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Хэмжил зүйн салбарын үе үеийн хэмжил 
зүйчид, хамтран ажилладаг иргэд, аж ахуйн нэгж 
байгууллага, хэрэглэгч, уншигч та бүхэнд Дэлхийн 
Хэмжил зүйн өдрийн мэндчилгээг Монгол Улсын 
Засгийн газрын өмнөөс болон хувиасаа дэвшүүлж, 
сайн сайхныг хүсэн ерөөе. 

Дижитал технологи, шилжилт нь дэлхий нийтэд 
шинэ эргэлтийг авчрах, өнөө цаг үеийн нийгмийн 
чиг хандлагыг тодорхойлох гол чиглэл болж байгааг 
онцлон Хэмжил зүйн Олон Улсын байгууллагаас 
Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийг “Дижитал эрин дэх 
Хэмжил зүй” уриан дор тэмдэглэж байгааг Монгол 
Улсын Засгийн газраас талархан дэмжиж байна.

Аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгал буюу хиймэл 
оюун ухаанд суурилсан цахим хувьсгал, дижитал 
шилжилтийн эрин үе нь бидний амьдралын 
салшгүй нэг хэсэг бөгөөд цахим технологийн 
хөгжил нь төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, түргэн 
шуурхай, аюулгүй хүргэх шинэ боломжийг бий 
болгож байгаа билээ. 

Монгол Улсын Их Хурал дижитал шилжилт, дижитал 
хөгжлийн талаар онцгой анхаарч хууль, эрх зүйн 
томоохон шинэчлэлийг хийж байгаа. Тухайлбал, 
2021 оны 12 дугаар сард Нийтийн мэдээллийн ил 
тод байдлын тухай хууль, Хүний хувийн мэдээлэл 
хамгаалах тухай хууль, Цахим гарын үсгийн тухай 
хууль, Кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийг тус 
тус батлан гаргасан. Эдгээр хуульд нийцүүлэн 
хэмжил зүйн үйл ажиллагааг цахимжуулах, дижитал 
технологийг нэвтрүүлэх шинэ сорилт бидний өмнө 
тулгарч байна. Энэхүү сорилтыг хэрэгжүүлэхэд 
иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад нээлттэй, 
ил тод мэдээлэл хүргэх, төр, хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудын болон хувь хүний нууцад хамаарах 
мэдээллийг хамгаалах, хэмжих хэрэгслийн 
шалгалт тохируулга, баталгаажуулалтын дижитал 
гэрчилгээнд цахим гарын үсгийг нэвтрүүлэх, улмаар 
хэмжил зүйн мэдээллийн сангийн хүртээмжтэй, 
аюулгүй байдлыг хангахад онцгой анхаарч ажиллах 
хэрэгтэй. 

Монгол Улсын Засгийн газар 2021-2024 онд 
“DIGITAL NATION” буюу “Цахим үндэстэн” болох 
зорилтыг дэвшүүлж, төрийн ажил үйлчилгээ, мөн 
түүнчлэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг 
цахимжуулах, дижитал хөгжлийг эрчимжүүлэх 
талаар хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрүүдийг шат 
дараалалтай хэрэгжүүлж, цахим гарын үсэг, төрийн 
цахим үйлчилгээний E-Mongolia платформ, ХУР, 
ДАН зэрэг цахим системүүдийг нэвтрүүллээ. 

Монгол Улсын хууль тогтоомж, дижитал хөгжлийн 
бодлого, хөтөлбөрийн хүрээнд загварын туршилт, 
шалгалт баталгаажуулалт хийгдсэн хэмжих 
хэрэгслийн болон хэмжил зүйн үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээллийг 
Хэмжил зүйн мэдээллийн Улсын нэгдсэн сан 
“e-mertology”-д бүртгэж, хэмжих хэрэгслийн талаар 
мэдээллийг уг сангаас авах, ашиглах, статистик 
мэдээлэл цуглуулах, хэмжил зүйн чиглэлээр 
судалгаа шинжилгээ хийх, үнэлэлт дүгнэлт гаргах 
боломжийг нийт иргэд, аж ахуйн нэгж, төрийн 
болон төрийн бус байгууллагуудад бүрдүүлсэн. 

Цаашид хэмжил зүйн ажил үйлчилгээг 
хялбаршуулан цахимжуулах, дижитал гэрчилгээг 
олон улсын жишигт нийцүүлэн нэвтрүүлэх 
ажлыг эрчимжүүлж, дижитал шилжилт, хөгжлөөр 
дамжуулан хэмжил зүйн салбарыг шинэ шатанд 
гаргах зорилт тавин ажиллах хэрэгтэй. 

Миний бие хэмжил зүйн асуудал эрхэлсэн сайдын 
хувьд хэмжил зүйн үйл ажиллагааг боловсронгуй 
болгох, техник хэрэгсэл, лаборатори, эталон тоног 
төхөөрөмж нэмэгдүүлэх бодлогыг баримталж 
ажиллах бөгөөд хэмжил зүйн салбарт ажиллаж 
байгаа хэмжил зүйчид, хэрэглэгч үйлчлүүлэгч та 
бүхнийг хэмжил зүйн дижитал хөгжил дэвшил, 
шинэчлэлийн төлөө нэгдэж, их амжилт гаргахыг 
хүсэн ерөөе. 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН, 
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН,

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД
САЙНБУЯНГИЙН АМАРСАЙХАН

Монгол Улсын Шадар сайдын 

Мэндчилгээ
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Мэндчилгээ 

Эрхэм хүндэт Монгол Улсын эрдэм шинжилгээ, сорилт-туршилт, 
судалгааны байгууллагын ажилтан, нийт хэмжил зүйчид, хэмжлийн үр 
дүнг ашиглагч, хэрэглэгчиддээ Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийн мэндийг 
хүргэе.

Олон Улсын хэмжээнд 1875 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр баталсан 
Метрийн хэлэлцээр нь шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, технологийн 
шинэчлэл, нийгмийн харилцааны хөгжлийг зогсолтгүй урагшлуулах 
үндэс болж өгдөг билээ. 

Шинжлэх ухааны хөгжил, мэдээллийн технологийн салбарын харилцан 
хамаарлын энэ эрин үед Хэмжил зүйн Олон Улсын байгууллагаас 
нийгэм, эдийн засгийн бүхий л салбарын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 
чанарыг хэмжил зүйгээр хангах мэдээлэл, харилцааг цахимжуулах, 
дижитал тогтолцоог нэвтрүүлэх нь хэмжил зүйн хөгжлийн бодлогын 
чухал хэсэг болж буйг онцолж байна. 

Дижитал технологи нь хэмжил зүйн салбарт шинэчлэлийг бий болгох, 
өнөөдрийн нийгмийн хөгжлийг тодорхойлогч болж байгаа тул Хэмжил 

зүйн Олон Улсын байгууллагаас 2022 оны Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийг “Дижитал эрин дэх 
Хэмжил Зүй” уриатай тэмдэглэж байна.

Хэмжил зүйн шинжлэх ухааны тасралтгүй хөгжлийг хангаж байгаа Засгийн газар хоорондын 
болон Үндэсний хэмжил зүйн байгууллагууд, хүрээлэнгийн ажилтнуудын хувь нэмрийг 
Дэлхийн хэмжил зүйн өдрөөр Хэмжил зүйн Олон Улсын байгууллагаас өндрөөр үнэлж байгааг 
энд тэмдэглэх нь зүйтэй билээ. 

Монгол Улсын Засгийн газраас Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа 
нь олон улсын хөгжлийн шаардлагад нийцүүлсэн цаг үеийн хөгжлийн бодлогын нэг болж 
байгаа нь төрийн үйлчилгээний мэдээлэл, баримт бичиг хөтлөлтийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, 
төр болон иргэний нийгэм хоорондын харилцааг цахимжуулах, төр ба ард иргэдийн хоорондын 
эргэх холбоог тогтвортой, үр дүнтэй байлгах хэлбэр болж байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг - Стандарт, хэмжил зүйн газар нь 
хэмжлийн нэгжийн олон улсын системийг Монгол Улсад бүрэн нэвтрүүлж, хэмжлийн нэгжийн 
үндэсний эталоныг олон улсын түвшинд хүргэх, хэмжил зүйн үйл ажиллагааг олон улсад 
баримталж буй мэдээллийн цахим хөгжил, дижитал системээр Монгол Улсад хэмжлийн 
нэгдмэл байдлыг хангах зорилгыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Олон улсын хөгжлийн чиг хандлага, хөгжлийн түвшний шаардлагад нийцүүлэн хэмжлийн 
нэгдмэл байдлыг хангахын төлөө ажиллаж байгаа нийт Хэмжил зүйчиддээ Дэлхийн Хэмжил 
зүйн өдрийн баярын мэндийг хүргээд Монгол хүн бүрийн өдөр тутмын ажил, амьдралын 
харилцааны хэрэгцээ, шаардлагыг хэмжил зүйгээр дамжуулан хүргэн ажиллаж буй хүн бүрт 
ажлын амжилт, хэрэглэгч бүрт сайн сайхныг хүсэн ерөөе. 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН
ДАРГА Б.БИЛГҮҮН
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Bipm болон Biml –ийн захирлуудын мэндчилгээ

ДДижитал технологи (тоон технологи) 
нь манай нийгэмд шинэ эргэлтийг 

авчирч, үйл явцыг сайжруулж, шинэ 
боломжуудыг нээж байна. Энэ нь өнөөгийн 
нийгэм дэх хамгийн сэтгэл хөдлөм чиг 
хандлагын нэг бөгөөд бидний өдөр 
тутам амьдралд тулгарч буй хурдацтай 
өөрчлөлтийг илэрхийлдэг. 

Дижитал шилжилтийн тулгуур зарчим бол 
нээлттэй, ил тод мэдээллийн солилцоо юм. 
Хэрэгцээтэй мэдээллүүд нь олоход хялбар, 
хүртээмжтэй, үйлдлийн системд ашиглах, 
хөрвүүлж болохуйц хэлбэр буюу форматтай 
байх шаардлагатай. Энэхүү шалгуурыг 
хангасан өгөгдлийг FAIR (Findable 
Accessable Interoperatble Reusable гэсэн 
үгийн товчлол) гэж нэрлэнэ. Уг шалгуурыг 
хангасан тохиолдолд найдвартай гэж үзэх 
бөгөөд нээлттэй өгөгдөлтэй ажиллах аргын 
үндэс суурь болно.

Шинэ дижитал ертөнцөд мэдээллийг 
хамгийн үр нөлөөтэй ашиглахын тулд 
мэдээллийн бүхий л эх сурвалжууд нь 
зөвхөн хүн унших боломжтой төдийгүй 
машин унших форматтай байх нь чухал 
юм. Энэ тохиолдолд компьютерт (машинд) 
өгөгдлийг оруулан программ хангамжийн 
тусламжтай боловсруулах боломжтой 
болох ба хиймэл оюун ухааны өөр нэг 
хэрэглээ байж болно. 

Дэлхий даяар чанарын дэд бүтцэд FAIR 
өгөгдөл үүсгэх шинэ тоон технологийг 
хөгжүүлэн нэвтрүүлж чадвал дижитал 
шилжилтийг илүү хурдан хэрэгжүүлэх 
боломж бүрдэнэ. Үндэсний болон 
олон улсын чанарын дэд бүтцийн гол 
бүрэлдэхүүний нэг бол хэмжил зүй (хэмжил, 
түүний хэрэглээний тухай шинжлэх ухаан) 
бөгөөд шинэ дижитал эдийн засгийн 
шаардлагыг хэдийнээ дэмжиж эхэлсэн. 

Тухайлбал, Олон Улсын Жин хэмжүүрийн 
хороо(CIPM)-ноос “Дижитал СИ систем”-
ийн ерөнхий бүдүүвчийг боловсруулж 
байгаа нь дижитал шилжилтийг дэмжих 
гол арга хэмжээний нэг болж байна. Энэхүү 
бүдүүвч нь хэмжигдэхүүний тоон утга, нэгж, 

хэмжлийн эргэлзээ зэрэг үндсэн өгөгдлийн 
элементүүд СИ системийн товхимлоор 
хүлээн зөвшөөрсөн формат бүхий СИ-ийн 
гол төлөөлөл дээр үндэслэгдэх болно. 
Энэ нь Үндэсний хэмжил зүйн хүрээлэн, 
Олон Улсын Жин хэмжүүрийн товчоо 
(BIPM) болон холбогдох байгууллагуудад 
өгөгдлийн нээлттэй форматууд, програм 
хангамжийн арга хэрэгслийг хамгийн 
сайнаар ашигласан шинэ үйлчилгээг 
нэвтрүүлэх боломжийг нээнэ. Ийм 
үйлчилгээ нь өгөгдөлд дүн шинжилгээ 
хийх, мэдээллийн чанарыг нэмэгдүүлэх, 
ил тод байдлыг сайжруулах юм. “Дижитал 
СИ систем”-ийн ерөнхий бүдүүвчийн 
үр дүнд дижитал шинэ программыг 
(апплейкешн) хөгжүүлсэн байх ба хэмжил 
зүйн нийгэмлэгт СИ системд тулгуурласан 
судалгаа, шинжилгээний шинэ сэдвийг 
бий болгоно. 

Дижитал шилжилтийн салшгүй хэсэг 
нь үйлдвэрлэл, хэрэглэгчид ашиглахад 
хүртээмжтэй, найдвартай дижитал 
хэмжлийн платформ юм. Стандарт, 
техникийн зохицуулалтад тоон зарчим, 
практикийг хэрхэн тусгах, FAIR зарчимд 
нийцсэн дижитал тохирлын гэрчилгээний 
талаар Хууль эрхийн хэмжил зүйн Олон 
Улсын байгууллага (OIML) судалж байна. 
Хэмжил зүй дэх дижитал шилжилт нь 
манай нийгэмд олон үр өгөөжийг өгөх 
боломжтой юм. Тухайлбал, зах зээлд 
нийлүүлж буй бүтээгдэхүүний хэмжлийн үр 
дүнг баталгаажуулах үйл явцыг хурдасгана. 
Энэ нь эргээд инноваци, бүтээгдэхүүний 
уян хатан байдал, тогтвортой байдалд хувь 
нэмэр оруулдаг. 

BIPM болон OIML-ийн хувьд дижит 
алчлалын зорилгод хүрэх аялал хоёр талтай 
байна. Бид үйл ажиллагаа, үйлчилгээгээ 
тоон системд шилжүүлэх бөгөөд энэ нь 
эргээд тухайн хэмжлийн бүх хэрэглэгчдэд 
тоон мэдээллийн үндэс болно. Энэ бол 
улам бүр өсөн дэвших, сонирхолтой аялал 
бөгөөд бид үүнийг сонирхогч талуудтай 
хуваалцахыг хүсэж байна. 

BIML-ийн захирал
Энтони Доннеллан

BIPM-ийн захирал
Мартин Милтон

ДИЖИТАЛ ЭРИН ДЭХ ХЭМЖИЛ ЗҮЙДИЖИТАЛ ЭРИН ДЭХ ХЭМЖИЛ ЗҮЙ
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Хэмжил зүйн дижитал шилжилт 10010..0101

DCC –DIGITAL CALIBRATION 
CERTIFICATE - ТООН ГЭРЧИЛГЭЭ

Үндэсний Хэмжил Зүйн хүрээлэн, хэмжил зүйн 
мэргэжлийн байгууллага, итгэмжлэгдсэн шалгалт 
тохируулгын лабораториос гаргадаг шалгалт 
тохируулгын гэрчилгээ нь нэгж дамжуулалтыг 
хангасан тухай нотолгоо болох бөгөөд чанарын 
менежментийн тогтолцооны чухал баримт бичиг 
юм. Шалгалт тохируулгын гэрчилгээг ихэвчлэн 
хэрэглэгчид цаасан болон электрон хэлбэрээр 
хэвлэн олгодог үүнийг аналог шалгалт тохируулгын 
гэрчилгээ (analogue calibration certificate-ACC) 
гэж нэрлэж болох юм. Шалгалт тохируулгын 
гэрчилгээний (ACC) шаардлагатай өгөгдлийг олж 
авах, хадгалах үйл явц нь цаг хугацаа их зарцуулдаг, 
алдаатай байх магадлал их байдаг. Дэлхийн 
нийтэд нэвтрүүлж буй дижитал технологи (тоон 
технологи) нь хэмжил зүйн салбар дахь үйл явцыг 
сайжруулж, шинэ боломжуудыг нээж байна. Мөн 
түүнчлэн аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалтай холбоотой 
хэмжлийн ухаалаг хэмжүүрийг үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааны хяналт, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд 
өргөнөөр ашиглах болсонтой холбоотой алсын 
зайнаас шалгалт тохируулгыг гүйцэтгэх, хэмжлийн үр 
дүнг автоматаар дамжуулах программ хангамжийг 
ашиглах болсон билээ. Үүнтэй холбоотой хэмжил 
зүйн үйл ажиллагааны дижитал шилжилтийн 
хүрээнд DCC (digital calibration certificate) буюу 
тоон шалгалт тохируулгын гэрчилгээний загвар 
хувилбарыг олон улсын хэмжил зүйн байгууллага 
судалгааны түвшинд боловсруулан нэвтрүүлж 
байна. 

DCC нь шалгалт тохируулгын өгөгдлийг (текст, 
тоо, тэмдэглэгээ зэрэг бүх мета дата) тоон 
хэлбэрт шилжүүлэн электрон байдлаар хадгалах, 
криптограф гарын үсгээр баталгаажуулан 
дамжуулах, солилцох, үр дүнг нэг утгаар тайлбарлах 
зориулалттай. DCC нь аналог шалгалт тохируулгын 
гэрчилгээний бүхий л мэдээллийг агуулах ба хоёр 
ба түүнээс дээш апплейкешн эсвэл программ 
хангамж, компьютер (бүхэлд нь машин гэх) мөн 
түүнчлэн хүн унших боломжтой байхаас гадна 

өгөгдлийн үнэн зөв найдвартай байдлыг хангах 
ёстой. 

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, нийтээр 
ашиглаж болохуйц DCC–ний загвар хувилбарыг 
боловсруулах чиглэлээр ХБНГУ-ын Физик 
техникийн хүрээлэн /РТВ/ тэргүүлэн ажиллаж байна. 
Аналог шалгалт тохируулгын гэрчилгээнд тавигдах 
норм, стандартууд дижитал шалгалт тохируулгын 
гэрчилгээ (DCC)-нд мөн адил тавигдана. Эдгээр 
норм стандартууд нь: 

• Олон улсын нэгжийн СИ системийн гарын 
авлага ( SI units)

• Олон улсын хэмжил зүйн нэр томьёо, тайлбар 
толь бичиг (VIM)

• Хэмжлийн эргэлзээг илэрхийлэх удирдамж 
(GUM) 

• CODATA болон ISO 17025 стандарт зэрэг юм. 

DCC-д дэлхий нийтийн сүлжээний консорциум 
(world wide web consortium-W3C)-аас хөгжүүлсэн 
XML программын хэлийг ашиглана. XML гэдэг нь 
eXtensible Markup Language гэсэн үгийн товчлол 
бөгөөд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэдээлэл 
солилцооны формат юм. XML-ийг ашиглах DCC тоон 
гэрчилгээний өгөгдлийг дараах 4 үндсэн бүтцээр 
бүлэглэж болно. Үүнд:

• Үндсэн өгөгдлүүд (гэрчилгээний №, 
хэрэглэгчийн хаяг, шалгалт тохируулгын зүйл, 
загвар, хүлээн авсан огноо, шалгалт тохируулга 
хийсэн огноо зэрэг норматив мэдээлэл) 

• Хэмжлийн үр дүн (шалгалт тохируулгын 
арга, аргачлал, үр дүн, хэмжлийн эргэлзээ, 
ашигласан эталон зэрэг норматив мэдээлэл) 

• Тайлбар (нэмэлтээр өгөх мэдээлэл)
• Баримт бичиг (нэмэлтээр өгөх мэдээлэл) 

 XML программын хэлийг ашиглах давуу талууд нь: 
• Медиа/интернэт орчны тасалдлаас үл 

хамаарсан; 
• Өгөгдлийг хоёрдмол утгагүй илэрхийлэх, 

алдаа багатай; 
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• Машин унших боломжтой, мөн хүн унших 
боломжтой; 

• Тоон гарын үсгээр баталгааждаг, аюулгүй 
байдал, нууцлал хангасан; 

• Стандартчлалыг хурдасгах, (стандартыг XML 
форматад шилжүүлэх ажил хийгдэж эхэлсэн); 

• Мэдээлэл, өгөгдлийн дамжуулалт, үйл явцыг 
хөнгөвчилснөөр эдийн засгийн хэмнэлт гарах 
зэрэг ач холбогдолтой болно. 

Дижитал шалгалт тохируулгын гэрчилгээний 
үндсэн элементүүдийг доорх зурагт харууллаа. 
Үүнд шалгалт тохируулгын үр дүнг DCC буюу тоон 
хэлбэрт оруулах нь хамгийн төвөгтэй хэсэг юм, учир 
нь маш олон төрлийн хэмжлийн үр дүнг илэрхийлэх 
хэлбэр өөр өөр байж болно. Мөн үр дүнгүүд нь 
зөвхөн олон улсын нэгжийн СИ системийн гарын 
авлагын дүрмээр бичигдэх ба вектор, скаляр, 
матриц, тенсороор төлөөлүүлж болно. XML-д 
СИ системийн үндсэн ба уламжилсан нэгжүүд 
тэдгээрийн нэр, тэмдэглэгээг хэрхэн форматлах 
ерөнхий бүдүүвчийг Олон улсын жин хэмжүүрийн 
хороо(CIPM)-оос “Дижитал-СИ” нэртэй ажлын хэсэг 

 � Хэмжил зүйн хүрээлэн, 
ахлах мэргэжилтэн 
Д.ӨНӨРБИЛЭГ

байгуулан боловсруулж байна. Энэхүү бүдүүвч нь 
хэмжигдэхүүний тоон утга, нэгж, хэмжлийн эргэлзээ 
зэрэг үндсэн элементүүд СИ системийн гарын 
авлагаар хүлээн зөвшөөрсөн формат бүхий СИ-
ийн гол төлөөлөл дээр үндэслэгдэх болно. Тухайн 
улсын хувьд DCC–ийн аргачлалыг боловсруулах 
санаачлагыг үндэсний хэмжил зүйн хүрээлэн 
гаргах боловч өгөгдлийн аюулгүй байдлын хууль 
эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, дотоодын программ 
хөгжүүлэлтийн эксперттэй хамтран ажиллах 
төсөл хэрэгжүүлснээр хэмжил зүй дэх дижитал 
шилжилтийн нэг хэлбэр тоон гэрчилгээг амжилттай 
нэвтрүүлж болно. 

Олон улс, бүс нутгийн хэмжээнд үндэсний хэмжил 
зүйн хүрээлэнгүүд тоон гэрчилгээ буюу DCC 
нэвтрүүлэх ажил эхлэл төдий байна. Тийм боловч 
цаашид DCC нь дижитал чанарын дэд бүтцийн чухал 
баримт бичиг болох тул энэ асуудалд Олон улсын 
жин хэмжүүрийн ерөнхий бага хурал, Ази номхон 
Далайн хэмжил зүйн хөтөлбөрөөс тусгай үүргийн 
ажлын хэсэг томилон ажиллаж байна. РТВ-ээс 
хариуцан онлайн сургалт, семинар конференцийг 
хэд хэдэн удаа зохион байгуулсан. 
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Дэлхий нийтээрээ цахим шилжилт рүү 
чиглэж буй энэ үед Дэлхийн хэмжил 
зүйн өдөр ч “Дижитал эрин үе дэх 
хэмжил зүй” уриан дор явагдаж байна. 
Дэд бүтцийн хяналтыг хариуцсан 
газрын даргын хувьд хэмжил зүйн 
хяналт шалгалт ямар төвшинд явагдаж 
байна вэ?

Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэнд хүргье!

Хэмжил зүйн төрийн хяналтыг байгалийн нөөцийн 
олборлолт, ашиглалт, худалдаа, үйлчилгээний 
тооцоо, хүн, мал эмнэлгийн шинжилгээ, эмчилгээ, 
оношлогоо, улсыг батлан хамгаалах, аюулгүй 
байдал, бүтээгдэхүүний чанарын сорилт, туршилт, 
чанарын баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд 
ашиглагдаж буй улсын баталгаажуулалтад заавал 
хамрагдах хэмжүүр, хэмжих хэрэгслийн ашиглалт, 
баталгаажуулалт, хэмжил гүйцэтгэх аргачлалын 
мөрдөлтөд төдийгүй импортоор оруулсан хэмжүүр 
хэмжих хэрэгслийн загварын туршилтад орсон 
эсэхэд болон савласан, боосон бүтээгдэхүүний 
тоон хэмжээнд хяналт тавих зэрэг өргөн хүрээтэй 
асуудлыг хамруулан хяналт шалгалтын үйл 
ажиллагааг явуулж ирсэн.

2003, 2017 онуудад “Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг 
хангах тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж, олон 
улсын хууль тогтоомжийн хэмжил зүйн байгууллагын 
эрх зүйн зохицуулалттай уялдуулан хэмжил зүйн 
төрийн хяналт шалгалтыг савласан бүтээгдэхүүний 
тоон хэмжээ, Хэмжил зүйн тухай хууль тогтоомжийн 
биелэлтэд тавих хяналтыг мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагын хэмжил зүйн хяналтын улсын 
байцаагчид хэрэгжүүлэхээр тусгасны дагуу манай 
газраас тус хяналтыг хэрэгжүүлж байна.

Мэргэжлийн хяналтын газрын хэмжил зүйн 
хяналтын улсын /ахлах/ байцаагчид нь буруу 
хэмжлийн сөрөг үр дагавар, учирч болзошгүй 
хохирлоос аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийг 
хамгаалах зорилгоор урьдчилан сэргийлэх 
хяналтыг тогтмол хийж, хэмжил зүйн үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг, хэмжих хэрэгсэл бүхий аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудын эрсдэлийг үнэлэн, хэмжил зүйн 
салбарын хууль тогтоомж, түүнтэй нийцүүлэн 
баталсан дүрэм журам, холбогдох стандартын 
талаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, хуулийг сурталчлах, 
зөвлөн туслах замаар хуулийн хэрэгжилтийг 
хангуулахад хяналтын үйл ажиллагааг чиглүүлэн 
ажиллаж байна. 

Д.ЖАРГАЛ: ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ШАТ 
ДАРААЛАЛТАЙ БУУРУУЛЖ ЗӨВЛӨН 
ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА

МХЕГ-ын Дэд бүтцийн хяналтыг 
хариуцсан газрын дарга  
Д.Жаргалтай ярилцлаа.
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Хэмжил зүйн төрийн хяналт 
шалгалттай холбоотой иргэдийн дунд 
ойлголтын зөрүү багагүй байдаг. 
Жишээ нь: СХЗГ-т хяналтын чиг үүрэг 
байдаг гэж ойлгодог. Тиймээс төрийн 
хэмжил зүйн хяналт шалгалтын талаар 
товч мэдээлэл өгнө үү. 

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 9.3, 10 
дугаар заалтын дагуу мэргэжлийн хяналтын 
байгууллага нь хууль тогтоомж болон нийтээр 
дагаж мөрдөх эрх зүйн бусад актын биелэлтэд 
хяналт тавих чиг үүргийг хүлээдэг. Өнөөдрийн 
байдлаар 21 аймаг, нийслэлийн мэргэжлийн 
хяналтын газрын 23 хэмжил зүйн хяналтын улсын  
/ахлах/ байцаагчид Мэргэжлийн хяналтын газрын 
хяналтын нэг чиглэл болох хэмжил зүйн төрийн 
хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Тус хяналтыг 
хэрэгжүүлэхдээ Стандарт хэмжил зүйн газартай 
хамтран хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, 
хэмжил зүйн үзүүлэлттэй холбоотой хэрэглэгчдийн 
гомдол саналыг барагдуулан ажиллаж байна. 

Олон нийт, хэрэглэгчдэд цахилгааны тоолуур, 
шатахуун түгээгүүр, худалдааны жин гэх 
хэмжих хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалт, 

ашиглалттай холбоотой маргаан 
багагүй гардаг. Ер нь хэмжил зүйтэй 
холбоотой зөрчил маргааныг хэрхэн 
шийдвэрлэдэг вэ? Ямар үр дүнд хүрч 
байна вэ?

Мэргэжлийн хяналтын газарт 
хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, 
суурилуулалт, хэмжил зүйн үзүүлэлт 
болон савласан бүтээгдэхүүний жин 

хэмжээтэй холбоотой санал гомдлууд ихээхэн ирдэг. 
Гомдол саналын дагуу мэргэжлийн хяналтын газрын 
даргын баталсан удирдамжийн дагуу төлөвлөгөөт 
бус хяналт шалгалтыг гүйцэтгэж, маргаан гарсан 
хэмжих хэрэгслийг итгэмжлэгдсэн лабораторид 
холбогдох стандартын дагуу шалгуулан, улсын 
байцаагчийн дүгнэлт, акт, албан шаардлага зэрэг 
эрх зүйн баримт бичгийг гаргаж, шаардлага 
хангахгүй хэмжих хэрэгслийг төрийн хяналт 
шалгалтын үйл ажиллагаанд ашиглахыг хориглох, 
зөрчлийг арилгуулах зэрэг арга хэмжээг авдаг. 

Мөн шаардлагатай тохиолдолд зөрчил гаргасан 
иргэн, аж ахуйн нэгжид Зөрчлийн тухай хуулийн 
дагуу хариуцлага хүлээлгэн зөрчлийг арилгуулах 
зэргээр Хэмжил зүйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангуулан ажилладаг. Мөн хэмжих хэрэгсэл бүхий 

аж ахуйн нэгж байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээг 
жил бүр хийж, их эрсдэлтэй объектийн эрсдэлийг 
бууруулах, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, 
хэмжил зүйн тухай хуулийг олон нийтэд сурталчлах, 
зөвлөн туслах чиглэлээр ажиллаж байна. 

Үүний үр дүнд сүүлийн 5 жилд Хэмжил зүйн 
салбарын хууль тогтоомж, дүрэм журам, стандартын 
талаарх олон нийтийн ойлголтыг дээшлүүлж, гарч 
буй зөрчлийг 15-21 хувь бууруулж, салбарын хуулийн 
хэрэгжилтийг 85-91%-д хүргэсэн байна. 

Засгийн газраас төрийн бодлого хэрэгжилтийн 
хүрээнд төрийн хяналт шалгалтыг бууруулах 
бодлого барьж байгаа, энэ тал дээр танай газар 
ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байна вэ?

Хяналт шалгалтад хамрагдах объектыг сонгохдоо 
“Шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” Засгийн 
газрын 2012 оны 1-р сарын 30-ны өдрийн 
23-р тогтоолоор баталсан шалгуураар 
их эрсдэлтэй үнэлэгдсэн аж ахуйн 
нэгж байгууллагад МХЕГ-ын 2020 оны 
11-р сарын 20-ны өдрийн А/121 дүгээр 
тушаалаар баталсан “Улсын байцаагчийн 

хөдөлмөрийн жишиг норм, норматив”, “Хяналтын 
чиглэл бүрээр нэг объектод шалгалт хийхэд 
зарцуулах хугацаа”-нд үндэслэн боловсруулдаг. 

Төлөвлөгөөт шалгалт хийх объектын тоо нь 
улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн 215722 аж ахуйн нэгж 
байгууллагын 4,6%, идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж 
буй 95230 аж ахуйн нэгж байгууллагын 10.4%-ийг 
эзэлдэг.

2010

2010

Төлөвлөгөөт шалгалтын гүйцэтгэл /2010-2021/

Зөвлөн туслах үйлчилгээний гүйцэтгэл /2010-2021/

 Зөвлөн туслах үйлчилгээ 
үзүүлэн объектын тоо

 Шалгасан объектын тоо

2011

2011

2012

2012

2013

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2014

19422

118437 127035 137410

88877 83835

44564
8751 8611 9327 10199 9994 6167

0000

11639
5450 5472 6102 5541 5119 5132

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

МХЕГ-ын 2021 оны 12-р сарын 01-ний өдрийн “Хяналт 
шалгалтын төлөвлөгөө батлах тухай” А/115 дугаар 
тушаалаар 2022 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг 
хяналт шалгалтын 7 хэлбэрээр төлөвлөн батлаж, 
хуулийн хугацаанд олон нийтэд зарласан. Гэвч 2022 
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оны 5-р сарын байдлаар төлөвлөгөөт шалгалтыг 
хэрэгжүүлээгүй. Харин төлөвлөгөөт тандалт 
судалгаа, хяналт шинжилгээ, хуулиар эрх олгосны 
дагуу аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтээр 
гэрчилгээ, дүгнэлт, зөвшөөрөл олгох болон сургалт, 
зөвлөн туслах үйлчилгээний ажлыг хэрэгжүүлж 
байна. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2010-
2021 онд хэрэгжүүлсэн шалгалт болон зөвлөн туслах 
үйлчилгээний тоог харьцуулж үзвэл, шалгалтыг 
өмнөх жилүүдээс шат дараатай бууруулж, эрсдэл 
ихтэй объектуудад төлөвлөгөөт шалгалтыг 
хэрэгжүүлдэг болсны зэрэгцээ зөвлөн туслах 
үйлчилгээг 2014 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна.

Засгийн Газраас “Цахим үндэстэн” 
болох бодлого, зорилтын хүрээнд 
танай газар ямар арга хэмжээ авч 
ажиллаж байна вэ?

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 
2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөө”-
ний “Дижитал шилжилт хийх” зорилтын 

хүрээнд Мэдээлэл технологийн хэлтсийг шинээр 
байгуулж, дижитал шилжилтийг байгууллагын үйл 
ажиллагааны болон хяналт шалгалтын бодлогын 
шинэчлэлт, судалгаа, процессийн шинжилгээ, 
үйл ажиллагааны өөрчлөлтийн загварт үндэслэн 
боловсруулан цахим системүүдийг хөгжүүлж байна.

“Дижитал шилжилт-Хэрэглэгчтэй хамтарсан хяналт” 
төслийн хүрээнд иргэд, хэрэглэгчтэй хамтарсан 
хяналтын системийг шинээр хөгжүүллээ. Иргэд 
хэрэглэгчийн үнэлгээгээр ААНБ-ын эрсдэлийн 
оноог бий болгоод шаардлага хангахгүй газруудад 
Мэргэжлийн хяналтын байцаагч-шинжээч нар 
цахим системээр болон шаардлагатай бол газар 
дээр нь очиж үзээд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлнэ. 
Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, сэрэмжлүүлэг, 
мэдээллийг хэрэглэгчийн цахим системээр бодит 
цаг хугацаанд олон нийтэд ил тод, нээлттэй хүргэдэг 
болно. Хэрэглэгчийн үнэлгээг ААН, байгууллага 
өөрийн үнэлгээний системээр хүлээн авч сул талаа 
засах ААНБ-ын өөрийн үнэлгээний системийг 

бий болгож 6 дугаар сард ашиглалтад оруулахаар 
ажиллаж байна. 

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төрийн 
үйлчилгээний www.igov.mn цахим системийг 
байгуулж, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
хүсэлтээр тусгай зөвшөөрөл, гэрчилгээ, тоног 
төхөөрөмжийн гэрчилгээ олгох 54 үйлчилгээг 
цахимжуулж, төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем 
е-Mongolia системд холбож, цахим системээр 
дамжуулан үйлчилгээг үзүүлж эхэлсэн.

Төрийн хяналт шалгалтыг 
бууруулах болон төрийн үйлчилгээг 
цахимжуулах бодлогын хүрээнд 
төрийн байгууллагуудын уялдаа 
холбоог хэрхэн ямар түвшинд байна 
гэж үздэг вэ?

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага нь 
хяналт удирдлагын нэгдсэн мэдээллийн системийг 
бий болгохоор ажиллаж байна. Энэ ажлын 
хүрээнд хяналт шалгалтын явцад аж ахуйн нэгж 
байгууллагаас цаасаар нэхдэг байсан шалгалтын 
баримт бичгийг бусад төрийн байгууллагуудын 
мэдээллийн системээс шууд харах, эсхүл төрийн 
мэдээлэл солилцооны ХУР цахим системээр 
дамжуулан төрийн байгууллагууд мэдээллээ 
солилцох замаар бизнес эрхлэгчдэд учруулдаг 
хүндрэлийг багасгаж эхэлсэн. 

Төрийн байгууллагууд төрийн үйлчилгээг 
цахимжуулах ажил хурдацтай хэрэгжиж байгаа ч 
байгууллагууд хоорондын уялдаа холбоо, мэдээлэл 
солилцох ажлыг улам эрчимжүүлэх шаардлагатай 
гэж үзэж байна. 

Цаг зав гарган мэргэжлийн хяналтын асуудал, үйл 
ажиллагааны талаар товч мэдээлэл өгсөнд танд 
баярлалаа. Танд ажлын амжилт, сайн сайхныг хүсэн 
ерөөе! 

 
 � Ярилцсан СХЗГ-ын Хэвлэл мэдээлэл,  

олон нийттэй харилцах ажилтан Д.ПҮРЭВСҮРЭН 

Стандарт, хэмжил зүйн газар салбарын үйл ажиллагаа болон албан хаагчдад 
тавих шаардлагын байгууллагын стандартыг /CS-11-0182:2022/ батлан мөрдөж 
байна. Ингэснээр стандарт, хэмжил зүйн салбарын хэмжээнд байгууллагын үйл 
ажиллагааны бүтээмжийн дээшлүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, 
хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, байгууллагын соёлыг салбарын 
хэмжээнд төлөвшүүлэх ач холбогдолтой юм.
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Хэмжил зүй нь олон улсын худалдааны гол элемент, 
чанарын дэд бүтцийн нэг хэсэг болохын хувьд 
дижитал технологи, их өгөгдөл, хиймэл оюун ухаан, 
машинд уншигдах өгөгдөлд суурилсан дижитал 
шилжилт нь хэмжил зүйн үндсэн элементүүд, үйл 
явц, зарчмуудыг ч өөрчилж байна. 

Мэдээллийн дижиталчлал нь мэдээллийг машинд 
ашиглах боломжтой хэлбэрээр, үүлэн системээр 
дамжуулна; дижитал чанарын дэд бүтэц нь 
шалгалт тохируулга, өөрийгөө турших буюу бие 
даасан хэмжих хэрэгслээр дамжуулсан бусад мета 
өгөгдлүүдийн мэдээллийг ашигладаг; Чанарын дэд 
бүтцийн үйл явц, үйлчилгээ нь мэдээллийн сан 
болон API дээр суурилдаг.

Энэ утгаар нь авч үзвэл хэмжих хэрэгсэл, мэдрэгч 
төхөөрөмжийн сүлжээ нь бие даасан хэмжих 
хэрэгслээс илүү чухал болж байна. Аж үйлдвэрийн 
4.0 эрин, автомат удирлага зэрэг нь өөрчлөгдөж 
буй хэмжил зүйн салбарын анхны жишээнүүд юм. 
Эдгээр туршилтад системчилсэн хандлагаар бүх 
мэдрэгчийн сүлжээг хянах боломжтой шалгалт 
тохируулга болон хэмжил зүйн үнэлгээг хамтран 
хийх аргууд багтна. Үүнд: алгоритм, программ 
хангамж нь бодит хэмжилтэй адил чухал зүйл болж 
хувирна.

Эрдэмтэд өгөгдөл болон алгоритмд итгэх итгэл, 
хэмжил зүйн зарчмууд, кибер-физик систем, FAIR 

өгөгдөл ба хэмжил зүй, чанарын дэд бүтцэд дижитал 
шилжилт хийхэд хэмжил зүйн гүйцэтгэх гол үүрэг 
зэрэг асуудалд анхаарлаа хандуулж байна.

Өгөгдөлд, алгоритмд итгэх итгэл

Өгөгдөл бол дижитал эрин үеийн "шинэ хөдөлгөгч 
хүч" юм. Өгөгдөлд суурилсан үйлчилгээ, дүн 
шинжилгээ, мэдээллийн сангууд улам бүр чухал 
болж байна. Мөн өгөгдлийг дэлхийн эдийн 
засагт "бараа" гэж авч үздэг. Иймээс энэхүү шинэ 
төрлийн барааг зохицуулахын тулд нийтээр хүлээн 
зөвшөөрсөн тоологдохуйц чанарын үнэлгээг хийх 
шаардлагатай. 

Эрдэмтэд өгөгдөл нь: 
Findable - олох боломжтой, 
Accessible - хүртээмжтэй, 
Interoperable - харилцан уялдаатай ажиллах, 
Reusable - дахин ашиглах боломжтой байх буюу 
FAIR зарчмыг дэвшүүлсэн. 

Хэмжил зүйн шинжлэх ухаан нь дээрх зарчмуудаас 
гадна Олон улсын нэгжийн СИ системийн нэгж 
дамжуулалт, лаборатори хоорондын харьцуулалт, 
хэмжлийн эргэлзээний тооцоолол зэргээр 
өргөжүүлэн авч үзнэ. Тиймээс хэмжил зүйн 
зарчмуудыг шинжлэх ухаанд нэвтрүүлэх нь 
судалгааны мэдээллийн чанарыг эрс сайжруулж 
чадна. Дижитал чанарын дэд бүтцэд өгөгдлийн 

ДИЖИТАЛ ЭРИНД - ХЭМЖИЛ ЗҮЙ 
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харилцан ашиглах боломжтой байх нөхцлийг 
хангах чухал зүйл нь хэмжсэн утга ба түүний нэгж 
юм. Үүний тулд нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн, 
хоёрдмол утгагүй тийм өгөгдөл шаардлагатай. 

“Хэмжлийн эргэлзээг илэрхийлэх удирдамж” 
(GUM) [5], “Хэмжил зүйн нэр томъёоны тайлбар толь 
бичиг” (VIM) зэрэг одоо мөрдөж буй удирдамж, 
хэмжил зүйн стандартууд нь хүн   унших боломжтой 
мэдээллийг машинд уншигдахуйц байдлаар 
боловсруулсан тохиолдолд VIM-ийн үгсийн сангаас 
дижитал гэрчилгээ эсвэл програм хангамж руу 
шууд татах боломжийг програмистуудад олгоно. 

Машинаар уншигдахуйц мэдээллээр хангахаас 
гадна хэмжигдэхүүн ба нэгжийг ашиглах шинэ 
боломж, сорилт, хэмжлийн эргэлзээний үнэлгээний 
талаар авч хэлэлцэх шаардлагатай болоод байна.

Чанарын дэд бүтцийн (QI) дижитал шилжилт

Хэмжил зүйн хүрээлэнгүүдийн хэмжил зүйн 
үйлчилгээний дижитал шилжилтийн зарчим, арга 
аргачлал нь дижитал Чанарын дэд бүтцийн(QI)  
харилцан ажиллах боломжтой байх (interopera-
ble) гэсэн шаардлагатай хэд хэдэн ижил төстэй 
талуудтай. QI дахь үйл явц, ажлын зураглал нь баримт 
бичиг (жишээлбэл, гэрчилгээ эсвэл стандарт) болон 
өгөгдөл дээр суурилдаг. Жишээлбэл, хууль эрх зүйн 
зохицуулалтын дагуу хэмжих хэрэгсэл (жишээлбэл, 
супермаркет дахь жинлэх хэрэгсэл) нь хүчин 
төгөлдөр загварын туршилтын гэрчилгээ болон 
шалгалт баталгаажуулалтын гэрчилгээтэй байх 
ёстой. QI-ийн янз бүрийн байгууллагууд өөрсдийн 
нөхцөлд дижитал шилжилт хийх хэд хэдэн төслийг 
санаачилсан. Зарим жишээг энд дурдъя.

Стандартчиллын байгууллагууд машинд 
уншигдахуйц ухаалаг стандартыг бий болгохоор 
ажиллаж байна. Ирээдүйд энэ нь стандартчилсан 
мэдээллийг хүний   хөндлөнгийн оролцоогүйгээр, 
стандартын нарийн тоо хэмжээг мэдэх 
шаардлагагүйгээр машинуудад унших боломжийг 
олгоно. Энэ нь стандартад үндэслэсэн хэмжил зүйн 
үйлчилгээнд шинэ боломжуудыг бий болгоно.

Шалгалт баталгаажуулалт, шалгалт тохируулга, 
сорилт туршилтын лабораториуд машин унших 
формат бүхий дижитал /тоон гэрчилгээг гаргаад 
эхэлсэн. Энэ нь гэрчилгээнд агуулагдах мэдээлэл, 
өгөгдлийг дижитал дэд бүтцэд шууд нэгтгэх 
боломжийг хангаж байгаа юм. Шалгалт тохируулгын 
үйлчилгээний хувьд энэ нь өгч болох мэдээллийн 
хэмжээ, төрөлтэй холбоотой шинэ боломжуудыг 
санал болгож болно.

Чанарын дэд бүтэц дэх үйл явцуудын дижитал 
шилжилт нь баталгаатай, найдвартай дэд бүтцийг 
шаардаж байна. Зарим зохион бүтээгчид QI-д 
блокчэйн технологийг ашиглахыг санал болгож 
байна. Энэ технологийг ашиглах илүү боломжтой 
тохиолдол бол Metrology Cloud юм. 

Харилцан уялдаатай ажиллах боломжийг 
харуулахын тулд бид ХБНГУ-ын Физик техникийн 
хүрээлэн (PTB)-д саяхан хэрэгжиж эхэлсэн 
"Хэмжил зүйн үйлчилгээний дижитал үйл явц" 
төслийг тоймлон хүргэх ба шалгалт тохируулгын 
үйлчилгээний жишээг дурдья.

Харилцан уялдаатай ажиллах чадвар(interop-
erable) гэдэг нь өгөгдлийг цуглуулсны дараа 
үр дүнгийн боловсруулалтын алхам бүрт нэмж 
оруулах ёстой гэсэн үг юм. PTB дээр бүх мэдээллийг 
төвлөрсөн байдлаар хадгалж, удирддаг E-Files 
системийг хөгжүүлэн ашиглаж байна. Вэб дээр 
суурилсан интерфэйсээр дамжуулан үйлчлүүлэгч 
шалгалт тохируулгын захиалгыг PTB-д шууд 
цахим хэлбэрээр илгээх боломжтой. Үйлчлүүлэгч 
өөрийн шаардлагатай мэдээллийг өөрөө оруулна. 
Захиалга боловсруулахад шаардагдах хэмжил зүйн 
өгөгдлийг машинд унших боломжтой баримт бичиг 
болгон хадгалах боломжтой. Шаардлага хангасан 
өгөгдөл дээр үндэслэн захиалгыг E-files дотроо 
шалгаж, боловсруулан гаргадаг. Дараагийн алхам 
бол шалгалт тохируулгын үйл явц. Үүний тулд бүх 
өгөгдлийг шалгалт тохируулгын лаборатори уруу 
илгээх бөгөөд энэ нь мөн тоон хэлбэрээр уншиж, 
боловсруулах боломжтой байх ёстой. Лабораторийн 
үүсгэсэн хэмжилтийн өгөгдлийг интерфейсээр 
дамжуулан мэдээллийн сан руу шууд шилжүүлж, 
үндсэн мэдээллийн бүртгэлд нэмнэ. Шаардлагатай 
бүх өгөгдлийг дамжуулсны дараа дижитал шалгалт 
тохируулгын гэрчилгээ(DCC)-г гаргаж цахим гарын 
үсгээр хамгаалагдаж, E-Files уруу илгээнэ. Эндээс 
хэрэглэгчийн цахим үйлчилгээний цахим хуудас(E-
service)-аар дамжин хэрэглэгчид хүрч, захиалга 
дуусна. Ийм харилцан уялдаатай байдал нь өөр 
өөр олон төрлийн өгөгдлүүд, өөр мэдээллийн эх 
сурвалж, мэдээллийн технологийн олон янзын 
дэд бүтэц, өгөгдлийн формат, дамжуулах замыг 
хамардаг. Цаашид улам сайжруулахын тулд 
өгөгдлийг олон улсын хэмжээнд зохицуулж, хүлээн 
зөвшөөрч, унших боломжтой байх нь дижитал 
шилжилтийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд маш чухал 
ач холбогдолтой юм. 

 � ScienceDirect сэтгүүлээс орчуулав. 
Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн ахлах 
мэргэжилтэн Ц.АЛТАНЦЭЦЭГ
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“Дэлхийн Хэмжил зүйн өдөр-2022”-ийг угтан 
хэмжил зүйн үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Улаанбаатар 
цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК, “Улаанбаатар 
дулааны сүлжээ” ТӨХК, “Цахилгаан дамжуулах 
үндэсний сүлжээ” ТӨХК, “Дулааны цахилгаан 
станц-4” ТӨХК, “Дулааны цахилгаан станц-3” ТӨХК, 
“Эндлесс энержи” ХХК, “Икон” ХХК, “Ультрасоник” 
ХХК, “Мэйжүрмэнт” ХХК, “Ирмүүн эхлэл” ХХК 
зэрэг 10 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагын 
төлөөллүүдтэй уулзаж, дулаан, цахилгааны тоолуур, 
гүйдэл, хүчдэлийн трансформаторын ашиглалт, 
суурилуулалт, шалгалт баталгаажуулалт, загварын 
туршилтын ажил үйлчилгээ, ажлын эталоны ба 
боловсон хүчний хангалт, өнөөгийн нөхцөл байдал, 
цаашдын хөгжүүлэлтийн талаар болон шалгалт 
баталгаажуулалтын төлбөрийн хэмжээний төсөлд 
эдгээр байгууллагуудаас өгсөн саналыг хэлэлцэж, 
харилцан мэдээлэл солилцлоо. 

Энэ уулзалтын үеэр СХЗГ-аас Хэмжил зүйн 
мэдээллийн улсын нэгдсэн сан, дижитал шилжилт, 
хэмжил зүйн төрийн үйлчилгээг цахимжуулах 
талаар мэдээлэл өгч, энэ ажлыг эрчимжүүлэх талаар 
онцолж байсан бөгөөд цаашид харилцан дэмжлэг 
үзүүлж хамтран ажиллахаар боллоо.

ХЭМЖИЛ 
ЗҮЙН ТӨРИЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 
ЦАХИМЖУУЛАХАД 
ХАРИЛЦАН 
ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЖ 
АЖИЛЛАХААР 
БОЛЛОО
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Үндэсний хэмжил зүйн хүрээлэнгээс гаргаж 
буй шалгалт тохируулгын гэрчилгээний үр дүн 

болон эталоны үзүүлэлтийн ижил тэгш байдлыг 
олон улс, бүс нутгийн хэмжил зүйн байгуулагаас 
эсвэл жин хэмжүүрийн хорооны (CIPM) зөвлөлдөх 
хороодоос зохион байгуулах түлхүүр болон нэмэлт 
харьцуулалтын үр дүнгээр тогтоодог. Хэмжил 
зүйн хүрээлэнгийн уртын эталоны лаборатори 
Европын Холбооны Бүс нутгийн байгуулагаас 
зохион байгуулсан EURAMET.S-L27 алсын зайн 
хэмжлийн төрлөөр эталон ган туузанметрийн 
харьцуулалтад оролцлоо. Тус харьцуулалт 2018 
оны 2-р сард эхэлсэн бөгөөд Ази, Европын 
нийт 20 орны уртын лабораториуд оролцож 
байна. Лавлагаа лабораториор БНХГУ-ын Физик 
Техникийн Хүрээлэн(РТВ)-ээс ирүүлсэн 10 м (5 мм 
хуваарийн хуваагдалтай), 50 м (1 мм хуваарийн 
хуваагдалтай) ба 50 м (1м хуваарийн хуваагдалтай) 
урттай 3 ш ган туузан метрийг оролцогчид 
өөрсдийн хэмжлийн системээр ээлжлэн шалгана. 
Энэ харьцуулалтын батлагдсан хуваарь ёсоор ХЗХ-
ийн уртын эталоны лаборатори дээр дурдсан 3 ш 
эталон ган туузан метрийг 10 сарын 25-нд хүлээн 
авч, уртын хоёрдогч эталон болох 633 нм долгионы 

урттай лазер интенферометрийн аргаар шалгалт 
тохируулгыг гүйцэтгэлээ. Зохион байгуулагчаас 
ирүүлсэн протоколын дагуу тодорхой цэгүүд дэх 
үнэмлэхүй зайн утгыг лазерын долгионы уртаар 
тодорхойлсон. Энэхүү харьцуулалтад оролцсоноор 
ХЗХ-ийн уртын эталоны лабораторийн 20 м урттай 
лазер интерферометрийн шалгалт тохируулгын 
арга, аргачлалын баталгаажуулалт, үр дүнгийн 
үнэн зөв байдлыг хангахад чухал ач холбогдолтой. 
Бид харьцуулалтын дээж туузанметрийг дараагийн 
лаборатори болох ОХУ-ын Д.И.Менделеевийн 
нэрэмжит Хэмжил зүйн хүрээлэн уруу явуулсан. EU-
RAMET.S-L27 харьцуулалтын үр дүн 2022 оны эхний 
хагаст гарах бөгөөд СХЗГ амжилттай оролцсон 
тохиолдолд уртын эталоны лабораторийн шалгалт 
тохируулга ба хэмжлийн чадавхи буюу олон улсын 
нэршлээр СМС (calibration and measurement 
capability)-г үнэлүүлэн BIPM (Олон улсын жин 
хэмжүүрийн товчоо)-ны түлхүүр харьцуулалтын 
өгөгдлийн санд байршуулах нөхцөлийг хангах юм. 

 � ХЗХ-ийн уртын эталоны лабораторийн 
ахлах мэргэжилтэн  Д.ӨНӨРБИЛЭГ

ХЭМЖИЛ ЗҮЙН 
ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 
УРТЫН ЭТАЛОНЫ 
ЛАБОРАТОРИ 
ОЛОН УЛСЫН 
ХАРЬЦУУЛАЛТАД 
ОРОЛЦЛОО
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Тус газрын Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн Массын 
эталоны лаборатори нь массын хэмжлийн шалгалт 
тохируулгын чадавх (CMC)-аа 2020 оны 7 дугаар 
сард Олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлэн Олон улсын 
жин хэмжүүрийн товчоо (BIPM) –ны вэб сайт болон 
мэдээллийн санд албан ёсоор бүртгүүлсэн. 

Бид цаашдын хэмжил зүйн бодлого үйл ажиллагаа, 
стратеги төлөвлөлтийн хүрээнд Хэмжил зүйн 
хүрээлэнгийн Урт болон цахилгааны эталоны 
лабораториуд нь Урт, цахилгааны хэмжлийн шалгалт 
тохируулгын чадавх (CMC)-аа Олон улсад хүлээн 
зөвшөөрүүлэх бэлтгэл ханган төлөвлөгөөний дагуу 
шат дараатай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн Уртын эталоны 
лаборатори нь төгсгөлт уртын хэмжүүрийн 
шалгалт тохируулгын төрлөөр 2018 онд 
Үндэсний Итгэмжлэлийн байгууллагаар (MNAS) 
итгэмжлүүлсэн. Aзи Номхон далайн хэмжил зүйн 
хөтөлбөр APMP-ийн хосолсон харьцуулалтад 2019 
онд (0.5 – 100) мм хэмжих хязгаарт БНХАУ-ын хэмжил 
зүйн хүрээлэнтэй амжилттай хамтран оролцсон.

Цахилгааны эталоны лаборатори нь Цахилгааны 
хэмжлийн төрлөөр 2011-2017 онуудад Ази номхон 
далайн хэмжил зүйн хөтөлбөр /АРМР/ болон 
ЕвроАзийн хэмжил зүйн байгууллага /СООМЕТ/-
аас зохион байгуулсан 2 түлхүүр, 2 нэмэлт 
харьцуулалтуудад оролцож хангалттай үр дүн 
үзүүлсэн юм.

Мөн Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн Уртын эталоны 
лаборатори Европын Холбооны Бүс нутгийн 
байгуулагаас зохион байгуулсан EURAMET.S-L27 
алсын зайн хэмжлийн төрлөөр эталон ган туузан 
метрийн харьцуулалтад 2021 оны 12 дугаар сард 
оролцсон. 

Үндэсний Итгэмжлэлийн төвийн ээлжит магадлан 
итгэмжлэлийг 2021 оны 9 дүгээр сарын 13-14-ний 
өдрүүдэд Урт болон цахилгааны эталоны 
лабораторид APMP–ийн техникийн ижил түвшний 
үнэлгээтэй хамтран зохион байгуулсан. 

Ижил түвшний үнэлгээг онлайнаар явуулсан 
ба Уртын хэмжлийн техникийн шинжээчээр 
Ази номхон далайн хэмжил зүйн байгууллага 
буюу АРМР-д хүлээн зөвшөөрөгдсөн, БНСУ-ын 
судлаач Дк. Чу-Шик Кан, цахилгааны хэмжлийн 
техникийн шинжээчээр БНСУ-ын Эталон, эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн /KRISS/-ийн доктор 
Мун Сеог Ким, тэргүүлэх шинжээчээр Үндэсний 
итгэмжлэлийн төв(MNAS)-ийн ахлах мэргэжилтэн 
Д.Оюунчимэг нар тус тус ажилласан.  

Ижил түвшний үнэлгээний үеэр лабораторид 
хэмжил зүйн нэгж дамжуулалт, ажилтны мэдлэг, ур 
чадвар, шалгалт тохируулгын аргачлал, хэмжлийн 
эргэлзээний тооцоололыг шалгаж, хэмжлийн 
шалгалт тохируулга (СМС)-ын тооцоолол нь олон 
улсын харьцуулалтад оролцсон үр дүнтэй нийцсэн 
ба ISO/IEC 17025-2017 стандартын дагуу чанарын 
менежментийн тогтолцоо хангалттай сайн гэж 
дүгнэсэн. 

Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн Цахилгаан болон 
уртын эталоны лабораториуд нь цахилгаан, уртын 
хэмжлийн чиглэлээр Олон улсын харьцуулалтын 
үр дүн, Ижил түвшиний үнэлгээний үр дүн, 
тайлан, Чанарын менежментийн тогтолцоо(I-
SO 9001), “Сорилт болон шалгалт тохируулгын 
чадавхид тавих ерөнхий шаардлага” (ISO/IEC 17025) 
стандартыг хангаж байгаа учраас холбогдох тайлан, 
материалуудаа Ази номхон далайн хэмжил зүйн 
байгууллага(APMP)-ын Чанарын менежментийн 
Техникийн хороонд хүргүүлэн хянуулж байна. 

Дараагийн шатанд Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн 
Цахилгаан, уртын хэмжлийн лабораториуд нь 
холбогдох тайлан, материалуудаа Олон улсын жин 
хэмжүүрийн товчоо буюу BIPM- д хүргүүлэн хянуулж 
шаардлага хангасан тохиолдолд тус байгууллагын 
вэб сайт болон мэдээллийн санд албан ёсоор 
бүртгүүлж олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлэх 
боломжтой болно. 

 � СХЗГ-ын ХЗБГ-ын Хэмжил зүйн 
хүрээлэнгийн дарга Д.ДАМБАСҮРЭН 

ОЛОН УЛСАД ХЭМЖЛИЙН ШАЛГАЛТ 
ТОХИРУУЛГЫН ЧАДАВХ (CMC)-АА  
ҮНЭЛҮҮЛЭХЭД НЭГ ШАТ ОЙРТЛОО
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ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН

Стандарт, хэмжил зүйн салбарын Удирдах ажилтны зөвлөгөөн боллоо. 2022-03-10

Стандарт, хэмжил зүйн салбарын Удирдах ажилтнууд  
Эрчим хүчний зохицуулах хорооны үйл ажиллагаатай танилцлаа. 2022-03-11

"Улаанбаатар төмөр зам" ХНН-тэй хамтран ажиллах 
төлөвлөгөөг баталлаа. 2022-03-24

“Говь” ХК-ийн Чанар, Стандарт, баталгаажуулалтын хэлтэс, 
Хэмжил зүйн болон Сорилт, шинжилгээний лабораторийн 

инженер техникийн ажилтнууд Стандарт, хэмжил зүйн 
газрын Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн Эталон лабораторийн 

үйл ажиллагаатай танилцлаа. 2022-03-18
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Монголд анх удаа үнэт металл, үнэт чулуугаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, урлагч гоёл чимэглэлийн худалдаа эрхлэгч 
албан байгууллага иргэдийг нэгтгэсэн “MONGOLIAN JEWELLERY & METAL EXPO-2022” үзэсгэлэнг зохион байгуулж,  

СХЗГ хамтран зохион байгуулагчаар оролцов. 2022-04-12

СХЗГ-ын даргын зөвлөл  
Төв аймагт хуралдлаа. 2022-04-01

Стандарт, хэмжил зүйн газраас Эрүүл мэндийн яам, 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар болон иргэний 
байгууллагын төлөөлөлтэй уулзалт хийлээ. 2022-04-13

Төрийн албаны зөвлөл НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөртэй 
хамтран хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад мэргэжлийн, 
иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төслийн 
хүрээнд “Төрийн албаны хүний нөөцийн чадавхыг 

хөгжүүлэх”, “Төрийн албан хаагчийн зарчимч, шударга 
байдлыг бэхжүүлэх” 2 дэд төсөлд Стандарт, хэмжил зүйн 

газар оролцохоор шалгарлаа. 2022-04-21

Төрийн албаны зөвлөл, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр 
хамтран хэрэгжүүлж буй төслийн сургалтад СХЗГ-ын 

албан хаагчид хамрав. 2022-05-03
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Стандарт, хэмжил зүйн газар “Отгонтэнгэр” их хамтран 
ажиллах санамж бичиг байгууллаа. Энэхүү санамж 
бичгийн хүрээнд стандартчилал, баталгаажуулалт, 

хэмжил зүй, хэмжил зүйн боловсон хүчний чадавхыг 
бэхжүүлэх, дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрт 

стандартчилал, хэмжил зүйн талаар тусгах, технологи-
инновацыг хөгжүүлэх, туршлага солилцох, мэргэжлийн 

чадавхыг дээшлүүлэхэд чиглэх юм. 2022-05-02

Монголбанк, Стандарт хэмжил зүйн газартай хамтран 
ажиллах гэрээг шинэчлэн байгууллаа. Уг гэрээг 

байгуулснаар иргэд, аж ахуйн нэгжүүд Монголбанканд 
алт, үнэт металл худалдахад Стандарт хэмжил зүйн 

газраас сорьцын баталгааг цахимаар авч,  
тоон гарын үсгээр баталгаажуулах боломжтой  

болж байна. 2022-05-03

Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийг угтан Хэмжил зүйн хүрээлэн, 
Хэмжих хэрэгсэл шалгалт баталгаажуулалтын газрын 

мэргэжилтнүүдийн дунд "Дижитал эрин дэх хэмжил зүй- 
дижитал шалгалт тохируулгын гэрчилгээ" сэдвийн дор 

сургалт өнөөдөр амжилттай болж өндөрлөлөө. 2022-05-06

MNS 6648:2016, Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын 
шошгололтод тавих шаардлага стандартад нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Шадар 
сайд С.Амарсайхан хүлээн авч уулзлаа. 2022-04-15

Стандарт, хэмжил зүйн газрын үйл ажиллагааг цахимжуулах ажлын хүрээнд  
“Гэрэгэ системс” болон “Добу технологи” технологийн компанийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.



МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

19

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙ 2022 оны II улирал

Засгийн газрын 2022 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрийн 69 
дүгээр тогтоолоор Хэмжил зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 

шинээр байгуулагдсан бөгөөд анхны хуралдаанаа 
гуравдугаар сарын 11-нд зохион байгуулав.  

2022-05-11

СХЗГ-ын Захиргаа, удирдлагын газрын дарга 
Б.Ууганбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг Дорнод аймагт 

ажиллах үеэрээ “Петрочайна дачин тамсаг” ХХК-ийн 
үйл ажиллагаатай танилцаж, тус компанийн ашиглаж 

буй хэмжих хэрэгслийг загварын туршилт, шалгалт 
баталгаажуулалтад бүрэн хамруулах талаар харилцан 

тохиролцлоо. 2022-05-03

Экспортыг дэмжих төслийн багийг хүлээн авч уулзлаа. 2022-05-13

Дэлхийн хэмжил зүйн өдөр болох гэж буйг тохиолдуулан 
Стандарт, хэмжил зүйн газрын ажилтан, албан хаагчид 

өнөөдөр цусаа хандивлалаа. 2022-05-17

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд Стандарт, хэмжил зүйн 
газрын хамт олон хоёр дахь удаагаа мод тарих ажилд 

оролцож, суулгацыг технологийнх нь горимын дагуу 
суулгаж, усжуулж, холбогдох мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгөв. 

2022-05-15 
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Юуны түрүүнд уншигч танд үндэсний брэнд ДОБУ 
гэрийн ухаалаг автоматжуулалт, хамгаалалтын 
системийг зохион бүтээгч хамт олны зүгээс сайн 
сайхныг хүсэн мэндчилж байна. Хувийн орон сууц 
барьж байгаа хүнд бэрхшээлтэй олон асуудал 
тулгардаг. Ялангуяа мэдээллийн технологийн 
салбар өндөр хэмжээнд хөгжсөн өнөө үед айл өрх 

бүр хувийн орон сууц, байшингаа ухаалаг системээр 
тоноглох хүсэл, сонирхолтой болсон. Тиймээс бид 
өнөөдрийн дугаарт уншигч та бүхэндээ ухаалаг 
гэрийн автоматжуулалт, хамгаалалтын системийг 
суурилуулахдаа юуг анхаарвал зохих талаар товчхон 
зөвлөмж хүргэхийг зорилоо. 

УХААЛАГ АВТОМАТЖУУЛАЛТ, 
ХАМГААЛАЛТЫН СИСТЕМ

Ихэнх хэрэглэгчид ухаалаг автоматжуулалт, 
хамгаалалтын системийг тав тухтай тансаг 
орчин бүрдүүлэх, болзошгүй аваар, гал хулгайн 
эрсдэлүүдээс урьдчилан сэргийлэх, орон зайнаас 
үл хамааран гэрээ хянах зорилгоор сонгодог. 
Автоматжуулалт хамгаалалтын системийн тухайд 
хамгийн чухал зүйл бол системийн иж бүрдэлд 
орж буй бүх тоног төхөөрөмжүүд хоорондоо ямар 
ч саадгүй уялдаж ажилладаг байх юм. Ухаалаг 
гэрийн автоматжуулалт, хамгаалалтын системийн 
тухайд дараахь ерхий шаардлагуудыг хангаж байх 
шаардлагатай. Үүнд:

• Гэрийн гэрлүүдийг асааж унтраах, тодруулж 
бүдгэрүүлэх 

• Цахилгааны залгууруудыг удирдах, цагийн 
тохируулгаар хэрэглээг хязгаарлах

• Электрон төхөөрөмжүүдийг удирдах 
боломжтой байх 

• Цахилгаан халаалтын систем удирдах 
• Хөшиг, хаалганы цоож, гражийн хаалга, 

хашааны хаалга зэргийг системд нэгтгэн 
шууд удирдах боломжтой байх. 

• Худгийн мотор, насос зэргийг удирдах 
боломжтой байх

• Усалгааны системийг удирддаг байх 
• Орон зайнаас үл хамааран гэрээ камераар 

шууд хянах боломжтой байх. 
• Гэрт тань гал, хулгай, ус алдалт гэх мэт аваар 

осол гарсан үед хэрэглэгчийн гар утсанд 
шууд мэдээлэл илгээдэг байх.

• Таны гэрт үүссэн нөхцөл байдлаас хамааран 
ухаалаг үйлдэлүүд хийдэг байх.
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Ухаалаг гэрийн системийн тухайд 
манайд гол төлөв АНУ, Хятад, 
Солонгос, Герман улсаас импортоор 
орж ирсэн тоног төхөөрөмжүүд 
худалдаалагдаж байгаа. Хэрэв 
та өөрийн байшиндаа ухаалаг 
гэрийн автоматжуулалтын систем 
суурилуулахаар шийдсэн бол 
юуны түрүүнд юуг хэрхэн удирдах 
шаардлагатай вэ гэдгээ төлөвлөх 
хэрэгтэй. Түүнээс хамаарч ямар 
брэндийн тоног төхөөрөмж 
сонгох вэ гэдгээ шийдэх нь зүйтэй. 
Системийн зохион байгуулалтын 
хувьд холболтын кабель утасаар 
холбогддог эвсэл утасгүйгээр 
холбогддог байж боломжтой. Гол 
анхаарах ёстой зүйл бол ямар 
ч шийдэлтэй систем сонгосон 
хэрэглэгч гэрээ гар утаснаасаа 
удирдах, хянахын тулд таны гэр 
ИНТЕРНЕТ сүлжээнд холбогдсон 
байх шаардлагатай бөгөөд та гар 
утсан дээрээ мөн адил интернетийн 
холболттой байх шаардлагатайг 
анхаарах хэрэгтэй. Ухаалаг 
автоматжуулалтын систем бие даан 
сонгож байгаа хүмүүсийн гаргадаг 
нийтлэг алдаа нь үнэ хямд шийдэл 
гаргахын тулд олон тусдаа салангид 
тоног төхөөрөмжүүд (цогц систем 
биш) сонгодог. Энэ нь хэрэглэгч 
хэрэглэхэд маш хүндрэлтэй, 
хэрэглээний насжилт богино, тоног 
төхөөрөмжүүдийн уялдаа холбоо 
огт байдаггүй нөхцөлд хүргээд 
зогсохгүй таны зарцуулсан мөнгө 
хий дэмий үрэгдэнэ гэсэн үг юм. 
Бид өөрсдийн зохион бүтээсэн 
Добу системийг АНУ дахь байшинд 
суурилуулсан байдлын зургуудаас 
та бүхэнтэйгээ хуваалцаж байна.
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“Сурвалжлага хийх санаатай бол дулаан дээр, төвдөө ойрхон 
станцуудаар дагаж яваад ир” гэж Хэмжих хэрэгсэл, шалгалт 
баталгаажуулалтын газрын ахлах мэргэжилтэн Н.Мяасүрэн эгчийн 
анхааруулаад байсныг зүүн дөрвөн замын “Петровис” дээр 
баталгаажуулалт хийх, улсын шалгагч Б.Байгалийг дагаж өглөө 
очихдоо л мэдрэв. Хэдийгээр энэ өвөл харьцангуй дулаан байгаа 
ч өвлийн тэргүүн сарын өглөөний 8 цагт гадаа зогсоно гэдэг амар 
ажил биш байна лээ. 

Шатахуун түгээх станциудын бензины шахалт үнэн зөв эсэхэд олон 
нийтийн эргэлзээ их байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор Стандарт, хэмжил 
зүйн газрын Хэмжих хэрэгсэл шалгалт баталгаажуулалтын газраас 
жилд хоёр удаа тогтмол явуулдаг, шатахуун түгээх станцуудад хийдэг 
баталгаажуулалтын ажлыг сурвалжлахаар очсон нь энэ юм.

Шалгалт баталгаажуулалтын ажил нь шатахуун түгээх станцын 
хошуу бүрийн шахалтыг үзэхийн дээр электрон самбарыг үзэх, тэг 
тохиргоо хийх гээд олон професс болдог учраас нэг шатахуун түгээх 
дээр хошууны тооноосоо шалтгаалаад багадаа хоёр цаг болдог аж. 
Өвлийн хүйтэнд хоёр цаг гадаа зогсоно гэсэн үг. Эзэлхүүн шалгадаг 
эталон гэж хэмжих хэрэгслээр шатахууныг шалгах тэр процесс нь 
математикчаас дутахгүй олон тоо боддог, нарийн төвөгтэй зүйл юм 
билээ.

 “Гадаа удаан зогсохоор гар эвлэдэггүй юм. Гайгүй дээрээ бичилтээ 
хийхгүй бол” хэмээн Б.Байгаль ах доторх ажлаа амжуулж байх зуур 
гадаа хэдэн зураг авах гэж золтой л гар хөлдчихсөнгүй. Аппаратаа 
алдаг оног барьж, завсраар нь гараа дулаацуулж байгаа би ингэж 
хөлдөх гээд байхад үргэлж гадаа байдаг, төмөр голдуу техник 
хэрэгсэлтэй улаан гараараа харьцдаг эд нар яаж тэсдэг байна 
аа л гэж бодсон. Гэтэл Б.Байгаль ах шатахуун түгээх станциудын 
баталгаажуулалтын ажлаар 40-өөд хоног гадуур явж байна гэж 
байгаа юм. “Манай ажлынхан мягмар гарагт ажил дээрээ нэг 
цугладаг юм. Бусад үед өглөө гараад л тал тал тийшээ ажилдаа 
гарчихдаг болохоор биенийхээ барааг харахгүй шүү дээ” гэж тэрээр 
инээмсэглэн ярьсан. Жил ирэх тусам шатахуун түгээхүүдийн тоо 
өсдөг ч улсын шалгагч нарын тоо хэвэндээ байдаг болохоор тэдний 
ачаалал хэрхэн нэмэгдэж байгаа нь ойлгомжтой. Хошууны олон 
цөөнөөсөө шалтгаалж, өдөрт 3-4 колонкоор л орж амждаг гэсэн.

Шатахуун шингэн зүйл учраас цаг агаарын хэмээс хамаарч эзэлхүүн 
нь нэмэгдэж, буудаг бүтээгдэхүүн аж. Өөрөөр хэлбэл, хүйтрэх 
тусам эзэлхүүн нь багасч, дулаарах тусам эзэлхүүн нь нэмэгддэг 
байна. Тиймээс энэ хэлбэлзлийг зөв горимд оруулах үүднээс өвөл, 
хаврын улиралд хоёр удаа баталгаажуулалт хийдэг ажээ. Тэр нь яг 
өвлийн хүйтэн, хаврын хавсарган цагаар таардаг нь энэ аж. Дээр 
нь шатахууны стандартыг шалгадаг эталоноо пургон машиндаа 
ачиж явдаг болохоор байнгын бензин үнэрлэж явна. Нэг шатахуун 
түгээхээс нөгөө рүү өдөржин сууж явах битгий хэл машинд дөнгөж 

ШАТАХУУНЫ ЭЗЭЛХҮҮН ХҮЙТРЭХ ТУСАМ 
БАГАСЧ, ДУЛААРАХ ТУСАМ НЭМЭГДДЭГ

Шатахуун түгээх газрын 
шатахууны шахалтын үнэн зөв 
байдалд иргэд ямар бодолтой 
байдаг талаар тодрууллаа. 

Б.Тулга

Ах нь хөдөөний хүн. Би шатахуунаа 
Тэс”-ээс авдаг. Тэднийхийг зөв 
шахдаг гэдэгт итгэдэг. 

М.Эрхэмбаяр

Би дандаа “Петровис”-оос авдаг. 
Миний мотоцикл муу бензин 
их голдог. Тиймээс эднийх сайн 
бензин хийдэг учраас эндээс ирж 
авдаг. “МТ”-ээс нэг удаа бензин 
авахад голж байсан. 
Шатахуун шахалтын хэмжээнд 
итгэдэг үү?
Тийм. Яагаад гэвэл эднийх аль 
хэдийн хэрэглэгчдэдээ хүрчихсэн. 
Жаахан зүйл дээр хүн шулах гээд 
байх шаардлага байдаггүй гэж 
боддог. Нэр хүндэд нь л итгэдэг 
л дээ. Жижиг колонкуудаас бол 
би авдаггүй. Юутай ч бензин юм 
билээ. Эр хүний хийморь болсон 
төмөр хүлгээ сайхан эдэлж сайн 
зүйлээр хооллох ёстой гэж боддог. 
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оронгуут манартал хурц үнэртдэг юм билээ. Зүгээр 
задгай бензин ачиж яваагаас ялгаагүй үнэртэй 
гээд бод. Гэрийн мод эрээлдэг будагчдын ажил 
хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд ордгийг мэдэх юм. 
Харин өдөржин бензин үнэрлэж, гар хуруугаа дүрэх 
шахуу ажилладаг энэ хүмүүсийнх хүнд нөхцөлд 
ордоггүй юм билээ. Бас баталгаажуулсан хэрэгсэл 
дээрээ лац тавихын тулд хар тугалга ашигладаг, 
түүнийг бас л улаан гараараа наадаг аж.

Яг ийм нөхцөлд 21 аймгийн бүх улсын байцаагч нар 
нэгэн зэрэг баталгаажуулалтын ажлаа хийдэг байна.  

Б.Байгаль: Өөрсдийн лац тэмдгээ тавьдаг 
болохоор шатахуун түгээгүүрийн хошуу 
буруу шахахгүй гэдэгт үнэхээр бардам байдаг

Улсын шалгагч Б.Байгаль энэ байгууллагад 22 жил 
ажиллаж байгаагаас 17 жил нь нефтийн бүтээгдэхүүн 
дагнасан улсын шалгагчаар ажиллаж байгаа. Түүний 
ажилладаг эзэлхүүн зарцуулалалтын лаборатори 
нь зөвхөн шатахуун гэлтгүй архи спиртийн тоолуур, 
усны тоолуур, нөөцлөх сав гээд шингэн, хий урсч 
байгаа зүйл болгоны шалгалт, баталгаажуулалтыг 
хийдэг, ачаалал ихтэй газар аж.    

Дээр нь өглөө гараад л үдшээр буудаг энэ 
ажлаасаа гадна тэд шинэ бүтээгдэхүүний загварын 
туршилтийн ажилд оролцдог. “Жишээ нь, нэг 
байгууллага усны тоолууурын лаборатори бий 
болгоё гэх юм бол манайхаас мэргэжилтэн 
ажлын хэсэгт нь орж дүгнэлт гаргаад хуралд нь 
танилцуулах процесс явагддаг” гэдгийг тэрээр 
тайлбарласан.   Түүний их ажлын хажуугаар цөөн 
хором ярилцлаа.

Иргэдээс бензин дутуу шахлаа гэдэг гомдол 
яагаад гараад байдаг юм бол?

Шатахуун түгээгүүрийн хошуунаас дутуу шахна гэж 
байхгүй. Бид өөрсдийн тэмдэг, лацаа тавиад явдаг 
болохоор түүндээ үнэхээр бардам байдаг. Тэгээд ч 
одоо колонкууд олон болсон учраас өрсөлдөөн их, 
хэрэглэгчээ алдахгүйн тулд дутуу шахахыг бодохгүй. 
Гол нь цаанаасаа ирж байгаа бензиний чанарт буюу 
хувийн жингийн асуудал байгаа юм. Үүнийг энгийн 
тайлбарлая л даа. Өглөө 500 гр цэгээ уугаад гарлаа 
гэж бодьё. Цаг гаруйн дараа өлсөнө. Харин 500 гр 
хийцтэй цай уугаад гарвал хагас өдрийн өл бол 
даачихна. Учир нь энэ хоёрын эзэлхүүн нь адил ч 
хувийн жин нь өөр байгаатай холбоотой.

Бензины чанар муудсан гэсэн үг үү?

Тийм. 2000 оноос өмнө шатахуун руу гараа хийхэд 
цавцайтал цайдаг байсан бол одоо зүгээр тос 
гялайх төдий болоод гарч ирнэ. Хувийн жинг нь 

үзэхэд АИ-92   бензин гэхэд 7850 гр-тай байдаг 
байсан бол одоо 7420   ч юмуу, бүхэл бүтэн 300 гр-
ийн дутуу байгаа. Хүний чанар муудна гэдэг шиг 
нефтийн чанар муудаж байгаа хэлбэр. Уг нь нефтийн 
байгууллагуудын чанарын асуудлыг манайхтай 
уялдаа холбоотой болгох ёстой байгаа юм.

Тэгэхээр одоо нефтийн чанарын асуудлыг 
хаана хариуцдаг гэсэн үг вэ?

Газрын тосны газар тэр жинг нь хариуцдаг. Уг нь 
уялдаа холбоог нь хангавал бид чанарыг нь давхар 
шийдэх боломжтой гэж хардаг.

Таны ажлын сайхан тал, бэрхшээлтэй тал юу 
вэ?

Дэндүү сайхан ажил шүү дээ. Ах нь 22 дахь жилдээ 
энэ байгууллагадаа ажиллаад явж байна. Үе үеийн 
ахмадууд дунд бойжсон, их зүйл сурсан. Жолоочийг 
нь ч, хэвлэгч ч нь хийлээ. Жин болгоны зохист 
хэмжээг нь тааруулж явдаг буянтай ажил.

Ингэж дандаа гадаа ажиллаад байх хэцүү 
биш үү?

Сурчихдаг юм байна. Ингээд л явж байвал сайхан 
санагддаг болчихсон. Залуучууд 5 хоног яваад 
өнжөөд байдаг. Миний хувьд яваад сурчихсан ч юм 
уу, бие хаа дасчихсан ч юмуу болоод байдаг. Энэ 
чиглэлдээ олон жил болсон болохоор нефтийнхэн 
ч намайг андахгүй. Зарим нь тоглоом шоглоомоор 
“Та байсаар л байгаа  юм уу” гэдэг юм.  

Бухимдах зүйл хэр гардаг вэ?

Хүн ингэж юм хийгээд байхад бидний ажлыг 
үнэлэхгүй бол жаахан бухимддаг л юм. Зарим нь 
биднийг “юм иддэг нөхөд” гэж хардаж сэрддэг шиг 
байгаа юм. Шалгалт баталгаажуулалт хийх явцад 
бидний гараар дамжих ямар ч гүйлгээний асуудал 
байдаггүй. Чи ч сая харсан байх. Бүх зүйл цаагуураа 
данс тооцоогоороо явдаг.

Улсын шалгагч Б.Байгальтай тал өдрийн турш хамт 
явахад үнэхээр л ажилдаа дуртай, мэргэжлийнхээ 
үнэ цэнийг мэддэг хүн нь харагдсан. Ер нь Стандарт, 
хэмжил зүйн газрынхан их тогтвортой ажилладаг 
юм уу гэж анзаарагдсан. Жишээ нь, жолооч 
Б.Түвшинбаяр өдгөө 11 дэх жилдээ, П.Баттэнгис 
9 дөх жилдээ ажиллаж байгаа юм билээ. Олон 
жил шалгалт баталгаажуулалтын ажлаар явсан 
болохоор улсын шалгагч нараасаа ч дутахгүй, ажлаа 
мэднэ. Ийнхүү өвлийн илч муутай ч, өглөөнөөсөө 
хамаагүй дулаан үдийн нар налайж гарах үед би 
үлдэж, тэд Нисэх рүү дараагийнхаа шатахуун түгээх 
рүү пургондоо суун хөдөлсөн юм.
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LXSY ЗАГВАРЫН УСНЫ
УХААЛАГ ТООЛУУР

LXSY загварын усны ухаалаг тоолуур нь 
сүүлийн үеийн техник, технологийн 
инновацид сууриласан утасгүй (wireless) 
болон утас (M-BUS)-аар тоолуурын заалт, 
мэдээллийг алсад дамжуулах, алсын 
зайнаас тоолуурын хаалтыг хааж нээх 
давуу талтай, ISO 4064 олон улсын 
стстандартын шаардлагыг бүрэн хангасан 
тоолуур юм.

Техникийн болон хэмжил зүйн үзүүлэлт

 Усны ухаалаг тоолуурын ажиллах зарчим нь усны зарцуулалтыг тоолуурт суурилуулсан сэнсний 
эргэлтээр хэмжих бөгөөд сэнсний эргэлтийг соронзон үйлчлэлийн тусламжтайгаар тоолуурын 
дээр суурилуулсан тоолох механизмд дамжуулан усны зарцуулалт буюу нийлбэр эзэлхүүнийг 
тооцдог. 
 Ухаалаг     усны     тоолуурын     бүтэц    нь   шугам хоолойд суурилуулах   эргээсэн   

холболт   бүхий гуулин   их   бие,  сэнс,   хаалт,  хог  шүүгч,  их  бие дээр  суурилагдах   
тоолох   механизм,  тоолуурын сэнсний     эргэлтийн     мэдээллийг    хөндлөнгөөс 
нөлөөлөхөөс хамгаалах соронзонгийн  хамгаалалт,  жийрэг   резин,    чангалагч   таг,   
тохируулагч   таг,  хаалтыг хаах батарейгаар ажиллах регулятор,    утасгүй холболт, 
тоолуурын заалтыг алсад дамжуулах зэрэг үйлдлийг  хийх удирдлагын үндсэн бичил 

ТООЛУУРЫН АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ БҮТЭЦ

 У-ТАМАДУМ систем нь 5 км радиусд байрлах ухаалаг усны тоолууруудаас бүх мэдээллийг 
LoRa wireless ашиглан концентраторт мэдээллийг хуримтлуулан GPRS-аар мэдээллийг төв 
сервер лүү дамжуулна. Төв сервер дээр ирсэн мэдээллийг тусгай программ хангамжийн 
тусламжтайгаар хөрвүүлэн бодит мэдээллийг гарган авч архивлах боломжтой.

Òîîëóóð õýìæèõ õýðýãñýë/Ìýéæ¿ðìýíò ÕÕÊ 77773040, 70153040 info@measurement.mn www.measurement.mn

Õàÿã:  Ìîíãîë óëñ, Óëààíáààòàð õîò, Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí  4-ð õîðîî, Ñòàíäàðò õýìæèë ç¿éí  ãàçðûí áàðóóí òàëûí áàéðíû 2 äàâõàðò
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Мэдээлэл өгөгдлийг төрөл бүрийн сүлжээгээр 
дамжуулах үед түүнийг замаас нь унших, 
хуулах, өөрчлөх, гэмтээх, нууцлалыг 

алдагдуулах, нууцаар сонсох ажиллагааг дэлхий 
даяар хийж байна. Энэ үйлдлийг жирийн нэг хакерууд 
төдийгүй мэргэшсэн тусгай албад, аж үйлдвэрийн 
тагнуулууд гүйцэтгэж байгаа нь аюулыг улам ноцтой 
болгож байна. Энэ бүх аюулаас сэргийлэх, хадгалалт, 
дамжуулалтын үед мэдээллийг найдвартай нууцлах, 
бүрэн бүтэн байдлыг хангах үндсэн шийдэл 
нь өнөөдөр тоон гарын үсэг, SSL гэрчилгээ гэж 
тооцогдож байна. 

Энэ стандарт нь ердийн гарын үсэг биш харин 
тоон гарын үсэг шаардагддаг хэрэглээнд ашиглах 
алгоритмуудыг тодорхойлсон болно. Тоон гарын үсэг 
нь компьютер дэх битүүдийн мөр хэлбэрээр оршдог. 
Тодорхой багц дүрэм болон багц параметрийг 
ашиглан тоон гарын үсгийг тооцоолон гаргадаг 
бөгөөд түүний тусламжтайгаар гарын үсэг зурагчийг 
адилтгаж, өгөгдлийн бүрэн бүтэн байдлыг шалган 
баталгаажуулдаг. Тоон гарын үсгийн дамжуулж 
байгаа болон хадгалж буй өгөгдлийн аль алинд 
үүсгэж болно. 

Энэ стандартыг бүх төрлийн байгууллагад хэрэглэх 
боломжтой. Энэ стандарт нь байгууллага, хувь 
хүмүүсийн хоорондын захиа, солилцож буй баримт 
бичгийн нууцлал, халдашгүй байдлыг хангах, тоон 
гарын үсэг ашиглан аюулгүй дамжуулах технологийн 
шаардлагыг тодорхойлсон болно. Гарын үсэг 
зурагчийн хувийн түлхүүрийг мэдэхгүй этгээд 
түүнтэй ижил гарын үсэг үүсгэхээс бүрэн сэргийлэх 
боломжтойгоор тоон гарын үсгийн алгоритм 
зохиогдсон болно. Өөрөөр хэлбэл хуурамчаар үйлдэх 
боломжгүйгээр гарын үсгийг үүсгэх боломжтой. 

Тоон гарын үсгийг криптографын бусад шийдлүүд 
болох SSL гэрчилгээ, сервер, хостын гэрчилгээ болон 
нууцлал, шифрлэлтийн шийдлүүдтэй хослуулан 
ашигласнаар төр, бизнес, ашгийн бус байгууллага, 
хувь хүмүүсийн мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал, 
нууцлал, хүртээмжтэй байдал хангагдана. Үүний 
үр дүнд мэдээллийг нууцаар сонсох, хуулбарлах, 
өөрчлөх, гажуудуулах эрсдэлээс сэргийлэх, нууцлал 
алдагдахаас сэргийлэх боломж хангагдана. 

 � Мэдээлэл харилцаа холбооны 
стандартчиллын техникийн хорооны 
нарийн бичгийн дарга Б.УНДРАА

MNS 6068:2010, 
МЭДЭЭЛЛИЙН 
ТЕХНОЛОГИ. 

КОМПЬЮТЕРИЙН 
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ. 
КРИПТОГРАФИЙН 

ТЕХНОЛОГИ. 
ТООН ГАРЫН ҮСЭГ, 

ТҮҮНД ТАВИХ 
ШААРДЛАГА

СТАНДАРТЫН 
ТУХАЙ

”

”
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Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах 
эрх зүйн орчныг сайжруулах, 
программ хангамжтай электрон 

хэмжих хэрэгслийн программ 
хангамжийн баталгаажуулалттай 
холбоотой аливаа асуудлыг тодорхой 
болгох, олон улсын болон үндэсний 
түвшинд хэмжих хэрэгслийн программ 
хангамжийн талаарх нэг ойлголттой байх 
зорилгоор энэхүү олон улсын стандартыг 
үндэсний хэмжээнд мөрдөхөөр 
орчуулсан. 

Хэмжих хэрэгслийн программ 
хангамжид загварын туршилт, шалгалт 
гүйцэтгэхэд энэхүү стандартын дагуу 
баримт бичиг бүрдүүлж авах, туршилтыг 
гүйцэтгэн, баталгаажуулах талаар хэмжих 
хэрэгсэл ашиглагч, эзэмшигч болон 
түүнийг хэрэгжүүлэгч хэмжил зүйн 
эрх бүхий байгууллага зэрэг эрх зүйн 
зохицуулалтад хамаарах хэмжлийн үйл 
ажиллагаанд оролцогчдод ойлгомжтой 
тодорхой болгосон баримт бичиг юм. 

Стандартад эрсдэлийн үнэлгээ, 
программ хангамж ашигладаг 
хэмжих хэрэгсэлд тавих шаардлага, 
загварын туршилт, хэмжих хэрэгслийн 
баталгаажуулалтын асуудлыг тус тус 
тодорхой зааж өгсөн. Энэ стандарт нь 
сүүлийн жилүүдэд өргөнөөр ашиглагдах 
болсон программ хангамжтай хэмжих 
хэрэгслийн баталгаажуулалт, загварын 
туршилттай холбоотой асуудлыг цэгцтэй, 
журамтай болгоход ач холбогдолтой 
баримт бичиг болсон. 

 � Хэмжилзүйн 
стандартчиллын техникийн 
хорооны нарийн бичгийн 

дарга Б.УНДРАА

MNS OIML D 
31:2021, ПРОГРАММ 

ХАНГАМЖТАЙ 
ХЭМЖИХ 

ХЭРЭГСЭЛД 
ТАВИХ ЕРӨНХИЙ 

ШААРДЛАГА 

СТАНДАРТЫН 
ТУХАЙ

”

”



ХЭМЖИЛ ЗҮЙ БИДНИЙ АМЬДРАЛД

ААВ

Өглөө босох, 
ажилдаа явах 
... гэх мэт олон 
зүйлд “цаг” 
гэсэн хугацааны 
хэмжүүрииг 
ашигладаг.

ӨВӨӨ

Цусны 
даралтаа үзэхэд 
“манометр” 
ашигладаг.

 ЭМЭЭ

Дэлгүүрээс 
бүтээгдэхүүн 
худалдаж авахдаа 
“жин” ашиглаж 
тооцоо хийж 
байна.

ЭЭЖ
Усны төлбөрөө 
“усны 
тоолуур”-аар 
хэмжиж төлдөг.

ЭГЧ
Сорилт 
шинжилгээ 
хийхдээ “шилэн
хэмжүүр” 
ашигладаг.

ЭГЧ
Цахилгааны 
төлбөрөө 
“цахилгааны 
тоолуур”- аар 
хэмжиж төлдөг.

БАТ

Өндөрөө 
хэмжихдээ “метр” 
ашиглаж байна.

БАТЫН ГЭР БҮЛ

 � Өвөрхангай аймгийн СХЗХ



Энэхүү номд Монгол Улсын стандарт, техникийн зохицуулалтын улсын мэдээллийн нэгдсэн 
санд бүртгэлтэй хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй 6702 стандартын мэдээллийг олон улсын 

стандартын ангиллын дагуу бүлэглэн ангилсан мэдээллийг агуулсан болно.

Монгол Шуудан ТӨХК-ийн нэгдсэн захиалгад орлоо

Индекс: 200325


