ÷ аргад) г¿йö эòгэлийн 
боломжиò ¿р д¿нд õ¿рэõийн òóлд дарааõ д¿рмийг  мºрдлºгº болгоно.   
 



Шинжилгээний аргын зорилгод нийöэõ байдал                  EURACHEM Удирдамж 

 28 

7.1.4 Íэгд, øинжээ÷ нü аргыг анõ óдаа õэрэглэõдээ øинэ аргаòай ñайн 
òанилöаõ ¸ñòой. Ýõлээд øинжээ÷ид аргыг õэн нэгэн óрüд ºмнº нü г¿йöэòгэж 
байñан õүн õийж ¿з¿¿лбэл зоõино. Äараа нü øинжээ÷ ñòандарò÷илñан загâар 
бóþó òóрøилòийн дээжийг аøиглан õÿналòан дор øинжлэõ нü з үйòэй. Õÿналòын 
ò¿âøинг алõам алõамаар ñóлрóóлж, биå дааõад õангалòòай гэж ¿зòэл ñóргаõ нü 
з¿йòэй. Æиøээ нü øинжээ÷ийг аргын òогòооñон ò¿âøин болоõ òаарö, б¿рòгэõ 
õÿзгаар, г.м. ò¿âøинд õүрэõ ÷адâараар нü ¿нэлж болно. Ýнэ нü õэн нэгийг øинэ 
аргад ñóргаõ åрдийн арга зам бºгººд лабораòорийн ñóргалòын жóрмыг ажилòны 
÷адаâõийг ñóргалòын ÿâöад ¿å÷лэн øалгаж байõаар болоâñрóóлаõ õэрэгòэй. 
ßмар ÷ òоõиолдолд øинжээ÷ нü аргыг ñайн óнøиж, òóõайн õэмжлийн ард байгаа 
онолын ¿ндэñòэй òанилöаж, алõам б¿рийг òолгойдоо даâòан, зогñож болоõ öэг 
болон үйл ажиллагааны òаñралòг¿й байõ õэñгийг òодоõойлоõ ¸ñòой. Õаана нü 
óрâалж бэлдэõ øаардлагаòай, алü зэрэг òогòâорòой байõ эñэõ? Урüд÷илан 
бэлдэж болоõ эñэõ? Ñонгодог алдаа бол олон дээж бэлдэõэд иõ õóгаöаа 
зарöóóлаõ, дараа нü ò¿âэгòэй нийлэгжилò б¿õий дараа÷ийн алõамóóдад õэрэглэõ 
óрâалж бэлòгэõ зэрэг þм. Ýнэ õóгаöаанд дээж нü мóóдаõ... 
 

7.4.2 Õо¸рò, нэг зэрэг õэдэн дээж øинжлэõ нü òоõиромжòой болоõыг  
¿нэлñэн байõ øаардлагаòай. Îлон òооны дээж øинжлэн иõэнõийг даâòан 
õийñнээñ öººн òооны дээжийг ÷анарòай øинжлэõ нü дээр байдаг.  
 

7.4.3 Ýöэñò нü, øинжилгээ эõлэõээñ ºмнº ò¿¿нд øаардлагаòай б¿õ  з¿йл 
бэлэн байгаа эñэõийг нÿгòлаõ õэрэгòэй. Ýнэ нü òоног òºõººрºмж, óрâалж, 
ñòандарòóóдыг зºâ ñонгоõ, магадг¿й òаòаõ ø¿¿гээнд зай гаргаõ г.м. 
 
7.5 Õэрэâ баòалгаажñан аргад ººр÷лºлò õийõ бол даõин баòалгаажóóлалò 
øаардлагаòай болно. ªºр÷лºлòийн øинж ÷анарааñ õамааран анõны 
баòалгаажñан óòгааñ ил¿¿ байж болно.  
 
8. ×àíàðûí õÿíàëòûã çîõèîí áàéãóóëàõàä  áàòàëãààæóóëàëòûí  ºãºãäëèéã 
õýðýãëýõ íü 
 
8.1 “×анарын õÿналò” ба “÷анар õангалò” нü òэдгээрийн агóóлгааñ õамааран олон 
óòгыг илэрõийлнэ. Ïраêòиêò ÷анар õангалò нü ÷анарыг õангаõ, зоõиöóóлаõ 
зоригоор лабораòориоñ  аâ÷ õэрэгж¿¿лж бóй б¿õ арга õэмжээг илэрõийлдэг 
байõад ÷анарын õÿналò нü õэñэг÷илñэн аналиòиê үйл ажиллагааны ñалангид 
õэмжилòийг õÿнаж, øалгаõòай õолбооòой байдаг.  
 
8.2 Àргын баòалгаажóлалò нü ò¿¿нийг õÿналòан дор байнга õэрэглэõэд илрэõ 
гүйöэòгэлийн бо ломж ба õÿзгаарлалòын òалаар  ñанаа ºгдºг. Áайнгын 
õэрэглээнд òóñгай õÿналòыг арга нü õÿналòанд бóйг баòалгаажóóлаõ, õ¿лээгдэж 
бóй г¿йöэòгэлòэйг ноòлоõ зорилгоор õийнэ. Áаòалгаажóóлалòын øаòанд аргыг 
мэдэгдэж бóй агóóламжòай дээжинд ºргºнººр õэрэглэдэг. Íэ гэнò аргыг ºдºр 
òóòмын үйл ажиллагаанд õэрэглэж бóй үåд агóóламж нü үл мэдэгдэõ дээжинд 
мºн õэрэглэнэ. Ìэдэгдэж бóй агóóламжòай дээжийг ¿ргэлжл¿¿лэн õэмжиõ 
замаар òоõирñон õÿналòыг ÿâóóлна, ингэñнээр øинжээ÷ õэд õэдэн õариóлò 
øинжилгээний ººр ººр дээжинд ¿нэõээр нºлººлж байгаа эñэõ, аргын г¿йöэòгэлд 
ñанамñарг¿й болон õ¿ñээг¿й гэнэòийн ººр÷лºлò гар÷ байгаа эñэõэд д¿гнэлò ºгºõ 
боломж олгодог. Ïраêòиêò энэõ үү мэдэгдэж бóй дээжийг ïарò дээж болгонд 
дагалдóóлан õийж, ÷анарын õÿналòын үйл ажиллагаанд аøигладаг.  
 
8.3 Õийñэн õÿналòын òºрºл нü дээжний б үòэö, гэнэòийн болон байнгын 
øинжилгээ, дээжний õэмжээ, аâòомаò÷илалын òүâøин, ñорилòын õүндрэл, аргыг 
болоâñрóóлаõ болон баòалгаажóóлаõ ÿâöад олж аâñан ñóргамж зэргээñ 
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õамаардаг. ×анарын õÿналòыг òºрºл б үрийн õэлбэрээр õийдэг. Ëабораòорийн 
õ¿рээнд (доòоод), лабораòориóдын болон бóñад лабораòориóдын õооронд 
(гадаад) гэõ мэò. 
 
8.4 Дîòîîä ЧХ: Ýнд бланê, õимийн êалиброâêын маòåриал, нэмэлò б¿õий дээж, 
¿л мэдэгдэõ дээж, даâòан øинжилгээ ба ×Õ -ын дээжийг õэрэглэдэг. Õÿналòы н 
граôиêийг ×Õ-ын дээжний үр дүнд ажиглалò õийõэд õэрэглэõийг зºâлºдºг. 
 
8.5 ×Õ-ын õэлбэр нü үр дүнгийн баòалгааò байдалд õангалòòай иòгэлòэй байõыг 
õарóóлж байõ ¸ñòой. ×анарын õÿналòын òºрºл б үрийн õэлбэрийг үйл 
ажиллагаан даõü òºрºл б¿рийн õэлбэлзлийг õÿ наõад аøиглана. Òодорõой 
õóгаöаанд øинжилñэн ×Õ -ын дээж нü ñиñòåм дэõ ººр÷лºлòийг заадаг. Òºрºл 
б¿рийн бланê аøиглаõ нü òоног òºõººрºмжийн ñигналд øинжилж байгаа з¿йлээñ 
ººр гадны õ¿÷ин з¿йл нºлººлж бóй эñэõийг õарóóлна. Äаâòан øинжилгээг 
òаарöыг øалгаõад аøиглана.   
 
8.6 ×Õ дээж нü åрдийн дээж байõ ба ºгºгдñºн õóгаöаанд õангалòòай òогòâорòой, 
нэг òºрлийн байж, ижил ¿р д¿н (òоõиолдлын ººр÷лºлò нü øинжилгээ г¿йöэòгэõ 
¿йл ажиллагаанд байна) ºгºõ ба даâòан øинжилгээ õийõэд õангалòòай 
õэмжээòэй байна. Õóгаöаа º нгºрñºн ¿åд øинжилгээний аргын г үйöэòгэлийн 
òоõиолдлын ººр÷лºлòийг ×Õ -ын дээжний óòгаар õÿнана, иõэâ÷лэн õÿналòын 
граôиê байгóóлдаг. Ãраôиêò óòгын õÿзгаарыг ºгдºг (“анõаарóóлаõ õÿзгаар” -ыг 
дóндаж óòгааñ ±2σ(±2s), “үйлдлийн õÿзгаар”-ыг дóндаж óòгааñ ±3σ(±3s)-ын зайд 
òóñ òóñ байгóóлна. À õаâñралòын À.28 -д σ, s òалаар үз). ×Õ-ын ºгºгдñºн óòгóóд 
òогòооñон õÿзгаарò орøиж байâал ×Õ õангалòòай гэж үзнэ. ×Õ-ын дээжний óòга 
øаардлага õангаж байгаа òоõиолдолд ×Õ -òэй õамò òóõайн дээжинд õийñэн 
øинжилгээний ¿р д¿нг найдâарòай гэж ¿зэж болно. ×Õ -ын дээжний óòга нü 
øинжилгээний øаардлага õангаж байгааг алü болоõ эрò øалгаõ ¸ñòой. Ýнэ нü 
аñóóдал òоõиолдолдоõ ¿åд бага õ¿÷ээр заñаõ боломж олгодог. 
 
8.7 Õÿналòын граôиêò ¿нэн зºâ õÿзгаарыг ñóóлгаõын òóлд  дóндаж óòга ба 
ñòандарò õазайлòын  анõны  òооöоонд аргыг ºдºр б¿р õэрэглэõ арга замыг 
òóñгаñан байõ ¸ñòой. Èнгэñнээр ажиллагааны нºõöºл дэõ б үõий л боломжиò 
ººр÷лºлò¿¿д, ººр ººр ажилòан, лабораòорийн òåмïåраòóрын ººр÷лºлò, г.м. 
õарагдаõ болно. Õэрэâ ¿¿нийг õийгээг¿й бол ñòанда рò õазайлò нü ¿нэмøилг¿й 
бага байõ бºгººд граôиêò байõõ õÿзгаарò нºлººлж, åрдийн õэрэглээнд аøиглаõ 
боломжг¿й болно. 
 
8.8 Îлон òºрлийн бланêийг аøиглаõ нü øинжилж бóй з¿йлд õийõ òооöоог 
òоõиромжòойгоор заñаж, øинжлэõ з¿йлд õамааг¿й õариó нºлººллийг зайлóóл аõ 
боломжийг øинжээ÷ид ºгдºг.  
 
8.9 Äаâòан øинжилгээ нü үр дүнд эñрэгээр нºлººлºõ øинжилгээний нарийâ÷лаõ 
óòгын ººр÷лºлòийг øалгаõ óòгыг бий болгодог. Äаâòан øинжилгээний дээжийг 
øинжлэõ гэж бóй дээжний дóнд (òаарöыг øалгаõ) болон дóрын газар 
(ººр÷лºлòийг øалгаõ) байрлóóлна. 
 
8.10 ¯л мэдэгдэõ дээжийн øинжилгээ нü даâòан øинжилгээний òºрºл ба 
нарийâ÷лаõ óòгыг øалгаõ óòгыг бий болгодог. Ëабораòорийн эрõлэг÷ даâòан 
øинжилгээний ¿л мэдэгдэõ дээжийг øинжилгээний багö  дóнд байрлóóлаõ ба 
øинжээ÷ нü óг дээжийг òал аар алиâаа мэдээлэл аâааг¿й байна. Èнгэñнээр 
øинжээ÷ нü ¿р д¿нг óрüд÷илан òаамаглаõ боломжгүй болдог.  
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8.11 Ñòандарòóóд болон õимийн êалиброâêын маòåриалыг øинжлэõ дээжинд 
òодорõой зайòаагаар байрлóóлж, øинжилгээний ¿йл ажиллагаа нü øинжлэõ 
з¿йлд òогòâорòой байгааг øалгана.  
 
8.12 ×анарын õÿналòын òоõироõ ò¿âøинг òогòоож, õэрэгж¿¿лэõ нü лабораòорийн 
óдирдлагын õариóöаõ ажил байна. Ýнэ нü аргын найдâарòай байдал, ажлын а÷ 
õолбогдол, õэрэâ эõний óдаад зºâ ажлааг¿й ¿åд øинжилгээг даâòан õийõ 
øаардлага зэргийг  нарийâ÷лан аâ÷ ¿зñэн эрñдлийн ¿нэлгээнд ¿ндэñлэñэн 
байна. ªдºр òóò мын øинжилгээнд доòоод ×Õ-ын ò үâøин 5% байõыг 
зºâøººрдºг, º.õ. 20 дээж б үрò ×Õ-ын 1 дээж байна гэñэн ¿г þм. Ãэõдээ олон 
дээжний øинжилгээнд õийдэг òогòâорòой, ºдºр òóòмын аргóóдад ×Õ -ын доод 
ò¿âøин  зоõиñòой байна. Õ¿ндрэлòэй ¿йл ажиллагаанд 20%, åрдийн ба зарим 
òоõиолдолд 50%-ийн ò¿âøин øаардагдана. Áайнгын биø øинжилгээнд òóõай 
б¿р б¿рэн баòалгаажилò õийõ ¸ñòой. Үүнд, дээжийн даâòан øинжилгээ болон 
нэмэлò б¿õий дээжийг (øинжилж бóй з үйлийн мэдэгдэõ õэмжээг зориóд нэмñэн) 
аòòåñòаò÷илñан ñòандарò загâар бóþó мэдэгдэж бóй агóóламжòай ñòандарò 
загâарын дараа øинжлэõ ажиллагааг багòаана. Áайнга õийдэг øинжилгээний 
õóâüд õÿналòын граôиê болон õÿналòын дээжийг аøиглан  ×Õ -ыг òогòмол 
ÿâóóлж болно.  
 
8.13 Гàäààä ЧХ: жиøээ нü óр ÷адâарын ñорилò (÷анарын гадаад  үнэлгээ гэж 
нэрлэнэ). Ëабораòори ººрийн øаардлага болон ижил ò¿âøний лабораòорийн 
ñòандарòòай õарüöóóлан ¿йл ажиллагаандаа ажиглалò, д¿н øинжилгээ õийõ 
õ¿лээн зºâøººрºгдñºн арга зам нü  óр ÷адâарын ñорилòын õºòºлбºрò òогòмол 
оролöоõ ÿâдал þм. Ур ÷адâарын ñорилò нü лабораòори õоорондын òоõирö  
болон байнгын алдаа º.õ. õэâийñэн óòгыг òодрóóлаõ а÷ õолбогдолòой. Ìºн 
òаарöыг òодорõойлоõод õэрэглэõ болоâ÷ ¿¿нийг арай ¿нэ багаòай лабораòорийн 
доòоод õÿналòын аргаар  òооöож болно. Ур ÷адâарын ñорилò болон бóñад 
õарüöóóлалòын òºрл¿¿д нü ¿ндэñний болон олон óлñын ò үâøинд нэгж 
дамжóóлалòыг õÿнаõад ÷óõал ¿¿рэг г¿йöэòгэдэг. Èòгэмжлэлийн  байгóóллага нü 
энэõүү õºòºлбºрийн ¿р аøгийг õ үлээн зºâøººрдºг ба óр ÷адâа рын ñорилò нü 
÷анар õангалòын нэг õэñэг ó÷ир лабораòорийн оролöоог байнга дэмждэг. ×анар 
õангалòын øалгалò гэñэн óòгаараа óр ÷адâарын ñорилòын үр дүнг õÿнаõ нü 
÷óõал байдаг бºгººд øаардлагаòай арга õэмжээ аâаõ ¿ндэñлэл болдог. Çарим  
òоõиолдолд иòгэмжлэлийн байгóóллагааñ  óр ÷адâарын òодорõой нэг ñорилòод 
оролöоõ оролöоог иòгэмжлэлийн øалгóóр болгож òаâüдаг. Ур ÷адâарын 
ñорилòын үр дүн мэдээж ñайн байõ ¸ñòой. Èõэâ÷лэн лабораòори нü øалгаõыг 
õүññэн øинжилгээний ò өрлүүдэд боломжòой õºòºлбºр байõг¿й òоõиолдол 
байдаг, ÿлангóÿа ñалангид ажлын үåд.  
 
9 Áàòàëãààæñàí àðãûí áàðèìæóóëàëò 
 
9.1 Áаòалгаажóóлалò дóóñмагö аргыг òодорõой ба õо¸рдог÷ óòгаг¿йгээр 
õэрэглэõ¿йöээр баримòжóóлñан байõ нü ÷óõал. Үүнд õэд õэдэн øалòгаан байна. 
Àргын баòалгаажóóлалòын ÿâöад õийñэн òº рºл б¿рийн үнэлгээгээр õэрэглээнд  
аргыг òóõай бүр ижил байдлаар õэрэглэõийг ñанал болгодог. Õэрэâ ¿г¿й бол 
аргын бодиò ажиллагаа баòалгаажñан ºгºгдлººр илэрõийлэгдñэн ажиллагаанд 
нийöдэгг¿й. Èймд баримòжóóлалò нü аргад орóóлаõ алиâаа ººр÷лºлòийг 
õÿзгаарлаõ ¸ñòой. Íэмж òэмдэглэõэд, зºâ баримòжóóлалò нü аóдиò, үнэлгээний 
зорилгод, мºн гэрээ õэлöэл, эñâэл бóþó зоõиöóóлаõ зорилгод øаардлагаòай 
байж болно.  
 
9.2 Шаардлага õангаñан баримòжóóлалò нü аргыг нэг òоõиолдлооñ үргэлжлүүлэн 
õэргэлэõэд баòалгааòай òóñлаõ болно.   
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9.3 Àргын баримòжóóлалòын ÷анар нü ò¿¿нийг ÿаж үргэлжлүүлэн аøиглаõад 
нºлººлж, ингэñнээр энэ нü òоõирö, õолбогдоõ эргэлзээ зэргийг òооöоолоõод 
адил нºлººлж байдаг. Шаардлага õангааг¿й баримòжóóлñан аргааñ ¿¿дэлòэй 
эргэлзээний õандиâ маø иõ  болж  óлмаар аргыг аøиглаõ боломжгүй болгодог. 
Áаримòжóóлалòын алиâаа б¿рõэг аñóóдлыг õэрэгöээò эргэлзээ гаргаж аâаõын 
ºмнº øийдñэн байõ ¸ñòой. 
 
9.4 Àргыг зºâ баримòжóóлаõ нü õÿлбар биø. Õэрэглэг÷ид øаардлагаòай үåд 
мэдээлэл дэñ дарааòай гар÷ ирэõ  ¸ñòой. Èõэнõ и òоõиолдолд õ¿н б¿р аргыг 
болоâñрóóлñан, баримòжóóлñан õ¿нòэй адил õэмжээнд аргын мåõанизмыг 
ойлгоно гэж ¿здэг. Ýнэ òаамаглал нü аþóлòай байдаг. ×адâарлаг ажилòан 
баримòжóóлалòад зааñны дагóó ажиллаõ замаар баримòжóóлалòыг øалгаõ нэг 
арга байдаг. Õэрэâ энэ øаардлагад нийöэж байâал баримòжóóлñан аргыг ÿмар ÷ 
ажилòан аøиглан зоõиõ ¿р д¿н ºгºõ болно. Õэрэâ ¿г¿й бол òодорõойг¿й байдлыг 
багаñгаõ, аргыг ил¿¿ дэлгэрэнг¿й ¿з¿¿лэõ øаардлагаар даõин õÿнана.    
 
9.5 Àргын баримòжóóлалòанд ÿмар òºрлийн мэдээллийг орóó лаõ òалаар 
ñòандарò зааâар байдаг. Õими÷ийн ¿зэж байгаагаар õамгийн  õэрэгòэй нü ÈÑÎ 
78 öóâрал ñòандарòóóд бºгººд ¿¿нд òºрºл б үрийн õимийн øинжилгээний аргын 
баримòжóóлалòын òалаар би÷ñэн байдаг (ñòандарò÷иллын  байгóóлага жил б үр 
олон òооны аргыг баòалгаа жóóлан баримòжóóлдаг ба òэдгээрийг зар÷мын õóâüд 
ººрñдийн òåõниêийн õорооны òºлºº õийдэг). ÈÑÎ 78/2 нü åрөнõий õимийн аргын 
баримòжóóлалòанд зºâлºмж ºгнº. Ýнэ ñòандарòад ¿ндэñлэñэн  òºлºâлºгººг Â 
õаâñралòад орóóлñан. Ýнэõүү ñòандарòад зºâлºмж болгож бóй га р÷игийн логиê 
дэñ дараалал болон гар÷иг б¿рийн дор байõ мэдээллийн òºрлийг ºгñºн. Ýнэõ¿¿ 
ñòандарòыг аøиглаõдаа óнøиг÷ нü дараалалд óÿн õаòан õандан òоõирóóлж байõ 
õэрэгòэй. Áүõ арга баримòжóóлалòын нэг õэлбэрò байõад б¿õ арга нэг ижил 
ò¿âøинд дэлгэрэнг¿й байõ õэрэгг¿й бºгººд зарим òоõиолдолд 
баримòжóóлалòааñ зарим зºâлºñºн  õэñгийг орõигдóóлж болно.  
 
9.6 ªºрийн аргыг баримòжóóлж байгаа лабораòори нü “ house style”-ийг   
болоâñрóóлаõ нü аøигòай байж болно. Õолбогдоõ мэдээллийг õэрэглэõэд 
õÿлбар дэñ дарааллын дагóó илэрõийлэõ нü арга болоâñрóóлалòыг олон 
зоõиог÷дын дóнд  òарааõааñ ñэргийлэõэд òóñòай байдаг. Îлон зоõиог÷ийн 
болоâñрóóлñан òºñлийг нэг эрõ б¿õий байгóóллага нэгòгэн øалгаж болно.  
 
9.7 Áаримòжóóлñан арга нü лабораòорийн ÷анарын õÿналòын ñиñòåмийн ÷óõал 
õэñэг бºгººд баримò би÷гийн õÿналòын òоõироõ òүâøинг илòгэнэ. ¯¿ний зорилго 
нü зºâõºн õэрэглээнд нийöñэн болоõыг эрõ б¿õий болгоñон арга болон жóрам 
õэрэглэж бóйн ноòолгоо болдог. Èймд аргын баримòжóóлалòын үйл 
ажиллагааны нэг õэñэгò арга нü эрõ б¿õий  эñэõ, эñâэл б¿рэн г¿йöэд эñэõ òалаар  
õэрэглэг÷ д¿гнэлò õийõ боломж олгоõ мэдээллийг агóóлаõ ¸ñòой. Áóñад 
мэдээлэл болоõ аргын дóгаар, огноо, зоõиог÷, õэдэн õóâü, õóâилан аøиглаõыг 
õориглоñон эñэõ òалаар байна.  
 
9.8 Òодорõой õóгаöаанд аргыг болоâñронгóй болгож байõ øаардлага гардаг. 
Æиøээ нü жóрмаар зоõиöóóлж бóй үйл ажиллгааны òåõнологи болоâñронгóй 
болоõод баримòжóóлалòанд заñâар орóóлаõ øаардлага гардаг. Áаримò би÷гийн 
õÿналòаар õóó÷илñан аргыг õ¿÷инг¿й болгож, даõин õÿнаñан õэâлэлийг гаргадаг. 
ªнºº ¿å д баримò би÷гийн õÿналòын үйл ажиллагааг word-болоâñрóóлалò 
аøиглан õÿлбар÷лилñан байдаг. ªºр÷лºлòийг зºâõºн эрõ б¿õий õ¿н õийнэ. 
¯¿нийг word-болоâñрóóлалòаар õолбогдоõ ôайл нü “зөâõөн óнøиõ” гэñэн оролò,  
õÿзгаарлагдмал ôайл нü “би÷иõ”  оролòòой байõаар õÿнана.  
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10. Үð äүí òîîöîîëîõ, òàéëàãíàõàä áàòàëãààæóóëàëòûí ºãºäëèéã õýðýãëýõ 
íü 
  
10.1 Шинжээ÷ нü баòалгаажñан аргыг аøиглан дээжний øинжилгээний ÿâöад 
гарñан үр дүнг òайлбарлаж ÷аддаг байõ нü ÷óõал байдаг. Ýнэ нü заõиалаг÷ийн 
аñóóдлыг øийдэõэд øóóд õолбооòой байдаг. Үүнийг õийõэд баòалгаажóóлалòын 
ÿâöад òогòооñон үйл ажиллагааны үзүүлэлòүүд òóñ болдог. Òаарöын болон 
òоõирöын нарийâ÷лаõ óòгыг дээж øинжлэõ ¿åд гарñан  зºр¿¿ ноöòой эñэõийг 
òогòооõод õэрэглэнэ. Áаòалгаажóóлалòын ºгºгдºл дээр ¿ндэñлэñэн ÷анар ын 
õÿналò нü арга  õÿналòанд байж, ¿нэн зºâ ¿р д¿н гаргаñан болоõыг ноòолдог. 
Àргын г¿йöэòгэлòэй õолбооòой õэмжлийн эргэлзээний òооöоо нü õэмжлийн ¿нэн 
зºâ óòга нü зºâøººрºõ мóжид байгаа эñэõийг õэлэõ боломж ºгдºг. 
 
10.2 Àналиòиê õими÷ ¿р д¿нгийн ¿нэн зºâийг баòлаõын òóлд баòалгаажóóлалòын 
ºгºгдлийг мэддэг байõ нü ÷óõал. Èйм мэдээлэл заõиалаг÷ид õ¿рэõ эñэõ нü ººр 
аñóóдал. Èõэнõдээ заõиалаг÷ õангалòòай ¿р д¿нг ñайøааõ òåõниê ойлголòг үй 
байдаг. Ýнэ òоõиодолд заõиалаг÷ийн õ¿ñэлòээр ºгºдлийг ¿з¿¿лэõ нü ил¿¿  
найдâарòай. 
 
10.3 Àргын баòалгаажóóлалò, ººр÷лºлò, õэмжлийн эргэлзээ зэргийг õóóлü з үй 
бóþó øүүõ эмнэлэгийн õүрээнд нарийн òодорõойлоõ õэрэгòэй. Òодорõой бóñ 
байдлыг õэмжлийн ¿р д¿нд õаâñарган ил байлгаж, øийдâэр гаргаõад мºрдºõºд 
бэлдэõ нü дээр байж болно.  
 
10.4 Ýргэлзээ б¿õий øинжилгээний ¿р д¿нг аøиглаõдаа ¿ндñэн б¿òээгдэõ¿¿нээñ 
аâñан дээж нü òåõниê øаардлага эñâэл õÿзгаарòай òоõир÷ байгаа эñэõийг  
øийдэõийг оролдоõод болгоомжòой байõ õэрэгòэй. Ýнэ øийдâэр нü õими÷ийн 
õариóöлага биø байж болно. Ãэõдээ ò¿¿ нээñ øийдâэр гаргаõ ¿йл ажиллагаанд 
òåõниêийн зºâлºгººгºº ºгºõийг õ¿ñэж болно.  
 
10.5 ¯р д¿нг илòгэõдээ илэрñэн байж болзоøг¿й алиâаа õэâийñэн óòгыг заñаõ 
эñэõ, эñâэл заñâар õийлг¿йгээр òайлагнаад, õэâийñэн óòгын òалаар мэдэгдэõ 
эñэõ òалаар õими÷ øийдâэр гаргаõ эрõòэй. 
 
10.6 р̄ д¿нг “илрээг үй” гэж òайлагнаõдаа болгоомжòой байõ õэрэгòэй. Ýнэ 
мэдэгдэл алиâаа мэдээлэл агóóлааг¿й бºгººд мэдрэõ õÿзгаар ÿмар байгааг 
òайлбарлаõ нü з¿йòэй. Çарим òоõиолдолд мэдрэõ õÿзгаарааñ доогóóр байñан ÷ 
òоон óòгыг òайлагнаõ нü з¿йòэй.  
 
10.7 Äээр дóрдñанаар эргэлзээг ¿нэлэõэд øардлагаòай мэдээллийг 
баòалгаажилóóлалòын үйл ажиллагаанааñ иõ õэмжээгээр аâ÷ болно. ¯л 
мэдэгдэõ дээжинд аргыг õэрэглэõээñ ºмнº лабораòори нü аргаар òогòооñон 
г¿йöэòгэлийн ¿з¿¿лэлòэд õ¿рэõ болон ×Õын  ¿р д ¿н õангалòòай бºгººд ñòандарò 
загâарын õэмжилòээñ õангалòòай ¿р д¿н аâñан болоõоо õарóóлñан байна. Ýнэ 
òоõиолдолд ¿л мэдэгдэõ дээжний õэмжлийн ¿р д¿нгийн эргэлзээг ¿нэлэõэд 
анõааралдаа аâаõад øаардагдаõ гадны õ¿÷ин з¿йлд дээжний маòриö болон 
аргын баòалгаажóóлалòанд аøиглаñан дээжний зºр¿¿г аâ÷ ¿здэг. Ýнэ зºр¿¿ нü 
øинжилж бóй з¿йлийн ñэргээлòэд нºлººлж, õэмжлийн ¿р д¿нд ñаад болоõ 
нºлººллийг бий болгодог.  
 
10.8 Ýргэлзээг òайлагнаõ øаардлагаòай òоõиолдолд òоõирñон õамрóóлаõ 
êоэôôиöåнòийг аøиглан ºргºòгºñºн эргэлзээгээр илэрõийлэõ нü òоõиромжòой 
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байдаг, ойролöоогоор 95% -ийн ¿нэмøилò магадлалòай үåд õамрóóлаõ 
êоэôôиöåнò 2 байна.  
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À õàâñðàëò–Òîäîðõîéëîëò 
 
Àгóóлга 
 
A1 Accuracy 

.. of a Measuring Instrument 
Íàðèéâ÷ëàë  
Õэмжиõ õэрэгñлийн .. 

A2 Bias Õýâèéñýí óòãà 
A3 Calibration Curve Кàëèáðîâêèéí Ìóðóé 
A4 Cross Reactivitiy Õàðèëöàí ¿éë÷ëýë 
A5 Discrimination 

.. Threshold 
Яëãàõ ÷àäâàð 
..-ын боñго 

A6 Error 
.. of Measurement 
Random .. 
Systematic .. 

Àëäàà  
Õэмжлийн .. 
Ñанамñаргүй .. 
Áайнгын .. 

A7 False Negatives/Positives Õóäàë ñºðºã õýìæèãäýõүүí / ýåðýã 
õýìæèãäýõүүí 

A8 Fitness for Purpose Çîðèëãîä íèéöýõ áàéäàë 
A9 Limiting Mean Õÿçãààðëàõ äóíäàæ 
A10 Limit of Detection 

Minimum Detectable net 
Concentration 
Limit of Decision 
Limit of Determination 

Áүðòãýõ õÿçãààð 
Õамгийн бага бүрòгэгдэõ öэâэр 
агóóламж 
Шийдâэрийн õÿзгаар 
Òодорõойлоõ õÿзгаар 

A11 Limit of Quantitation 
Limit of Reporting 

Òîî õýìæýýíèé õÿçãààð 
Òайлагнаõ õÿзгаар 

A12 Linearity  Øóãàìàí áàéäàë 
A13 Measurand  Õýìæèãäýõүүí 
A14 Measurement  

.. Procedure 
Method of .. 

Õýìæèë  
..-ийн арга÷лал 
..-ийн арга 

A15 Precision  
Intermediate .. 

Íàðèéâ÷ëàõ óòãà, äàâòàö 
Çаâñрын .. 

A16 Proficiency Testing Óð ÷àäâàðûí ñîðèëò 
A17 Quality  

.. Assurance 

.. Control 
Internal Quality Control 

×àíàð 
.. õангалò 
..-ын õÿналò 
×анарын доòоод õÿналò 

A18 Range  
Measuring and working 

Ìóæ 
Õэмжлийн ба ажлын 

A19 Recovery  Ñýðãýýëò 
A20 Refenence Material 

Certified .. 
Ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàð 
Àòòåñòаò÷илñан ñòандарò÷илñан 
загâар 

A21 Repeatability  
.. of Results of Measurements 
.. of a Measuring Instrument 
.. Standard Deviation 
.. Limit’r’ 

Òîõèðö  
Õэмжлийн ¿р д¿нгийн .. 
Õэмжиõ õэрэгñлийн .. 
..-ын ñòандарò õазайлò 
..-ын õÿзгаар ‘r’ 

A22 Reproducibility  
.. Standard Deviation 
.. Limit ‘R’ 

Òààðö  
..-ын ñòандарò õазайлò 
..-ын õÿзгаар ‘R’ 

A23 Response Time Õàðèó ºãºõ õóãàöàà   
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A24 Result of a Measurement Õýìæëèéí үð äүí 
A25 Ruggedness Test Òîãòâîðòîé áàéäëûí ñîðèëò 
A26 Selectivity  

.. in Analysis 
Ñîíãîõ ÷àäâàð 
Шинжилгээний .. 

A27 Sensitivity  Ìýäðýìæ 
A28 Specificity  Òîäîðõîéëîõ ÷àäâàð  
A29 Standard Deviation Ñòàíäàðò õàçàéëò 
A30 Traceability  Íýãæ äàìæóóëàëò (ìөðäөãäөìæ) 
A31 Trueness ¯íýí áàéäàë 
A32 Uncertainty (of Measurement) 

Standard Uncertainty 
Combined Standard Uncertainty 
Expanded Uncertainty 
Coverage Factor 

(Õýìæëèéí) Ýðãýëçýý 
Ñòандарò эргэлзээ 
Íийлбэр ñòандарò эргэлзээ 
ªргºòгºñºн эргэлзээ 
Õамрóóлаõ êоэôôиöåнò 

A33 Validation  
Method .. 

Áàòàëãààæóóëàëò 
Àрга .. 

A34 Value  
Accepted Reference .. 
True .. 
Conventional True .. 

Óòãà 
Çºâøººрñºн ñòандарò .. 
¯нэн 
Íºõöºлò ¿нэн  

A35 Verification  Ìàãàäëàõ øàëãàëò?? 
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À1 Íàðèéâ÷ëàë: 
“Ñорилò/òóрøилòын ¿р д¿н болон õ¿лээн зºâøººрñ өн ñòандарò óòга 
õоорондын òоõиролöñон дºõ¿¿ байдал. 

 
Òайлбар:   Сîðèëòыí áàãц үð äүíãèéí òуõàé àвч үçýæ áàéãàà 

òîõèîëäîëä, íàðèéвчëàë ãýñýí íýð òîìъёî íь ñàíàì ñàðãүé 
á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã áîëîí íèéòëýã áàéíãыí àëäàà ýñвýë 
õýвèéñýí уòãыí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñãèéã õàìòàä íь áàãòààíà.” 

 
“Áагö ¿р д¿нгийн дóндаж эñâэл биå дааñан ¿р д үн болон õэмжиж бóй òоо 
õэмжээний õóâüд үнэн эñâэл з өâ гэж зºâøººрñ өн óòгын õоорондоõ 
зºрººнд õамаараõ òоо õэмжээ”    

[IUPAC Compendium of Chemical Technology, 1985] 
 
À1.1 Íàðèéâ÷ëàë (Õýìæèõ õýðýãñëèéí): 
 “Õэмжиõ õэрэгñлийн ¿нэн óòганд дºõ¿¿ õариó ºгºõ ÷адâар” 
 
 Òайлбар:       Эíä íàðèéвчëàë íь чàíàðыí уõàãäàõууí áîëíî. 

         [IUPAC ‘Orange’ Book] 
 
À2 Õýâèéñýí óòãà 

“Õ¿лээж бóй ñорилòын ¿р дүн болон зºâøººрñºн ñòандарò óòга õоорондын 
ÿлгаа/зºр¿¿. 
 
Òайлбар:  Õýвèéñýí уòãà íь ñàíàìñàðã үé àëäààíààñ ýñðýã ÿëãààòàé 

áàéíãыí àëäàà юì. Õýвèéñýí уòãà ¿¿ñãýæ áîëîõ áàéíãыí 
àëäààíы íýã áуюу õýä õýäýí õ¿чèí ç¿é ë  áàéæ áîëíî. Õ¿ëýýí 
çºвøººðñºí ñòàíäàðò уòãààñ çºðºõ èõ õýìæýýíèé áàéíãыí 
çºð¿¿ íь èõ õýìæýýíèé õýвèéñýí уòãààð èëýðíý.” 

      [ISO 3534-1] 
 
“ªгºгдñºн øинжилгээний арга÷лал даõü байнгын алдааг òодорõойлоõ ба 
¿нэн óòга (мэдэгдэж бóй бóþó òºñººлж бóй) -ааñ øинжилгээний дóндаж ¿р 
д¿н õазайõ (эåрэг бóþó ñºрºг) õазайлò þм.” 

 
[IUPAC Compendium of Chemical Technology, 1985] 

 
“Õÿзгаарлаõ дóндаж (µ) болон ¿нэн óòга ( τ)-ын õоорондоõ зºр¿¿;  ººрºр 
õэлбэл ∆=µ-τ”       

[IUPAC ‘Orange’ Book] 
 

À3 Кàëèáðîâêèéí ìóðóé: 
“Õэмжлийн доõиог øинжилж бóй з¿йлийн òоо õэмжээнээñ õамаарóóлан 
граôиêаар ¿з¿¿лэõ õэлбэр” 

         [AOAC –PVMC] 
 
À4 Õàðèëöàí ¿éë÷ëýë: 

“Íайрлагад нü байж болоõ òºñòэй з¿йлñ, мåòаболиò, эñâэл бóñад 
ñанамñарг¿й б¿рэлдэõ¿¿н õэñгийн õóâüд аргын з¿гээñ ºгºõ õариó ¿йлдэл” 
 

        [AOAC –PVMC] 
 
À5 Яëãàõ ÷àäâàð: 
 “Өдººг÷ийн жижигõэн ººр÷лºлòºд õэмжиõ õэрэгñлээñ õариó ºгºõ  ÷адâар” 
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         [VIM 1984] 
 
À5.1 Яëãàõ ÷àäâàðûí áîñãî: 

“Õэмжиõ õэрэгñлээñ ºгºõ õариóнд мэдэгдэõ¿йö ººр÷лºлò гаргаж ÷адаõ 
ºдººг÷ийн  õамгийн бага ººр÷лºлò. 
 
Òайлбар:  Яëãàõ чàäвàðыí áîñãî íь òуõàéëáàë øууãèàí (ãàäíы áуюу 

äîòîîä), үðýëò, чèéãøèëò, èäýвõãүé áàéäàë, quantization 
çýðãýýñ õàìààðч áîëíî.” 
        [VIM 1984] 

 
À6 Àëäàà (Õýìæëèéí): 

“Õэмжлийн ¿р д¿нгээñ òóõайн õэмжиж бóй õэмжигдэõ¿¿ний ¿нэн óòгы г 
õаññан óòга.” 

  
Òайлбар:  ¯íýí уòãыã òîäîðõîéëæ чàäàõãүé òуë пðàкòèкò íºõцºëò 

¿íýí уòãыã õýðýãëýäýã.       
[VIM 1993] 

 
“¯р д¿нгийн óòгааñ ¿нэн óòгыг õаññан óòга.” 

 
[IUPAC Compendium of Chemical Technology, 1985] 

 
À6.1 Ñàíàìñàðãүé àëäàà: 

“Íэг õэмжлийн ¿р д¿нгээñ òóõайн õэмжигдэõ¿¿нийг òоõирöын нºõöºлд 
маø олон óдаа õэмжñэн ¿р д¿нгийн дóнджийг õаññан óòга. 
 
Òайлбар:  Сàíàìñàðãүé àëäàà íь àëäààíààñ áàéíãыí àëäààã 

õàññàíòàé òýíцүү. Гàãцõ¿¿ òîäîðõîé òîîíы õýìæèëò õèéõ 
áîëîìæòîé òуë ç өвõөí ñàíàìñàðãүé àëäààã  òîäîðõîéëîõ 
áîëîìæòîé.”   

[VIM 1993] 
 
“Àжиглагдñан óòга (xi) болон õÿзгаарлаõ дóндаж (µ)-ийн õоорондоõ зºр¿¿; 
ººрººр õэлбэл δ= xi - µ.”  

        [IUPAC ‘Orange’ Book] 
À6.2 Áàéíãûí àëäàà: 

“Íэг õэмжигдэõ¿¿нийг òоõирöын нºõöºлд маø олон óдаа õэмжñэн ¿р 
д¿нгийн дóнджааñ òóõайн õэмжигдэõ¿¿ний ¿нэн óòгыг õаññан óòга.” 
 
Òайлбар:  Бàéíãыí àëäàà íь àëäààíààñ ñàíàìñàðãүé àëäààã 

õàññàíòàé òýíц¿¿. í̄ýí уòãàòàé àäèë áàéíãыí àëäàà 
áîëîí ò¿¿íèé øàëòãààíыã ìýäýæ áîëîõãүé.” 
        [VIM 1993] 

 
À7 Õóäàë ñºðºã õýìæèãäýõ¿¿í / ýåðýã õýìæèãäýõ¿¿í: 

“×анарын аргын õóâüд õóдал ñºрºг/эåрэг õэмжигдэõ¿¿ний õэмжээг 
òодорõойлж болно. Íоòолгооны õарüöóóлаõ аргааñ гаргаж аâñан ºгºдлийг 
õэрэâ òóõайн аргыг ижил маòриö, агóóламжийн мóжид õэрэглэõ¿йö бол 
аâ÷ болно. Õарüöóóлаа арга байõг¿й òоõио лдолд эåрэгээр болон ñºргººр 
баÿжóóлñан дээжний б¿лэг з¿йлñийг øинжилж ¿зэõ øаардлагаòай. 
Ñºрºг/эåрэг õэмжигдэõ¿¿нийг дарааõ байдлаар òодорõойлж болно. ¯¿нд: 
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õóдал эåрэг õэмжигдэõ¿¿ний õэмжээ (%) =  õóдал эåрэг õэмжигдэõ¿¿н õ 
100/нийò мэдэгдэж бóй ñºрºг õэмжигдэõ¿¿н 
 
õóдал ñºрºг õэмжигдэõ¿¿ний õэмжээ (%) =  õóдал ñºрºг õэмжигдэõ¿¿н õ 
100/нийò мэдэгдэж бóй эåрэг õэмжигдэõ¿¿н” 

       [AOAC Research Institute – Performance tested Methods Programme, 
Procedure] 

 
À8 Çîðèëãîä íèéöýõ áàéäàë: 

“Õэрэглэг÷ õэмжлийн ¿йл ÿâöад гаргаж аâñан ºгºгдºл дээр ¿ндэñлэн  
òогòооñон зорилгын дагóó òåõниêийн болон зоõион байгóóлалòын зºâ 
øийдâэр гаргаõ зэрэглэл/боломж.”    
        [IUPAC ‘Orange’ Book] 

 
À9 Õÿçãààðëàõ äóíäàæ: 

“Õэмжñэн òоо õэмжээг òодорõойлдог òарõалòын аñимïòоò óòга бóþó б¿лэг 
з¿йлñийн дóндаж; õÿзгаарг¿й ажиглалòын òоог илэрõийлэõ óòга.” 
            
   

[IUPAC ‘Orange’ Book] 
 
À10 Á¿ðòãýõ õÿçãààð: 

“Áоломжийн ñòаòиñòиê ¿нэмøилòэйгээр õэмжиж болоõ õамгийн бага 
агóóламж.” 

         [AOAC –PVMC] 
 

“Ñорилòын òогòооñон нºõöºлд òо о õэмжээг нü òогòооõ øаардлагагүй 
болоâ÷ дээжинд бóй бодиñын илр¿¿лж болоõ õамгийн бага агóóламж.” 

        [NATA Tech Note#13] 
 
“Á¿рòгэõ õÿзгаарыг  ºгºгдñºн øинжилгээний арга÷лалын õóâüд боломжийн 
¿нэмøилòэйгээр илр¿¿лж болоõ õамгийн бага õэмжээñ õL-ээñ гарган, 
агóóламж ñL эñâэл òоо õэмжээ qL–ээр илэрõийлнэ. õL-ийн óòгыг дарааõ 
òомúогоор олно. ¯¿нд: 
 
õL = õbl + ksbl 
 
Ýнд,  õL – õооñон дээж  õэмжилòийн дóндаж 
 sbl – õооñон дээж  õэмжилòийн ñòандарò õазайлò 
 k – үнэмøилò õÿзгаарын дагóó ñонгоñон òоон êоэôôиöиåнò.” 

    
[IUPAC Compendum of Chemical Technology, 1985] 

 
¯¿нийг мºн Á¿ðòãýæ áîëîõ õàìãèéí áàãà öýâýð àãóóëàìæ , эñâэл 
Òîäîðõîéëîëòûí õÿçãààð/Øèéäâýðèéí õÿçãààð  гэж нэрлэõ бºгººд 
дарааõ маÿгаар òодорõойлно: 
 
“Шинжлэõ маòåриал даõ (1 -β) магадлалòай  øинжилж бóй з¿йлийн òоо 
õэмжээ эñâэл ¿нэн öэâэр агóóламж нü øинжилж бóй маòåриал даõü 
бодиñын агóóламж õооñон дээж/õооñон дээжийнõээñ иõ байна.” 

         
[ISO/DIS 11843-1] 
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“Õэрэâ бодиòой байгаа òоõиолдолд øинжилж бóй з¿йлийг б¿рòгэж, òанüж 
болоõ õамгийн бага агóóлга.” 

        [AOAC – PVMC] 
 
Ýнэõ¿¿ ñэдâийг б¿õэлд нü IUPAC нарийâ÷лан òайлбарлаñан болно [12]. 

 
À11 Òîî õýìæýýíèé õÿçãààð: 
 

“Êалиброâêийн мóрóй дээрõ агóóламжийн õамгийн бага öэгòэй òэнö¿¿ 
бóþó ò¿¿нээñ иõ (агóóлга).” 

        [AOAC – PVMC] 
¯¿нийг баñ Òàéëàãíàõ õÿçãààð гэдэг: 
 
“Ñорилòын òогòоогдñон нºõöºлд зºâøººрºгдºõ нарийâ÷лаõ óòга (òоõирö) 
болон нарийâ÷лалòайгаар òодорõойлж болоõ, øинжилж бóй з¿йлийн 
õамгийн бага агóóламж.” 

        [NATA Tech Note#13] 
¯¿нийг мºн Òîî õýìæýý òîãòîîõ õÿçãààð гэдэг:  
 
“Òоо õэмжээ òогòооõ õÿзгаар бол øинжилж бóй з¿йлийн òоо õэмжээг 
`òогòооõ` õимийн õэмжлийн ¿йл ÿâöын ÷адаâõийг илэрõийлдэг 
г¿йöэòгэлийн øинж ÷анар þм. 
 
Òайлбар: Òоо õэмжээг òогòооõ ÷адаâõийг åрºнõийдºº доõионы бóþó 
øинжилж бóй з¿йлийн (¿нэн) óòгаар илэрõийлдэг бºгººд энэ нü òогòооñон 
бóþó гол òºлºâ 10%-ийн õарüöангóй ñòандарò õазайлò (RSD)-ыг ºгнº.  
 
Òиймээñ: LQ = kQσQ 
 
Ýнд,  LQ - Òоо õэмжээ òогòооõ õÿзгаар, 

kQ  - òóõайн öэг дээрõ ñòандарò õазайлò, 
σQ - иòгэлö¿¿р, энэ нü ñонгоñон òоо õэмжээ òогòооõ RSD-òэй òэнö¿¿.  
        IUPAC-ааñ òогòооñон одоогийн óòга нü 10 болно.” 
 

        [IUPAC ‘Orange’ Book] 
 
À 12 Øóãàìàí áàéäàë: 
 

“Шинжилж бóй з¿йлийн агóóламжид øóóд õамааралòай ñори лòын ¿р д¿н 
гарган аâаõ аргын ÷адâарыг òодорõойлдог. 
 
Òайлбар:  Шуãàìàí ìуæ ãýäýã íь òуõàéí àðãààð øèíæèëæ áуé ç¿éëèéí 

àãууëàìæèä øууä õàìààðàëòàé ñîðèëòыí ¿ð ä¿í ºãч áàéõ 
òèéì àãууëàìæèéí ìуæ юì.” 

        [AOAC – PVMC] 
À13 Õýìæèæ áóé õýìæèãäýõ¿¿í: 
 “Õэмжилд õамааòай òодорõой òоо õэмжээ. 
 

Òайлбар:  Õýìæèæ áуé õýìæèãäýõүүíèé òîäîðõîéëîëò íь õуãàцàà, 
òеìпеðàòуð, äàðàëò ãýõ ìýò òîî õýìæýýíèé òуõàé 
ìýäýýëëèéã øààðäàæ áîëíî.” 
        [VIM 1993] 

 
À14 Õýìæèëò: 
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 “Òоо õэмжээний óòгыг òогòооõ зорилго б¿õий багö ¿йл ажиллагаа.” 
         [VIM 1993] 

 
À14.1 Õýìæëèéí àðãà÷ëàë: 
 

“Өгñºн аргын дагóó õэмжил г¿йöэòгэõэд аøигладаг, онöгойлон 
òайлбарлаñан б¿лэг ¿йл ажиллагаа. 
 
Òайлбар:   Õýìæëèéí àðãàчëàëыã áàðèìò áèчèãò áèчäýã áºãººä 

¿¿íèéã õýìæëèéí àðãàчëàë ýñвýë õýìæëèéí àðãà ãýäýã áà 
àæèëòàí íýìýëò ìýäýýëýë øààðäàõã¿éãýýð õýìæèë ÿвууëàõ 
áîëîìæ îëãîõуéцààð õàíãàëòòàé íàðèéвчëàí 
òàéëáàðëàñàí áàéäàã.” 

         [VIM 1993] 
 
À14.2 Õýìæëèéí àðãà: 
 

“Õэмжил г¿йöэòгэõэд аøигладаг, åрºнõийд нü òайлбарлаñан, ¿йл 
ажиллагааны дэñ дараалал.” 

         [VIM 1993] 
 
À15.1 Íàðèéâ÷ëàõ óòãà: 
 

“Урüд÷илан òогòооñон нºõöºлд гаргаж аâñан биå дааñан òóрøилòын ¿р 
д¿н õоорондын дºõ¿¿ óòга.” 
 
Òайлбар:   Íàðèéвчëàõ уòãà íь çºвõ өí ñàíàìñàðãүé àëäààíààñ 

õàìààðàëòàé áºãººä ¿íýí уòãà áуюу òîãòîîñîí уòãààñ 
õàìààðàõã¿é. Íàðèéвчëàõ уòãыí õýìæ¿¿ðèéã èõýвчëýí 
íàðèéвчëààã¿é уòãààð èëýðõèéëäýã áºãººä ¿¿íèéã 
ñîðèëòыí ¿ð ä¿íãèéí ñòàíäàðò õàçàéëòààð òîîцíî. “Бèе 
äààñàí òуðøèëòыí ¿ð ä¿í” ãýäýã íь èæèë áуюу ò өñòýé 
ñîðèëòыí îáъекòыí ºìíºõ àëèвàà ¿ð ä¿íãýýñ õàìààðàëã¿é 
ãàðãàæ àвñàí ¿ð ä¿í юì. Íàðèéвчëàõ уòãыí òîîí õýìæ¿¿ð 
íь уðьäчèëàí òîãòîîñîí íºõцëººñ èõýýõýí õàìààðäàã. 
Тîõèðц áîëîí òààðц íь îíцãîé íºõцëèéí цîãц  юì. 

        [ISO 3534-1] 
 
“Òóõайн б¿лэг доòорõ õэмжлийн òаарöын õэмж¿¿р нü óг б¿лгийн òºâийн 
óòгааñаа ñарниõ ñарнил бóþó диñïåрñ þм.” 

    
[IUPAC Compendum of Chemical Technology, 1985] 

 
À15.2 Çàâñðûí íàðèéâ÷ëàõ óòãà: 

 
“Çаâñрын нарийâ÷лаõ óòга нü лабораòори доòорõ âариаöыг илэрõийлдэг: 
ººр ºдºр, ººр øинжлэг÷, ººр òоног òºõººрºмж гэõ мэò” 

        
[ICH Q2A, CPMP/CH/381/95] 

 
À16 Óð ÷àäâàðûí ñîðèëò: 

 
“Áиå дааñан ñорилò/òóрøилòын байгóóллагааñ åрдийн маòåриалаар 
бэлòгэñэн  ñорилòын дээжийг оролöог÷ид õÿналòан дор бóñ øинжлэõэд 
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зориóлан òарааõ замаар õийгддэг, лабораòори болон б¿лэг лабораòорийн 
г¿йöэòгэлийн даâòамжòай  ¿нэлгээ” 

          
[IUPAC ‘Orange’ Book] 

 
À17 ×àíàð: 

 
“Õóâийн (обüåêòын) багö ¿з¿¿лэлò нü øаардлагыг биåл¿¿лэõ õир õэмжээ” 

         
[ISO 9000:2001] 

À17.1 ×àíàð õàíãàëò: 
 

“×анарын øаардлага биåлэгдэнэ гэñэн иòгэл бий болгоõод ÷иглэñэн, 
÷анарын óдирдлагын õэñэг” 
         [ISO 9000:2001] 

À17.2 ×àíàðûí õÿíàëò: 
 

“×анарын øаардлагыг биåл¿¿лэõэд ÷иглэñэн, ÷анарын óдирдлагын õэñэг” 
         [ISO 9000:2001] 

 
À17.3 ×àíàðûí äîòîîä õÿíàëò: 
 

“Ëабораòорийн ажилòан ¿р д¿нгийн õангалòòай найдâарòай эñэõийг 
øийдэõийн òóлд õэмжлийн ¿р д¿н болон ¿йл ажиллагаанд òаâиõ байнгын 
õÿналò õийõдээ õэрэглэõ багö жóрам.”      

        [IUPAC ‘Orange’ Book] 
 
À18 Ìóæ (Õýìæëèéí - Àæëûí): 
 

“Õэмжиõ õэрэгñлийн алдаа нü òогòооñон õÿзгаар доòор байõ, 
õэмжигдэõ¿¿ний багö óòга.”  

[IUPAC ‘Orange’ Book] 
 
À19 Ñýðãýýëò (Recovery):  
 

“Шинжилгээ эõлэõээñ ºмнº ñорилòын дээж (баÿжóóлñан бóþó нэмñэн 
дээж)-нд мºн  баÿжóóлааг¿й болон баÿжóóлñан дээжид нэмñэн бодиñын 
õарüöааг  ñэргээлò гэж нэрлэõ ба õóâиар илэрõийлэн дарааõ òомú¸огоор 
òооöоолно: 
 

%R = [(CF-CU)/CA] x 100 
 
Ýнд, CF – баÿжóóлñан дээжин дэõ бодиñын агóóламж 
         CU – баÿжóóлааг¿й дээжин дэõ бодиñын агóóламж      
         CA- баÿжóóлñан дээжинд нэмñэн (аргаар òодорõойлоог¿й õэмжñэн 
óòга) бодиñын агóóламж.” 

        [AOAC – PVMC] 
 
À20 Ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàð: 
 

“Áагаж òоног òºõººрºмжийн êалиброâêа, õэмжлийн аргын аòòåñòаò÷илал, 
бодиñ маòåриалын òоон óòгын ¿нэлгээнд õэрэглэõ зориóлалòòай, øинж 
÷анарын нэг бóþó õэд õэдэн ¿з¿¿лэлò нü õангалòòай нэг òºрлийн бºгººд 
¿нэн зºâ òогòоогдñон бодиñ бóþó маòåриал.” 
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Òайлбар:   Сòàíäàðòчèëñàí çàãвàð ãýäýã íýð òîìъёîã õýìæëèéí 
ñòàíäàðò ãýæ íýðëýãääýã, òуõàéëáàë øàëãàëò òîõèðууëãà 
ýñвýë òàíèõ çîðèëãîîð õýðýãëýäýã õèìèéí áîäèñ ãýõ ìýò.  
“Сòàíäàðò” ãýäýã íýð òîìъёî íь èõýвчëýí õîёð ººð уòãààð 
õýðýãëýãääýã учèð ¿¿íèéã õýðýãëýõäýý áîëãîîìæòîé õàíäàõ 
õýðýãòýé. Сòàíäàðòчèëñàí çàãвàðыí õувьä “õýìæëèéí 
ñòàíäàðò”-ä õàìààðäàã áîë áèчìýë ñòàíäàðòыí õувьä 
ñòàíäàðò àðãàä õàìààðч áîëíî. Эíýõ¿¿ îíцëîã ÿëãààã 
áàéíãà òîäðууëæ áàéõ øààðäëàãàòàé. 

      
 [ISO/IEC Guide 30 – 1992, 2.1] 

 
À20.1 Àòòåñòàò÷èëàãäñàí ñòàíäàðò÷èëñàí çàãâàð: 
 

“Íэг бóþó õэд õэдэн øинж ÷анарын ¿з¿¿лэлòийг ò¿¿нийг илэрõийлэõ 
нэгжийн нарийâ÷лалòайгаар нü дамжиõ боломжòой арга÷лалаар 
аòòåñòаò÷илñан, óг аòòåñòаò÷илагдñан óòгыг  òодорõой ¿нэмøилò õÿзгаар 
б¿õий эргэлзээний õамò баòалгаажóóлñан гэр÷илгээ б¿õий 
ñòандарò÷илñан загâар.” 

      [ISO/IEC Guide 30 – 1992, 2.2] 
 
À21 Òîõèðö: 
 

“Òоõирöын нºõöºлд ººрººр õэлбэл биå дааñан òóрøилòын ¿р д¿нг 
богиноõон õóгаöаанд нэг лабораòорид, нэг ажилòан ñорилòын нэг з¿йлийг 
нэг аргаар, нэг òºõººрºмж дээр øинжлэн гаргаж аâаõ нºõöºлд байгаа 
нарийâ÷лаõ óòга.” 
         

[ISO 3534-1] 
À21.1Òîõèðö (õýìæëèéí ¿ð ä¿íãèéí): 
 

“Õэмжлийн нэг нºõöºлд нэг ¿з¿¿лэлòийг дараалан õэмжиõэд гарган аâñан 
¿р д¿нгийн õоорондын зºâøººрñºн дºõ¿¿ óòга.” 

         
[IUPAC ‘Orange’ Book] 

 
À21.2 Òîõèðö (õýìæèõ õýðýãñëèéí): 
 

“Õэмжиõ õэрэгñлийн нэг ¿з¿¿лэлòийг õэмжлийн нэг нºõöºлд даâòан 
õэмжиõэд ойролöоо заалò ¿з¿¿лэõ ÷адâар.” 
        

 [IUPAC ‘Orange’ Book] 
 
À21.3 Òîõèðöûí ñòàíäàðò õàçàéëò 
 

“Òоõирöын нºõöºлд гаргаж аâñан ñорилòын ¿р д¿нг¿¿дийн ñòандарò 
õазайлò. 

  
Òайлбар:   Эíý íь òîõèðцыí íºõцºë äýõ ñîðèëòыí ¿ð ä¿íã¿¿äèéí 

òàðõàëòыí äèñпеðñèéí õýìæ¿¿ð юì. Ìºí “òîõèðцыí 
вàðèàц”, “òîõèðцыí вàðèàцыí кîýôôèцèеíò”-èéã òîõèðцыí 
íºõцºë äýõ ñîðèëòыí ¿ð ä¿íã¿¿äèéí äèñпеðñèéí õýìæýý 
õýìýýí òîäîðõîéëæ, õýðýãëýæ áîëíî.” 

        [ISO 3534-1] 
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À21.4 Òîõèðöûí õÿçãààð “r”: 
 

“95%-ийн магадлалòай òоõирöын нºõöºлд гаргаж аâñан õо¸р ñорилòын¿р 
д¿нгийн õоорондын ¿нэмлэõ¿й зºр¿¿нээñ бага бóþó òэнö¿¿ óòга.” 

 
 Òоõирö (-ын õÿзгаар)-ыг дарааõ òомú¸огоор òодорõойлно. ¯¿нд: 
 

rtr σ××= ∞ 2  
 

энд,  t∝ - ºгºгдñºн ¿нэмøилò магадлал (åрдийн ¿нэмøилò магадлал 95% 
¿åд  

¿¿ний óòга нü 1.96 байна), ν = ∞  байõ ¿åийн Ñòüþдåнòийн   
êоэôôиöиåнòийн óòга 

          σr – òоõирöын нºõöºлд õэмжñэн ñòандарò õазайлò (À20.3 õар). 
         

[ISO 3534-1] 
 
À22 Òààðö: 
 

“Òаарöын нºõöºлд ººрººр õэлбэл ñорилòын нэг з¿йлийг ººр ººр 
лабораòорид, ººр ººр ажилòан нэг аргаар, ººр ººр òºõººрºмж дээр 
øинжлэн ¿р д¿н гаргаж аâаõ нºõöºлд байгаа нарийâ÷лаõ óòга. 
 
Òайлбар:   Тààðцыí õ¿чèí òºãºëäºð òàéëàíä ººðчëºãäñºí íºõцºëèéí 

òуõàé òàéëáàð òîäîðõîéëîëòыã øààðääàã. Тààðцыã òîî 
õýìæýýíèé õувьä ¿ð ä¿íãèéí äèñпеðýýð èëýðõèéëæ áîëíî.”  

         
[ISO 3534-1] 

 
À22.1 Òààðöûí ñòàíäàðò õàçàéëò 
 

“Òаарöын нºõöºлд гаргаж аâñан ñорилòын ¿р д¿нг¿¿дийн ñòандарò 
õазайлò. 

  
Òайлбар:   Эíý íь òààðцыí íºõцºë äýõ ñîðèëòыí ¿ð ä¿íã¿¿äèéí 

òàðõàëòыí äèñпеðñèíé õýìæýý юì. Ìºí “òààðцыí вàðèàц”, 
“òààðцыí вàðèàцыí кîýôôèцèеíò”-èéã òààðцыí íºõцºë 
äýõ ñîðèëòыí ¿ð ä¿íã¿¿äèéí äèñпеðñèéí õýìæýý õýìýýí 
òîäîðõîéëæ, õýðýãëýæ áîëíî.” 

        
 [ISO 3534-1] 

 
À22.2 Òààðöûí õÿçãààð “R”: 
 

“95%-ийн магадлалòай гэж болоõ òаарöын нºõöºлд гаргаж аâñан õо¸р 
ñорилòын ¿р д¿нгийн õоорондын ¿нэмлэõ¿й зºр¿¿нээñ бага бóþó òэнö¿¿ 
óòга.” 

 
 Òаарö (-ын õÿзгаар)ыг дарааõ òомú¸огоор òооöоолно. ¯¿нд: 
 

RtR σ××= ∞ 2  
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энд,   t∝ - ºгºгдñºн ¿нэмøилò магадлал (åрдийн ¿нэмøилò магадлал  95% 
oåд  

¿¿ний óòга нü 1.96 байна), ν = ∞  байõ ¿åийн Ñòüþдåнòийн   
êоэôôиöиåнòийн óòга 

          σR – òоõирöын нºõöºлд õэмжñэн ñòандарò õазайлò (À20.3 õар). 
        

 [ISO 3534-1] 
 
À23 Õàðèóëàõ õóãàöàà 
 

“ªдººг÷ийг òогòооñон огöом ººр÷лºлòºнд орóóлаõ агøин болон õариó нü 
эöñийн òогòмол óòгын òогòооñон õÿзгаар доòор õ¿р÷ гараõ агøны 
õоорондоõ õóгаöааны инòåрâал” 

        [VIM 1984] 
 
À24 Õýìæëèéí ¿ð ä¿í: 
 

“Õэмжлээр гаргаж аâñан, õэмжиж бóй ¿з¿¿лэлòийн øинж ÷анарыг 
илэрõийлэõ óòга. 
 
Òайлбар:   “Õýìæëèéí ¿ð ä¿í” ãýäýã íýð òîìъёî õýðýãëýãäýõ ¿еä ýíý íь 

çààëò; çàñвàðëààã¿é ¿ð ä¿í; çàñвàðëàñàí ¿ð ä¿íä õàìààðч 
áàéãàà ýñýõèéã, ìºí õýä õýäýí уòãыã äуíäàæèëñàí ýñýõèéã 
òîäîðõîé áîëãîвîë çîõèíî. Õýìæëèéí ¿ð ä¿íãèéí á¿ðýí 
òàéëàíä õýìæëèéí ýðãýëçýýíèé òуõàé ìýäýýëëèéã îðууëíà.” 

       
  [VIM 1993] 

 
À25.1 Òîãòâîðòîé áàéäëûí ñîðèëò: 
 

“Ñорилòын ººр ººр ор÷инд бий болдогийн нэгэн адил ор÷ны болон/эñâэл 
ажиллагааны нºõöºлд гарñан бага õэмжээний ººр÷лºлòºд øинжилгээний 
горим õэрõэн ººр÷лºгдºж бóйг лабораòорийн õ¿рээнд ñóдлаõ ñóдалгаа. 
Òогòâорòой байдлын ñорилò нü ò¿ргэн õóгаöаанд, байнгын õэлбэрээр гар÷ 
байгаа бага õэмжээний ººр÷лºлò¿¿дийн нºлººлºл дээр ¿ндэñлэñэн 
мэдээллийг ºгнº.”  
         [AOAC – PVMC] 

 
À25.2 (Òîãòâîðòîé áàéäàë): 
 

“Шинжилгээний арга÷лалын òогòâорòой байдал гэдэг нü аргын 
¿з¿¿лэлò¿¿дийн жижиг болоâ÷ зориóдын ººр÷лºлòºд нºлººлºлд аâòаõг¿й, 
¿нэн зºâ найдâарòай заалò ºгºõ ÷адаâõийн õэмж¿¿р þм.” 
 
       [ICH Q2A, CPMP/ICH/381/95] 

 
À26 Ñîíãîõ ÷àäâàð (áóþó Òîäîðõîéëîõ ÷àäâàð) 
 

“Ñорилòын òогòооñон нºõöºлд, дээжийн найрлагад бóñад нэгдэл байгаа 
¿åд ñонирõож бóй øинжлэõ з¿йлээ онöгойлон нарийн òодорõойлоõ  аргын 
÷адâар.” 

         [NATA Tech Note 313] 
 
À26.1 Ñîíãîõ ÷àäâàð (øèíæèëãýýíä) 
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“×анарын õóâüд - ªгºгдñºн арга÷лалын дагóó нэг бодиñыг òодорõойлоõод 
бóñад бодиñ ñаад ó÷рóóлаõ õэмжээ” 
 

[IUPAC Compendum of Chemical Technology, 1987] 
 

“Òооны õóâüд – Ñаад болоõ бодиñын òоон óòгыг òодорõойлоõод 
õэрэглэдэг бóñад òомú¸олол (жиøээлбэл òогòмол, êоэôôиöиåнò, 
иòгэлö¿¿р, øалгóóр, òоо гэõ мэò)-òой õолбооòой нэр òомú¸о.”  

 
[IUPAC Compendum of Chemical Technology, 1987] 

 
À27 Ìýäðýõ ÷àäâàð: 
 

“ªдººг÷ид гарñан ººр÷лºлòºд õаргалзан õóâаагдñан õэмжиõ õэрэгñлийн 
õариó ¿йлдэл дэõ ººр÷лºлò.  
 
Òайлбар: ªäººãч ãýäýãò òуõàéëáàë õýìæèæ áуé ¿ç¿¿ëýëòèéí òîî 

õýìæýý áàéæ áîëíî. Ìýäðýõ чàäвàð íь ºäººãчèéí уòãààñ 
õàìààðч áîëíî. Эíýõ¿¿ òîäîðõîéëîëòыã õýìæèõ õýðýãñýëä, 
ìºí àãууëàìæèéí øàòëàëыí íºëººëºë çýðýã áуñàä 
øàëãууðыã òîîцîí ¿çñýíèé ¿íäñýí äýýð øèíæèëãýýíèé 
àðãàä õýðýãëýæ áîëíî.” 

 
[VIM 1984 and IUPAC ‘Orange’ Book] 

 
À28 Òîäîðõîéëîõ ÷àäâàð: 
 
 “Çºâõºн õэмжиõ гэж байгаа з¿йлийг  õэмжиõ аргын ÷адâар.” 

        [AOAC – PVMC] 
 
“Òодорõойлоõ ÷адâар гэдэг нü байж болоõ нэгдлийг øинжилж бóй з¿йлд 
òодорõойлж, ¿нэлэõ ÷адâар þм. ¯¿нд иõэâ÷лэн õолüö, дåграданò, маòриö 
зэрэг орно.” 

      [ICH Q2A, CPMP/ICH/381/95] 
 
À29 Ñòàíäàðò õàçàéëò: 
 

Ýнэ нü óòгын òарõалòын дóнджааñ òóõайн óòгóóд õэрõэн ñарниж бóй 
õэмж¿¿р þм: 

  
n øирõэг óòгын б¿õ б¿лэг з¿йлñийн õóâüд σ ñòандарò õазайлòыг дарааõ 
байдлаар òодорõойлно: 

n

x
n

i
i∑

=

−
= 1

2)( µ
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Ïраêòиêò бид б¿лэг з¿йлñийг бóñ, õарин нэг дээж øинжилдэг. Òóõайн 
дээжийн s ñòандарò õазайлò нü дарааõ байдлаар òодорõойлно: 
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À30 Íýãæ äàìæóóëàëò (Ìºðäºãäºìæ): 
 

“Òогòооñон эргэлзээòэй, òогòооñон эòалон, иõэâ÷лэн ¿ндэñний бóþó олон 
óлñын ñòандарòòай õолбогдож болоõ (ººрººр õэлбэл, õарüöóóлалòын 
òаñралòг¿й гинжин õолбоогоор) õэмжлийн ¿р д¿нгийн øинж ÷анар бóþó 
эòалоны óòга.”  

 
Òайлбар: Эíä õàìààðàõ ñòàíäàðò íь áèчìýë ñòàíäàðò áуñ, õàðèí  

õýìæëèéí ýòàëîí юì. 
       [ISO/IEC Guide 30 – 1992, 3.8] 

 
À31 ¯íýí áàéäàë: 
 

“Îлон òооны öóâрал òóрøилòааñ гаргаж аâñан дóндаж óòга ба õ¿лээн 
зºâøººрñºн ñòандарò óòгын õоорондын зºâøººрñºн дºõ¿¿ óòга. 

 
Òайлбар: ¯íýí çºв áàéäëыí õýìæ¿¿ðèéã èõýвчëýí õýвèéñýí уòãààð 

èëýðõèéëíý. ¯íýí áàéäëыã “äуíäàæèéí íàðèéвчëàë”-ààð 
èëýðõèéëäýã áàéñàí áà ¿¿íèéã цààøèä àøèãëàõã¿é.” 

           
[ISO 3534-1] 

 
À32 Õýìæëèéí ýðãýëçýý: 
 

“Õэмжиж бóй ¿з¿¿лэлòэд õамааòай óòгóóдын òарõалòыг òодорõойлж бóй 
õэмжлийн ¿р д¿нòэй õолбооòой ¿з¿¿лэлò. 

  
Òайлбар: Æèøýýëáýë, ¿ç¿¿ëýëò íь ñòàíäàðò õàçàéëò (ýñвýë ¿ðæвýð), 

ýñвýë èòãýõ çàвñàðыí ºðãºí áàéæ áîëíî. Åð íь õýìæëèéí 
ýðãýëçýý íь õýä õýäýí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñãýýñ òîãòäîã. Эäãýýð 
á¿ðýëäýõ¿¿í õýñãèéí çàðèìыã цувðàë õýìæëèéí ¿ð ä¿íãèéí 
ñòàòèñòèк òàðõàëòààð ¿íýëäýã áºãººä ìºí òуðøèëòыí 
ñòàíäàðò õàçàéëòààð òîäîðõîéëæ áîëäîã. Т¿¿íчëýí 
ñòàíäàðò õàçàéëòààð òîäîðõîéëäîã áуñàä á¿ðýëäýõ¿¿í 
õýñãèéã òуðøëàãà áуюу áуñàä ìýäýýëýë äýýð òуëãууðëàñàí 
ìàãàäëàëыí òàðõàëòààð ¿íýëíý. Õýìæëèéí ¿ð ä¿í íь 
õýìæèæ áуé õýìæèãäýõ¿¿íèé уòãыí õàìãèéí ñàéí ¿íýëýìæ 
áºãººä çàëðууëãà áîëîí ýòàëîíòîé õîëáîîòîé á¿ðýëäýõ¿¿í 
õýñã¿¿äèéã áàãòààñàí áàéíãыí íºëººíººñ ãàðч èðæ áуé 
ýðãýëçýýíèé á¿õ á¿ðýëäýõ¿¿í õýñýã òàðõàëòàíä õувь íýìðýý 
îðууëäàã íь îéëãîìæòîé юì. 

           
[VIM 1993] 

 
À32.1 Ñòàíäàðò ýðãýëçýý: 
 
 “u(xi) – ñòандарò õазайлòаар илэрõийлñэн õэмжлийн ¿р д¿нгийн эргэлзээ.” 

          [ISO GUM] 
À32.2 Íèéëáýð ñòàíäàðò ýðãýëçýý: 
 

“uñ(y) – ¿р д¿нг õэд õэдэн òоо õэмжээний óòгааñ гарган аâñан, õэмжлийн 
¿р д¿н нü эдгээр бóñад òоо õэмжээний ººр÷лºлòººñ õамааран õэрõэн 
ººр÷лºгдºж бóйг øалгаñан эдгээр бóñад òоо õэмжээний âариаö, эñâэл 
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êоâариаöын эåрэг êâадраò ÿзгóóрòай òэнö¿¿ õэмжлийн ¿р д¿нгийн 
ñòандарò эргэлзээ.” 
          [VIM GUM] 

 
À32.3 ªðãºòãºñºí ýðãýëçýý: 
 

“U – õэмжиж бóй ¿з¿¿лэлòэд õамааòай óòгóóдын òарõалòын иõ õэмжээний 
õóâаагдлыг бий болгоõ магадлалòай õэмжлийн ¿р д¿н ор÷мын мóжийг 
òодорõойлж бóй  òоо õэмжээ. 

 
Тàéëáàð 1. Тýðõ¿¿ õýñãèéã èòãýõ çàвñàðыí ò¿вøèí ýñвýë õàìðàõ 
ìàãàäëàë ãýæ ¿çýæ áîëíî. 

  
Тàéëáàð 2. ªðãºòãºñºí ýðãýëçýýãýýð òîäîðõéîëñîí èòãýõ 
çàвñàðыí òîäîðõîé ò¿вøèíã õîëáîõîä õýìæëèéí ¿ð ä¿í, ò¿¿íèé 
íèéëáýð ñòàíäàðò ýðãýëçýýãýýð òîäîðõîéëñîí òàðõàëòыí 
ìàãàäëàëыí уÿëäààòàé èëýðõèé ýñвýë äàëä òààìàãëàë 
øààðäëàãàòàé. Эíý èíòеðвàëä õàðъÿàëæ áîëîõ èòãýõ ò¿вøèíã 
çºвõºí èéì òààìàãëàë íь çºв áàéæ áîëíî ãýñýí õýìæýýíä áèä 
ìýäýæ чàäíà. 
 
Тàéëáàð 3. ªðãºòãºñºí ýðãýëçýý U-ã äàðààõ òîìъёî àøèãëàí 
íèéëáýð ñòàíäàðò ýðãýëçýý uc áîëîí õàìðууëàõ кîýôôèцèеíò k-
ààñ òîîцîîëäîã: 
 
U = k x uc   ” 

          [ISO GUM]  
 
À32.4 Õàìðóóëàõ êîýôôèöèåíò: 
 

“k - ºргºòгºñºн эргэлзээг гаргаж аâаõын òóлд нийлбэр ñòандарò эргэлзээг 
¿рж¿¿лэõ êоэôôиöиåнò. 
 

Тàéëáàð:  Õàìðууëàõ кîýôôèцèеíò k íь èõýвчëýí 2-îîñ 3-ыí 
õîîðîíä áàéäàã. 

          [ISO GUM] 
 
À33.1 Áàòàëãààæóóëàëò: 
 

“Òодорõой зориóлñан õэрэгöээ бóþó аøиглалòын øаардлага биåлñэн 
болоõыг бодиò баримò гаргаõ замаар ноòлоõ ажиллагаа.” 

           
[MNS ISO 9000:2001] 

 
À33.2 Àðãûí áàòàëãààæóóëàëò: 
 

1. Àргын øинж ÷анар òодорõойлоõ г¿йöэòгэл болон õÿзгаарлалò, мºн 
эдгээр øинж ÷анарыг ººр÷илж болоõóйö нºлººллийг òодорõойлоõ 
болон õэрõэн ºргºòгºж болоõыг òогòооõ ¿йл ÿâö. ßмар ñаад нºлºº 
байõад ÿмар найрлагаòай з¿йлд ÿмар з¿йлийг òодорõойлж болоõ âэ? 
Ýдгээр нºõöлийн õ¿рээнд даâòаö, нарийâ÷лалын ÿмар ò¿âøинд õ¿р÷ 
болоõ âэ? 

2.  Òóõайн арга зориóлалòандаа, ººрººр õэлбэл øинжилгээний òодорõой 
аñóóдлыг øийдâэрлэõэд õэрэглэõэд нийöэж бóйг магадлан øалгаõ ¿йл 
ÿâö. 
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Òайлбар: 1 íь àëèвàà áýðõøýýëã¿éãýýð àðãà áîëîвñðууëàõàä òîõèðíî. 

2 íь àðãыã òуñãàé çîðèуëàëòààð áîëîвñðууëàõàä òîõèðíî.   
Àíàëèòèк õèìèä òààðàëääàã áàòàëãààæууëàëòыí íýð 
òîìъёîíы ò¿ãýýìýë õýðýãëýý íь áàãàæ òºõººðºìæèéí ýõ 
áèчвýð юì. Áàãàæíû áàòàëãààæóóëàëòûã õуãàцààíы 
àëèвàà ¿еä òуõàéí áàãàæ ººðèéíõºº çàãвàðыí òеõíèкèéí 
¿ç¿¿ëýëòèéí äàãуу àæèë ã¿éцýòãýõ áîëîìæòîé áàéõыã 
òîãòîîõ ¿éë ÿвцыã òàéëáàðëàæ òîäîðõîéëîõîä õýðýãëýíý. 
Эíýõ¿¿ ¿éë ÿвцыã, æèøýý íь кàëèáðîвк, ýñвýë àæëыí 
ã¿éцýòãýëèéí øàëãàëòыí àðãààð õèéæ áîëíî. 

 
À34 Óòãà: 
   
À34.1 Õ¿ëýýí çºâøººðñºí ñòàíäàðò óòãà: 
 

“Õарüöóóлалòанд аøиглаõ зориóлалòаар зºâøилöñºн бºгººд дарааõ 
байдлаар  гаргаж аâдаг óòга: 
а)   øинжлэõ óõааны зар÷им дээр ñóóрилñан, онолын бóþó òогòооñон óòга; 
б)   ¿ндэñний бóþó олон óлñын зарим байгóóллагын òóрøилòын ажил дээр 
ñóóрилж онооñон бóþó аòòåñòаò÷илñан óòга; 
â)  øинжлэõ óõааны бóþó инжåнåрийн багийн иâээл доор õийгдñэн 
õамòарñан ñóдалгааны ажилд ¿ндэñлэñэн, зºâøººрñºн бóþó 
аòòåñòаò÷илñан óòга; 
г)   дээрõ а), б), â) боломжг¿й ¿åд (õэмжиж болоõóйö) òоо õэмжээний 
магадлаñан з¿йл, ººрººр õэлбэл õэмжилòээр òогòооñон б¿лэг з¿йлñийн 
дóндаж.” 

         [ISO 3534-1] 
 
À34.2 Æèíõýíý óòãà: 
 
 “ªгºгдñºн онöгой òоо õэмжээний òодорõойлолòòой нийöñэн óòга. 
 

Òайлбар: Эíý íь òºãñ õýìæëýýð ãàðãàæ àвч áîëîõ уòãà (a value) юì. 
¯¿íèé “à” òîäîðõîé áуñ ÿëãàц ãèø¿¿í íь òîäîðõîé ÿëãàц 
ãèø¿¿í “the”–ýýñ èë¿¿ “æèíõýíý уòãà”-ä õîëáîîòîé, учèð íь 
îíцãîé òîî õýìæýýíèé òîäîðõîéëîëòîä íèéцýõ îëîí уòãà 
áàéæ áîëíî. “ 

        [VIM 1993]  
 
À34.3 Áîëçîëò æèíõýíý óòãà: 
 

“Îнöгой òоо õэмжээнд õамаараõ бºгººд ºгºгдñºн зорилгод òоõирñон  
эргэлзээ б¿õий óòга. 
 
Òайлбар: “Áолзолò жинõэнэ óòга”-ыг заримдаа “òогòоогдñон óòга”, óòгын 

“õамгийн ñайн ¿нэлэмж”, “болзолò óòга” эñâэл “ñòандарò óòга” 
гэж нэрлэдэг. Èõэâ÷лэн òоо õэмжээний õэмжлийн õэд õэдэн 
¿р д¿нг болзолò жинõэнэ óòгыг òогòооõод аøигладаг.” 

         
[VIM 19093] 

À35 Øàëãàæ áàòëàõ: 
 

“Òогòоооñн øаардлага биåлñэн болоõыг бодиò баримò гаргаõ замаар 
ноòлоõ ажиллагаа”  
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        [MNS ISO 9000:2001] 
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Â õàâñðàëò –Àðãûí áàðèìòæóóëàëòûí òýìäýãëýë 
 
Шаардлага õангаñан аргын баримòжóóлалòын òóõай энэõ¿¿ óдирдамжийн 9-р 
б¿лэгò ÿрилöñан билээ. Äарааõ маÿгòыг иøлэл болгон орóóлж байна.  Ýнэ нü 
ISO 78-02 (27) дээр ¿ндэñлэñэн болоâ÷ êалиброâê, ÷анарын õÿналò болон баримò 
би÷гийн õÿналòын òóõай нэмэлò зºâлºгººг агóóлñан болно.  
 
Â0 ÍÝÌÝËÒ ªªÐ×ËªËÒ, Ä¯Í ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ ÕÓÐÀÀÍÃÓÉ   
 
Ýнэ õóраангóй õо¸р зорилгоòой. Íэгд¿гээрò, аргыг б¿õэлд нü ººр÷илж, даõин 
õэâлэõ øаардлагаг¿йгээр аргын би÷âэрò бага õэмжээний ººр÷лºлò õийõ боломж 
олгодог. Õо¸рдóгаарò, арга б¿рийн зорилгодоо нийöэж бóйд ¿å÷лэн д¿н 
øинжилгээ õийõ, мºн ¿йл ажиллагааны òóõай б¿рòгэлийг õºòºлñºн болоõыг 
õарóóлдаг. Ýнэ õóраангóй  гол òºлºâ аргын н¿¿рэн òалд, н¿¿р õаâòаñны доòор 
òалд байрлаâал зоõино. 
 
Â0.1 Ñàéæðóóëàëò 
 
Àргын би÷âэрò алиâаа ººр÷лºлòийг гараар õийõийг õ¿лээн зºâøººрдºг бºгººд 
õийñэн ººр÷лºлòийг доорõ õ¿ñнэгòэнд б¿рòгэж (гараар би÷иж орóóлж болно) 
õ¿лээн зºâøººрñºн байна. Àргын баòалгаажóóлалò даõü ººр÷лºлòийн 
нºлººллийг ñóдлан, ¿¿гээр öааøид алиâаа бэрõøээл ó÷рóóлаõг¿й байõ, мºн óг 
ººр÷лºлòийг аргын б¿õ õóóлбарò õийñэн болоõыг энэõ¿¿ õ¿лээн зºâøººрñºн 
гарын ¿ñэг ноòолно. 
 

¹ Á¿ë
ýã  

ªºð÷ëºëòèéí ìºí ÷àíàð Îãíîî  Çºâøººðñºí 

1 (жиøээ) 3.4 Урñгалын õóрдыг 1.2 мл/мин гэж 
ººр÷лºõ 

8/2/96 DGH 

     
  
Â0.2 Ä¿í øèíæèëãýý  
 
ªгºгдñºн ÿмар ÷ õóгаöаанд, аргыг õэрэглэж байгааг õ¿ñнэгòэд ¿з¿¿лñнээр эõний 
ба дараагийн д¿н øинжилгээ õийñэн õóгаöааны õооронд õарна. Ä¿н øинжилгээ 
õоорондын õóгаöааг õо¸р жил байõ нü òоõиромжòой гэж ¿здэг. 
 
Ä¿í øèíæèëãýý 
õèéñýí îãíîî 

Ä¿í 
øèíæèëãýýíèé 

ä¿ãíýëò 

Äàðààãèéí ä¿í 
øèíæèëãýý õèéñýí 

îãíîî 

Çºâøººðñºí  

    
 
 
Â1 ÃÀÐ×ÈÃ 
 
Òоõиромжòой õэлбэр:  
 
D {зар÷им}-г аøиглан (B {гадны нºлººлºл} б¿õий) C {маòриöòай} дээжинд A 
{øинжилж бóй з¿йл бóþó õэмжиж бóй õэмжигдэõ¿¿н}-г òодорõойлоõ. 
 
Â2 ÕÀÌÐÀÕ Õ¯ÐÝÝ 
 
Ýнэ б¿лэгò õэрэглэг÷ òóõайн арга нü õ¿ññэн õэрэглээнд нü òоõир÷ бóй эñэõийг 
øóóрõай õараõ боломж олгодог. Äарааõ òайлбарыг õамрóóлбал зоõино. ¯¿нд: 
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• òóõайн аргаар òодорõойлж болоõ бодиñ, нэгдэл; 
• øинжлэõ з¿йлийг òодорõойлоõ õэлбэр – òóñад нü, нийò/боломжиò гэõ мэò; 
• òодорõойлоõ гэж бóй бодиñ/нэгдэлд агóóлагдаõ дээжийн маòриö; 
• òóõайн аргыг õэрэглэж болоõ бодиñ/нэгдлийн агóóламжийн мóж; 
• аргыг ажиллóóлаõад ñаад болоõ бóþó õÿзгаарладаг мэдэгдэж бóй гадны 

нºлºº; 
• аøиглаõ òåõниê; 
• дээжийн õамгийн бага õэмжээ. 

 
Â3 ÓÐÜÄ×ÈËÀÍ ÑÝÐÃÈÉËÝÕ, ÀÞÓËÃ¯É  

ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÛ ÇÀÀÂÀÐ×ÈËÃÀÀ 
 
Íарийâ÷илñан зааâар÷илгааг õолбогдоõ б¿лг¿¿дэд ºг÷ болоõ болоâ÷ аþóл 
байгаа болон анõаарóóлга õэрэгòэй гэдэгò анõаарлаа õандóóлаõ нü з¿йòэй. Òэг 
бóöаалòыг багòаана.  
 
Äарааõ з¿йлñòэй õолбооòой алиâаа аþóлын òалаар òоõироõ анõаарóóлгыг ºгºõ 
õэрэгòэй. ¯¿нд: 

• дээжòэй õарüöаõ; 
• óóñмал, óрâалж, ñòандарò, эñâэл бóñад маòåриалòай õарüöаõ бóþó 

бэлòгэõ; 
• òоног òºõººрºмж ажиллóóлаõ; 
• ажлын ор÷ин, òóõайлбал òаòаõ ø¿¿гээòэй òóñгайлан õарüöаõ; 
• òóрøилò (òэñрэõ õÿзгаар) ÿâóóлаõ дарааллыг òогòооõ. 

 
Â4 ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎËÒ 
 
Áайнга õэрэглэддэгг¿й алиâаа нэр òомú¸ог òодорõойлоõ, боломжòой бол ÎУÑÁ 
(ISO)-ын òодорõойлолòыг õэрэглэнэ. Ýõ маòåриалааñ иø òаò. Õамааòай бол 
øинжилгээний б¿òöийг энд орóóлж болно. 
 
Â5 ÇÀÐ×ÈÌ 
 
Шинжилгээний арга òåõниê ажиллаõ зар÷мыг òайлбарла. ¯йл ÿâöын диаграмм  
(flow-chart) òóñ болж болно. Ýнэ б¿лгээñ òóõайн арга õэрõэн ажилладгийг 
õóраангóйлан õарж болоõоор би÷âэл зоõино. Òооöооны зар÷мын òалаарõ 
òайлбарыг багòаа. Àргын ажиллаõ зар÷им бóþó òооöоог òодрóóлж òайлбарлаõ 
бол õолбогдоõ алиâаа õимийн óрâал (жиøээ нü, дåриâиòаö бóþó эзэлõ¿¿ний 
арга õэрэглэж бóй ¿åд)-ыг òайлбарыг орóóл. 
Æиøээ: “Àгóóламжийг õооñон (blank) дээжийн óòгаар заñâар õийñэн дээжийн 
øингээлòэд õаргалзаõ агóóламж болон ¿¿нийг агóóламжийн êоэôôиöиåнòээр 
¿рж¿¿лñэн 6 öэгийн êалиброâêийн мóрóйнааñ гаргаж аâна.” 
 
Â6 ÓÐÂÀËÆ, ÌÀÒÅÐÈÀË   
 
Шинжилгээний ÿâöад øаардлагаòай б¿õ óрâалж бодиñ, õооñон дээж, ÷анарын 
õÿналòын дээж болон ñòандарòóóд, мºн аòòåñòаò÷илñан ñòандарò÷илñан 
загâарыг, дараа нü иøлэл õийõ зориóлалòаар дóгаарлан жагñааж би÷нэ. 
Æагñаалò:  
 

• зайлóóлаõ зааâар б¿õий алиâаа аþóлын òóõай òайлбар; 
• øинжилгээний зэрэглэл; 
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• êалиброâêад õэрэгòэй болон õарилöан õамааралг¿й багöааñ аâñан 
÷анарын õÿналòын маòåриалóóд; 

• óрüд÷илж бэлòгэõ øаардлагыг багòааñан  бэлòгэõ дараалал; 
• ñаâлалò, õадгалалòын øаардлага; 
• анõдаг÷ маòåриал, бэлòгэñэн óóñмалын ажиллаõ/õадгалаõ õóгаöаа; 
• øаардлагаòай агóóламж, w/v, w/w бóþó v/v эñэõийг òэмдэглэõ; 
• õаÿглалòын øаардлага; 
• зайлóóлаõ ¿åийн аþóл. 

 
Â7 ÁÀÃÀÆ, ÒÎÍÎÃ ÒªÕªªÐªÌÆ 
 
Òоног òºõººрºмж òóñ б¿р болон òэдгээрийг нарийâ÷лан õолбоõыг òодорõой 
òайлбарлана.  Êалиброâêийн б¿лэг болон алиâаа багажийн гарын аâлагыг  иø 
òаòñан г¿йöэòгэлийн õамгийн бага øаардлага, øалгаж баòлаõ  øаардлагыг  
жагñааж би÷нэ. Äараа нü иøлэл болоõоор дóгаарлана. Шил ñаâ ñóóлгын õóâüд 
боломжòой бол зэрэглэлийг би÷нэ (онöгой зэрэглэл õэрэглэõ нü ноòолгоо болон 
òоõирлын баòалгаа øаардаж болоõыг анõааралдаа аâаõ õэрэгэòй). Îр÷ны 
øаардлагыг (òаòаõ ø¿¿гээ гэõ мэò) орóóлна. 
 
¯йл ÿâöын диаграмм õэрэглэõ нü òóñòай байж болно. 
  
Â8 ÄÝÝÆËÝËÒ ÁÀ ÄÝÝÆ 
 
Ýнэ б¿лэгò дээжний òóñгай òºлºâлºгººнд òóñгаж болоõ дээж ñонголòын òóõай 
аâ÷ ¿зээг¿й болно.  
 
Ëабораòорид дээжийг õ¿лээн аâñны дараа øинжилгээний ñорüöыг õэрõэн 
аâаõыг нарийâ÷лан òодорõой òайлбарлана. Õадгалалò, агааржóóлалò óñòгалын 
òалаар òóñгаõ õэрэгòэй.  
 
Ýнэõ¿¿ ¿å øаò нü онöгой õ¿ндрэлòэй байâал òóñгай эêñòраêöлаõ арга байж 
болоõ þм.  
 
Â9 КÀËÈÁÐÎÂКÀ 
 
Шинжилгээний ¿йл ÿâöын øийдâэрлэõ õэñгийг òодорõойлно. Ýдгээрийг  нарийн 
ажилбар, êалиброâêоор õÿнана. Äээр ºгºгдñºн õолбогдоõ б¿лгээñ иø òаòна. 
 
Òоног òºõººрºмжийн êалиброâêийг òóñгана – þóнд êалиброâê õийõ õэрэгòэй, 
õэрõэн, þóгаар ÿмар õóгаöаанд? Êалиброâê õийõ õэмжигдэõ¿¿ний õолбогдоõ 
нэгж дамжóóлаõ боломжийг зааж ºгнº. 
 
Â10 ×ÀÍÀÐÛÍ ÕЯÍÀËÒ 
 
ßмар õэлбэрийн ÷анарын õÿналò ÿâóóлдаг, ïарò øинжилгээ õийõэд ÿâóóлаõ 
÷анарын õÿналòын даâòамж, даâаõ/óнаõ øалгóóр, óнаñан ¿åд аâаõ арга õэмжээ 
зэргийг òайлбарла. Äээр ºгºгдñºн õолбогдоõ б¿лгээñ иøлэл õийнэ. 
 
Â11 ÀÐÃÀ×ËÀË 
 
Шинжилгээний арга÷лал (дараалал)-ыг òайлбарлаж, дóгаарлаñан óрâалж бодиñ, 
багаж òºõººрºмж зэргийг багòаан ºмнºõ б¿лг¿¿дээñ иøлэл õий. Àрга÷лалын 
÷óõал ¿з¿¿лэлò¿¿д (öаг õóгаöаа, òåмïåраòóр)-ийг илэрõийлэõдээ êалиброâêийн 
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б¿лгийн õолобгдоõ õэñгээñ иøлэл аâна. Шинжилгээний дарааллын алü õэñэгò нü 
÷анарын õÿналò, êалиброâêийн арга÷лал г¿йöэòгэõийг зааж ºгнº.  
 
Â12 ÒÎÎÖÎÎ 
 
¯р д¿нг òооöоолоõ òомú¸ог, б¿õ нэр òомú¸ог нü òодорõой òодорõойлж 
гаргалгааны õамò би÷нэ. Шалгаж õÿнаõ øаардлагóóдыг зааж, ÷анарын õÿналòын 
øаардлагаòай õолбон иøлэл òаòна. 
 
Â13 ¯Ð Ä¯ÍÃ ÈËÝÐÕÈÉËÝÕ, ÒÀÉËÀÃÍÀÕ ÀÐÃÀ×ËÀË 
 
¯р д¿нг õэрõэн òайлагнаõыг, òóõайлбал òооны õóраангóйлал, эöñийн нэгж: 
±эргэлзээ, иòгэõ заâñарыг заана. 
 
Â14 ÍÎÐÌÀÒÈÂ ÈØËÝË 
 
Àргад ñóóрü мэдээлэл ºгñºн алиâаа иøлэл. CHEMABS ôормаò õэрэглэâ. 
 
Â15 ÀÐÃÛÍ ÁÀÒÀËÃÀÀÆÓÓËÀËÒ (-ûí Õàâñðàëò) 
 
Áаòалгаажóóлалòанд õэрэглэõ ºгºгдлийн õэмжээнээñ øалòгаалан энэ õэñэгò 
жагñаан ¿з¿¿лэõ нü òоõиромжòой байж болно, эñâэл òóñгай ôайл рóó иøлэл 
õийж болно. Æиøээ нü: Äээр дóрüдñан Á¿лэг 3 “Õамраõ õ¿рээ”-д òэмдэглэñэн 
øóгаман мóжийн õóâüд ºгºгдлийг энэõ¿¿ õаâñралòанд бóþó эñâэл мóжийг õэрõэн 
байгóóлñныг ¿з¿¿лэõ òóñгай ôайлд орóóлбал зоõино. 
 
Â16 ÕÝÌÆËÈÉÍ ÝÐÃÝËÇÝÝ (-íèé Õàâñðàëò)  
 
Àргад õамаараõ эргэлзээний гол эõ ¿¿ñâэрийг òодорõойлж, òогòооñон óòгыг  
жагñаана. Òэдгээрийг õарüöангóй бага гэж ¿здэг òóл эöñийн òооöоонд 
õэрэглэдэгг¿й. Íийò эргэлзээг õэрõэн гаргаж аâñан òайлбарынõ нü õамò 
жагñааâал зоõино. Èл¿¿ нарийâ÷илñан болоâñрóóлалòыг õарилöан óÿлдааны 
ôайлд орóóлж болно. 
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Ñ õàâñðàëò - EURACHEM Àæëûí õýñýã 
 
Ýнэõ¿¿ óдирдамжийг ажлын õэñэгò орñон дарааõ õ¿м¿¿ñ øóóдангаар õарüöаõ 
замаар болоâñрóóлñан. ¯¿нд: 
 
Íýð    Áàéãóóëëàãà 
 
Prof P de Bievre  IRMM, Belgium 
Dr D Boettger  Hoechst AG, Germany 
Dr C Eastwood  Zeneca Specialties, UK  
Prof J Hlavay   University of Veszprem, Hungary 
Mr M Holmgren  SP, Sweden (Eurolab Secretariat) 
Dr W Horwitz   Food and Drug Administration, USA 
Dr M Lauwaars  AOAC International, The Netherlands 
Dr B Lundgren  SP, Sweden 
Prof L Massart  Vrije Universiteit Brussel, Belgium 
Prof J Miller   University of Loughborough, UK 
Dr J Morkowski  EMPA, Switzerland 
Dr B te Nijenhuis  Working Party on Analytical Chemistry (Secretary), The  

Netherlands 
Ms B Nyeland  National Environmental research Institute, Denmark 
Dr R Philipp   BAM, Germany 
Dr P Radvila   EMPA St Gallen, Switzerland 
Prof J Smeyers-Verbeke Vrije Universiteit Brussel, Belgium 
Dr R Stephany  RIVM, The Netherlands 
Dr M Suchanek  Prague Institute of Chemical Technology, Czech Republic 
Ms C Vandervoorst  Dr L Willems Instituut vzv, Belguim 
Dr H Verplaetse Ministry of Ecomonic Affairs – Central Laboratory, 

Belgium 
Ms H Wallien   VTT, Finland 
Dr M Walsh   The State Laboratory, Ireland 
Prof W Wegscheider Leoben University of Mining & Metallurgy, Austria 
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