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КОВИД-19-тэй тэмцэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Олон
улсад Стандартын байгууллагууд хэрхэн ажиллаж байгаа
талаарх мэдээллийг хүргэж байна.
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БНХАУ-ын Стандартын байгууллага (SAC) нь халдварт
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар стандартын
мэдээлэл агуулсан цахим хуудас бий болгожээ. Тус
цахим хуудсанд БНХАУ-ын үндэсний стандартын
жагсаалтад хамрагдах халдварт өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх бүтээгдэхүүний жагсаалт, халдвараас
урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой БНХАУ болон
гадаадын стандартын харьцуулсан мэдээлэл оруулсан
байна. Түүнчлэн БНХАУ-ын үндэсний стандартын
жагсаалтыг англи хувилбараар авах боломжтой аж.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.sac.gov.cn/sacen/FAC
руу орж авна уу.

КАНАД УЛС, SCC
(Канадын стандартын зөвлөл)
Дэлхийн эмнэлгийн хэрэгслийн эрэлт хэрэгцээг хангахын
тулд үйлдвэрлэлийн чиглэлээ өөрчлөн шинэ бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэж байгаа компани, үйлдвэрлэгчдэд туслах,
мөн COVID-19 тахал өвчинтэй холбоотой бизнесийн
тасралтгүй байдал, хямралын менежментийг даван
туулахад туслах зорилготой стандартуудыг олж авах
боломжийг Стандарт боловсруулагч байгууллагууд
олгож байна. SCC нь энэ мэдээллийг засгийн газар
болон аж үйлдвэрийн салбарын гарын авлага болгон
нэгтгэсэн байна

www.youtube.com/ Стандарт, хэмжил зүйн газар
www.masm.gov.mn/TV Стандарт, хэмжил зүйн газрын цахим телевиз
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МОНГОЛ УЛС, MASM
ИТАЛИ УЛС, UNI

(стандарт, хэмжил зүйн газар)

(Италийн стандартын байгууллага)

Эмнэлгийн зориулалттай хамгаалах хувцас, гар ариутгалын
шингэний дор дурдсан стандартуудыг өнөөдөр Монгол
Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөж байна. Үүнд:

2020 оны 3-р сарын 18-нд UNI нь хамгаалах хэрэгслийн
болон эмнэлгийн салбарын 14 стандартыг цахим
хуудсандаа байршуулжээ (CEN ба ISO-ын зарим баримт
бичгүүдийг шинэчилсэн). Энэхүү шийдвэр нь халдварт
өвчинд хамгийн их өртсөн Бергамо мужийн Ломбардия
хот болон бусад орон нутгийн засаг захиргааны
байгууллагууд тэдний нийлүүлэлтийн хэрэгцээг
нэмэгдүүлэх, халдварыг хязгаарлах зорилготой
үйлдвэрүүд (нэхмэл болон оёдол)-ийг амны хаалт
үйлдвэрлэх чиглэлээр үйлдвэрлэлээ өөрчлөхөд нь
туслах зорилготой юм.

БРАЗИЛ УЛС, ABNT
(Бразилийн Техникийн Стандартын холбоо)
Бразилийн Техникийн Стандартын холбоо (ABNT) нь
эрүүл мэндийн үйлчилгээнд ашиглах тэргүүлэх чиглэл
гэж тодорхойлсон эмнэлгийн хэрэгслийн үйлдвэрлэх,
импортлох олж авахтай холбоотой техникийн стандарт
уушгины аппаратны нийт 32 техникийн стандартыг
нийгэмд үнэ төлбөргүй олгов. Энэхүү 32 үнэгүй
техникийн стандартыг ABNT виртуал дэлгүүрээс болон
ABNT Catálogo сайтаас шууд үзэх боломжтой.

БЕЛЬГИ УЛС, NBN
(Белгийн стандартчиллын товчоо)

•

MNS 6623-1:2016 Эрүүл мэндийн зориулалттай нэг
удаагийн хэрэгсэл. 1-р хэсэг. Малгай. Техникийн
шаардлага,
• MNS 6623-2:2016 Эрүүл мэндийн зориулалттай
нэг удаагийн хэрэгсэл. 2-р хэсэг. Амны хаалт.
Техникийн шаардлага,
• MNS 6623-3:2016 Эрүүл мэндийн зориулалттай нэг
удаагийн хэрэгсэл. 3-р хэсэг. Халаад. Техникийн
шаардлага, Мэс заслын ариун халаад,
• MNS 6623-4:2016 Эрүүл мэндийн зориулалттай
нэг удаагийн хэрэгсэл. 4-р хэсэг. Гутлын өмсгөл.
Техникийн шаардлага.
• MNS 6828:2020 Амны даавуун хаалт. Техникийн
шаардлага
• MNS
6159:2010
Этилийн
спиртийн
гар
халдваргүйжүүлэгч гель. Ерөнхий шаардлага
• MNS 6407:2013 Халдваргүйжүүлэлтийн явуулын
байранд тавих техникийн ерөнхий шаардлага
• MNS 6408:2013 Халдваргүйжүүлэлтийн суурин
байранд тавих техникийн ерөнхий шаардлага
Эдгээр стандартуудыг http://estandard.gov.mn/standart
вэб хуудаснаас уншиж, ашиглах боломжтой. Дэлгэрэнгүйг
51-263860 утсаар Стандартын мэдээлэл, лавлагааны
төвтэй холбогдон лавлаарай.

NBN нь амны хаалт, хувийн хамгаалалтын хэрэгслийн
бүлэг стандартуудыг үзэх боломжтой цахим хуудсыг
бий болгожээ. Тус NBN платформоор дамжуулан
байгууллагууд нэн шаардлагатай бүлэг стандартуудыг
түргэн шуурай үзэх боломжтой болсон юм. www.nbn.
be/nl/nieuwsberichten/gratis-normen-voor-mondmaskers хаягаар орж үзээрэй.

ФРАНЦ УЛС, AFNOR
(Францын стандартын байгууллага)
АFNOR санаачилсны дагуу тэргүүлэх чиглэлийн
мэргэжилтнүүдийн
зөвлөмжид
үндэслэн
шинэ
хамгаалалтын маск хийх техникийн шаардлагын
баримт бичгийг боловсруулсан юм. AFNOR Spec - Barrier masks нэртэй уг баримт бичгийн 1.0 хувилбарыг
үнэгүй татаж авах боломжтой.
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СТАНДАРТЧИЛЛЫН
БАЙГУУЛЛАГУУД
ЦАР ТАХЛЫН ЭСРЭГ
НЭГДЭЖ БАЙНА

Гуравдугаар сарын 26-нд болсон “Их 20”-ийн удирдагчдын
дээд хэмжээний уулзалтын үеэр G20 удирдагчид энэхүү
COVID-19 цар тахал өвчинтэй тэмцэхэд дэлхий нийтийн
хүчин чармайлт, эв нэгдэл, олон улсын хамтын ажиллагаа
урьд урьдынхаас ч илүү чухал шаардлагатай байгааг хүлээн
зөвшөөрч, чухал ач холбогдолтой эмнэлгийн хэрэгсэл,
хөдөө аж ахуйн болон ба бусад бараа үйлчилгээний хил
дамнасан шилжилтийг хэвийн явуулах үүрэг амлалт авсан
байна. Иймээс дэлхий нийтийг хамарсан COVID-19 тахлын
үед олон улсын стандартын байгууллагууд цар тахлын
үед ажиллах менежментийн тогтолцоо, техник хэрэгсэл,
нэг удаагийн хувцас, ариутгалын бодистой холбоотой
стандартын мэдээллийг нээлттэй мэдээлж байна.
Монгол Улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг
Стандарт, хэмжил зүйн газарт гадаад хамтын ажиллагаатай
олон улс, бүс нутаг, гадаад орны стандартчиллын
байгууллагуудаас цар тахлын үед ажиллах удирлагын
тогтолцоо, техник хэрэгсэл, нэг удаагийн хувцасны
стандартуудын жагсаалтаа ирүүлж, үнэ төлбөргүй унших,
ашиглах боломж бүрдүүлсэн. Үүнд:

1. Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)
Хамгаалах хэрэгсэл, сэхээн амьдруулах, уушгины амьсгалын
тоног төхөөрөмж, эрсдэл, ослын үеийн удирдлагын
тогтолцооны 20 гаруй стандартыг https://www.iso.org/
covid19 хаягаас уншиж танилцах боломжтой.

2. Олон улсын цахилгаан техникийн комисс (IEC)
Амьсгалын тоног төхөөрөмжийн 5 стандартыг https://
webstore.iec.ch/webstore хаягаас дугаараар эсхүл “Access
to key standards for critical care ventilators” гэж хайлт хийж
үзэх, холбоо барьж үнэ төлбөргүй хүлээн авах боломжтой.

3. Европын стандартчиллын байгуулллага (CEN)
https://www.cencenelec.eu/news/press_releases/pages/pr2020-003.aspx Хамгаалах хэрэгслийн 11 стандартыг CENгишүүн байгууллагуудын вэб хаягаас үнэ төлбөргүй татаж
авах боломжтой

4. Хятадын стандартын байгууллага (SAC)
Европын стандарттай харьцуулсан судалгааг стандарт
боловсруулах албан хэрэгцээнд зориулан англи хэлээр
ирүүлсэн бөгөөд стандартуудыг www.sac.gov.cn/sacen/FAC
хаягаас үзэж танилцах боломжтой.

5. Материалын сорилт туршилтын Америкийн
нийгэмлэг (ASTM)
Хамгаалах хувцас, ариутгалын бодисын холбогдолтой 20
гаруй стандартыг https://www.astm.org/COVID-19/хаягаас
уншиж танилцах боломжтой.
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MNS 6828:2020 АМНЫ ДААВУУН ХААЛТ
ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА СТАНДАРТ БАТЛАГДЛАА
COVID-19 халдварын цар тахал дэлхий дахинаа эрчимтэй
тархахын хэрээр нэг удаагийн амны хаалтны хомсдол
үүсч эхлээд байна. Монгол Улсын хувьд эрүүл мэндийн
зориулалттай нэг удаагийн малгай, амны хаалт, халаад,
гутлын өмсгөл зэргийг үйлдвэрлэдэг ч түүхий эдээ 100
хувь импортоор оруулж ирдэг. Одоогоор түүхий эдийн
нөөц багасч татан авахад тодорхой хугацаа шаардагдаж
байгаа тул олон дахин хэрэглэдэг амны хаалтыг хэрэглээнд
нэвтрүүлэх шаардлага үүсч байна.
Энэ шаардлагын үндсэн дээр олон дахин хэрэглэх амны
даавуун хаалтны стандартыг боловсруулж, батлуулах
зорилго бүхий ажлын хэсгийг Стандарт хэмжил зүйн
газрын даргын тушаалаар байгуулсан юм.
Ажлын хэсэг шуурхай ажилласны үр дүнд СХЗГ-ын даргын
2020 оны гуравдугаар сарын 13-ны өдрийн тушаалаар “MNS
6828: 2020, Амны хаалт. Ерөнхий шаардлага” стандарт
батлагдлаа. Энэхүү стандартаар агаарын бохирдол,
амьсгалын замын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх,
тархалтыг бууруулах зориулалт бүхий олон дахин хэрэглэх
амны даавуун хаалтны чанарыг шалгах, баталгаажуулах,
хаяглах, савлах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг
тогтоосон байна.
Ажлын хэсэгт Монгол Улсын Шадар сайдын ажлын алба,
Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Стандарт
хэмжил зүйн газар, Халдварт өвчин судлалын үндэсний
төв, Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль зэрэг төрийн
болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл орж ажилласан
юм.
Ингэснээр ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах,
халдвар тархахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор
стандартад нийцсэн олон дахин угааж хэрэглэх амны
даавуун хаалтыг дотоодын нөөц бололцоог ашиглан
үндэсний үйлдвэрлэгчид бөөнөөр үйлдвэрлэх боломж
бүрдэж байна.
Уг “MNS 6828:2020, Амны хаалт. Ерөнхий шаардлага”
стандарт нь стандартчиллын олон улсын болон үндэсний
үйлдвэрлэгч, сорилт, шинжилгээний байгууллагуудын
хамтын ажиллагааны үр дүн боллоо гэж Монгол Улсын
Шадар сайдын ажлын албанаас дүгнэсэн билээ.
Стандартыг www.estandard.gov.mn вэб хуудсаас бүрэн
эхээр нь үзэж танилцана уу.

стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын газар
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Стандартын мэдээ
“Лабораторийн биоаюулгүйн
зэрэглэл. Ерөнхий шаардлага”
MNS 6518:2019 стандарт
шинээр баталлаа

Өнөө үед дэлхий дахинаа молекул биологи, генетик,
микробиологи, эм биобэлдмэл, биотехнологийн
чиглэлийн
лабораториудын
биоаюулгүйн
зэрэглэлийг тогтоох шаардлагууд тавигдаж байна.
Энэхүү стандартад дурдсан үзүүлэлт, шаардлага нь
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан
“Лабораторийн биоаюулгүй байдлын гарын
авлага”-ыг үндэслэсэн болно.
Лабораторийн биоаюулгүйн зэрэглэл. Ерөнхий
шаардлага MNS 6518:2019 стандартад:
•

Биоаюулгүй үйл ажиллагааг хангах дүрэм
журам, заавар, тэдгээрийн хэрэгжилтэд
тавигдах шаардлага;
• Биоаюулгүй байдлыг хангах лабораторийн
тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлага;
• Лабораторийн байр, түүний гадаад болон
дотоод орчин, нөхцөл байдалд тавигдах
шаардлага;
• Биоагентуудтай болон химийн бодис урвалжтай
харьцах, хог хаягдлын менежментэд тавигдах
шаардлага;
Хүний нөөцийн чадавх, лабораторийн ажилчдын
биоаюулгүй байдлын талаарх мэдлэгт тавигдах
шаардлага зэрэг үзүүлэлт, хэм хэмжээг тодорхой
зааж өгсөн болно.

Олон улсын стандартын
байгууллагын Стандартчиллын
техникийн хороонд идэвхтэй
гишүүнээр элслээ
Стандарт, Хэмжил зүйн газрын дэргэдэх орон тооны бус
Аялал жуулчлалын стандартчиллын техникийн хороо
/ТХ-40/ нь Олон улсын стандартын байгууллагын
дэргэдэх Аялал жуулчлалын стандартчиллын техникийн
хороо/ТС 228/-нд 2020 оны 3 дугаар сараас идэвхтэй
гишүүнээр ажиллаж эхэлсэн. Идэвхтэй гишүүн болсноор
Олон улсын стандартын байгууллагаас боловсруулж буй
аялал жуулчлалын салбарын стандартад санал, шүүмж
өгөх, тухайн стандартчиллын техникийн хорооны үйл
ажиллагаанд оролцох, туршлага судлах, Олон улсын
стандартын байгууллагаас баталсан аялал жуулчлалын
салбарын стандартыг Монгол улсад нэвтрүүлэх,
нутагшуулах гэх мэт давуу талтай юм.
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Стандартын мэдээ

Монгол Улсад аялал жуулчлалын салбар 1990-ээд оноос
хойш хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаанд тулгуурлаж
идэвхтэй хөгжиж эхэлсэн. Сүүлийн үед жилд дунджаар
470 мянга гаруй гадаадын жуулчин хүлээн авч байгаа
бөгөөд эдгээрийн 36 хувь нь байгаль орчин, 28 хувь
нь нүүдлийн уламжлалт соёл ахуйг сонирхдог гэсэн
судалгааны дүн гарсан. Мөн сүүлийн үед адал явдалт
аялал жуулчлалын төрлийн хэлбэрүүдийг ихээхэн
сонирхож байна. Өнөөдөр жуулчлалын чиглэлээр
манай улсад 270 тур оперотор, 487 зочид буудал, 499
жуулчны бааз, 388 гэр буудал үйл ажиллагаа явуулж
байгаа бөгөөд энэ нь орон нутаг, улс орны эдийн засагт
өгөөжөө өгдөг.

Амралтын газар, жуулчны
баазад тавих ерөнхий шаардлага
MNS 6043:2019 стандарт
шинэчлэгдэн батлагдлаа

Жуулчлалын салбарын хөгжилд стандарт нь чухал
үүрэгтэй бөгөөд тусгай хамгаалалттай байгалийн
цогцолбор газар нутагт явуулах үйл ажиллагаанд
хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах
зохицуулалтыг журамладаг.
БОАЖЯ-аас 2018 онд Хөвсгөл нуурын байгалийн
цогцолборт газарт үйл ажиллагаа явуулж буй 142
иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага, гэр буудлын үйл
ажиллагаанд нэгдсэн хяналт шалгалт хийхэд багагүй
зөрчлүүд илэрсэн бөгөөд анхаарах шаардлагатай
зарим асуудлын хүрээнд жуулчны бааз, резорт, гэр
буудлын үйлчилгээ тус бүрээр стандартуудыг шинэчлэн
боловсруулж байна.

Энэхүү асуудлын хүрээнд “MNS 6043:2019,
Амралтын газар, жуулчны баазад тавих ерөнхий
шаардлага” стандартыг шинэчиллээ.
Шинэчлэн баталсан стандартын агуулгад 20-оос дээш хүн
хүлээн авах хүчин чадалтай, мөн цэвэрлэх байгууламж,
хог хаягдал ангилан ялгах цэг, усны сан бүхий газрын
онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүс, усны эх
үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх, ус
ашиглах дүгнэлт гаргуулах, ус ашиглах зөвшөөрөл авах,
усны эх үүсвэр худаг, оролтын шугам хоолой бүрт усны
тоолуур суурилуулах, эрчим хүчний хэрэглээний 20-оос
багагүй хувийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах, хүнсний
түүхий эд бүтээгдэхүүнийг эрүүл ахуй, ариун цэврийн
шаардлагын дагуу тээвэрлэж хадгалдаг, үйлчилдэг
байх, галын аюулгүй байдлыг хангах, гал унтраах анхан
шатны багаж зэвсэглэмжтэй байх, шуурхай албаны
автомашин хүрэлцэн очих, нэвтрэхэд саадгүй байх
боломжоор хангагдсан байх зэрэг шаардлагууд нэмж
тусган баталсан.
СХЗГ-ын дэргэдэх орон тооны бус Аялал жуулчлалын
стандартчиллын техникийн хороо.
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Борооны ус хуримтлуулах систем.
Хэрэглээний дүрэм.
MNS BS 8515:2019 стандарт
шинээр батлагдлаа

Усны тухай хуулийн 23.1 дэх заалт, Барилгын тухай
хуулийн 6.2.2 дахь заалт, УИХ-ын 2010 оны 24
дүгээр тогтоол “Усны үндэсний хөтөлбөр”-ийн
3.5.11, 6.2 дахь заалт, Монгол Улсын Засгийн Газрын
2010 оны 38 дугаар тогтоол, 2011 оны 89 дүгээр
тогтоолоор баталсан Евро стандартыг нутагшуулах
хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, Засгийн газрын
2009 оны 74 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Барилга
байгууламжийн норм, норматив баримт бичгийн
ерөнхий тогтолцоо барилгын норм норматив
боловсруулах сан”-ын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
зэргийг үндэслэн Их Британи, Умард Ирландын
Нэгдсэн Вант улсын BS 8515:2013 стандартыг орчуулан
үндэсний стандартаар батлуулав. Өнөөдөр дэлхий
улс орнуудад төдийгүй манай улсад борооны усыг
хуримтлуулах, хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага ихээр
тавигдаж байна. Энэ асуудал нь жил бүр багасч
байгаа гүний усны нөөцийг хэмнэхэд ихээхэн ач
холбогдолтой. Энэхүү стандартаар иргэн аж ахуйн
нэгж, байгуулагын хэрэгцээнд ундны бус зориулалтаар
борооны усыг цуглуулах, хуримтлуулах, түгээх
системийн зураг төсөл боловсруулах, байгууламжийг
байгуулах, шалгах, засвар үйлчилгээ хийхэд суурь
зөвлөмж болох юм.
СХЗГ-ын дэргэдэх орон тооны бус Байгаль орчны
стандартчиллын техникийн хороо.

Транс тосыг ерөнхийд нь байгалийн болон үйлдвэрийн аргаар
гаргаж авсан гэж хоёр ангилж үздэг. Байгалийн гаралтай
транс тос нь хивэгч амьтны гэдсэнд үүсч, түүний мах, сүүнд
бага хэмжээгээр агуулагдаж байдаг.Харин үйлдвэрийн аргаар
гаргаж авсан транс тосыг 20 дугаар зууны эхээр ургамлын
гаралтай шингэн тосыг устөрөгчжүүлэн хатууруулах замаар
гарган авсан маргарин төрлийн бүтээгдэхүүн бөгөөд энэ
төрлийн бүтээгдэхүүнийг хүнсний бусад үйлдвэрлэлд туслах
түүхий эдээр хэрэглэх болсон. Гэвч сүүлийн үед энэхүү
үйлдвэрийн аргаар гаргаж авсан тосны хэрэглээнээс үүдэн
зүрх судасны өвчлөл ихэсч байгаа талаар судалгааны дүн
гарсан бөгөөд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ
төрлийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхгүй байхыг зөвлөмжилж,
2023 он гэхэд транс тосны хэрэглээнээс халах арга хэмжээг
хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Дэлхийн улс орнууд дээрх
зорилттой холбоотойгоор хүнсний үйлдвэрлэлд хэрэглэж
байгаа транс тосны агууламжийг хоёр хувиас хэтрүүлэхгүй
байхаар хуульчилж эхэлсэн. Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх
транс тосны хэмжээг тодорхойлон шошгод нь тусгах талаар
MNS 6648:2016, Хүнсний сав боодлын шошгололтод тавих
шаардлага стандартад заасан хэдий ч транс тосны хэмжээг
нь бичихийн тулд агууламжийг тодорхойлох ёстой. Уг ажлыг
хэрэгжүүлэхэд стандарт, тоног төхөөрөмж, боловсон хүчин
хэрэгтэй.

MNS 6826:2020 Хүнсний бүтээгдэхүүн
Ханаагүй тосны хүчлийн транс
изомерийн агууламж тодорхойлох
нил улаан туяаны спектрометрийн
аргын стандарт батлагдлаа

чанар - бидний зорилт

ОЛОН УЛСЫН
АУДИТЫН ҮНЭЛГЭЭНД
АМЖИЛТТАЙ
ХАМРАГДЛАА

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Стандарт, хэмжил зүйн
газар анх 2015 онд Чанарын удирдлагын тогтолцооны олон
улсын ISO 9001 стандартыг үйл ажиллагаандаа амжилттай
нэвтрүүлж Францын баталгаажуулалтын байгууллага /AFNOR/-аас гэрчилгээг хүлээн авсан. Үүнээс хойш хамгийн
сүүлд 2018 онд давтан үнэлгээнд хамрагдсан болно.
Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын онцгой комиссоос
Короновирус урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд
2020 оны 3 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд Францын
баталгаажуулалтын байгууллага /AFNOR/-ын ээлжит
давтан үнэлгээнд алсын зайнаас амжилттай хамрагдсан
бөгөөд энэ удаагийн үнэлгээ нь Стандарт, хэмжил зүйн
газраас гадна анх удаа орон нутгийн Стандарт, хэмжил
зүйн 20 хэлтэс хамрах хүрээнд багтаж байгаагаараа онцлог
юм. Орон нутгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсүүдээс
Төв, Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн
хэлтсүүд сонгогдон үнэлгээнд хамрагдсан байна.
Тус аудитын үнэлгээгээр эрх зүйн орчны шинэчлэл,
түүнчлэн эрсдлийг хэрхэн үнэлж бууруулах арга хэмжээ
авсан байдал, сонирхогч талын хэрэгцээ шаардлагыг бий
болгосон, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх
чиглэлээр ямар арга хэмжээ авч ажилласан талаар онцлон
авч үзжээ.
Стандарт, хэмжил зүйн газар нь байгууллагынхаа үе шат
бүрт тогтолцоог сайжруулах алхамыг хийснээр нийгэм,
эдийн засаг, аж үйлдвэр, худалдааны хөгжилд үзүүлэх
стандартчилал, хэмжил зүйн салбарын бодит үр дүнг
бий болгох, төр, хувийн хэвшил, хэрэглэгч хоорондын
итгэлцлийг нэмэгдүүлж, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд
чухал нөлөөтэй юм.

СХЗГ-ын дэргэдэх орон тооны бус Хүнсний шинжилгээний
стандартчиллын хорооны нарийн бичгийн дарга Д.Даваасүрэн

Иймд транс тосны агууламжийг сүүлийн үеийн тоног
төхөөрөмж болох нил улаан туяаны спектрофотометр багажаар
тодорхойлох MNS 6825:2020 шинэ стандартыг Шинжлэх
ухааны академийн Хими, химитехнологийн хүрээлэнгийн
эрдэмтэн судлаачид боловсруулан батлуулсан. Энэхүү
шинээр боловсруулсан стандартад эхний ээлжинд гурилан
бүтээгдэхүүнд агуулагдах транс тосны хэмжээг тодорхойлох
аргыг тусгасан ба цаашид хамрах хүрээг өргөсгөн шинэчлэл
хийхээр төлөвлөж байна. Та бүхэн дэлгэрэнгүй танилцахыг
хүсвэл www.estandard.gov.mn хуудсаас харна уу.
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БРЭНД ГЭЖ ЮУ ВЭ?
ТҮҮНИЙГ ХЭРХЭН ҮНЭЛЭХ ВЭ?

чанар - бидний зорилт

Доктор Кадлер энд болзошгүй хүндрэл үүснэ хэмээн үзсэн юм.
Түүний хэлж буйгаар асуудлын гол нь “санхүү болон маркетинг нэг
ижил хэлээр ярьдаггүй”. Маркетинг нь брэндийн зардлыг зөвтгөн
тайлбарлахад анхаардаг бол санхүү нь тэдгээрийг хянахад чиглэдэг.
Энэ хоёрын аль аль нь брэндийг зардал бус санхүүгийн гол хөрөнгө
болгон авч үзэхийн тулд хамтарч ажиллах шаардлагатай.
Тиймээс нэг компанид ихэвчлэн зөрүүтэй байдаг энэхүү хоёр чиг
үүргүүд брэндийн талаарх нийтлэг ойлголт руу хэрхэн ойртох вэ?
Доктор Бобби Ж. Калдер энэ талаарх өөрийн ойлголтоо хуваалцав.
ISOfocus: Брэнд гэх ойлголтод яагаад брэндийг үнэлэх үнэлгээ
чухал вэ?
Бобби Ж.Калдер: Брэнд нь компанийг зах зээл дээрх бусад
компаниудаас онцгойрон ялгагдахад туслах нэр, томъёо, лого бүхий
өвөрмөц дүр дүрслэлийг гаргасан байдаг. Брэнд нь арилжааны эсвэл
ашгийн төлөө бус байж болох хэдий ч бүх брэндийн гол үүрэг нь
зах зээлд танигдах аж ахуй нэгж, байгууллагыг бий болгох явдал
бөгөөд энэ нь хэрэглэгчдийн үзэл бодлоор бүтээгдэхүүний үнэ цэнийг
нэмэгдүүлдэхэд оршино. Тиймээс брэнд гэдэг нь хэрэглэгчдийн
хувьд бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбогдох ойлголт, үр нөлөө болон
туршлага юм. Харин компанийн хувьд брэндийн гол зорилго бол
үнийн бодлого, багасгасан зардал, их хэмжээний эсвэл давтан
худалдан авалтыг өөртөө татах замаар бэлэн мөнгөний урсгалыг
нэмэгдүүлэхэд оршино.
Брэнд нь үйлдвэр, барилга байгууламж, бүтээгдэхүүнээс ялгаатай
нь биет бус хөрөнгө юм. Брэндэд барааны тэмдэг, үйлчлүүлэгчдийн
жагсаалт гэх мэт бодит үнэ цэнэтэй зүйлс байж болох ч брэндийн
анхдагч утга нь биет бус байдаг.
Компанид ирэх эдийн засгийн үр ашиг нь хэрэглэгчдийн хандлага,
сэтгэгдэлээс шууд харилцан хамааралтай байдаг.

Б

Биет бус хөрөнгө болох брэндийг хэрхэн таньж, үнэлэх вэ гэдэг
сорилт нь ISO 20671 стандартыг бий болгоход чиглүүлсэн юм.
рэндийн гүйцэтгэлийг үнэлэх бие даасан, бодитой
систем зайлшгүй шаардлагатай. Үүнийг ажил хэрэг
болгоход ISO-ийн хоёр стандарт тус болно.

Брэнд нь компанийн хувьд стратегийн гол хүчин зүйл
байж болохыг ихэнх нь хүлээн зөвшөөрдөг. Гэхдээ түүнийг
яг хэрхэн үнэлдэг вэ? Үйлдвэр, оффис эсвэл дэлгүүрийн
лангуу мэт бодит эд зүйлсээс ялгаатай нь брэнд бол
материаллаг бус зүйл бөгөөд энэ нь ердийн нягтлан бодох
бүртгэлийн стандартуудад сорилт болдог.
ОУСБ-ын ISO/TC 289 Брэндийн үнэлгээний стандартын
техникийн хорооны дарга, доктор Бобби Ж.Калдер саяхан
гаргасан ISO 20671, “Брэндийн үнэлгээ-Зарчим ба үндэс
суурь” стандартад брэндийн хүч чадлыг хэмжихэд тавигдах
техникийн шаардлага, аргачлалыг хэрхэн тусгасан тухай
тайлбарласан юм. Энэхүү стандарт нь брэндийн санхүүгийн
үнэлгээнд голлон анхаарсан ISO 10668, “Брэндийн үнэлгээ Брэндийн мөнгөн үнэлгээнд тавигдах шаардлага”
стандартын хамрах хүрээг улам дэлгэрүүлж өгсөн юм.
Эцсийн үр дүнд ISO 20671 стандарт нь брэндийн уламжлалт
тооцооллын хандлага дахь ойлголтын зөрүүг шийдвэрлэхэд
туслах зорилготой юм.
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Ерөнхийдөө брэнд мэт биет бус хөрөнгө нь улам бүр эдийн засгийн ач
холбогдолтой болж байна. ДНБ-ий тайланд албан ёсоор дурдаагүй
ч ихэнх хөгжингүй орнуудад биет бус хөрөнгийн үнэ цэнэ нь биет
хөрөнгөөс өндөр байдгийг эдийн засагчид тогтоожээ. Түүнчлэн
амжилттай яваа компани биет бус хөрөнгөөрөө амжилт багатай
компаниас ялгардаг.
Энэхүү макро нөхцөл байдал нь брэндийг компанийн үнэ цэнэ
бүтээх үйл явцын нэг хэсэг гэж үзэх, санхүү бүртгэл, эдийн засгийн
уламжлалт байдлыг эвдэх шаардлагатайг харуулж байна.
Тиймээс маркетинг ба санхүүгийн хуваалтыг холбох шаардлага
тулгараад удаж байна. Нийгмийн мэдээллийн хэрэгсэл, гар утасны
мобайл апликейшн, санхүүгийн дэмжлэг авах гэх мэт үйл ажиллагаа
нь брэндийг бий болгоход тусладаг боловч брэнд нь хэрэглэгчийн
сэтгэлгээнд байдаг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хэрэглэгчийн худалдан
авах шийдвэрт нөлөөлөх брэндийн “хүч чадал” хэдий чинээ их байх
тусам тухайн брэнд нь компаний санхүүгийн хөрөнгө болох үнэ цэнэ
нь төдий чинээ нэмэгдэнэ. Компаниуд брэндийн хүчин чадал, түүний
эдийн засгийн үр ашигт оруулсан хувь нэмрийг үе үе үнэлж байх
хэрэгтэй. Энэхүү үнэлгээнд тулгуурлан брэнд бүтээх үйл ажиллагаанд
хөрөнгө оруулах талаар илүү сайн шийдвэр гаргах боломжтой.
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Яагаад ISO, Олон улсын стандартын байгууллагаас
брэндийн үнэлгээнд зориулж техникийн хороо
байгуулахаар болсон бэ?
Одоогийн байдлаар брэндийг үнэлэх олон маркетингийн
хэмжигдэхүүнүүд (ойлголт, санал болгоход бэлэн байх гэх
мэт) байдаг. Гэхдээ хэрэглэгчдэд чухал брэндийн үнэ цэнийг
тухайн компанид бий болгосон үнэ цэнэтэй холбохоор
хуваалцсан эсвэл хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүрээний ажил
байхгүй байна.

ISO/TC 289 стандартын ISO-ийн
техникийн хорооны дарга, доктор
Бобби Ж.Калдер

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ХУВЬД БРЭНД
ГЭДЭГ НЬ ТЭДНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБОСОН СЭТГЭГДЭЛ,
ДАВУУ ТАЛ БОЛОН ТУРШЛАГА ЮМ.

ISO 10668 Брэндийн үнэлгээ-Брэндийн мөнгөний үнэлгээнд
тавигдах шаардлага стандартыг санхүүгийн үнэлгээний
үүднээс авч үзсэн. Гэвч энэ нь цар хүрээний хувьд
хязгаарлагдмал гэдэг нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Үүнд
үнэлгээний гурван аргыг онцолсон юм. Зах зээлийн арга
барил нь тухайн брэндийг харьцуулах боломжтой өөр
брэндийн үнэтэй харьцуулан авч үздэг. Орлогын арга
барил нь тухайн брэндийг ашиглавал компаний хувьд
ирээдүйд олох мөнгөн урсгалын өнөөгийн үнэ цэнийг
ашигладаг. Гибрид арга нь тухайн брэндийн лицензийг
өөр аж ахуйн нэгжээс авах байсан тохиолдолд төлөх
шаардлагатай болох байсан рояалтид үндэслэн рояалти
чөлөөлөх аргыг ашигладаг. Манай техникийн хороо
брэндийг үнэлэх өргөн хүрээг бүрдүүлэх үүднээс ISO 20671,
Брэндийн үнэлгээ-Зарчим ба үндэс суурь стандартыг
боловсруулсан. ISO 20671 стандарт нь брэндүүдтэй харьцах
харьцааг оновчтой болгох, дотоод шийдвэр гаргагч, гадаад
хөрөнгө оруулагчдад брэндийн үнэ цэнийн талаар илүү
нарийвчлалтай мэдээлэх боломжийг олгохын тулд ашигтай
байхаар боловсруулагдсан. Түүнээс гадна компаниудын
хувьд эдийн засгийн эрсдлийг бууруулах хэрэгцээ хэвээр
байгаа тул брэндийн үнэ цэнийг тодорхойлох боломжтой
байх нь энэ тал дээр ашиглах өөр нэгэн чухал хэрэгсэл юм.
ISO 20671 бол брэндийг үнэлэх анхны олон улсын
стандарт юм. Та энэхүү стандартын үндсэн зарчмуудыг
тайлбарлаж өгөхгүй юу?
Хэрэв Олон Улсын Стандартын байгууллага (ISO)нь USB
кабель зэрэг бүтээгдэхүүний чанарын тал дээр ажиллаж
чадаж байвал брэндийн хувьд яагаад болохгүй гэж?
Брэндийн үнэлгээний стандарт нь ISO-ийн дараагийн алхам
юм. Орчин үед бүтээгдэхүүн борлуулагчид брэндийн талаар
дүн шинжилгээ хийх, харилцан ойлголцох олон аргуудтай
байдаг бөгөөд компаниуд ч өөрсдийн аргачлалаараа их
зөрүүтэй байдаг. Заримдаа бид борлуулагчид өөрсдийн
бүтээгдэхүүнээ сурталчилахдаа этгээд үг хэллэг хэрэглэснээр
хамгийн муу жишээ болдог. Энэ нь гадны хэрэглэгчдээс
гадна өөрсдийн компанийхныг хүртэл төөрөгдүүлдэг
байна. ISO 20671 стандарт нь энэхүү төөрөгдлийг арилгахад
туслах, хүн бүр хэрэглэж болох тодорхой нэр томьёо,
ойлголтуудыг гарган өгч байна.

чанар - бидний зорилт

Гол зарчим бол байгууллагуудын хувьд энэ ажлын хүрээнд
үндэслэн маркетинг борлуулагчид, тэдний брэндийн
талаарх үзэл бодлыг дотоодын хөрөнгө оруулалт ба
засаглалын үйл явцтай уялдуулж, энэ мэдээллийг гадны
хөрөнгө оруулагчдад тайлагнах арга замыг судлах явдал
юм. Тиймээс ISO 20671 стандарт нь брэндийн үнэ цэнээ
өсгөхийг хүссэн компани, байгууллагуудад хэрэгтэй бөгөөд
эхлэх цэг нь юм. Ирээдүйд энэхүү үйл явцыг гүйцэтгэж
буй компаниудтай хамтран илүү тодорхой стандартыг
боловсруулж гаргах зорилготойгоор санхүүгийн болон
санхүүгийн бус арга хэмжээний талаарх нийтлэг ойлголтыг
өгч байгаа юм.

МАРКЕТИНГ БА САНХҮҮГИЙН
ХУВААГДСАН БАЙДЛЫГ
ХОЛБОЖ ӨГӨХ ХЭРЭГЦЭЭ
ШААРДЛАГА ҮҮСЭЭД УДАЖ
БАЙНА.

Эдгээр стандартыг цаашид хэрхэн хэрэгжүүлэхээр
зорьж байна вэ?
Үндсэндээ ISO 20671 стандарыг брэндийнхээ үнэ цэнийг
илүү үр дүнтэй үнэлэхийг хүсч буй бүх компаниуд хэрэглэх
боломжтой. Энэ стандарт нь яг одоогийн байдлаар бүх
бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тохируулсан байх
шаардлагагүй. Эхний ээлжинд ерөнхий тодорхойлолтууд,
ажлын хүрээг тохирч, дараа нь илүү тодорхой удирдамж
дээр ажиллах нь чухал юм. Урт хугацааны туршид энэ
ажил нь бизнесийн ирээдүйд тулгарч буй олон асуудалд
нийцэж магадгүй гэж би бодож байна. Жишээлбэл,
компаниуд зөвхөн өмчлөгч, хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд
үнэ цэнэ нэмэгдүүлэх тал дээр үү? эсвэл бүх оролцогч
талуудад үнэ цэнэ бий болгоход анхаарлаа төвлөрүүлэх нь
зүйтэй юу? гэсэн асуудал яригдаж байна. Үүний аль нь ч
зөв талтай. Миний бодлоор брэнд нь ирээдүйн компанид
энэхүү хоёр чиглэлийн хоёуланг нь бүрдүүлж өгч чадна
гэсэн санаааг авч үзэж болно. Компаниуд хэрэглэгчдийн
брэндийн талаарх санаа бодолд тогтвортой байдал болон
бусад бүтээлч зорилтыг уялдуулан нийцүүлсэн брэндийг
бий болгож чадна. Ийм брэндүүд нь илүү хүчтэй байх
бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдэд илүү өндөр үр өгөөж өгөхөөс
гадна сонирхогч, оролцогч талуудад ч мөн нийгмийн
хөрөнгийн хэлбэрээр өгөөжтэй байна.

ISOfocus сэтгүүлээс орчуулсан ТГ-ын гадаад харилцааны мэргэжилтэн Ш.Тэгшжаргал,
ХМОНХ ажилтан Д.Мөнхжин
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шаардлага бол объектив тал нь хэмжлийн эталон, тоног
төхөөрөмж, баримт бичиг, орчны нөхцөл зэрэгт тавигдах
шаардлагууд болно. Үүнд хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
хангасан нотолгоо нь “гэрчилгээжилт”-ийн системийн ойлголт
юм. Бүтээгдэхүүний болон үйл ажиллагааны гэрчилгээжилтийн
систем нь бараг бүх түвшинд буюу хэмжил зүйн тухайд бол
хэмжлийн лаборатори хоорондын, хэмжлийн лабораториудын
системийн хооронд /итгэмжлэлийн систем хооронд/, Засгийн
газрын болон байгууллагуудын хооронд, олон улс хоорондын
хэмжлийн үр дүнгийн харилцан ойлголцлыг бүрдүүлж
байдаг. Хэмжил зүйн салбарт эхний алхамд техникийн талын,
дараа нь итгэмжлэлийн системийн техникийн тэнцвэртэй
байх шаардлагатай. Тэгвэл хэмжил зүй, чанар хангалт,
гэрчилгээжилтийн системийг хэмжил зүйд хэрхэн дижиталчлах
вэ? Шинэ ухагдахуун, менежемент нэвтэрч байна. Хэмжил
зүй, хэмжилт болон хэмжлийн үр дүнг боловсруулах ажлыг
тоон системд шилжүүлснээр олон боломжийг нээж байна.

ДИЖИТАЛЧЛАЛ ба
ХЭМЖИЛ ЗҮЙ

Шинжлэх ухаан, техникийн дэвшил нь нийгэм, эдийн
засгийн системд шинэ технологи, нэр томъёог нэвтрүүлж
үйлдвэрлэл, үйлчилгээн дэх бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааны
хөгжлийг улам шинэ түвшин рүү улам бүр түлхэн оруулж
байна. Энэ бүхний гол хөдөлгөгч хүчин нь мэдээж бодит
болон бодит бус үр ашиг юм.
Смарт технологи нь өөрөө технологийн нэг шийдэл
бөгөөд түүнийг шийдэх хэрэгсэл нь мэдээлэл, өгөгдлийг
тоон хэлбэрт шилжүүлэх дижитал технологи байна. Үйл
ажиллагаа улам багцлагдаж, хялбаршиж, хүний оролцоо
багасаж байна. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хялбар, үр
ашигтай, зөв шийдэх менежемент, цахим мэдээлэл түгээх,
солилцох, тоон өгөгдөл түүний туршилт, боловсруулалт, үр
дүнгийн тооцоолол, хяналт, дүн шинжилгээ гээд бүх ажлын
хэлхээ “дижитал технологи”-оор хялбарчлагдаж байна.
Байгууллагууд дижитал систем/мэдээллийн урсгалын тоон,
үсгэн дамжуулалт/-ийг нэвтрүүлж дижиталчлалд шилжиж
байна.
Үндсэндээ шинэ техник, технологи нь бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний аливаа тооцоолол, хяналт түүгээр дамжин
хүрэх хүртээмж, үр ашгийг нэмэгдүүлж зарцуулагдах цаг
хугацааг хэмнэх, орон зайг ойртуулж бодит болон бодит бус
зардлыг хэмнэх эцсийн зорилготой ч энэ бүхэнд тавигдах
гол шалгуур нь мэдээж чанар хангалтын систем юм. Зөв
шийдэл, зөв менежементийн үндсэн дээр бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны чанар хангалтыг үндсэн 2
хүрээнд авч үзвэл:
• Үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх субъектийн хүрээнд,
• Үйл ажиллагаа болон түүнд ашиглагдах объектуудын
хүрээнд.
Жишээлбэл хэмжил зүйн үйл ажиллагаанд батлагдсан
стандарт, баримт бичигт үндэслэн хэмжил зүйн үйл
ажиллагааны чанар хангалтыг бүрдүүлж байна. Субъектив
тал нь хэмжил гүйцэтгэж буй ажилтан түүнд тавигдах
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Хэмжил зүйн үйл ажиллагаанд одоогийн түвшинд
дижиталчлалыг нэвтрүүлснээр гарах үр дүнг авч үзье:
• Нэг ажилтны эсвэл хэрэглэгчийн зүгээс хугацаа их орсон
мэдээлэл, харилцааг энгийн нэг программ ашиглан нэг
цаг магадгүй нэг минутын дотор хийх боломжтой болно,
• Мэдээллийн аюулгүй байдал сайжирна. Чухал бичиг
баримт, тооцоолол, чухал мэдээлэл алдагдах аюулаас
сэргийлж дижитал хэлбэрт шилжүүлж болно;
• Хэмжилзүйн үйл ажиллагааны систем хоорондын мэдээлэл
болон хэмжих хэрэгслийн нэгдсэн тоон судалгаа, график
дүрслэл, хэмжлийн өгөгдөл боловсруулалт, үр дүнг
хянах, харьцуулах, хэмжил зүйн олон төрлийн статистик
үзүүлэлтүүдийг цуглуулах, мэдээллийн сан үүсгэх, төсөл,
хөтөлбөр, судалгаанд ашиглах гэх мэт хөгжлийн хурдыг
нэмэгдүүлэх боломжууд бүрдэнэ;
• Тухайн улс дотор, цаашлаад бүс нутаг болон олон улсын
хэмжил зүйн байгууллага хоорондын мэдээллийн нэгдсэн
сүлжээнд холбогдох гэх мэт.
Цаашид дижиталчлалаар:
•
•
•
•
•

Эталон төхөөрөмж өгөгдлөө өөрөө өгч, боловсруулах уу?
Хяналтыг шийдэж болох уу?
Гэрчилгээжилтийг шийдэх үү?
Хүний нөөц багасах уу?
Технологид дамжуулалт тасалдах, хүний харилцаанд
өөрчлөлт орох гэх мэт нь эргээд мэдээллийн тасалдалт
үүсгэж болох уу?
• Технологийн хөгжил өндөрсөх тусам эрсдлийн өнцөг
ихсэх магадлалтай юу? гэх мэт асуулдыг шийдэх үү?
Тэгэхээр дижиталчлалыг хэмжил зүйд хэрхэн яаж хэрэгжүүлэх
нь стратегийн бодлого, менежментийн дижиталчлал бөгөөд
мөн л шалгуур нь чанар байх нь ойлгомжтой.
Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн
ахлах мэргэжилтэн Д.Бадамханд
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ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАН, ӨВЧТӨНД ISO СТАНДАРТЫН ДАГУУ АНХААРАЛ ХАЛАМЖ ТАВЬЖ АЖИЛЛАХ НЬ
чанар - бидний зорилт

Хамгаалах
хэрэгслийн хувцас

Хүчил төрөгч
дамжуулах
төхөөрөмж

Аюулгүй ажиллагаа
ба гүйцэтгэл
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Эмнэлгийн тоног
төхөөрөмж

Чанарын болон эрсдийн
менежмент

чанар - бидний зорилт
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