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ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР

МЭНДЧИЛГЭЭ

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН

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

менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлж, хөгжүүлэх
чиглэлээр манлайлж байгаа аж ахуйн нэгж,
байгууллагыг шалгаруулан Монгол Улсын Засгийн
Газрын шагнал “Үндэсний чанарын шагнал”аар шагнах арга хэмжээг 5 дахь жилдээ зохион
байгуулж байна.

Дэлхийн олон улс орны хөгжлийн тэргүүлэх
зорилтуудын нэг нь чанар байдаг бөгөөд тухайн
улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг
хурдасгах, олон улсын зах зээлд өрсөлдөх бренд
бүтээгдэхүүнийг таниулахад чанар онцгой чухал
үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг тэдгээр улс орнууд
чанарын өдрөөрөө дамжуулан бизнес эрхлэгчид
болон ард иргэддээ мэдээлж, чанарын мэдлэгийг
сурталчилдаг байна.

Чанарын болон байгаль орчны удирдлагын
тогтолцоо, хүнсний аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн
аюулгүй
ажиллагааны
зэрэг
олон
улсын
менежментийн стандартыг үйл ажиллагаандаа
нэвтрүүлсэн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн тоо
жил ирэх тусам эрчимтэй нэмэгдэж байгаа нь
сайшаалтай юм.

Энэхүү өдөрт зориулсан арга хэмжээг манай улс
17 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа бөгөөд энэ
жилийн Дэлхийн чанарын өдөр, Үндэсний чанарын
долоо хоногийг “ЧАНАР-АМЖИЛТЫН ТҮЛХҮҮР”
уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр шийдвэрлэсэн.
Дээрх арга хэмжээний хүрээнд Стандарт, хэмжил
зүйн газар нь Монголын Үндэсний Худалдаа Аж
Үйлдвэрийн Танхимтай хамтран Монгол Улсад
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байр
нэмэгдүүлэх чиглэлээр үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж,
хэрэглэгчдийг чанартай, аюулгүй, баталгаатай
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр хангах, үндэсний
үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг
дээшлүүлэх, экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг
орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, чанар, байгаль
орчин, хүнсний аюулгүй байдлын болон бусад

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016 оны 344
дүгээр тогтоолоор батлагдсан Үндэсний чанарын
хөтөлбөр,
түүний
зорилтуудыг
хэрэгжүүлэн
ажиллаж, төр, хувийн хэвшлийн үр ашигтай хамтын
ажиллагаанд тулгуурлан олон нийтийн оролцоог
хангахад бизнес эрхлэгчдийн идэвх, оролцоо нэн
чухал юм. Иймд чанарыг дэмжсэн төрөл бүрийн
арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллахыг нийт
аж ахуйн нэгж, байгууллага, бизнес эрхлэгчдэд
хүсэхийн зэрэгцээ Дэлхийн чанарын өдрийн баярын
мэндийг хүргэж, та бүхэнд ажлын амжилт хүсье.

Стандарт, хэмжил зүйн
газрын дарга 			
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Чанарыг бүтээсэн
100 жил

Үндсэн хэрэгсэл
Чанарын менежмент
Хяналт шалгалтын үе
Уолтер Шевартын хэрэгслүүд
нь хяналтын үйл ажиллагааг
илүү үр дүнтэй болгов.
Өөрчлөлт, хяналтын бүдүүвч
зургийг нэвтрүүлсэн.

Жозеф Журан нь Журан гурвалыг
зохиосон. Япончууд У Эдвардс
Демингийн улсаа сэргээн
хөгжүүлэхэд оруулсан хувь нэмэрт
нь хүндэтгэл үзүүлэх зорилгоор
Деминг шагналыг бий болгосон.

Доктор Каору Ишикава
чанарын үндсэн долоон
хэрэгслийн хэрэглээг онцолж
гаргаж ирэв. Хяналтын
хуудас, хяналтын бүдүүвч
зураг, урсгал диаграмм,
парето диаграмм, гистограм,
загасан нуруун диаграм ба
цэгэн диаграм.

Хог хаягдлыг бууруулах

Чанарын дугуйлангууд

Тайичи Охно “Яг цагтаа”
системийг “Toyota”-д
нэвтрүүлсэн. Хог хаягдлыг
ялгах, цаг хугацааны тактик,
стандартчилагдсан ажлын
бүдүүвч зураг болон бараа
бүртгэл бууруулах ойлголтыг

Асуудлыг шийдвэрлэхэд
багаар ажиллахыг чухалчлах
нь мэргэжлээс илүү нэр хүнд

хөгжүүлсэн.

олсоор байв.

Үйлдвэрлэлийн
ажлын урсгал жигдрэв
“Toyota” үйлдвэрлэлийн
систем нь 1970-аад оны
алтан стандарт болов.
Канбан, 5S, харагдахуйц
(үзүүлэн) менежмент,
стандартчилагдсан ажил
нь улам нэр хүндтэй
болов.

ЧАНАРЫГ БҮТЭЭСЭН 100 ЖИЛ
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f Quality

r

Chartered Quality Institute (CQI) нь чанарын менежментийн салбарын үүсэл хөгжлийн 100 жилийн ойгоо
Дэлхийн чанарын өдрөөр бахархалтайгаар тэмдэглэж байна.

y celebrating its centenary, plus the heritage and evolution of the quality management discipline in the
2019. Celebrate good governance, assurance, continuous improvement and leadership with us.

Дефектгүй
төлөвлөгөө
Филип Кросби
урьдчилан сэргийлж
алдааны түвшинг
Basic tools
нойллох санааг
Dr Kaoru Ishikawa elevated the
танилцуулсан.
use of the seven basic tools
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control
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Agile manifesto

Зохион байгуулалтын

Agile аргачлал нь тэргүүлэх
Defect-free
plan
дээд түвшин
Organisational excellence
чиглэлийн шилжилтийг
Agile manifesto
Philip Crosby introduced
Байгууллагын гүйцэтгэлийг
The EFQM Business Excellence
concepts of prevention and
бий болгосон:
Үйл methodology
явцаас
The Agile
сайжруулах
ажлын
хүрээг
Model (European Foundation
zero-defects. The British
created a shift in priorities:
илүү хүнээ чухалчлах,
EFQM for Quality Management) was
Standardsтогтоож
Institutionөгөхөөр
also
people over process, working
баримтжуулалтаас
designed to give organisations
publishedБизнесийн
quality systems
solutions over documentation,
дээд түвшиний
илүү
ажлын
шийдэл,
a framework to improve their
standardзагвар
BS 5750,(Европын
the
adaptability over plan,
чанарын
төлөвлөгөөнөөс
илүү дасан
performance.
predecessor of the ISO 9000
collaboration
over contract.
менежментийн сан) анх
series.
зохицох чадвар, гэрээнээс
зохиогдов.
илүү хамтын ажиллагаа.
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Production workflow
The Toyota Production System
became a gold standard in
the 1970s. Kanban, 5s, visual
management and standardised
work became more prominent.

Six Sigma
Motorola implemented the
Six Sigma methodology as
developed by Bill Smith and
Bob Galvin.

Change management
John Kotter emphasised the
‘human’ side of change in change
management. Lean production
continued to gain momentum
after being applied to service
sectors in 1991.

201 9

Industry 4.0
With the rise of smart factories,
big data, the Internet of things
and artificial intelligence,
transparency, accountability and
ethical decision-making become
vital for quality.

Зургаан сигма

Өөрчлөлтийн менежмент

Аж үйлдвэр 4.0

Билл Смит, Боб Галвин нарын
боловсруулсан зургаан сигма
аргачлалыг “Моторолла”

Жон Коттер өөрчлөлтийг
менежмент дэх өөрчлөлтийн
хэсэгт “хүн”-ийг онцолсон. Хог
хаягдлыг бууруулах үйлдвэрлэл
(Lean production)-ийг 1991
онд үйлчилгээний салбарт
нэвтрүүлсний дараа эрчимтэй
нэмэгдсээр байв.

Ухаалаг үйлдвэрүүд, том өгөгдөл
(big data), юмсын интернет
(internet of things), хиймэл оюун
ухаан нэмэгдснээр ил тод байдал,
тооцоолол, ёс зүйн шийдвэр гаргах
нь чанарын үзүүлэлтийн гол чухал
хэсэг болов.

хэрэгжүүлэв.

hursday 14 November 2019

Tell us about the most influential quality improvement in the
last 100 years and how you will be celebrating #WQD19.

Орчуулсан: Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын
газрын ахлах мэргэжилтэн Л.Золзаяа
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ТАНИН МЭДЭХҮЙ

ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР

ТОХИРЛЫН БАТАЛГААНД ЗААВАЛ ХАМРУУЛАХ
БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Мал, амьтны
гаралтай
бүтээгдэхүүн

Ургамлын
гаралтай
бүтээгдэхүүн

Хүнсний бэлэн
бүтээгдэхүүн;
согтууруулах болон
согтууруулах бус ундаа,
цуу; тамхи болон тамхи
орлуулагч

Хуванцар болон
түүгээр хийсэн
зүйлс; хаймар
(каучук) болон
түүгээр хийсэн
зүйлс

Үндсэн металл
болон үндсэн
J
металлаар
хийсэн зүйлс
=

Мод болон модон
эдлэл; модны нүүрс;
үйс болон үйсэн
эдлэл; сүрлэн,
сийрсэн, эсвэл
сүлжих бусад
материалаар хийсэн
зүйлс; сагсан зүйлс
ба сүлжээсэн бусад
эдлэл

Чулуу, гипс, цемент,
шөрмөсөн чулуу,
гялтгануур, эсвэл
тэдгээртэй төстэй
материалаар хийсэн
зүйлс; керамик эдлэл;
шил болон шилэн
эдлэл
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Арьс, ширэн түүхий эд,
боловсруулсан арьс шир,
үслэг арьс болон тэдгээрээр
хийсэн эдлэл; суран эдлэл
болон тоног хэрэгсэл; аяны
хэрэгсэл, эмэгтэй хүний цүнх
болон түүнтэй төстэй уут сав;
мал амьтны өлөн гэдсээр
хийсэн зүйлс (төөлүүр хорхойн
утаснаас бусад)

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ

Эрдэс
бүтээгдэхүүн

Аж үйлдвэрийн
төрөл бүрийн
бараа

Машин тоног төхөөрөмж
болон механик
төхөөрөмж; цахилгаан
хэрэгсэл; тэдгээрийн эд
анги; дуу бичих, сэргээх
төхөөрөмж, телевизийн
дүрс, дуу бичих болон
сэргээх төхөөрөмж,
тэдгээрийн эд анги,
тоног хэрэгсэл

Химийн болон
түүнтэй холбоотой
үйлдвэрийн
бүтээгдэхүүн

Нэхмэлийн
материал болон
нэхмэл эдлэл

Модны, эсвэл бусад
целлюлозон ширхэгт
материалын зутан;
сэргээн боловсруулсан
(хаягдал болон өөдөс)
цаас, эсвэл картон;
цаас болон картон,
тэдгээрээр хийсэн
зүйлс

ТАНИН МЭДЭХҮЙ

ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР

ТОХИРЛЫН БАТАЛГААНД ЗААВАЛ ХАМРУУЛАХ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Үсчин

Алжаал тайлах
иллэг

Жуулчны бааз,
амралтын газар

Гоёлын гоо
засал
J

Халуун ус

Зочид
буудал

Чийрэгжүүлэлтийн
төв

Нийтийн
хоолны газар

J

Хими
цэвэрлэгээ

Хүнсний
дэлгүүр, хүнсний
бүтээгдэхүүний
бөөний худалдаа

=

Хүүхдийн
зуслан

Бассейн

Саун

J

Нийтийн
тээвэр

Хүүхдийн
тоглоомын
газар

Шуудан

=

2018 оны 10-р сарын 3-ны өдөр Засгийн газрын 291 тоот тогтоолоор тохирлын баталгаанд
заавал хамруулах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалтыг баталсан. Та бүхэн энэхүү QR код
бүхий линкээр орж уг жагсаалтын бүрэн эхтэй танилцах боломжтой.
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CQI

-ИЙН

100 ЖИЛИЙН ОЙ
1919 онд CQI (Шаталсан чанарын институтChartered Quality Institute) байгуулагдсанаас хойш
салбарынхаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанараар
тэргүүлж байгаа билээ Өнгөрсөн зуун жилийн
хугацаанд CQI төлөвшсөн чанарын менежментийн
дэг журмын хувьсал өөрчлөлт, тэмдэглэлт ойгоо
бахархалтайгаар тэмдэглэж байна.
Тус институтыг үндэслэн байгуулагчид дэлхийн 1-р
дайны дараа 1919 онд зэвсгийн үйлдвэрлэлд согогтой
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг зогсоох зорилгоор
Техникийн хяналтын нийгэмлэгийг байгуулсан.
Зуун жилийн туршид түүний гишүүнчлэлийн хүрээ
нь зэвсгийн байцаагчдаас инженерүүд, чанарын
хянагчаас чанарын мэргэжилтнүүд, төрөл бүрийн
салбарт үйлдвэрлэгчээс, автомашин, эрүүлийг
хамгаалах, барилгын салбар хүртэл хүрээгээ тэлсэн.

Өнөөдөр чанарын мэргэжилтнүүд дэлхий даяар
байгууллагын хүрээнд сайн засаглал, байнгын
сайжруулалт, манлайлал, баталгааг бий болгож
байна.
CQI-ийн Гүйцэтгэх захирал Винсент Десмонд
хэлэхдээ: «Манай зуун жилийн түүх нь CQI-ийн
тэмдэглэлт үйл явдал бөгөөд сүүлийн 100 жил дэх
чанарын менежмент болон чанарын мэргэжлийн
нийгмийг хангасан ашиг тусыг дэмжих гайхалтай
боломж. Бүх чухал тэмдэглэлт өдрүүдийг тэмдэглэдэг
ч гэсэн бидний 100 жил бол дан ганц өнгөрснийг бус
ирээдүйд ямар байх ёстойгоо хэлэлцэх боломж. 1919
оноос хойш дэлхий хэрхэн өөрчлөгдсөн мөн чанарын
менежментийн дэг журам хэрхэн хариу үзүүлсэн
талаар авч үзье. Техникийн хяналтын холбоог
үндэслэсэн гишүүд нь өнөөгийн дэлхийн худалдаа,
технологи болон нийгмийн өөр өөр дэг журмуудыг
танихгүй гэдэгт би итгэлтэй байна. Мөн тэд чанарын
мэргэжлийн хүрээлэл болон багаж, хэрэгсэл өсөн
дэвжиж тэдгээр өөрчлөлттэй хэрхэн дасан зохицсон
талаар хараад гайхширна гэж бодож байна.

Орчуулсан:
Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын
газрын ахлах мэргэжилтэн Л.Золзаяа
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“ХҮНСНИЙ
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЧАНАР,

АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН
МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО”-НЫ
ТАЛААР ӨГҮҮЛЭХ НЬ:

Х

үнсний бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй
байдлын менежментийн тогтолцоо нь
дотоодын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний
өрсөлдөх чадварыг дэлхийн зах зээлд таниулах
арга зам төдийгүй хүн ардын эрүүл мэндийн
баталгаа болсон байна. “Техникийн зохицуулалтын
баримт бичиг”-ийн шаардлагад нийцүүлэн хүнсний
бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүйн байдлыг хангахдаа
“Эгзэгтэй цэгийн аюултай байдлыг шинжлэн хянах”
НАССР тогтолцоог нэвтрүүлэхийг чухалчлан авч үзэх
болсон. Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн эрчимтэй
хөгжил нь нэг талаас хүний өдөр тутмын амьдралыг
хөнгөвчилж байгаа мэт боловч дахин нөхөн
сэргээгдэх боломжгүй нөхцөл байдал экологийг
доройтуулдаг. Энэ нь хүмүүсийн эрүүл мэндэд
сөргөөр нөлөөлж, амьдралын хэв маяг, зохисгүй,
тэнцвэрт бус тэжээллэг хооллолтын байдалд хүргэж
байна. Ихэнх тохиолдолд вируст өвчин, гэдэсний
халдварууд, хүнд хэлбэрийн хордлого хүний
дархлааг сулруулж, архаг євчлөлтөд хүргэх аюултай.
Хоол тэжээл нь хүний эрүүл мэндийг хамгаалах,
хүүхдийн болон өсвөр үеийнхний өсөлт хөгжил,
аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, насанд
хүрэгчдийн хөдөлмөрийн чадавхи болон идэвхтэй
урт наслалтыг дэмжих тул бүтээгдэхүүнийхээ
чанар, аюулгүй байдалд анхаарч ажиллахыг хүнс
үйлдвэрлэгчдэд олон улсын стандартаар дамжуулан
зөвлөмжилсөн байдаг. Тохирлын үнэлгээний нэр
томьёог хүнс үйлдвэрлэгчдэд зориулсан удирдамж
гэж авч үзэх боломжтой. Оросын Холбооны Улс
болон Монгол улсын Стандартчилал, техникийн
зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн
тухай хуульд ”Техникийн зохицуулалтын баримт
бичиг”-ийг бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг
хангуулах үйл явцыг хянах, мониторинг хийх явцад

төрийн оролцоог хангуулах чухал үүрэгтэй баримт
бичиг болохыг хуульчилсан байна. “Бүтээгдэхүүний
аюулгүй байдал” гэдэг нь хүлээн зөвшөөрөх
боломжгүй эрсдэл юм. Энэхүү эрсдэлийг “Иргэдийн
амь нас, эрүүл мэндэд хор учруулах магадлал” гэсэн
ангилалд багтаан тусгайлан тооцох болсон.
“Хүнсний
бүтээгдэхүүний
чанар,
аюулгүй
байдал” нь аж ахуйн нэгжүүдийн өрсөлдөх
чадварыг нотлох гол шалгуур үзүүлэлт юм. Дэлхийн
хамтын нийгэмлэгийн байгууллагууд идэвхтэй
интеграцчилагдаж байгаа өнөө үед энэхүү хүнсний
чанар, аюулгүйн үзүүлэлт чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.
Дотоодын бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээлд
өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхийн тулд хүнсний
аюулгүй байдлыг олон улсын стандартын шаардлагад
нийцүүлэх хэрэгцээ, хүлээлт үүссэн байна. Жишээбэл:
Одоо мөрдөж байгаа ISO 22000:2005 “Хүнсний
аюулгүй байдлын удирдлага - Хүнс үйлдвэрлэлийн
хэлхээн дэх аливаа байгууллагад тавих шаардлага”
стандартын хүчинтэй үйлчлэх хугацаа 2021 оны 6
дугаар сарын 29 ны өдөр дуусгавар болохыг Олон
улсын Итгэмжлэлийн форумын ерөнхий чуулганы
2018 оны 15 тоот тогтоолоор тунхаглан зарласан.
Аюулгүй
байдлын
менежментийн
тогтолцоо
буюу хүнсний хэлхээний зохистой дадлын НАССР
тогтолцоог хүнс үйлдвэрлэгчид үйл ажиллагаандаа
нэвтрүүлэх нь эрсдэлээ урьдчилан зөв тооцох замаар
үйлдвэрлэлийг зохистой удирдах боломжоор
хангагдах давуу талтай.
Олон улсад чанарын менежментийн удирдлагын
загвар болох HACCP тогтолцоог онцгойлон авч үзэж
байна. Энэхүү стандартын аргачлал нь технологийн
процессын дагуу хүнсний аюулгүй байдлын зөрүүний
эсрэг тэмцэх үр дүнтэй ажил болох нь практикаар
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нотлогдсон тул үл тохирох эцсийн бүтээгдэхүүн
гарахаас өмнө үүсч болох алиаваа бэрхшээлүүдийг
эрт илрүүлэн хэрэглэгчийн эрүүл мэндэд хортой буюу
муутгах аюулыг бүрэн арилгах боломжтой. ОХУ-ын
ГОСТ R 51705.1-2001 стандартад HACCP тогтолцоог
“Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалд ноцтой нөлөөлөх
аюултай хүчин зүйлсийг дэс, дараалалтайгаар
тодорхойлон үнэлэх, удирдах үзэл баримтлал” гэж
тайлбарласан.

ISO 22000:2005 “Хүнсний аюулгүй байдлын
менежментийн систем. Хүнсний гинжин хэлхээний
аливаа байгууллагад тавих шаардлага” стандарт нь
“Хүнсний аюулгүй байдлыг дэлхийн түвшинд хэрхэн
уялдуулан зохицуулах вэ?” гэдгийг зөвлөмжилсөн.
Аливаа бүтээгдэхүүний эцсийн хэрэглэгчид хүргэх
үйлдвэрлэлийн процесс, хүнсний хэлхээний үе шат,
дамжлага бүрийн гол элементүүдийг нарийвчлан
тодорхойлж өгсөн ба үйлдвэрийн болон эрүүл ахуйн
зохистой дадал мөн адил хамааралтай.

HACCР тогтолцооны үндсэн зорилго нь :

HACCP тогтолцоо нь хүнсний үйлдвэрлэлийн
технологийн процессын чанар аюулгүй байдалд
нөлөөлж болзошгүй аюулуудад анхаарал төвлөрүүлэх,
хяналтын эгзэгтэй цэгүүдийг хянах хязгаарыг тогтоох
зарчмаар хяналтандаа байлгадаг. HACCP тогтолцоо
нь гурван төрлийн эрсдэл дагуулна.

*

эрүүл мэндэд аюултай
урьдчилан сэргийлэх;

хүнс

хэрэглэхээс

*

бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын эрсдэлийг
зөвшөөрөгдөх түвшинд хүртэл бууруулах;

*

аюулгүй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нөхцлийг
бүрдүүлэх;

*

үйлдвэрлэлийг сайжруулах боломжийг бий
болгох

HACCP тогтолцоо нь үйлдвэрлэгчийн хувьд
найдвартай дотоод хяналтын тогтолцоо тул үндсэн 7
зарчмууд нь адил тэгш үйлчилнэ.
*

эгзэгтэй хязгаарыг тогтоох (ажиглах хязгаар
ба хүлцэл);

*

аюулын хяналтын цэгүүд (аюулын хяналтын
цэгүүд), тэдгээр нь аюулаас зайлсхийх,
багасгахын
тулд
удирдан
зохицуулах
шаардлагатай зүйлс;

*

мониторингийн системийг бий болгох
(хяналтын чухал цэгүүдийн үзүүлэлтүүдийг
тогтмол хэмжих);

*

эгзэгийн хязгаараас хэтэрсэн үйл явцын
параметрийн гарцаас гарах тохиолдолд
залруулах арга хэмжээний тогтолцоог бий
болгох;

*

системийн үр
боловсруулах;

*

зарчмууд
(баримтжуулсан
журмууд),
тэдгээрийн
хэрэглээ
(бүртгэл)-ийг
баталгаажуулсан баримт бичгийн тогтолцоог
бий болгох.

нөлөөг

шалгах

журам

Кодекс Алиментарии Комиссийн боловсруулсан
өөр бусад олон зарчмуудтай нэгтгэн амжилттай
хавсран хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой.
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МИКРОБИОЛОГИЙН ЭРСДЭЛ.
Эмгэг төрүүлэгчид (эмгэг төрүүлэгчид) ба
бичил биетний хор нь олон төрлийн хоол
хүнсний эрсдэл үүсгэх магадлалтай. Эцсийн
бүтээгдэхүүн нь эмгэг төрүүлэгчтэй эсвэл
ноцтой өвчин, заримдаа үхэлд хүргэж
болзошгүй микробын токсиныг хөгжүүлэх
орчин болж улмаар архаг өвчин үүсгэнэ.

ХИМИЙН ЭРСДЭЛ.
Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх химийн бодисууд
нь байгалийн гарал үүсэлтэй эсвэл
боловсруулах явцад бий болдог. Химийн
хортой химийн бодисын өндөр түвшин
нь өвчний цочмог замбарааг үүсгэж,
доод түвшин нь архаг өвчнийг үүсгэдэг.
“Химийн бодисын болзошгүй эрсдэл” гэсэн
нэр томъёонд микотоксин, антибиотик,
пестицид, сульфит;

ФИЗИК ЭРСДЭЛ.
Биет эрсдэл гэдэг нь бүтээгдэхүүний
нэг хэсэг эсхүл материал юмс нь
бүтээгдэхүүнээс салгах эсвэл зорилгодоо
хүрэхийн тулд биш, харин үйлдвэрлэлийн
процессын явцад санамсаргүй гадны биет
орох тохиолдол.

ТАНИН МЭДЭХҮЙ

ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР

II ХЭСЭГ
Чанарын менежментийн тогтолцоог бүрдүүлэх
нийтлэг үндсэн суурь болох ISO 9001 стандарт нь
ерөнхий удирдлагын үндсэн зарчмуудыг агуулна.
ISO 9000 бүлэг чанарын менежментийн тогтолцоо
(QMS)-ны стандарт нь удирдах арга барил дээр
суурилсан
тул
байгууллагын
менежментийн
системийг бүхэлд нь зохицуулах боломжтой. Чанарын
менежментийн тогтолцоо нь хүнсний үйлдвэрлэлийн
процессын гол нэрийн бүтээгдэхүүний амьдралын
мөчлөгийн бүх үе шатуудад хамааралтай. Тус
стандарт нь аж ахуйн нэгжийн харилцан хамаарал
бүхий үндсэн, дэмжих үйл явцыг тодорхойлох ба
эдгээр аргуудын үр нөлөөг тасралтгүй нэмэгдүүлэн
удирдлагын багийг удирдах арга барилаа хөгжүүлэх,
сайжруулахыг байнга шаарддаг. ISO 9001 стандартын
эхний алхам хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг
хангасан байхаас гадна хүнсний бүтээгдэхүүний
чанар, аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдэнэ.
ISO 22000:2005 стандарт нь HACCP тогтолцооны
зарчмууд дээр үндэслэн боловсруулагдсан. Үүнд :
*

*

*

*

ISO/TS 22005:2007 “Хүнсний тэжээл ба
тэжээлийн хэлхээний тасралтгүй байдал Системийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ерөнхий
зарчим ба үндсэн шаардлагууд”.

*

ОХУ-д “Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэр
лэл”-д НАССР тогтолцоог нэвтрүүлэх үйл
ажиллагаа 2001 оноос эхэлж Госстандартын
олгож буй сайн дурын гэрчилгээжүүлэлтийн
тогтолцоо «HAССP» гэсэн нэрээр улсын
бүртгэлд
бүртгэгдсэний
дагуу
тухайн
стандартыг хэрэгжүүлэх ажил эхэлсэн түүхтэй.

*

GOST R 51705.1:2001 “Чанарын систем.
НАССР -ын зарчмуудад суурилсан хүнсний
чанарын менежмент. Ерөнхий шаардлага“.
2005 онд батлагдсаны дараа 2007 онд
ОХУ-д ISO 22000: 2005 стандартыг GOST R
ISO 22000: 2007 “Хүнсний аюулгүй байдлын
менежментийн систем болгон нэвтрүүлсэн.

*

ISO/TS 22002-1:2009 “Хүнсний аюулгүй
байдлын урьдчилсан нөхцөл” 1-р хэсэг.
“Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл”. Энэхүү
стандарт нь ISO 22000:2005 стандартын 7.2.3т заасан шаардлагыг мөн түүнчлэн нэмэлт
асуудлуудыг багтаасан.

ISO/TU 22004:2008 “Хүнсний аюулгүй
байдлын удирдлагын тогтолцоо. ISO 22000:
2005 стандартын хэрэглээний талаарх
зөвлөмж “;

*

ISO/TS
22003:2007
“Хүнсний
аюулгүй
байдлын удирдлагын тогтолцоо - Аудитын
байгууллага, хүнсний аюулгүй байдлын
удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалт;

GOST R 53755:2009 “Хүнсний аюулгүй байд
лын удирдлагын тогтолцоо. Хүнсний аюулгүй
байдлын удирдлагын тогтолцооны аудит ба
баталгаажуулалт хийдэг байгууллагуудад
тавих шаардлага “;

*

ISO 22005:2009 “Тэжээлийн тэжээл ба хүнс
ний бүтээгдэхүүний гинжин хэлхээг хянах.
Системийн зохион бүтээлт, хэрэгжилтийн
ерөнхий зарчим ба үндсэн шаардлага.“

ISO/TS
22004:2005
“Хүнсний
аюулгүй
байдлын
удирдлагын
тогтолцоо.
ISO 22000:2005-ийн хэрэглээний удирдамж;
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Хүнсний
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэгч
буюу
дотоодын үйлдвэрлэгчид HACCP тогтолцооны (3)
загварын аль нэгийг сонгох бүрэн боломжтой.
Үүнд: GOST R 51705.1: 2001 дагуу GOST R ISO
22000: 2007, эсвэл FSSC 22000 (Food Safety System
Certificationstandard) дагуу. Сүүлийнх нь ISO 22000,
ISO 22003, ISO/TS 22002-1-ийн шаардлагууд болон
FSSC 22000-ийн зарим нэмэлт шаардлагуудыг
багтаасан боловч эдгээр загварууд саяхан хүртэл
сайн дурын хэлбэртэйгээр хэрэглэгдэж ирсэн байна.
ОХУ нь эрсдэлийн дүн шинжилгээнд суурилсан
хяналтын тогтолцоог бий болгох зорилгоор хууль
эрх зүйн өөрчлөлт хийн хяналтын чухал цэгүүдийн
жагсаалтыг эрж хайн тодорхойлох ажлыг амжилттай
хэрэгжүүлсэн. Дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх чадваргүй
болгоход хүргэх эрсдэлийг арилгахын тулд
дотоодын үйлдвэрлэгчид өөрсдийн бүтээгдэхүүний
баталгаажуулалтын асуудлыг нухацтай авч үзэн
нээлттэй хэлэлцэхээр шийдвэрлэсэн. Үйлдвэрлэлийн
хэлхээний үе шатуудад чанарын болон аюулгүй
байдлын хяналтыг хэвшил болгосон байна. Тус
улсын MUK 2.3.2.721-98 2.3.2 стандартын аргын
зааврыг биологийн идэвхт нэмэлтийг туршихад
ашиглахаар бүртгэлжүүлсэн. ОХУ-ын хүн амын эрүүл
мэндэд чиглэсэн хоол хүнсний нэмэлтийн сөрөг
нөлөөнөөс урьдчилан сэргийлэх үүднээс СанПиН
2.3.2 1078-01 “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй
байдал, хоол тэжээлийн үнэлэмжид тавигдах эрүүл
ахуйн шаардлагууд” болон СанПиН 2.3.2.1290-03
“Биологийн идэвхт хүнсний нэмэлт үйлдвэрлэлийн
үйлдвэрлэл ба биологийн идэвхт бодисын
солилцооны эрүүл ахуйн шаардлагууд” гэсэн
баримт бичгүүдийг бий болгосон байна. Эдгээр
баримт бичигт зааснаар хүнс тэжээлийн нэмэлтийг
хувь хүний бие махбодийн үйл ажиллагааны
шинж чанар, бие махбодийн онцлог шинж чанар,
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насжилт, хүйсийн ялгаа, физикийн идэвхжилт, хоол
хүнсний болон биологийн идэвхт бодисын хэрэгцээ
зэргийг харгалзан үзэх ба үр дүн нь хүнсэнд үүсэх
хоол тэжээлийг бий болгоход чиглэгдэнэ. ОХУ-ын
эрүүл мэндийн улсын ерөнхий эмч Г.Г. Онишенко
«Биологийн идэвхтэй нэмэлт хүнсний бүтээгдэхүүнд
хяналт тавихдаа “Хүнсний нэмэлт тэжээлийн чанар,
хэрэглээний талаар санаатайгаар худал мэдээлэл
нэмэгдсэнтэй холбогдуулан эмийн бүтээгдэхүүн,
тэдгээрийн боловсруулсан бүтээгдэхүүн, амьтны
гаралтай биет зүйл, бичил биетэн, мөөгөнцөр
болон биологийн идэвхтэй бодисуудын жагсаалтад
биологийн идэвхт хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэхийг хориглох тогтоол” гарсныг нийтэд
тунхаглан мэдээлсэн байна.
Монгол Улсын хувьд “Хүнсний бүтээгдэхүүний
аюулгүй байдлыг хангах тухай” хуулийн 4.1.18д “Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүйн
үзүүлэлт” гэж хүнсэн дэх физик, хими, биологийн
бохирдлын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг Эрүүл
мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллага батлах тухай заасан. Мөн тус хуулийн
15-р зүйлд Хяналтын байгууллагын дэргэд хүнсний
түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүйн үзүүлэлтийн
талаарх лабораторийн шинжилгээний мэдээллийн
нэгдсэн санг удирдах, үйл ажиллагааг зохицуулах
чиг үүргийг Үндэсний лавлагаа лабораторид
даалгасан байна. Эрүүл мэндийн сайдын 2014
оны 384 тоот тушаалаар “Хүнсний бүтээгдэхүүний
химийн аюулгүйн үзүүлэлт, “Хүнсний бүтээгдэхүүний
нян судлалын аюулгүйн үзүүлэлт”, “Ургамлын эрүүл
ахуй, хорио цээрийн аюулгүйн үзүүлэлт”, “Хүнсний
бүтээгдэхүүний хүнд металлын аюулгүйн үзүүлэлт”ийг тус тус батлан шинэчлэх, нэмэлт оруулж байх
эрхийг Нийгмийн Эрүүл мэндийн Үндэсний төвд
шилжүүлсэн байна.
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III ХЭСЭГ
2010 оны 7-р сарын 1-нд анх Оросын Холбооны
Улс, Беларусь, Казахстан зэрэг гурван улсын
Гаалийн нэгдсэн холбоо (бусад улс орнуудад элсэх
боломжтой) үүссэн байна. 2012 оноос хойш эдийн
засгийн нэг орон зайг бий болгох үүднээс эдгээр
улс хоорондын гаалийн аливаа саад тотгорыг
арилгах зорилгоор нэгдсэн холбооны техникийн
зохицуулалтын
баримт
бичиг
боловсруулж
эхэлсэн байдаг. 2013 онд тус холбооны 021/2001
«Баталгаажсан хүнсний аюулгүй байдлын тухай
хууль» хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн түүхтэй.
Хүнс үйлдвэрлэгчид НАССР тогтолцооны зарчмууд
дээр суурилсан үйл явц, журмыг боловсруулан
хэрэгжүүлж эхэлсэн ба ГОСТ Р ISO 22000:2007
стандартын дагуу менежментийн тогтолцооны
баталгаажуулалт хийх хэрэгцээг тодорхойлж өгсөн
байна. Гаалийн холбооны 021/2011-ийн техникийн
зохицуулалтын баримт бичгүүдийн агуулга нь :

НАССР тогтолцооны зарчмуудыг баримтлан аж
ахуйн нэгжүүд нь хүнсний аюулгүй байдлыг хангасан
тухай
хүнсний
бүтээгдэхүүнийг
батламжлах
итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллага нь
өөрийн схем, үйл явцын процессын дагуу
хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн байдаг. Мөн гишүүн
орнуудын харилцан хүлээн зөвшөөрсөн хөндлөнгийн
томилогдсон итгэмжлэгдсэн сорилтын лабораторийн
дүгнэлт хэрэглэхээр зохицуулсан. Гаалийн холбооны
021/2011 оны техникийн зохицуулалтын баримт
бичиг хүчин төгөлдөр үйлчилсэн нь хүнсний аюулгүй
байдлыг
хангах
шаардлага
улам
чангарч
зохицуулалттай болсон байна.

*

үйлдвэрлэлийн
найдвартай
технологийг нэвтрүүлэх;

*

технологийн үйл ажиллагааны схемийг бий
болгох;

*

технологийн
процессын
үе
шатуудын
тодорхойлолт, түүнчлэн тэдгээрийг хянах
болон удирдах арга хэмжээ;

*

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хадгалах, тээвэрлэх
явцад гарч болох аюултай эрсдэлийн
жагсаалтыг эмхэтгэсэн;

ОХУ-ын улсын бүртгэлд:
*

хүүхдийн хоол хүнсний бүтээгдэхүүн, ус;

Бүтээгдэхүүнийг бий болгох, борлуулах үйл
явцад хяналтын чухал цэгүүдийн хяналтын
тогтолцоог хэрэгжүүлэх;

*

хоол хүнс, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх
хоол хүнс;

*

1 мг / дм3-аас их эрдэсжилт бүхий эрдэсжилт
бүхий эмчилгээний эрдэс ус, эрдэсжилттэй
эрдэс бодис, биологийн идэвхт бодис
агуулсан бальнелогийн нормоос багагүй
хэмжээтэй эрдэсжилттэй;

*

тамирчин, жирэмсэн, хөхүүл эмэгтэйчүүдэд
зориулсан хүнсний бүтээгдэхүүн;

*

Биологийн идэвхт хүнсний нэмэлт (БАД);

*

шинэ
төрлийн
бүртгэгдээд байна.

*

*

аюулгүй

түүхий эдээс эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн
хүртэлх хяналтанд байлгах ;

хүнсний

бүтээгдэхүүн

Жишээ нь: Гаалийн нэгдсэн холбооны комиссын
шийвэрээр 2011 оны 880 тоот тогтоолоор /4/
жилийн хугацаанд рашаан, савласан ундны усыг
улсын бүртгэлд бүртгэж тусгай саванд савлах тухай
заасан байдаг. Генетикийн аргаар боловсруулсан
(трансген) организмууд, тухайлбал генетикийн хувьд
өөрчлөгдсөн бичил биетүүдээс олж авсан хүнсний
бүтээгдэхүүн ...гм).
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ
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ОХУ-д Хүнсний бүтээгдэхүүнийг улсын бүртгэлд
бүртгэх журмыг «Хүнсний аюулгүй байдлын тухай»
болон Техникийн зохицуулалтын журмын 25-р
зүйлд тодорхойлж өгсөн байна. 2013 оноос TR
TC 015/2011 “Үр тарианы аюулгүй байдал”, TR TC
022/2011 “Хүнсний бүтээгдэхүүнийг шошголох”,
TR TC 023/2011 “Жимс, хүнсний ногооны шүүсний
бүтээгдэхүүний техникийн зохицуулалт” TR TS ...гм
боловсруулагдсан. Мөн Евразийн эдийн засгийн
комиссын зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн «Өөх
тосон бүтээгдэхүүний техникийн зохицуулалт», мөн
TR TC 027/2012 «Евразийн Эдийн Засгийн Комиссын
Зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу» Тэжээллэг эмчилгээ,
хоолны дэглэмтэй урьдчилан сэргийлэх хоол тэжээл
зэрэг тодорхой төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний
аюулгүй байдлыг хангах ...гм.
Дүгнэх нь: Хүнсний аюулгүй байдлын төрийн
зохицуулалтыг олон улсын системд нэвтрүүлэх нь
Гаалийн нэгдсэн холбооны техникийн зохицуулалтын
үндсэн зарчим юм.
Манай улсын хувьд өнөөдрийн байдлаар дараах
хүнсний техникийн зохицуулалтын баримт бичиг
үйлчилж байна. Үүнд :
*
*

*

Согтууруулах
ундааны
үйлдвэрлэлийн
техникийн зохицуулалт MNTR1 : 2008 ;
Бялуу, бялуун бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл,
худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалт
MNTR3 : 2011 ;
Сүү,
сүүн
бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл,
худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалт
MNTR2 : 2011 ;

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Стандарт,
хэмжил зүйн газар (СХЗГ)-ын стандартчиллын 20192021 оны дунд шатны стратеги төлөвлөгөөнд (12)
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техникийн зохицуулалтын баримт бичиг шинээр
боловсруулах ажил тусгагдсан байна. Стандарт
хэмжил зүйн газар нь Евразийн эдийн засгийн
комиссын гишүүн орнуудтай хамтран ажиллах
гэрээний дагуу үйл ажиллагаанд нь идэвхтэй оролцож
байгаа билээ. Гишүүнчлэлийн үүргийн дагуу хүнсний
салбарын техникийн зохицуулалтын баримт бичиг
боловсруулах ажилд идэвхтэй оролцох, нэгэнт бий
болсон техникийн зохицуулалтын баримт бичгийг
орчуулан нутагшуулах бүрэн боломжтой.
Үр дүн ба хэлэлцүүлэг. Олон улсад хүнсний
чанар, аюулгүй байдлыг хангах менежментийн
тогтолцооны хууль эрх зүйн зохицуулалт, норматив
баримт бичиг, арга зүйн суурь орчин бүрдсэн.
НАССР тогтолцооны зарчимд тулгуурлан журам
боловсруулах, нэвтрүүлэх, үйл явцыг тогтмол
хяналттай байлгахыг чухалчлан авч үзэх хэрэгтэй.
Хүнсний
аюулгүй
байдлын
тогтолцоог
боловсронгуй болгох нь хүнсний чанар аюулгүй
байдлыг хангах хамгийн үр дүнтэй арга тул
үйлдвэрийн чанар хяналтын тогтолцоо болон хүнсний
аюулгүй байдлын хамгийн тохиромжтой загварыг
сонгон хэрэгжүүлэх нь бүтээгдэхүүнд хэрэглэгчийн
зүгээс итгэх итгэлийг нэмэгдүүлж улмаар зах зээлээ
өргөжүүлэх, бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлыг
хангах, байгууллагын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэн олон
улсын зах зээлд гарах шинэ боломжуудыг бий
болгоно.

Бүтээгдэхүүн, тогтолцоооны
баталгаажуулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн
М.Мөнгөнбаяр

CУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДОТООД ОРЧНЫ

АГААРЫН ЧАНАРЫГ ҮНЭЛСЭН ДҮН
Улаанбаатар хотын Ерөнхий боловсролын
сургууль, цэцэрлэгийн дотоод орчны агаар
дахь зарим бохирдлыг үнэлэх ажлыг судлаачид
гүйцэтгэжээ.
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хэмжээ
2018 оны байдлаар Бээжин, Шинэ Дели зэрэг
агаарын бохирдол ихтэй хотуудынхаас илүү байна.
Улаанбаатар хотод гадаад орчны агаар дахь PM2.5
тоосонцрын дундаж концентраци 2016 онд 256 мг/
м3 байсан нь ДЭМБ-ын хүлцэх хэмжээнээс 10 дахин
хэтэрсэн байлаа. Агаарын бохирдол хүүхдийн эрүүл
мэндэд эхийн хэвлийд бий болсон цагаас нь эхлэн
сөргөөр нөлөөлдөг нь судалгаагаар тогтоогдсон.
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол ихтэй дүүрэгт
оршин суудаг хүүхдүүдийн уушгины багтаамж хөдөө
орон нутагт амьдардаг хүүхдүүдийнхээс 40%-иар
бага байгаа нь судалгаагаар тогтоогдсон байна.
Хүүхдийн бие махбод, ялангуяа дархлаа, амьсгалын
эрхтэн тогтолцоо бүрэн хөгжөөгүйтэй холбоотойгоор
агаарын бохирдлын сөрөг нөлөөлөлд эмзэг байдаг.
Хүүхэд хоногт сургуулийн анги танхимд 4-5
цаг, цэцэрлэгт 8-9 цагийг өнгөрүүлдэг. Үүнтэй
холбоотойгоор сургууль, цэцэрлэгийн дотоод орчны
агаарын чанар хүүхдийн эрүүл мэндэд чухал нөлөөтэй
юм. Сургууль, цэцэрлэгийн дотоод орчны агаарын
чанараас хүүхдийн эрүүл мэндийн нөлөөллийг
үнэлэх, сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх арга хэмжээний
талаарх бодлого, шийдвэр боловсруулах, олон нийтэд
бодит мэдээллийг хүргэх, хүүхдийн эрүүл мэндийг
агаарын бохирдлоос хамгаалах зэрэгт судалгааны
үр дүн чухал ач холбогдолтой юм. Судалгаагаар УБ
хотын 7 дүүргээс 16 сургууль, 15 цэцэрлэгийн нийт
93 анги танхимыг хамруулсан байна. Судалгаанд
хамрагдсан ангид агаарын температур, агаарын
харьцангуй чийглэг, нүүрсхүчлийн хийг Extech Air
Quality Meter (Model CO210) багажийг ашиглан (5,
20, 40) минутын интервалтайгаар хэмжиж, нарийн
ширхэгт тоосонцор (PM2.5)-ыг идэвхтэй хэлбэрээр

4 цагийн турш сорьц цуглуулж, жинлэлтийн аргаар
шинжилжээ.
Судалгааны дүнгээс дотоод орчны агаар дахь
PM2.5, СО2-ийн бохирдлын дундаж концентраци
сургуулиудад 81.6±84.9 мкг/м3, 4022.2±4058.1 мг/
м3, цэцэрлэгүүдэд 100.7±99.2 мкг/м3, 3299±2892.5
мг/м3 хэмжигдэв. Энэ нь Д.Нарансүх нарын 2016
онд хийсэн цэцэрлэгийн дотоод орчны агаар
дахь PM2.5 нарийн ширхэгт тоосонцрын дундаж
концентраци (93.7 мкг/м3)-аас 12-мкг/м3-аар бага
байна. Мөн 2015 онд Нийгмийн эрүүл мэндийн
хүрээлэнгээс хийсэн судалгааны дүнгээс СО2-ийн
дундаж концентраци (3658 мг/м3)-аас 359 мг/м3
-аар бага байлаа. Агаарын температур, харьцангуй
чийглэг, агаарын хөдөлгөөний хурд сургуулийн
ангиудад 24.2оС, 36.6%, 0.6 м/c, цэцэрлэгийн
ангиудад 24.9оС, 29.1%, 0.3 м/c хэмжигджээ.
Судалгааны дүгнэлтийг Улаанбаатар хотын
долоон дүүргийн 16 сургууль, 15 цэцэрлэгийн 93
анги танхимын дотоод орчин дахь нарийн ширхэгт
тоосонцрын дундаж концентраци сургуулиудад
хүлцэх хэмжээнээс дунджаар 1.6 дахин их,
цэцэрлэгүүдэд 2 дахин хэтэрсэн байлаа. Нүүрсхүчлийн
хийн дундаж концентраци сургуулиудад хүлцэх
хэмжээнээс 2.2 дахин их, цэцэрлэгүүдэд 1.8 дахин
хэтэрсэн байгааг тогтоожээ. Сургууль, цэцэрлэгүүдийн
өрөөний бичил цаг уурын хэмжилтүүд сургууль,
цэцэрлэгүүдийн агаарын температур, харьцангуй
чийглэг мөн сургуулиудын агаарын хөдөлгөөний
хурд хүлцэх хэмжээнд байсан бол цэцэрлэгүүдэд
агаарын хөдөлгөөний хурд хүлцэх хэмжээнээс 0.2
м/c–ээр хэтэрсэн байлаа. Дотоод орчны агаарын
бохирдол ихсэхэд гадаад орчны агаарын бохирдлын
хэмжээ, барилгын насжилт, байршил, хичээллэх
ээлж зэрэг нөлөөлж байгааг тогтоосон байна.
Бүтээгдэхүүн, тогтолцоооны баталгаажуулалтын газар
СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ
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МАЛЫН ЭМИЙН ҮЛДЭГДЛИЙН
ШИНЖИЛГЭЭНД ГАРСАН
БОДИТ ЧАДАМЖ, БҮТЭЭМЖ ҮР ДҮН,
ОЙРЫН ЗОРИЛТ

Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх үлдэгдэл бодисыг
хянах, сэргийлэх асуудал олон улсын хүнсний
худалдаанд хурцаар тавигдаж байна. Хэрэглэгчдийн
хүнсний бүтээгдэхүүнд тавих шаардлага өндөрсхийн
хэрээр мал амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнд
агуулагдаж байгаа өчүүхэн төдий үлдэгдлийг ч
илрүүлэх мэдрэмж өндөртэй нарийвчлал сайтай
аргууд нэвтэрсээр байна.
Нэгэнт үлдэгдлийн асуудал олон улсын
худалдаанд чухал байр суурь эзлэх болсонтой
холбогдон хүн амынх нь хүнсний хэрэглээнд малын
гаралтай бүтээгдэхүүн гол байр эзэлдэг манай орны
хувьд түүнийг хянах, сэргийлэхэд чиглэсэн эрх зүйн
орчин боловсронгуй болгох, лабораторийн хүчин
чадлыг нэмэгдүүлэх асуудал хурцаар тавигдаж
байна.
Мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүнээ олон
улсын зах зээлд гаргах, хүнсний аюулгүй байдлаа
хамгаалах, түүнчлэн зарим бизнес эрхлэгчдийн
хууран мэхлэх үйл ажиллагааны үр дүнд бий
болсон хүнсний худалдаанд тохиолддог маргаантай
асуудлыг таслахад
үлдэгдлийн шинжилгээний
асуудал онцгой чухал нөлөө үзүүлнэ.
Үлдэгдлийн шинжилгээний чадавх: УМЭАЦТЛийн үлдэгдлийн шинжилгээний лаборатори нь 2000
онд байгуулагдсан. 2003 онд Олон улсын цөмийн
энергийн агентлагийн төслөөр нянгийн өсөлтийг
саатуулах, фермент холбоот эсрэг биетийн урвалаар
малын эмийн үлдэгдлийг тодорхойлох, 2004
онд KOICA байгууллагаас авч хэрэгжүүлсэн “Мал
эмнэлгийн эрүүл ахуйн лабораторийн шинжилгээний
чадавхийг сайжруулах” төслийн хүрээнд өндөр
мэдрэмжит шингэний хроматографи (HPLC/DAD/
FLD) болон бусад багаж, тоног төхөөрөмж, эм
урвалж нийлүүлэгдсэн. Энэхүү дэмжлэгийн үр дүнд
2004 оноос эхлэн өлөн гэдэс, махан болон далайн
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гаралтай бүтээгдэхүүнд зарим төрлийн антибиотик
тодорхойлох боломж бүрдэж илрүүлэх түвшний
зарим шинжилгээнүүд хийгдэж эхэлсэн. Тухайлбал
зарим төрлийн антибиотикууд болох хлорамфеникол,
тетрациклин, сульфаметазин, окситетрациклин,
пенициллин, эритромицин, ципрофлоксацин зэрэг
үлдэгдлийг ELISA, нянгийн өсөлтийг саатуулах
аргаар илрүүлэх болсон. Мал амьтны гаралтай
бүх төрлийн мах, махан бүтээгдэхүүн, дотор
эрхтэн, далайн гаралтай бүтээгдэхүүн, сүү, зөгийн
бал, өндөг, малын тэжээл, шээс, ийлдсэнд ELISA
урвалаар зарим төрлийн антибиотикийн үлдэгдэл
тодорхойлдог болсон. Анх удаа АТСС, NCIMB -ийн
бактерийн стандарт омгуудыг өөрийн оронд оруулж
ирэн судалгаа шинжилгээнийхээ ажилд ашигласнаар
одоо өөрийн гэсэн омгийн сантай болтлоо өргөжиж
чадсан.
2005 онд анхны удаа ISO 17025-ын дагуу
үлдэгдлийн
шинжилгээний
лабораторийг
СХЗҮТөвийн техникийн хороогоор итгэмжлүүлсэн.
2006 онд Гамма-спектрометр суурин багаж,
InSpector -1000 зөөврийн багаж, үүсгүүр холбогдох
бусад хэрэглэлийг хүлээн авсан. Дээрх 2 багажаар
25кэВ-3МэВ энергийн завсар дахь 238U, 232Th,
235U, 40K байгаль дээр байдаг гурван цацраг
идэвхт бүлийн задралын болон үүсмэл цацраг идэвх
изотоп: 241Am, 136Cs, 212Pb, 133Xe, 227Th, 75Se,
234Pa, 132Te, 90Mo, 228Ac, 131I, 137Cs, 226Ra, 60Co,
59Co, 88Y, 125I, 152Eu, 133Ba, 192In, 46Sc, 109Cd,
134I, 138Cs, 99Mo, 59Fe, 85Kr, 138Xe, 140Ba, 93Sr,
195Sb, 125Xe, 82Br, 95mNb, 97Zr, 219Rn, 214Pb, 214 Bi
зэрэг элементүүдийг таньж тодорхойлж байна.
Монголоос Герман улсад гаргасан өлөн
гэдсэнд хлорамфеникол зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс
илүү илэрч байгаа талаар 2003 оноос хойш
мэдээлэл ирүүлэх болсон юм. Манай орны мал

ТАНИН МЭДЭХҮЙ

ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР

эмнэлэгт хлорамфениколыг зөвхөн эмчилгээний
зориулалтаар цөөн тооны малд гол төлөв хаврын
улиралд хэрэглэдэг боловч намар бэлтгэж байгаа
хонины өлөн гэдсэнд илүүдэл хэмжээгээр илрээд
байгаагийн шалтгааныг олохын тулд монгол малын
мах, өлөн гэдэсний шинжилгээнд онцгойлон
анхаарч ажилласан. Шалтгааныг тогтоох зорилгоор
тусгайлсан 3 жилийн хугацаатай “Малын гаралтай
хүнсний бүтээгдэхүүн дэх антибиотикийн үлдэгдлийн
шалтгааныг илрүүлэх” судалгааг 2006-2008 оны
хооронд хийж гүйцэтгэсэн. Судалгааны үр дүнд
монгол хонины өлөн гэдсэнд хлорамфеникол
илрэх нь түүний хэрэглээнээс бус харин зарим зүйл
ургамалд агуулагдах хлорамфениколтой төстэй
бодисын нөлөөнөөс болдог байж болзошгүй гэсэн
таамаглалыг батлахуйц эхний үр дүн гарсан. Харин
энэ асуудлыг үлдэгдлийн шинжилгээний чиглэлээр
туршлагажсан лабораториудаар баталгаажуулах
шаардлага тулгарсан тул УМЭАЦТЛ-ийн үлдэгдлийн
шинжилгээ хариуцсан судлаачийг Нидерланд улсад
явуулж дээжинд хамтарсан шинжилгээ хийлгэн
дээрх таамаглал, анхны үр дүнгүүд батлагдсан.
Төслийн үр дүнг цааш нь гүнзгийрүүлэн судлах
шаардлага гарсан тул 2009 онд ОУАЭА-ийн грант
төслөөр “Монголын бэлчээрийн зарим төрлийн
ургамал дахь ХАФ-д хийсэн шинжилгээ” нэртэй
судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэсэн. 2010
онд ОУАЭА-ын төслийн санхүүжилтээр Европын
холбооны улс руу экспортлож байсан хонины
өлөн гэдсэнд илэрч буй малын эмийн үлдэгдлийн
шалтгааныг илрүүлэх судалгааны ажлыг гүйцэтгэн
олон улсын сэтгүүлд анх удаа үлдэгдлийн чиглэлээр
хийгдсэн эрдэм шинжилгээний ажлын өгүүлэл
нийтлүүлсэн нь тус лабораторийн чадавхи өндөр
хөгжилтэй зарим орны түвшинд хүрч байгааг
харуулсан явдал болов. 2009 онд Европын
Холбооны улсын “Малын эрүүл мэнд, мал аж ахуйн
зах зээл” төслийн санхүүжилтээр хийн хроматографи
масс спектрометр (GC/MS) хосолсон багажийг
хүлээн авав. Олон улсын хэмжээнд тавигдаж
байгаа (лабораторийн аргын нарийвчлалыг улам
гүнзгийрүүлэх, хөгжсөн орнуудын шинжилгээний
жишиг болох нарийн мэдрэмжтэй хосолсон багажит
аргуудыг нэвтрүүлэх) шаардлагатай уялдуулан
асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс лабораторийн хүчин
чадлыг нэмэгдүүлэхэд дээрх техникийн туслалцаа
үзүүлсэн нь манай хөдөө аж ахуйн салбарт цоо шинэ
техникийн хүчин чадлыг бий болгосон бөгөөд түүнийг
зөвхөн амьтны гаралтай төдийгүй ургамлын гаралтай
бүтээгдэхүүн, бусад төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнд
хийх пестицидийн шинжилгээнд ашиглах болсон.
Энэ чадавхаа ашиглан өдөр тутмын шинжилгээнээс

гадна Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй
хамтран “Импортын өргөн хэрэглээний хүнсний
зарим бүтээгдэхүүн дэх пестицидийн үлдэгдэл, эрүүл
мэндийн эрсдэлийн үнэлгээ” ШУТСангийн төсөлт
судалгаа шинжилгээний ажлыг ч бас гүйцэтгэж байв.
2012 онд уг багажаар хийгдэх пестицидийн
шинжилгээний
үзүүлэлтүүдийг
СХЗҮТөвийн
техникийн хороогоор итгэмжлүүлсэн. 2007 онд Олон
улсын KOICA байгууллагын төслөөр хүнд металлын
шинжилгээ хийх атом шингээлтийн спектрометр
(AAS) багаж, 2017 онд Олон улсын цөмийн энергийн
агентлагийн
төслөөр
(ICP/MS)
багажууд
нийлүүлэгдэв. 2018 онд ОУАЭА-ын дэмжлэгтэйгээр
CHARM II, 2019 онд UPHL/MS/MS багаж нийлүүлэгдэн
малын гаралтай бүтээгдэхүүнд малын эмийн үлдэгдэл
илрүүлэх болон баталгаажуулах шинжилгээнд шинэ
арга аргачлалууд нэмэгдсээр байна.

Одоо жилдээ тус лабораторид нийт 12000 гаруй
дээжинд малын эм, пестицид, хүнд металл цацрагийн
30600 гаруй нэгж сорилт шинжилгээ хийгдэж байна
Ингэж үлдэгдлийн шинжилгээний чадавхыг
дээшлүүлснээр тус лаборатори нь малын гаралтай
түүхий эд бүтээгдэхүүнд пестицид, хүнд металл, эм
антибиотикийн үлдэгдэл, цацрагийг хянах, дүгнэлт
гаргах, энэ чиглэлээр улсын хэмжээний стратеги
бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд оролцох,
шинжилгээний шинэ арга, стандарт боловсруулах,
эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, орон нутгийн
малын эмч нарыг сургах, арга зүйгээр хангах бүрэн
чадамжтай болсон. Манай лабораторийн өмнө
тулгамдаж буй бас нэг чухал асуудал бол дээрх
оношлогооны аргуудыг бүрэн эзэмшсэн нарийн
мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэн чадварлаг
шинжээчдээр хүрээгээ өргөжүүлэх, техникийн нөөц,
чадавхаа бүрэн дүүрэн ашигладаг болох зорилт юм.
С.Цэрэнчимэд,
УМЭАЦТөв Лабораторийн Ерөнхий эмч, Мал эмнэлгийн
ухааны доктор (Ph.D), зөвлөх эмч

Ц.Энхтуяа,
УМЭАЦТөв Лабораторийн Хүнсний Эрүүл Ахуй Үлдэгдлийн
тасгийн дарга, зөвлөх эмч
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ЭРСДЭЛД

СУУРИЛСАН
СЭТГЭЛГЭЭ
Олон улсын стандартын байгууллага (ISO)
болон Олон улсын итгэмжлэлийн форум (IAF)аас Аудитын практик бүлгийн удирдамж:
“Эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээ”-г хамтран
гаргасан. ISO 9001 чанарын менежментийн
тогтолцоо танай байгууллагын эрсдэлийн
төлөвлөлтийг хэрхэн шийдвэрлэж болох талаар
дараах эхээс танилцана уу.
ISO 9001 стандартад эрсдэл байнга дурьдагдаж
байдаг бөгөөд олон тооны шаардлага нь эрсдэлээс
урьдчилан сэргийлэх зорилготой. Иймд эрсдэл
болон ISO 9001 нь шинэ харилцан хамаарал огт
биш. ISO 9001 стандартын өмнөх хэвлэлд үл нийцэх
байдлаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээний тухай заалтыг оруулсан
байдаг.
ISO 9001 стандартын шаардлагуудад тухайн
байгууллагын нөхцөл байдлыг ойлгох болон
төлөвлөлтийн үндэс болох эрсдэлийг тодорхойлох
зэрэг асуудлууд тусгагдсан. Эрсдэлд суурилсан
сэтгэлгээ нь эрсдэл ба боломжийг хоёуланг нь
авч үздэг. Эрсдэл, боломжийн тухай ойлголтыг
тодруулах, эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээний талаарх
тайлбарыг ISO 9001:2015 стандартын танилцуулга
болон хавсралтад оруулсан байдаг.

Эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээний талаар илүү
дэлгэрэнгүй мэдээллийг iso.org/tc176/sc02/public
холбоосоор үзэх боломжтой.
Байгууллага дахь эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээний
аудитыг бие даасан байдлаар гүйцэтгэх боломжгүй.
Энэ нь чанарын менежментийн тогтолцооны аудитын
явцад, түүний дотор дээд удирдлагад ярилцлага
хийхдээ тусгагдсан байх ёстой. Аудитор дараах
алхмуудын дагуу үйл ажиллагаа явуулж, бодит
нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай.
Байгууллага эрсдэл, боломжийг тодорхойлохын тулд
ямар оролтыг ашигладаг вэ? Эдгээр оролтууд нь
дараах зүйлсийг багтаах ёстой. Тухайлбал:
•
•
•

•
•

Гадаад ба дотоод асуудлын дүн шинжилгээ;
Байгууллагын стратегийн чиглэл;
Чанарын менежментийн тогтолцоотой
холбоотой сонирхогч талууд болон чанарын
менежментийн тогтолцоотой холбоотой
шаардлагууд;
Байгууллагын чанарын менежментийн
тогтолцооны хамрах хүрээ;
Байгууллагын үйл явц;

Аудитор нь тухайн байгууллага эрсдэлд суурилсан
сэтгэлгээг ашиглах бодит нотолгоо гаргахад
шаардлагатай баримтжуулсан мэдээллийн хэмжээг
тодорхойлох, тэмдэглэх нь зүйтэй. ISO 9001:2015
стандартад эрсдэл ба боломжийг тодорхойлох үр
дүнг хэрхэн баримтжуулах талаар тусгай шаардлага
байхгүй.
Бүтээгдэхүүний эрсдэлийн хувьд хэрэглэгчийн
шаардлага эсвэл зохицуулалтын шаардлага, хол
богдох хууль тогтоомж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний
шинж
чанар,
соёл,
хэмжээнээс
хамаараад
байгууллагын нөхцөл байдал, баримтжуулсан
мэдээллийн хэмжээ, төрөл, хэлбэр зэрэг нь ялгаатай
байж болно.
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Дээрх зүйлийг харгалзан үзвэл байгууллага эрсдэл
болон боломжоо хэрхэн тодорхойлж чадах вэ?
Объектив нотлох баримтууд янз бүрийн хэлбэрээр
байж болно. Жишээлбэл:
•
•
•
•
•
•

•
•

Уулзалтын цаг
SWOT дүн шинжилгээ
Хэрэглэгчийн санал хүсэлтийн тайлан
Тархины үйл ажиллагаа
Өрсөлдөгчийн дүн шинжилгээ
Хэд хэдэн үйл явцтай холбоотой төлөвлөлт,
дүн шинжилгээ, үйл ажиллагааны үнэлгээ,
ж.нь стратеги төлөвлөлт, зураг төсөл
боловсруулах,
маркетинг,
үйлдвэрлэл,
үйлчилгээ үзүүлэх, залруулах арга хэмжээ
Удирдлагын дүн шинжилгээ
Хэрэв байгууллагаас шаардлагатай эсвэл
боломжтой
бол
эрсдэл
тодорхойлох,
үнэлгээний бүртгэл хийх

Байгууллага нь тогтоосон эрсдэл, боломжоо
хэрхэн шийдвэрлэж чадах вэ? Авах шаардлагатай
арга хэмжээнүүд өөр өөр хэлбэрээр байж болно,
тухайлбал:
•
•
•
•
•

Хуучин зүйлийг шинэчлэх, эсвэл
зорилтуудыг тодорхойлох
Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Ажлын байрны сургалт
Ажлын зааварчилгаа
Сайжруулах зорилт, төсөл гэх мэт

шинэ

Байгууллага нь дээр дурдсан үйл ажиллагааны үр
дүнг үнэлдэг үү?
Дотоод хяналт шалгалт болон гүйцэтгэлийн
үнэлгээний үйл ажиллагаа нь эрсдэлд суурилсан
сэтгэлгээг үр дүнтэй ашиглахыг аудитор батлах нь
зүйтэй.

АНХААРУУЛГА
Энэхүү баримт бичгийг батлах үйл явцад Олон улсын
стандартчиллын байгууллага (ISO), ISO 176-р техникийн
хороо, Олон улсын итгэмжлэлийн форум (IAF)
хамрагдаагүй болно. Боловсролын болон харилцаа
холбооны зорилгоор ашиглах боломжтойгоор энэхүү
мэдээллийг агуулсан.

ISO 9001 Аудитын практикийн бүлэг нь ямар нэгэн
алдаа гарах, орхигдуулсан болон энэхүү мэдээллийг
ашиглах эсвэл дараа нь ашиглахтай холбоотойгоор
үүсэх бусад өр төлбөр зэрэг хариуцлагыг хүлээхгүй.

https://www.quality.org/ сайтааас орчуулсан
Тамгын газрын нарийн бичгийн дарга Э.Мөнхгэрэл
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ОЛОН УЛСЫН ЗОХИЦУУЛСАН
ЦАГ (UTC) ДАХЬ
ЦАГ ДАВТАМЖИЙН
ЛАБОРАТОРИЙН ОРОЛЦОО
ТАНИЛЦУУЛГА
Олон улсын зохицуулсан цаг (UTC)-ийг дэлхий
өнцөг булан бүрт байрлах 90 орчим улсын 400
гаруй атом цагийн нарийн дохиог GPS, GLONASS, GALELLO, BEIDOU зэрэг хиймэл дагуулаар
дамжуулан Олон улсын жин хэмжүүрийн товчоо
BIPM, олон улсын атом цагийн байгуулагад хүлээн
авч харьцуулан тусгай алгоритмээр тооцоолдог.
Манай улс 2014 оноос энэхүү байнгын харьцуулалтад
оролцож, UTC-г гаргахад хувь нэмэр оруулахаас
гадна, үндэсний цагийн хуваарь UTC(MASM)-ийн
нэгж дамжуулалтыг ханган ажиллаж байна. 2016
оноос эхлэн BIPM олон улсын зохицуулсан цаг(UTC)ийг гаргахад хувь нэмэр оруулагч үндэсний цагийн
лабораториудад ашиглагдаж буй GPS–ийн хүлээн
авагчийг шалгалт тохируулгад хамруулах компанит

ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлж байна. Үүнийг хоёр
группээр хэрэгжүүлнэ. Үүнд 1-р группт хөгжингүй
орнуудын цаг давтамжийн лабораториуд BIPM-ийн
цаг давтамжийн лабораторид өөрсдийн GPS хүлээн
авагчийг шууд харьцуулан шалгуулсан байх ба үүний
дараа эдгээр орнууд тухайн бүс нутагтаа буюу 2-р
группын хувьд чиглүүлэгч лаборатори болох юм.
CХЗГ-ын Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн цаг давтамжийн
лаборатори (BIPM-ийн код-MASM), Сингапур улсын
(NMC) цаг давтамжийн лаборатори (BIPM-ийн кодSG), БНХАУ–ийн хэмжил зүйн хүрээлэн (BIPM-ийн
код-NIM)-тэй 2018 оны 10-р сараас 2019 оны 3-р
сар хүртэл хугацаанд энэ харьцуулалтад оролцож,
байнгын ажиллагаатай GPS хүлээн авагчийг
харьцуулан шалгуулсан билээ.
Шалгалт тохируулгын бүдүүвч

Зураг.1 MASM системийн харьцуулалтын бүдүүвч
PDA - 1PPS ийн түгээгч, өсгөгч FDA -давтамжийн түгээгч,
өсгөгч, Cs-133 атомын цаг, MN_ СХЗГ-н GPS хүлээн авагч
GTR-51, NIM_receivers зөөврийн х/а IM20 ба IM12
20
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Чиглүүлэгч лаборатори NIM-ийн зөөврийн GNSS
хүлээн авагч(IM06) болон бусад төхөөрөмжийг
NIM-MASM-SG-NIM гэсэн маршрутаар аялуулан
дифференциаль-зэрэгцээ
шалгалт
тохируулгыг
нэг лабораторид 14-21 хоногийн турш гүйцэтгэсэн.
А ба В лабораторийн хүлээн авагчийн нарийвчилсан
дохионы зөрүүгийн анхдагч утгыг
∆INTDLY(P1/

RAWDIFF(P1/P2)A-B=∆CABLDLYA-B +
P2)A-B-REFDLYA-B гэж тооцоолно.

Үүнд RAWDIFF(P1/P2)A-B нь хоёр хүлээн авагчийн
Зэрэгцээ харьцуулсан
лабораторийн код

MJD

IM12-IM06

58373-58379

RINEX файлуудаас авсан антены хоцрогдол болон
жишиг эталон цагийн дохионы дотоод хоцрогдлыг
тооцоогүй утгууд. ∆CABLDLYA-B , ∆INTDLY(P1/P2)A-B,
REFDLYA-B -ийн утгуудыг лаборатори тус бүр дээр
зөөврийн хүлээн авагчтай харьцуулсан хэмжлийн дүнг
1-р хүснэгтэд үзүүлэв. Кабелийн дохио дамжууллын
хоцрогдол, болон жишиг цагийн дотоод хоцрогдлыг
SR620 универсаль цагийн интервал тоологчоор
хэмжсэн. Р3 кодыг дараах томьёогоор тооцоолно.
P3=P1*2.54573-P2*1.54573.

∆REFDLY(нc)

∆ CABLDLY(нc)

26.8

-47.3

IM20-IM06

58373-58379

25.2

-43.6

MN_-IM12

58403-58409

-47.9

-70.0

MN_-IM20

58403-58409

-47.4

-73.7

SG01-IM12

58481-58486

1.1

9.5

SG01-IM20

58481-58486

1.1

34.2

SG02-IM12

58481-58486

1.2

-38.5

SG02-IM20

58481-58486

1.1

-13.8

SG02P-IM12

58481-58486

206.7

-94.5

SG02P-IM20

58481-58486

206.6

-69.8

SGBK-IM12

58481-58486

199.5

46.5

SGBK-IM20

58481-58486

199.4

71.2

IM12-IM06

58548-58553

26.0

-17.3

IM20-IM06

58548-58553

25.9

-43.6

1-р хүснэгт Хэмжлийн анхдагч утгууд

Зөөврийн IM06 хүлээн авагчийг чиглүүлэгч
лаборатори дээр харьцуулалтын өмнө болон дараах
хэмжсэн утгын зөрүүг MASM, SG-ийн лабораторид

харьцуулан шалгасан цагийн дохионы зөрүүгийн үр
дүнтэй дүйлгэж, зохих залруулгыг тооцоолсон байна.
Үр дүнгийн хураангуйг 2-р хүснэгтээр харууллаа.

System

BIMP

Meas. date

INTDLY P1

INTDLY P2

REFDLY

CABDLY

∆ ns

Impl. Date MJD

MN_

MN_

2018/10/12

-23.0

-22.4

0.0

131.4

0.5

58696

SG01

SG01

2018/12/29

61.2

57.7

38.2

376.0

0.5

58696

SG02

SG02

2018/12/29

68.6

64.3

38.2

328.0

0.5

58696

SG2P

SG2P

2018/12/29

221.3

220.8

243.8

272.0

0.5

58696

SGBK

SGBK

2018/12/29

219.0

216.2

236.6

413.0

0.5

58696

2-р хүснэгт Үр дүнгийн хураангуй
Энд:
-

INTDLY P1 нь Р1 нарийвчилсан кодын дотоод хоцрогдол, REFDLY нь жишиг цагийн дохионы хоцрогдол,
INTDLY P2 нь Р2 нарийвчилсан кодын дотоод хоцрогдол ба

-

CABDLY нь кабелийн дохионы дамжуулалтын хоцрогдол болно.

-

Impl date

-

Meas.date зэрэгцээ хэмжлийг газар дээр нь эхлүүлсэн огноог тус тус тэмдэглэнэ.

харьцуулалтын дүнг хэрэгжүүлэх огноо MJD (Мodified Julian Date)
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ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН ҮР ДҮН, ДҮГНЭЛТ
Хэмжлийн
үр
дүнгийг
боловсруулалтыг
чиглүүлэгч лабораториос BIPM-ийн удирдамжийн
дагуу гүйцэтгэж, Р нарийвчилсан кодын нийлмэл
стандарт эргэлзээ 1,8 нс гэж тооцоолсон бөгөөд
үүнд ионосферийн болон олон замын алдаа, антены
байрлал зэргийн нөлөөллийг тооцсон байна. 2019 оны
7 сард BIPM-йин цаг давтамжийн лабораториос энэхүү
GPS-ийн хүлээн авагчийг харьцуулан шалгах ажлын үр
дүнг хүлээн зөвшөөрч баталсан. Шалгалт тохируулгын
үр дүнг Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн цаг давтамжийн
лабораторид 8-р сард хэрэгжүүлсэн: GTR-51 хүлээн
авагчийн тохиргоонд P нарийвчилсан кодын дотоод
хоцрогдлын утгуудыг оруулж өгсөн. Цаг давтамжийн
лабораторийн GTR-51 хүлээн авагчийг анх 2013 онд
суурилуулснаас хойш огт тохируулга хийгдээгүй байсан
тул P нарийвчилсан кодын утгыг 0 гэж авдаг, мөн
олон улсын зохицуулсан цаг болон UTC-UTC(MASM)
цагийн зөрүүгийн утга байнга 20 нс өргөтгөсөн
эргэлзээтэй гардаг байсан. Энэхүү харьцуулалтын дүнд
СХЗГ-ын Хэмжил зүйн лабораторийн цаг давтамжийн
лабораторийн BIPM-ийн цагийн албанаас гаргадаг
олон улсын зохицуулсан цагийн хуваарийн сар
бүрийн “Circular-T” хэвлэлд UTC-UTC (MASM) цагийн
зөрүүгийн эргэлзээ 2.8 нс хүртэл буурсан үзүүлэлттэй
гарч эхэллээ. Дэлхийн цагийг гаргахад оролцогч
лабораторийн хувьд бага эргэлзээний утгатай өгөгдөл
дамжуулах нь том хувь нэмэр юм.

Талархал: Энэ чухал ажлыг дэмжин тусласан
СХЗГ-ын удирдлага, санхүү, БНХАУ-ын хэмжил зүйн
хүрээлэнгийн цаг давтамжийн лабораторид гүн
талархал илэрхийлье.
Эх сурвалж
Kun Liang, Zhiqiang Yang, Unurbileg D, Otgontuul J, Yanying Liu “Report for calibration of G2 Laboratories MASM and
NMC A*STAR by NIM” @ http://www.bipm.org/database/
calid цахим хуудасд нийтлэгдсэн 1019-2018 харьцуулалтын
тайлан V2.7/20190625

UTC-ийн сар бүрийн хэвлэл Circular T 381

Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн
ЦДУЭЛ-ийн ахлах мэргэжилтэн
Д.Өнөрбилэг

22

2019 он, № 4

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ

“МОНГОЛЫН ХААН ШИРХЭГТ”

НООЛУУРЫН ОЛОН УЛСЫН
ФОРУМЫН ҮЙЛ ЯВДЛААС

Монгол ноолуурт нэмүү өртөг шингээж, дэлхийн
зах зээлд чанартай, баталгаатай, байгальд ээлтэй
бүтээгдэхүүнийг тогтвортой нийлүүлэх эхлэлийг
тавьж Азийн хөгжлийн банкны Хөдөө аж ахуйн нэмүү
өртгийн сүлжээг дэмжих ТА8960:MON техник
туслалцааны төслийг хэрэгжүүлэн, уг төслийн
дэмжлэгтэйгээр “Монголын хаан ширхэгт” ноолуурын
олон улсын форум Улаанбаатар хотод зохион
байгуулагдлаа. Тус форумын онцлог нь “Монголын
хаан ширхэгт” ноос, ноолууран бүтээгдэхүүнийг
хөгжүүлэх, улмаар олон улсын зах зээлд бренд
бүтээгдэхүүн болгон таниулах, өрсөлдөх эхлэлийг
тавьж байгаад оршино. “Монголын хаан ширхэгт”
ноолуурын олон улсын форумын үеэр “Монголын
хаан ширхэгт” ноолуурын чанарын гэрчлэх тэмдгийг
форумд оролцогчдод танилцуулж, анхны “Монголын
хаан
ширхэгт”
гэрчлэх
тэмдгийг
“Говь”ХК,
“Ханбогд”ХХК-иуд гардан авлаа.
Монгол улсын “Гурван тулгуурт хөгжлийн
бодлого”-ын нэг нь хөдөө аж ахуйн салбар бөгөөд
ноолуурын бүрэн боловсруулалтыг 60 хувьд
хүргэх зорилт тавин ажиллаж байгаа ба өртгийн
сүлжээний хамгийн эхний цэг болох малчид түүхий
эдээ чанартай бэлтгэн нийлүүлж үйлдвэрлэлийг
явуулснаар дэлхийн зах зээлд дээд зэргийн чанартай
ноолууран бүтээгдэхүүнээр өрсөлдөх, мөн салбарын
хөгжилд шинэ боломж, үр дүн авчирна гэж форумд
оролцогчид санал нэгтэй байв.
Аж үйлдвэрийг дэвшилтэт техник, технологи,
инновацид
суурилан
хөгжүүлэх,
бүтээмжийг
нэмэгдүүлэх
чиглэлээр
“Үйлдвэржилт
21:100”,
“Ноолуур”, “Монгол экспорт” хөтөлбөр зэрэг
бодлогын баримт бичгүүдийг Засгийн газраас
боловсруулан, хэрэгжүүлж байна.
Монгол, Япон улсын хооронд 2016 онд байгуулсан
эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр амжилттай

хэрэгжиж, ноолууран бүтээгдэхүүний хэрэглээгээрээ
АНУ-ын дараа ордогоо хэлж, эдийн засгийг
төрөлжүүлэхэд ноос ноолуур чухал үүрэгтэй, мөн
ноос ноолуур нь валют болох бүтээгдэхүүн болохыг
Япон улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн
эрхэт элчин сайд Такаока Масато онцлон хэлэв.
“Монголын хаан ширхэгт” олон улсын форумын
үйл ажиллагааны хүрээнд “Улсын аварга сүлжмэл
бүтээгдэхүүний оёдолчин шалгаруулах уралдаан”ыг Говь ХК ны үйлдвэр дээр зохион байгуулж, уг
уралдааныг Италийн Complett K&S компани ивээн
тэтгэн оролцсон байна. Уралдаанд улсын болон
хувийн хэвшлийн 11 байгууллагын 65 сүлжигч
оёдолчид оролцсон.

Загварын хот гэдэг Итали улсад монгол ноолуурыг
экспортлож, ноолууран бүтээгдэхүүний хувцас загварт
оруулах боломж байгааг Итали улсын Кашемир
Флакс компаний үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал
Франческо Салдарини форумын оролцогчдод хэллээ.
Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын
газрын ахлах мэргэжилтэн
Л.Золзаяа
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МАССЫН ЭТАЛОНЫ ЛАБОРАТОРИ

ХЭМЖЛИЙН ЧАДАВХАА ОЛОН УЛСАД ХҮЛЭЭН
ЗӨВШӨӨРҮҮЛЭХЭД НЭГ АЛХАМ ОЙРТЛОО

Олон улсын жин хэмжүүрийн хороо(CIPM
MRA)-ы харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр нь
хэрэглэгчийг үндэсний хэмжил зүйн үйлчилгээний
харьцуулж болохуйц найдвартай тоон мэдээллээр
хангах, олон улсын худалдаанд техникийн саадыг
багасгах асуудлаар техникийн үндсийг бий болгох
зорилготой. CIPM MRA нь Үндэсний хэмжил зүйн
хүрээлэнгүүдийн хэмжлийн эталон болон тэдний
гаргаж буй шалгалт тохируулгын гэрчилгээний
олон улсад ижил түвшинд хүчинтэй байх нөхцлийг
хангахаар байгуулж буй хэлэлцээр юм. Хэлэлцээрийн
үр дүн нь оролцогч хүрээлэнгүүдийн олон улсад
хүлээн зөвшөөрөгдсөн (ижил түвшинд үнэлсэн,
баталсан) шалгалт тохируулга ба хэмжлийн чадавх
(CMC) юм. Шалгалт тохируулга ба хэмжлийн чадавх
буюу тухайн лабораторийн хэмжлийн өргөтгөсөн
эргэлзээний хамгийн бага утгыг BIPM-ийн цахим
хуудсанд байрлах түлхүүр харьцуулалтын өгөгдлийн
санд KCDB(Key Comparison Data base) нийтлүүлснээр
хүлээн зөвшөөрөгдсөнд тооцдог.
2019 оны байдлаар CIPM MRA-д нэгдэн гарын
үсэг зурсан 106 хүрээлэн байгаагаас Олон улсын жин
хэмжүүрийн ерөнхий бага хурал(CGPM)-ын жинхэнэ
гишүүн 61 орон, сурвалжлагч гишүүн 41 орны хэмжил
зүйн хүрээлэн, олон улсын 4 байгууллага болон 156
хэмжил зүйн мэргэжлийн томилогдсон байгууллага
байна. Дашрамд дурдахад Стандарт хэмжил зүйн
газар 2013 оны 8-р сард CGPM-ийн сурвалжлагч
гишүүнээр элсэн орж, мөн оны 10-р сард тус
хэлэлцээрт нэгдсэн билээ. Түүнээс гадна Стандарт,
хэмжил зүйн газар нь Ази номхон далайн хэмжил
24
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зүйн хөтөлбөр (APMP) бүс нутгийн байгууллагын
жинхэнэ гишүүн юм.
CIPM MRA-д бүс нутгийн хэмжил зүйн байгууллага
(RMOs)-ууд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Бүс нутгийн
хэмжил зүйн байгууллага нь тухайн бүс нутагтаа
CGPM-ийн гишүүн орны хэмжил зүйн хүрээлэнгүүдийн
шалгалт
тохируулга,
хэмжлийн
гэрчилгээний
харилцан итгэлцлийг дэмжих зорилгоор лаборатори
хоорондын харьцуулалт болон бусад арга хэмжээг
зохион байгуулах үүрэгтэй. Бүс нутгийн хэмжил зүйн
байгууллагаар батлагдсан шалгалт тохируулга ба
хэмжлийн чадавх(СМС)-ийг эхлээд RMO, дараа нь
BIPM хамтарсан (JCRB) хороогоор дамжуулан бусад
бүс нутгийн байгууллагуудаар үнэлгээ хийлгүүлдэг.

МЭДЭЭ

ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР

Массын эталоны лаборатори нь массын хэмжлийн
нэгжийн үндэсний эталоны тогтолцоог шинжлэх
ухааны үндэстэйгээр хөгжүүлэн хэмжлийн үнэн зөв,
нэгдмэл байдлыг хангах, шалгалт тохируулгын үйл
ажиллагаандаа чанарын удирдлагын тогтолцоог
нэвтрүүлсэн, төрийн үйлчилгээг шуурхай, чанартай
үзүүлэх зорилготой ажиллаж байна. Энэ ч утгаараа
Монгол улсад анх удаа хэмжлийн чадавхаа
олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлэхээр холбогдох
материалаа бүрдүүлж 2019 оны 3-р сард Ази Номхон
Далайн Хэмжил Зүйн Хөтөлбөр(APMP)-ийн Масс
ба холбогдох хэмжигдэхүүний техникийн хороо,
чанарын техникийн хороонд хүсэлтээ албан ёсоор
илгээсэн. CIPM MRA-ийн хүрээнд хэмжил зүйн
хүрээлэн нь шалгалт тохируулга болон хэмжлийн
чадавхаа батлуулахын тулд дараах гурван нөхцлийг
биелүүлсэн байх шаардлагатай. Үүнд:
•
•
•

Батлагдсан, хүлээн зөвшөөрөгдсөн
харьцуулалтад амжилттай оролцсон байх;
Чанарын менежментийн тогтолцоог
нэвтрүүлсэн байх;
Шалгалт тохируулгын үйл ажиллагаанд
ижил түвшний үнэлгээг олон улсын түвшинд
хийлгүүлсэн байх явдал юм.

Массын эталоны лабораторийн хувьд 2006, 2016
онд APMP.M.M-K6, APMP.M.M-K5 зэрэг олон улсын
түлхүүр харьцуулалтад тус тус амжилттай оролцсон.
2012 онд БНСУ-ын лаборатори итгэмжлэлийн
байгууллага KOLAS, 2016, 2018 онд Монгол улсын
үндэсний итгэмжлэлийн байгууллагаар тус тус

итгэмжлүүлсэн. 2018 онд итгэмжлүүлэхэд техникийн
шинжээчээр APMP-ийн масс болон холбогдох
хэмжигдэхүүний техникийн хорооны гишүүн БНХАУын хэмжил зүйн хүрээлэнгийн Дк Wang Jian ирж
ажилласан нь ижил түвшний үнэлгээ хийлгэсэнтэй
дүйцэж, дээрх гурван нөхцлийг хангасан билээ.
Массын
лабораторийн
хүргүүлсэн
хүсэлт,
материалыг Ази Номхон Далайн Хэмжил Зүйн
Хөтөлбөрийн түвшинд хүлээн зөвшөөрч баталсан
байна. Одоо бусад бүс нутгийн хэмжил зүйн
байгуулагуудаар үнэлүүлэхээр илгээсэн үр дүн
хүлээгдэж байна.
Дээрх бүс нутгийн хэмжил зүйн байгууллагуудаас
бидний хэмжлийн чадавхийг хүлээн зөвшөөрч
баталсан тохиолдолд CIPM MRA-ийн мэдээллийн
сан(KCDB)-д албан ёсоор нийтлүүлэх боломжтой
болно.
Цаашдаа шалгалт тохируулга ба хэмжлийн
чадавхаа байнга сайжруулан шинэчлэх боломжтой
ба үүний тулд эталон тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх,
боловсон хүчний ур чадварыг нэмэгдүүлэн,
тогтвортой ажиллах нөхцлийг хангах, лабораторийн
орчны нөхцлийг шаардлагатай хэмжээнд хадгалах нь
маш чухал асуудал юм.
Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн Массын эталоны
лабораторийн ахлах мэргэжилтэн
Ц.Алтанцэцэг
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ОРГАНИК ХҮНС ХӨДӨӨ
АЖ АХУЙН САЛБАРЫН УРИА

ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР

АЛСЫГ ХАРЪЯ,
ОРГАНИКИЙГ
СОНГОЁ

Органик хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн гэдэг нь
эрүүл хөрс, эрүүл экосистем болон хүний эрүүл
мэндийг дэмжихэд зориулагдсан үйлдвэрлэлийн
тогтолцоо бөгөөд тогтвортой хөгжлийн гарц нь
органик үйлдвэрлэл гэж үздэг байна.
Манай улс 2016 онд “Органик хүнсний тухай
хууль”-тай болсноор органик үйлдвэрлэл явуулах,
органик гэдгийг баталгаажуулах хууль эрх зүйн
орчин бүрдсэн.

THINK FUTURE
PICK ORGANIC
Органик хүнсний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх
хүрээнд Стандарт, хэмжил зүйн газар нь “Органик
хүнсийг
баталгаажуулах
журам”-ын
төслийг
боловсруулан төрийн болон төрийн бус байгууллага,
органик үйлдвэрлэл эрхлэхийг зорьж байгаа аж
ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөллийг оролцуулан 2
удаагийн хэлэлцүүлэгийг зохион байгууллаа.

Органик хүнсний тухай хуулийн 10.1, 10.2-т
зааснаар
органик
хүнсийг
баталгаажуулах
гурван төрлийн байгууллага баталгаажуулалтыг
хийхээр хуульчилагдсан. Энэ гурван төрлийн
баталгаажуулалтын
байгууллагаас
хамтын
оролцооны
баталгаажуулалтын
байгууллагын
тогтолцоог бүрдүүлэхээр ”Органик хөдөө аж ахуйн
түншлэл” төсөл хэрэгжиж байна. Хүнс, Хөдөө, Аж
Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Сайдын 2018 оны А/09
тушаалын гуравдугаар хавсралтаар “Органик болохыг
илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээний загвар, хэрэглэх
журам”-ыг баталсан. Энэ журамд зааснаар манай
улсад доорх органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг,
тэмдэглэгээг хэрэглэхээр зохицуулсан билээ.             
Органик
хүнсний
тухай
хуулийн
10.6-д
заасны дагуу Органик бүтээгдэхүүний бүртгэл,
баталгаажуулалтын мэдээллийн цахим сан бий
боллоо. /www.organic.gov.mn/.
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Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны
баталгаажуулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн
Л.Золзаяа

ОРГАНИК ХҮНСНИЙГ БАТАЛГААЖУУЛСАН
ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ ТАЙЛБАР

Орц бүрдүүлэгч нь 100 хувь
органик болохыг “Хөндлөнгийн
баталгаажуулалтын байгууллага”-аас
баталгаажуулж олгосон тэмдэг
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органик болохыг “Хөндлөнгийн
баталгаажуулалтын байгууллага”-аас
баталгаажуулж олгосон тэмдэг

“Органик Монгол хүнс”-ээр
баталгаажуулах эхний шатны
шаардлага хангасан буюу
“Хөндлөнгийн баталгаажуулалтын
байгууллага”-ын хяналтад байгаа
“шилжилтийн үеийн бүтээгдэхүүн”-д
олгох тэмдэглэгээ

Орц бүрдүүлэгч нь 100 хувь органик
болохыг “Хамтын баталгаажуулалтын
байгууллага”-аас баталгаажуулж
олгосон тэмдэг
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органик болохыг “Хамтын
баталгаажуулалтын байгууллага”-аас
баталгаажуулж олгосон тэмдэг

“Органик Монгол хүнс”-ээр
баталгаажуулахад эхний шатны
шаардлага хангасан буюу “Хамтын
баталгаажуулалтын байгууллага”-ын
хяналтад байгаа “шилжилтийн үеийн
бүтээгдэхүүн”-д олгох тэмдэглэгээ
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