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Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2006 оны 6 дугаар сарын 29-ний
өдрийн 31 дүгээр тогтоолоор батлав.
Энэхүү стандарт нь 2007 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй.
Стандарт боловсруулах ажилд энэхүү стандартыг заавал мөрдөнө.
1

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь стандартын болон техникийн зохицуулалтын төсөл боловсруулах,
олон улсын ба бүс нутаг, гадаад орны дэвшилтэт стандартыг үндэсний болгон
хэрэглэх, улсын стандартад үзлэг хийх, өөрчлөлт оруулах, хянахтай холбогдсон
боловсруулалт, бичлэгийн талаар нэгдмэл арга зүйг тогтооно. Тус стандарт нь
үндэсний болон байгууллагын стандартад аль алинд нь хамаарна.
Энэхүү стандарт нь стандартуудын төслүүдийг доторхи техникийн агуулгаас нь үл
хамааран нэг загвар, хэлбэртэй байлгах зорилготой.
Түүнчлэн стандартын бичлэгтэй холбоотой зарим нэг зөвлөмжийг өгсөн.
2

Норматив ишлэл

Энэхүү стандартад дараах иш татсан стандарт, баримт бичгүүдийг хэрэглэнэ. Он
заасан ишлэлийн хувьд зөвхөн иш татсан хэвлэлийг хэрэглэнэ. Он заагаагүй
ишлэлийн хувьд тухайн стандартын хамгийн сүүлийн хэвлэл (нэмэлтийн хамт)-ийг
хэрэглэнэ.
ISO 31 (бүхэлдээ), Хэмжигдэхүүн ба нэгж;
ISO 78-2, Хими- Стандартын байршил – 2-р хэсэг: Химийн шинжилгээний арга;
MNS ISO 128-30: 2004, Техникийн зураг- Дүрслэлийн ерөнхий зарчим. 30-р
хэсэг.Комплекс дүрслэлийн үндсэн журам;
MNS ISO 128-34: 2005, Техникийн зураг- Дүрслэлийн ерөнхий зарчим. 34-р
хэсэг.Машин үйлдвэрлэлийн зурагт хэрэглэх байдал;
MNS ISO 128-40: 2004, Техникийн зураг- Дүрслэлийн ерөнхий зарчим. 40-р хэсэг.
Огтлол ба зүсэлт хийх журам;
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MNS ISO 128-44: 2005, Техникийн зураг- Дүрслэлийн ерөнхий зарчим. 44-р хэсэг.
Машин үйлдвэрлэлийн зурагт хийгдэх зүсэлт;
ISO 639, Хэлний нэрийг илэрхийлэх код;
ISO 690 (бүх хэсэг), Баримт бичиг - Ном зүйн ишлэл - Агуулга, хэлбэр, бүтэц;
ISO 704, Томъёолол зүйн зарчим ба арга;
MNS ISO 1000: 2002, Хэмжигдэхүүн ба нэгж. SI нэгжүүд ба тэдгээрийн эмхтгэсэн
болон тодорхой бусад нэгжийг хэрэглэх зөвлөмж;
MNS ISO 3098-2, Техникийн бүтээгдэхүүний баримт бичиг. Шрифт. 2-р хэсэг.
Латин цагаан толгой, дугаар ба тэмдэг;
ISO 3166-1, Улс орнууд болон тэдгээрийн нэгжийг илэрхийлэх код. 1-р хэсэг.
Улсын код;
MNS ISO 6433: 2005, Техникийн зураг- Байршлын дугаар;
ISO 7000, Тоног төхөөрөмжид хэрэглэх график тэмдэг. Индекс ба тойм;
ISO 10241: 1992, Олон улсын томъёололзүйн стандарт – Бэлтгэх ба байршил;
ISO 14617 (бүх хэсэг), Диаграммын зориулалтын график тэмдэг;
IEC 60027 (бүх хэсэг), Цахилгаан технологид хэрэглэх үсгэн тэмдэг;
IEC 60417 (бүх хэсэг), Тоног төхөөрөмжид хэрэглэх график тэмдэг;
IEC 60617 (бүх хэсэг), Диаграммын график тэмдэг;
IEC 61082 (бүх хэсэг), Цахилгаан технологид хэрэглэх баримт бичгийг бэлтгэх;
IEC 61175, Дохиолол, холболтын тэмдэглэгээ;
IEC 61346 (бүх хэсэг), Аж үйлдвэрийн систем, тоног төхөөрөмж ба аж
үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, тэдгээрийн суурилуулалт – Бүтцийн зарчим ба
тэмдэглэгээ;
IEC 61355, Тоног төхөөрөмж, үйлдвэр ба системийн баримт бичгийн ангилалт
ба тэмдэглэгээ;
ISO/IEC Guide 7: 1994, Тохирлын үнэлгээнд
стандартын төсөлд зориулсан арга зүйн зөвлөмж;

хэрэглэхэд

тохиромжтой

ОУСБ/ОУЦТК-ын Удирдамж. 1-р хэсэг (2001 он), Техникийн ажил явуулах журам;
ОУСБ/ОУЦТК-ын Удирдамж, Нэмэлт, 2001, ОУЦТК;
ОУСБ/ОУЦТК-ын Удирдамж, Нэмэлт, ОУСБ;
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http://www.iso.ch/itsig-guide;
http://www.iso.ch/sdis;
http://www.iec.ch/contents.htm;
Чанарын удирдлагын тогтолцоо- Тодорхой бүтээгдэхүүн, аж үйлдвэр/ эдийн
засгийн салбаруудын хэрэгцээнд нийцэх баримт бичгийг боловсруулах арга зүйн
зөвлөмж ба шалгуур, ISO/TC 176, http://www.iso.ch/sdis.
3

Нэр томъёо, тодорхойлолт

Энэхүү стандартад дараах нэр томъёо, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ.
3.1
стандарт
бүтээгдэхүүний үзүүлэлт, шаардлагын хэм хэмжээг зохих журмын дагуу сонирхогч
талууд зөвшилцөн боловсруулж, эрх бүхий байгууллагаас баталсан нормативтехникийн баримт бичиг
ТАЙЛБАР: Стандарт нь шинжлэх ухаан, технологийн ололт, туршлагын нэгдмэл үр дүнд
үндэслэсэн, нийгэмд зохистой ашиг тус өгөхөд чиглэсэн байна.
[ “Стандартчилал тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хууль, 2003 он, 3 дугаар зүйл, 3.1.2 ]

3.1.1
техникийн зохицуулалт
бүтээгдэхүүний үзүүлэлт, шаардлага, эсхүл түүнийг боловсруулах, үйлдвэрлэх
аргыг заавал биелүүлэхээр эрх бүхий этгээдээс баталсан баримт бичиг
[ “Стандартчилал тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хууль, 2003 он, 3 дугаар зүйл, 3.1.3 ]

3.1.2
олон улсын стандарт
олон улсын стандартчилагч/ стандартын байгууллагаас сайшаан батлаж, өргөн
олон нийтэд хүртээлтэй болгосон стандарт
[MNS ISO/IEC GUIDE 2:2005, тодорхойлолт 3.2.1.1 ]

3.2
техникийн нөхцөл
ОУСБ ба ОУЦТК-оос хэвлэн гаргасан, цаашид олон улсын стандарт байдлаар
тохиролцон гаргах боломжтой боловч одоогоор дараах байдалтай байгаа баримт
бичиг. Үүнд:
- олон улсын стандартаар батлахад шаардагдах дэмжлэгийг авч чадаагүй,
- зөвшилцөл нь эргэлзээтэй болсон,
- авч үзэж буй асуудал нь техникийн боловсруулалтын шатандаа байгаа,
- олон улсын стандарт байдлаар нэн даруй хэвлэх боломжгүй болсон өөр
шалтгаантай.
1-Р ТАЙЛБАР: Техникийн нөхцөл нь хавсралтын хамт шаардлагыг агуулж болно.
2-Р ТАЙЛБАР:
ёстой.

Техникийн нөхцөл нь мөрдөж буй олон улсын стандарттай зөрчилдөхгүй байх
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3-Р ТАЙЛБАР:

Ижил асуудлаар өрсөлдөгч техникийн нөхцөлүүд байж болно.

4-Р ТАЙЛБАР:
1999 оны дунд үе хүртэл техникийн нөхцөлийг 1 ба 2-р хэлбэрийн техникийн
тайлан гэж тэмдэглэж ирсэн.

3.3
техникийн тайлан
Олон улсын стандарт буюу техникийн нөхцөл байдлаар хэвлэн гаргадгаас өөр
төрлийн өгөгдөл агуулсан, ОУСБ буюу ОУЦТК-оос хэвлэн гаргасан баримт бичиг
1-Р ТАЙЛБАР: Ийм өгөгдөлд жишээлбэл үндэсний байгууллагуудын дунд явуулсан судалгаанаас
гарсан өгөгдөл, олон улсын бусад байгууллагын ажлын тухай өгөгдөл, тодорхой асуудлаархи
үндэсний байгууллагуудын стандартад холбогдох “тэргүүний ололт”-ын тухай өгөгдөл хамаарч
болно.
2-Р ТАЙЛБАР: 1999 оны дунд үе хүртэл техникийн тайланг 3-р хэлбэрийн техникийн тайлан гэж
тэмдэглэж ирсэн.

3.4
арга зүйн удирдамж
олон улсын стандартчилалтай холбоотой норматив бус асуудлаар чиг баримжаа,
зөвлөгөө буюу зөвлөмж өгөх ОУСБ буюу ОУЦТК-оос хэвлэн гаргасан баримт
бичиг.
ТАЙЛБАР: Арга зүйн удирдамж нь олон улсын стандартын бүх хэрэглэгчийн сонирхох асуудлыг
агуулсан байж болно.

3.5
нийтэд нээлттэй нөхцөл
зах зээлийн хойшлуулшгүй хэрэгцээг хангахын тулд ОУСБ буюу ОУЦТК-оос хэвлэн
гаргасан бөгөөд ОУСБ/ОУЦТК-оос гаднах байгуулагын зөвшилцөл, эсвэл ажлын
хэсгийн хүрээн дэх экспертүүдийн зөвшилцөлийг илэрхийлсэн баримт бичиг.
1-Р ТАЙЛБАР:
байх ёстой.

Нийтэд нээлттэй нөхцөл нь мөрдөж буй олон улсын стандарттай зөрчилдөхгүй

2-Р ТАЙЛБАР: Ижил асуудлаар өрсөлдөгч нийтэд нээлттэй нөхцөлүүд байж болно.

3.6
норматив бүрдэл хэсэг
тухайн баримт бичгийн хамрах хүрээг тодорхойлж, нөхцөл тогтоосон хэсгүүд
3.7 Мэдээллийн бүрдэл хэсэг
3.7.1
урьдчилсан бүрдэл хэсэг
тухайн баримт бичгийг тодруулж, агуулгыг нь танилцуулах, тоймыг нь тайлбарлах,
боловсруулалт болон бусад баримт бичигтэй уялдах холбоог заасан хэсэг
3.7.2
нэмэлт бүрдэл хэсэг
баримт бичгийг ойлгох, буюу ашиглахад туслах зорилготой нэмэлт мэдээллийг
агуулсан хэсэг
3.8
4
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шаардлагатай бүрдэл хэсэг
баримт бичигт заавал байх хэсэг
3.9
сонголттой бүрдэл хэсэг
баримт бичигт байх эсэх нь тодорхой баримт бичгийн нөхцөлөөс хамаардаг хэсэг
3.10
Нөхцөл
3.10.1
шаардлага
хэрэв тухайн баримт бичгээс гажихгүй бөгөөд түүнд нийцсэн болохыг мэдэгдэх, уг
баримт бичиг дэх биелүүлбэл зохих шалгуурыг агуулсан баримт бичгийн агуулга
дахь илэрхийлэл
ТАЙЛБАР: G.1-р хүснэгтэд шаардлагыг илэрхийлэх, үйл үгийн хэлбэрүүдийг үзүүлсэн.

3.10.2
зөвлөмж
хэд хэдэн боломжуудаас аль нэгийг нь бусдыг нь дурдалгүйгээр буюу
үгүйсгэхгүйгээр тохиромжтой гэж үзэх, эсвэл ажлын тодорхой арга нь зайлшгүй
шаардлагагүй ч гэсэн зүйтэй хэмээн авч үзэх, эсвэл эсрэгээр ажлын тодорхой
боломж буюу аргыг хориглохгүй боловч тааламжтай бус хэмээн үзэх баримт
бичгийн агуулга дахь илэрхийлэл
ТАЙЛБАР: G.2-р хүснэгтэд зөвлөмжийг илэрхийлэх үйл үгийн хэлбэрүүдийг үзүүлсэн.

3.10.3
мэдэгдэл
мэдээллийг дамжуулах баримт бичгийн агуулга дахь илэрхийлэл
ТАЙЛБАР: G.3-р хүснэгтэд тухайн нөхцөлд баримт бичгийн хэмжээнд зөвшөөрөх ажлын аргыг
заасан үйл үгийн хэлбэрүүдийг үзүүлсэн. G.4-р хүснэгтэд боломж ба чадавхийг илэрхийлэхэд
хэрэглэдэг үйл үгийн хэлбэрүүдийг үзүүлсэн.

3.11
техникийн хөгжлийн түвшин
шинжлэх ухаан, технологи, практик туршлагын нэгдмэл (нийтийн) ололтод
үндэслэсэн бөгөөд бүтээгдэхүүн, үйл явц буюу үйлчилгээнд хэрэглэх тухайн үед
хүрч чадсан техникийн чадавхийн түвшин
[MNS ISO/IEC GUIDE 2:2005, тодорхойлолт 1.4]

4

Ерөнхий зарчим

4.1

Зорилго

Стандартын зорилго нь олон улсын худалдаа, холбоог хөнгөвчлөхийн тулд
нөхцөлийг тодорхой бөгөөд хоёрдмол утгагүйгээр тодорхойлоход оршино. Энэхүү
зорилгод хүрэхийн тулд баримт бичиг нь дараах шаардлагыг хангасан байна.
Үүнд:
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4.2

хамрах хүрээнд тодорхойлсон хязгаарын дотор аль болохоор шаардагдах
хэмжээнд бүрэн хүрсэн байх,
тогтвортой, товч, тодорхой байх,
техникийн хөгжлийг бүрэн анхаарч үзсэн (3.11-ийг үзнэ үү) байх,
технологийн цаашдын хөгжлийн хүрээ болж өгсөн байх,
баримт бичгийг боловсруулахад оролцоогүй мэргэжлийн хүмүүст
ойлгогдохоор байх.
Жигд байдал

Стандартын бүтэц, хэв маяг, нэр томъёог зөвхөн ганц стандартын хүрээнд
төдийгүй, мөн уялдаа холбоо бүхий стандартуудын хүрээнд нэгэн жигд байлгавал
зохино. Хоорондоо уялдаатай стандартуудын бүтэц ба тэдгээрийн зүйлүүдийн
дугаар аль болох ижил байх ёстой. Төстэй утгатай үгийг төстэй нөхцөлийг
илэрхиийлэхэд, мөн адил утгатай үгийг ижилхэн нөхцөлийг илэрхийлэхэд тус тус
хэрэглэнэ.
Нэг болон уялдаа бүхий цуврал баримт бичгүүдэд тодорхой ойлголтыг
илэрхийлэхдээ ижил нэр томъёог хэрэглэнэ. Түүнчлэн урьд тодорхойлсоноос өөр
бусад (утга ижил) нэр томъёог хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй. Мөн сонгож авсан
нэр томъёогоор аль болохоор зөвхөн нэг утга санааг илэрхийлнэ.
Эдгээр шаардлага нь ялангуяа цуврал стандартын
ойлгомжтой байдлыг
хангахаас гадна мэдээллийг автоматаар боловсруулах буюу компьютерээр
орчуулах боломжийг аль болохоор сайн ашиглахад оршино.
4.3

Баримт бичгийн уялдаа холбоо

Стандарт нэг бүр стандартчиллын тогтолцооны холбогдох суурь баримт
бичгүүдийн нөхцөлийг хангасан байх шаардлагатай. Энэ нь ялангуяа доор
дурдсан зүйлүүдэд хамаарна:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

стандартчилсан нэр томъёо;
томъёолол зүйн зарчим ба арга;
хэмжигдэхүүн, нэгж, тэдгээрийн тэмдэглэгээ;
товчилсон нэр томъёо;
ном зүйн лавлагаа;
техникийн зураг ба диаграмм;
техникийн баримт бичиг;
график тэмдэг.

Түүнчлэн, техникийн тодорхой асуудлуудыг ОУЦТК ба ОУСБ-аас хэвлэн гаргасан
ерөнхий баримт бичгүүдэд заасан нөхцөлүүдийн дагуу дараах зүйлүүдтэй
холбогдуулан боловсруулвал зохино. Үүнд:
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

хязгаар, суулгалт ба гадаргуугийн шинж чанар;
хэмжээсийн хүлцэл, хэмжилтийн тодорхой бус байдал;
сонгомол тоо;
статистик аргууд;
хүрээлэн буй орчин нөхцөл ба үүнтэй холбоотой туршилт;
аюулгүй байдал;
хими;
6
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p) цахилгаан соронзон нийцэл;
q) чанар ба тохирол.
А хавсралтад суурь ишлэлийн жагсаалтыг үзүүлсэн болно.

5

Бүтэц

5.1

Стандартчилах объект (зүйл)-ийг задлан хуваах

5.1.1 Ерөнхий зүйл
Стандарт нь олон төрлийн байдаг учир стандартчилах объектыг бүлэглэж хуваах
түгээмэл дүрэм тогтоох боломжгүй.
Хэдий тийм боловч ерөнхий дүрэм бол стандартчилах объект тус бүрийн хувьд
бие даасан баримт бичиг бэлтгэж, бүрэн дууссан зүйл байдлаар хэвлэсэн байхад
оршино. Зарим тохиолдолд практик шалтгаанаас болж, жишээлбэл:
a)
b)
c)
d)

хэмжээ ихтэй томоохон баримт бичгүүд гарахаар байгаа;
агуулгын дэс дараалсан хэсгүүд бие биетэйгээ холбоотой;
баримт бичгийн хэсгүүд нь дүрэм, журамд иш татагдаж болох, эсвэл;
баримт бичгийн хэсгүүдийг баталгаажуулалтад ашиглахаар товлосон бол

уг баримт бичгийг нэгэн ижил дугаартай тус тусад нь хэсгүүд болгон хувааж болно.
Энэ нь стандартад нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгцээ үүссэн тохиолдолд хэсэг тус
бүрээр нь өөрчилж болох давуу талтай.
Ялангуяа бүтээгдэхүүний өөр өөр талуудын (жишээлбэл, үйлдвэрлэгч,
баталгаажуулалтын байгууллага, хуулийн байгууллага гэх мэт) ашиг сонирхолд
хамаарах асуудлыг тодорхой ялган гаргаж, болвол баримт бичгийн хэсгүүд эсвэл
салангид баримт бичиг байдлаар гаргавал зохино. Шинж чанар нь сайн
ялгагдахуйц тус тусдаа баримт бичигтэй байх шаардлагатай.
Ийм асуудлууд гэвэл жишээ нь:
- эрүүл мэнд ба аюулгүй байдлын шаардлага;
- гүйцэтгэлд тавих шаардлага;
- засвар, үйлчилгээнд тавих шаардлага;
- суурилуулах дүрэм;
- чанарын үнэлгээ болно.
Баримт бичигт байж болох бүлэг ба дэд бүлгийг тэмдэглэхийн тулд ашиглавал
зохих нэр томъёог монгол ба англи хэл дээр 1-р хүснэгтэд үзүүлсэн болно.
Дугаарлах жишээг В хавсралтаас үзнэ үү.
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Бүлэг ба дэд бүлгийн нэрс

1-р хүснэгт

Монгол нэр томъёо

Англи нэр томъёо

Дугаарлах жишээ

Хэсэг

Хэсэг

9999-1

Зүйл
Дэд зүйл
Заалт
Догол мөр

Зүйл
Дэд зүйл
Заалт
Догол мөр

1
1.1
1.1.1
[дугааргүй]

Хавсралт

Хавсралт

А

5.1.2 Цуврал хэсгүүдийн хүрээнд стандартчилах объектыг задлан хуваах нь
Үүнд хүрэх хоёр янзын арга бий.
a) Хэсэг тус бүр өөрийн онцлог асуудлыг хамарсан бөгөөд тусдаа байж болно.
1-Р ЖИШЭЭ:
1-р хэсэг: Тайлбар толь
2-р хэсэг: Шаардлага
3-р хэсэг: Сорих арга
4-р хэсэг: ....
2-Р ЖИШЭЭ:
1-р хэсэг: Тайлбар толь
2-р хэсэг: Гармоник хэлбэлзэл
3-р хэсэг: Статик цахилгаан цэнэггүйжүүлэлт
4-р хэсэг: ....

b) Стандартчилах зүйл нь ерөнхий ба тусгай хоёр асуудлаас бүрдэнэ. Ерөнхий
асуудлыг 1-р хэсэгт үзүүлэх шаардлагатай. Тусгай асуудлуудыг (энэ нь ерөнхий
асуудлыг хувиргах буюу нэмж болох бөгөөд дангаараа оршихгүй) тусдаа хэсгүүдэд
оруулж өгвөл зохино.
3-Р ЖИШЭЭ:
1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага
2-р хэсэг: Дулааны шаардлага
3-р хэсэг: Агаарын цэвэршилд тавих шаардлага
4-р хэсэг: Акустикийн шаардлага

b)-д тайлбарласан тогтолцоог хэрэглэх үед нэг хэсгээс нөгөөх рүү нь иш татах
боломжтой байлгахад анхаарах хэрэгтэй. Үүнд хүрэх хоёр арга байна.



Хэрэв ишлэл тусгай нэг бүрдэл хэсэгт хандсан бол ишлэлд хугацаа зааж
өгнө (6.6.7.5.3-ыг үзнэ үү).
Нэг техникийн хорооны хяналтад байгаа цуврал хэсгүүдэд өөрчлөлтүүдийг
бүх хэсэгт нэгэн зэрэг хийдэг бол он заагаагүй ишлэлүүдийг (6.6.7.5.2-ыг
үзнэ үү) хэрэглэж болно.

Он заагаагүй ишлэлийг хэрэглэх нь баримт бичгийг хариуцсан техникийн
хорооноос өндөр сахилга журамтай байхыг шаардана.
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5.1.3 Тодорхой баримт бичгийн хүрээнд объектыг задлан хуваах нь
Баримт бичгийг бүрдүүлж буй бүрдэл хэсгүүдийг хоёр янзын аргаар ангилж болно.
Үүнд:
a)
тэдгээрийн норматив/мэдээллийн шинж чанар, бүтэц дэх байрлалаар,
өөрөөр хэлбэл,
- мэдээллийн урьдчилсан бүрдэл хэсгүүд (3.7.1-ийг үзнэ үү),
- ерөнхий ба техникийн норматив бүрдэл хэсгүүд (3.6-ийг үзнэ үү), ба
- мэдээллийн нэмэлт бүрдэл хэсгүүд (3.7.2-ыг үзнэ үү);
b)
тэдгээрийн шаардлагатай буюу сонголттой байдлаар (3.8 ба 3.9-ийг үзнэ үү)
тус тус ангилж болно.
Баримт бичгийн бүрдэл хэсгүүдийн нийтлэг байршилийн жишээг 2-р хүснэгтэд
өгөв. 2-р хүснэгт нь уг байршилийг бүрдүүлэгч хэсэг тус бүрийн зөвшөөрөгдөх
агуулгыг мөн жагсааж харуулна.

Бүрдэл хэсгийн нэр

Баримт бичиг дэх
а
бүрдэл хэсгийн
байрлал, энэхүү
стандартын заалт
Нүүр хуудас, 6.1.1
Агуулгын хүснэгт, 6.1.2
Өмнөх үг, 6.1.3

Урьдчилсан мэдээлэл
Оршил, 6.1.4

Ерөнхий норматив

Бичвэр
Тайлбар, 6.5.1
Зүүлт, 6.5.2
Бичвэр
Зураг, 6.6.5
Хүснэгт, 6.6.6
Тайлбар, 6.5.1
Зүүлт, 6.5.2

Нэр, 6.2.1
Баталсан шийдвэр
Мөрдөх хугацаа
Стандартын эрх зүйн хэм
хэмжээ
Хамрах хүрээ, 6.2.5

Норматив ишлэл, 6.2.6
Техникийн норматив

Баримт бичиг
дэх бүрдэл
а
хэсгийн
зөвшөөрөгдөх
агуулга,
энэхүү
стандартын
заалт
Нэр
(Ерөнхий
агуулга 6.1.2ыг үзнэ үү)

Нэр томъёо,
тодорхойлолт, 6.3.1
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Бичвэр

Бичвэр
Зураг, 6.6.5
Хүснэгт, 6.6.6
Тайлбар6.5.1
Зүүлт, 6.5.2
Ишлэл
Зүүлт, 6.5.2
Бичвэр
Зураг, 6.6.5
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Тэмдэг ба товчилсон нэр
томъёо, 6.3.2
+ шаардлага 6.3.3
+
+
Норматив хавсралт, 6.3.8
Нэмэлт мэдээлэл

Мэдээллийн хавсралт,
6.4.1

Техникийн норматив

Норматив хавсралт, 6.3.8
Ном зүй 6.4.2

Баримт
бичгийн
бүрдэл

Нэмэлт мэдээлэл
Товьёог. 6.4.3

Хүснэгт, 6.6.6
Тайлбар, 6.5.1
Зүүлт, 6.5.2

Бичвэр
Зураг, 6.6.5
Хүснэгт, 6.6.6
Тайлбар, 6.5.1
Зүүлт, 6.5.2
Бичвэр
Зураг, 6.6.5
Хүснэгт, 6.6.6
Тайлбар
Зүүлт, 6.5.2
Ишлэл
Зүүлт.6.5.2
Ерөнхий
агуулга6.4.3-ыг
үзнэ үү

хэсгүүдийн нийтлэг байршилын жишээ
Дээр дурдсан техникийн норматив бүрдэл хэсгүүдийг тухайн баримт бичиг бүгдийг
нь агуулаагүй байж болох ба эдгээрээс өөр техникийн норматив бүрдэл хэсгийг ч
агуулж болно. Техникийн норматив бүрдэл хэсгийн шинж чанар болон тэдгээрийн
дараалал нь баримт бичгийн төрлөөр тодорхойлогдоно.
Баримт бичиг нь зураг болон хүснэгтийн тайлбар, зүүлтийг агуулж болно (6.6.5.9,
6.6.5.10, 6.6.6.6 ба 6.6.6.7-г үзнэ үү).
Нэр томъёоны стандартын агуулгыг задлан хуваахад нэмэлт шаардлага тавина. (С
хавсралтыг үзнэ үү)
5.2

Бүлэг, дэд бүлгийн тодорхойлолт, дугаар

5.2.1 Хэсэг
5.2.1.1 Хэсгийн дугаарыг үзүүлэхдээ уг баримт бичгийн дугаарын ард зураас
тавьж, 1-ээс эхлэн араб тоогоор дугаарлана. Жишээ нь,
9999-1, 9999-2 гэх мэт.
Хэсэг нь цааш дэд хэсэг болж хуваагдахгүй. 5.1.2 дахь жишээг үзнэ үү.
5.2.1.2 Хэсгийн нэрийг 6.1.1-д тодорхойлсон ёсоор баримт бичигт нэр оноохтой
нэгэн адилаар өгнө. Хэсгийн нэр нь гол зүйлийн утгыг илэрхийлж, танилцуулах
бүрдэл хэсэг (хэрэв байх бол) ба үндсэн бүрдэл хэсгийг агуулах бөгөөд нэмэлт
бүрдэл хэсэг нь нэг хэсгийг нөгөөхөөс нь ялгахын тулд тохиолдол бүрт өөр өөр
байна. Тохиолдол бүрт нэмэлт бүрдэл хэсгийг “...-р хэсэг” гэж бичнэ.
5.2.1.3 Хэрэв баримт бичиг нь тусдаа хэд хэдэн хэсэгтэй тохиолдолд эхний
хэсгийн өмнөх үгэнд (6.1.3-ыг үзнэ үү) товлож буй бүтцийн талаар тайлбарлана.
Тухайн цувралд хамаарах хэсэг бүрийн өмнөх үгэнд хэвлэсэн буюу хэвлэхээр
төлөвлөсөн бусад бүх хэсгийн нэрсийг иш татан оруулвал зохино.
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5.2.2 Зүйл
Зүйл нь баримт бичгийн агуулгын задаргааны суурь бүрдэл болно.
Баримт бичиг буюу хэсэг бүр дэх зүйлүүдийг “Хамрах хүрээ” гэсэн зүйлийн хувьд
1-ээс эхлэн араб тоогоор дугаарлана. Дугаарлалтыг хавсралт хүртэл, гэхдээ
хавсралтыг оруулахгүйгээр (5.2.6-г үзнэ үү) үргэлжлүүлнэ.
Зүйл бүхэн нэртэй байх бөгөөд үүнийг зүйлийн дугаарын дараа шууд байрлуулж,
дагалдах бичвэрээс нь салангид мөрөнд бичнэ.
5.2.3 Дэд зүйл
Дэд зүйл нь зүйлийн дугаартай задаргаа болно. Анхдагч дэд зүйл нь (5.1, 5.2 гэх
мэт) хоёрдогч дэд зүйлд (5.1.1, 5.1.2 гэх мэт) хуваагдаж болно. Энэ үйлдэл нь
шаардлагаас хамаарч таван оронтой тоо болтол үргэлжилж болно (5.1.1.1.1,
5.1.1.1.2, гэх мэт).
Дэд зүйлийг араб тоогоор дугаарлана (жишээ болгож В хавсралтыг үзнэ үү).
Дэд зүйл нь ижил төвшинд цааш дахин задрах дор хаяад нэг дэд зүйл байхгүй
тохиолдолд тэрхүү задаргаанд дугаар олгохгүй. Жишээлбэл: “10.2” гэсэн дэд зүйл
байхгүй бол 10-р зүйлд байгаа бичвэрийг “10.1” гэсэн дэд зүйлээр тэмдэглэхгүй.
Анхдагч дэд зүйл бүрт нэр өгөх нь зүйтэй бөгөөд түүнийг дугаарын дараа шууд
байрлуулж, дагалдах бичвэрээс нь салангид мөрөнд бичнэ. Хоёрдогч дэд зүйл нь
мөн ийм аргаар байрласан байна. Ижил төвшинд нэр оноох асуудал нь ижил
байна. Жишээлбэл 10.1 нь нэртэй бол 10.2 нь мөн нэртэй байна. Нэр байхгүй
тохиолдолд авч үзэж буй объектод анхаарал хандуулахын тулд уг дэд зүйлийн
бичвэрийн эхэнд байгаа гол чухал нэр томъёо буюу хэллэгийг ашиглаж болно.
Ийм нэр томъёо буюу хэллэгийг агуулгын хүснэгтэд жагсаахгүй.
5.2.4 Догол мөр
Догол мөр нь зүйл буюу дэд зүйлийн дугааргүй хэсэг болно.
Доорхи жишээнд үзүүлсэн “Өргөгдсөн догол мөр” мэтээс зайлсхийвэл зохино. Учир
нь тэдгээрээс иш татах нь хоёрдмол утгатай байна.
ЖИШЭЭ:
Дараах жишээнд, 5.1 ба 5.2 нь 5-р зүйлд байгаа учраас “5-р зүйл”-д өргөгдсөн догол
мөр байж болохгүй. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд дугаарлаагүй мөрийг дэд зүйл “5.1
Ерөнхий” болгож, 5.1 ба 5.2-ыг дахин дугаарлах (дор үзүүлсэн шиг) ба эсвэл өргөгдсөн догол
мөрийг өөр газар шилжүүлэх буюу устгах хэрэгтэй.
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Буруу
5

Зөв

Зориулалт

Хурдан, хүрэн үнэг залхуу нохойны дээгүүр
харайна.
Ххххх х хххххххххх
Ххххх х хххххххххх
5.1

Өргөгдсөн
догол
мөрнүүд

Зориулалт

5.1

Ерөнхий зүйл

Ххххх х хххххххххх ххххххххххххх
Ххххх х хххххххххх ххххххххххххх
Ххххх х хххххххххх ххххххххххххх

Хххххххххххх

5.2

Ххххх х хххххххххх ххххххххххххх
5.2

5

Хххххххххххх

Ххххх х хххххххххх ххххххххххххх

Хххххххххххх

5.3

Ххххх х хххххххххх ххххххххххххх

Хххххххххххх

Ххххх х хххххххххх ххххххххххххх

Ххххх х хххххххххх ххххххххххххх
ххххххххххх хххххххххх ххххххх
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5.2.5 Жагсаалт
Жагсаалтыг өгүүлбэрээр (1-р жишээг үзнэ үү), ардаа тодорхойлох цэг бүхий бүрэн
тоочих өгүүлбэрээр (2-р жишээг үзнэ үү), эсвэл тоочих өгүүлбэрийг эхний хэсгээр
(тодорхойлох цэггүй – 3-р жишээг үзнэ үү) хэлбэрээр тус тус үзүүлж, ард нь тоочих
зүйлүүдийг жагсаана.
Жагсаалтын зүйл бүрийн өмнө зураас, эсвэл цэг, тодруулан заах шаардлагатай
бол цагаан толгойн жижиг үсэгийг дугуй хаалтанд тавьж тус тус тэмдэглэнэ.
Хэрвээ зүйлийг цааш нь задлах шаардлагатай бол араб тоог дугуй хаалтанд хийж
тэмдэглэнэ. (1-р жишээг үзнэ үү)
1-Р ЖИШЭЭ:

Дараах гол зарчмуудыг тодорхойлолт боловсруулахад хэрэглэнэ.

Тодорхойлолт нь нэр томъёотойгоо нэгэн ижил хэл зүйн хэлбэртэй байвал зохино:

a)

1)

үйл үгийг тодорхойлохын тулд үйл үгийн хэллэгийг хэрэглэнэ;

2)

ганц тоот нэр үгийг тодорхойлохын тулд ганц тоог хэрэглэнэ.

b)

Тодорхойлолтын зөв бүтэц нь тухайн ойлголтод хамаарах ангийг заасан суурь хэсэг болон
тэр ангийн уг ойлголтыг бусдаас нь ялгаж өгсөн шинж чанаруудыг тоочсон нөгөө хэсэг
болно.

c)

Тоо хэмжээний тодорхойлолтыг ISO 31-0:1992 стандартын 2.2 заалтын дагуу томъёолно.
Энэ нь уламжлагдсан тоо хэмжээг зөвхөн бусад тоо хэмжээгээр тодорхойлж болно гэсэн
утгатай. Тоо хэмжээ тодорхойлоход нэгжийг хэрэглэж болохгүй.

2-Р ЖИШЭЭ:


Дараах ангиллын багаж төхөөрөмжийн алинд ч унтраалга шаардлагагүй:

10 Вт–аас ихгүй хүчин чадал хэрэглэх, хэвийн нөхцөлд ажиллах багаж төхөөрөмж;
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гэмтлийн нэгэн нөхцөлд үүссэнээс хойш хоёр мин-ын дараа хэмжихэд
хүчин чадал хэрэглэх багаж төхөөрөмж;



тасралтгүй ажиллагаатай багаж.

3-Р ЖИШЭЭ:

50 Вт–аас ихгүй

Багаж төхөөрөмжин дэх чичиргээ нь дараах зүйлээс үүсч болно. Үүнд:



эргэлдэгч элементүүдийн тэнцвэр алдагдах,



их биеийн бага зэргийн деформац,



эргэх холхивч, ба



аэродинамик ачаалал.

Ойлгомжтой болгохын тулд 3-р жишээнд үзүүлсэн жагсаалтын төгсгөлийн
дараагаар өгүүлбэрийг үргэлжлүүлэхгүй байвал зүйтэй.
Гол чухал нэр томъёо, хэллэгийг уг зүйлд анхаарал татах зорилгоор жагсаасан
бусад зүйлсээс ялгархуйц тодоор бичнэ (1-р жишээг үзнэ үү). Ийм нэр томъёо,
хэллэгийг агуулгын хүснэгтэд жагсаахгүй, хэрэв агуулгын хүснэгтэд оруулах
шаардлагатай бол жагсаалт болгож бичилгүйгээр харин дэд зүйл болгож бичнэ
(5.2.3-ыг үзнэ үү).
5.2.6 Хавсралт
Хоёр төрлийн хавсралтыг тайлбарлахын тулд 6.3.8 ба 6.4.1-ийг үзнэ үү.
Хавсралтыг бичвэрт иш татсан дарааллаар нь байрлуулна. Хавсралт бүрийг
“Хавсралт” гэсэн үг, түүний цувралын дугаарыг тэмдэглэсэн “А”–аас эхэлсэн том
үсгээр бүрдсэн толгойгоор тэмдэглэнэ. Жишээлбэл “А хавсралт”. Толгойн дараах
мөрөнд “(норматив)” , “(мэдээллийн)” гэсэн үгийг тусад нь хаалтад хийж, нэрийг
дараа нь бичнэ. Хавсралтын зүйл, дэд зүйл, хүснэгт, зураг ба математик
илэрхийлэлд өгсөн дугааруудын өмнө уг хавсралтын тэмдэглэгээний үсгийг бичиж
цэг тавина.
Ийм дугаарлалтыг хавсралт бүрт шинээр эхэлж өгнө. Нэг хавсралттай бол “А
хавсралт” гэж тэмдэглэнэ.
ЖИШЭЭ: А хавсралтад зүйлийг “А.1” , “А.2”, “А.3” гэх мэт тэмдэглэнэ.

5.2.7 Ном зүй
Ном зүй байвал түүнийг хамгийн сүүлийн хавсралтын дараа бичнэ. Боловсруулах
дүрмийг 6.4.2-оос үзнэ үү.
5.2.8 Товъёог
Товъёог байвал хамгийн сүүлийн бүрдэл хэсгийн дараа бичнэ. Боловсруулах
дүрмийг 6.4.3-аас үзнэ үү.
6

Төсөл боловсруулах

6.1

Урьдчилсан мэдээллийн хэсэг
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6.1.1 Нүүр хуудас
Нүүр хуудас баримт бичгийн нэрийг агуулна.
Гарчигийн нэрийг маш анхааралтай тогтоох хэрэгтэй. Нэр нь шаардлагагүй нарийн
зүйлийг хөндөлгүйгээр тухайн баримт бичгийн объектыг бусад баримт бичгийнхээс
ялгах, аль болох товч, хоёрдмол утгагүй байх ёстой. Шаардлагатай нэмэлт,
тодруулах зүйлийг хамрах хүрээнд оруулвал зохино.
Гарчиг бол тусдаа хэсгүүдээс бүрдэж, хэсэг бүр нь аль болох богино,
ерөнхийгөөсөө тодорхой хэсэг рүү шилжинэ. Ерөнхийдөө дараах гурваас илүүгүй
бүрдэл хэсгийг ашиглавал зохино. Үүнд:
а)

танилцуулах бүрдэл хэсэг (сонголттой) нь баримт бичгийн хамаарах
ерөнхий салбар (ихэнхидээ уг стандартын хамаарах техникийн хорооны
нэрд тулгуурладаг)-ыг харуулна;

b)
үндсэн бүрдэл хэсэг (заавал байна) нь тухайн ерөнхий салбарын дотор
хамаарах гол объектыг заана;
c)

нэмэлт хэсэг (сонголттой) гол объектын тодорхой асуудлыг заасан, эсвэл
тухайн баримт бичгийг өөр баримт бичгээс ялгасан зүйлийг буюу уг баримт
бичгийн өөр бусад хэсгээс нь ялгасан ялгааг тодорхойлно.

Стандартын нэр боловсруулах тодорхой дүрмийг D хавсралтад заасан.
ТАЙЛБАР:
Стандартын нүүр ба эхний хуудасны бичвэр, бусад бичлэг, зургийг энэ стандартын
“K.1” хавсралтад заасны дагуу бүрдүүлнэ. Стандартын эмхтгэлийн хавтас нь нүүр хуудастай ижил
байна.

6.1.2 Агуулгын хүснэгт
Агуулгын хүснэгт нь сонголттой бүрдэл хэсэг боловч тухайн баримт бичгийг
ашиглахад дөхөмтэй болгох бол байх хэрэгтэй. Агуулгын хүснэгтийг “Агуулга” гэж
нэрлээд, түүнд зүйл, дэд зүйлүүдийг нэрийн хамт, хавсралтуудыг статусын хамт,
ном зүй, товъёог, хүснэгт, зургийг жагсааж тус тус оруулна. Дараах дараалалтай
байна: зүйл ба дэд зүйлийн нэр; хавсралт (шаардлагатай бол зүйл ба дэд зүйлийн
нэрийг хамт оруулна); ном зүй; товъёог; зураг; хүснэгт. Бүх бүрдэл хэсгийн
жагсаалтыг бүрэн нэрээр нь бичнэ. “Нэр томъёо ба тодорхойлолт” гэсэн зүйл дэх
нэр томъёонуудыг агуулгын хүснэгтэд оруулахгүй.
Агуулгын хүснэгтийг гараар бус автоматаар оруулна.
6.1.3 Өмнөх үг
Стандарт бүрт өмнөх үг байна. Харин түүнд шаардлага, зөвлөмж, хүснэгт, зургийг
оруулахгүй.
Өмнөх үг нь ерөнхий хэсэг болон тусгай хэсгээс бүрдэнэ. Ерөнхийгээсээ тусгай
хэсэг рүү хандсан байдлаар бичлэг хийнэ.
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Ерөнхий хэсэгт, тухайлбал, стандарт боловсруулах ажлыг ерөнхийлэн хариуцах
байгууллага, стандарт бэлтгэсэн техникийн хорооны нэр, зориулалт, түүнийг
баталсан тухай болон бусад шаардлагатай мэдээллийг оруулна.
Тусгай хэсэгт бол ямар стандартчиллын техникийн хорооноос уг стандартын төсөл
бэлтгэсэн, түүнд ямар байгууллага, иргэд оролцсон, аль байгууллага буюу
техникийн хороо батлуулахаар оруулж байгаа тухай тус тус бичнэ. Мөн
стандартын иж бүрдэл, түрүүчийн баталсан стандартад нэмэлт өөрчлөлт
оруулсан, эсвэл хүчингүй болгож орлох тухай мэдээлэл, эсвэл шинэ стандарт
гаргасан, бусад ямар олон улс, бүс нутаг, гадаадын орны стандартыг үндэслэл
болгосон, бүрэн эхээр авч адилтгасан, эсвэл ижилтгэсэн, эсвэл хэсэгчлэн
ашигласан тухай бичнэ. Гадны болон дотоодын аль ч стандартыг ашиглан
үндэслэл болгосон бол тэдгээр стандартын нэр, тэмдэглэгээ, дугаарыг заавал
тодорхой бичсэн байна. Мөн уг стандартын хавсралтад байгаа норматив болон
зөвлөмжийн мэдээллийн талаар тайлбар, мэдээлэл хийж болно.
6.1.4 Оршил
Оршил нь сонголттой урьдчилсан бүрдэл хэсэг бөгөөд тухайн баримт бичгийн
техникийн агуулга, түүнийг боловсруулах болсон шалтгааны талаар мэдээлэл
өгнө. Оршил нь шаардлага агуулж болохгүй.
Оршилыг дугаарласан хэсгүүдэд хуваах шаардлага байхгүй бол түүнийг
дугаарлахгүй. Дугаарлах тохиолдолд 0-ээс эхлэн 0.1, 0.2 гэх мэтчилэн дэд зүйлүүд
болгоно. Зураг, хүснэгт, томъёо, зүүлтийг 1-ээс эхлэн дугаарлана.
6.2

Ерөнхий норматив бүрдэл хэсэг

6.2.1. Стандартын нэр
Стандартын нэр нь стандартын агуулгыг бүрэн илэрхийлсэн, товч, тодорхой
байвал зохино. Стандартын нэр нь стандартчилж байгаа зүйлийн төрөл, агуулгыг
бүрэн, зөв илэрхийлсэн дараах хэсгээс бүрдэж болно:
1) Стандартын хамрах хүрээ буюу тогтолцоог заасан хэсгийн нэр,
2) Стандартчилж байгаа объектын нэр;
3) Стандартчилж байгаа объектын тодотгол нэр;
Стандартчилж байгаа объектын нэр, мөн түүний хамрах хүрээний хэсгийн болон
тодотгол нэрийг том үсгээр эхлэн жижиг үсгээр бичнэ.
1-Р ЖИШЭЭ:
Хүүхдийн ор
Зориулалтын хэмжээ

Стандартчилж байгаа зүйл, түүний тодотгол нь уг зүйлийн агуулгыг бүрэн
илэрхийлж байгаа бол хамрах хүрээний хэсгийн нэрийг заахгүй байж болно.
2-Р ЖИШЭЭ:
Зэсийн баяжмал
Төмрийн агуулгыг тодорхойлох арга

6.2.2. Стандартыг баталсан шийдвэр
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Стандартыг баталсан байгууллагын нэр, он, шийдвэр (тогтоол, тушаал)-ийн
дугаарыг бичнэ.
6.2.3. Стандартын хүчинтэй хугацаа
Тухайн стандартын хүчинтэй болж эхлэх хугацааг он, сар, өдрөөр заан бичнэ.
Аль ч стандартыг үзлэгт оруулах буюу хянах хугацаа нь таван жилээс хэтрэхгүй
байхаар тухайн стандартад бичнэ. Харин уг стандартыг үзлэгт оруулаад хянах,
эсвэл хүчингүй болгох шаардлагагүй гэсэн дүгнэлт гарсан тохиолдолд түүнийг
автоматаар хүчинтэйд тооцно.
6.2.4. Стандартын эрх зүйн хэм хэмжээ
Тухайн стандартыг бүхэлд нь, эсвэл зарим бүлэг, зүйл, дэд зүйлийг заавал
мөрдөх, эсвэл зөвлөмжийн хэлбэрээр сонгон хэрэглэх тухай бичлэгийг хийнэ.
6.2.5. Хамрах хүрээ
Энэ бүрдэл хэсэг нь уг баримт бичгийн объект, түүнд хамрах зүйлийг хоёрдмол
утга санаагүй тодорхойлж баримт бичиг буюу түүний тодорхой хэсгийн үйлчлэх
хүрээний хязгаарыг анхааруулж тодруулна. Хамрах хүрээ нь шаардлага
агуулахгүй.
Хэсгүүдэд задран хуваагдсан баримт бичгийн хувьд хэсэг тус бүрийн хамрах хүрээ
нь тухайн баримт бичгийн зөвхөн тэр хэсгийн объектыг тодорхойлох ёстой.
Хамрах хүрээ нь номзүйн зорилгоор товчоо хэлбэрээр ашиглаж болохуйц маш
товч байна.
Энэ бүрдэл хэсгийг мэдээ баримтын баталсан цуврал маягаар найруулж бичнэ.
Дараах мэтийн хэлбэртэй илэрхийллүүдийг ашиглавал зохино:
“Энэхүү стандарт нь
…-ын хэмжээсийг
…-ын арга зүйг

тодорхойлно”

…-ын шинж чанарыг
…-ын тогтолцоог

тогтооно”

…-ын ерөнхий зарчмыг
- …-ын арга зүйн удирдамжийг зааж өгнө”
- …-ын нэр томъёог тодорхойлно”
Стандартын хэрэглээний хүрээг дараах байдлаар найруулна:
“Энэхүү стандартыг …. –д хэрэглэнэ.”

16

MNS 1-2 : 2006
Баримт бичгийн төрлөөс, өөрөөр хэлбэл, стандарт, техникийн зохицуулалтын алин
болохоос хамаарч бичилтийг өөрчилж болно.
6.2.6 Норматив ишлэл
6.2.6.1 Энэхүү сонголттой бүрдэл хэсэгт уг баримт бичгийг хэрэглэхэд зайлшгүй
шаардагдах, тухайн стандартад иш татаж оруулсан (6.6.7.5-ыг үзнэ үү) норматив
баримт бичгийн жагсаалт байна. Он заасан ишлэлийн хувьд хэвлэсэн оныг зааж
эсвэл эцсийн төслийн бүрэн нэрийг бичиж “хэвлэгдэн гарна” гэсэн зүүлт өгнө. Он
заагаагүй ишлэлийн хувьд хэвлэсэн оныг буюу зураасыг бичихгүй. Баримт бичгийн
бүх хэсгээс он заалгүй иш татаж байгаа тохиолдолд хэвлэлийн дугаарын ар талд
“(бүх хэсэг)” гэж бичиж, тэдгээр цуврал хэсгийн ерөнхий нэрийг өгнө (өөрөөр
хэлбэл танилцуулах болон гол бүрдэл хэсгүүд) (D хавсралтыг үзнэ үү).
Жагсаалтыг дараах байдлаар бичнэ:
“Энэхүү стандартад дараах иш татсан стандарт, баримт бичгүүдийг хэрэглэнэ. Он
заасан ишлэлийн хувьд зөвхөн иш татсан хэвлэлийг хэрэглэнэ. Он заагаагүй
ишлэлийн хувьд тухайн стандартын хамгийн сүүлийн хэвлэл (нэмэлтийн хамт)-ийг
хэрэглэнэ”
Доор иш татагдсан баримт бичгүүд нь тус баримт бичгийг ашиглахад шаардагдана. Хугацаат
иш таталтын хувьд зөвхөн иш татагдсан хэвлэлийг хэрэглэнэ. Хугацаагүй иш татагдсан
баримт бичгийн хамгийн сүүлчийн хэвлэлийг (аливаа өөрчлөлтийг оруулаад) хэрэглэнэ.

Дээрх найруулгыг олон хэсэг бүхий баримт бичгийн хэсэгт мөн адил хэрэглэнэ.
Жагсаалтад доорхи баримт бичгийг иш татахгүй:
 нийтэд нээлттэй бус баримт бичиг;
 зөвхөн мэдээллийн шинжтэйгээр иш татаж оруулсан баримт бичиг;
 тухайн баримт бичгийг боловсруулахад зөвхөн ном зүйн буюу тойм
материал байдлаар ашигласан баримт бичиг.
Ийм иш татсан баримт бичгүүдийг ном зүйд (6.4.2-ыг үзнэ үү) жагсааж болно.
6.2.6.2 Олон улсын, бүс нутгийн, гадаад орны стандартыг үндэсний болгох үед
түүнд иш татсан баримт бичгүүдийг үндэсний болгосон тэмдэглэгээ, монгол нэрээр
нь оруулна. Харин үндэсний болгоогүйг нь эх тэмдэглэгээ, монгол нэрээр өгнө.
6.3

Техникийн норматив бүрдэл хэсэг

6.3.1 Нэр томъёо, тодорхойлолт
Энэ нь сонголттой бүрдэл хэсэг бөгөөд тухайн баримт бичигт хэрэглэж буй
тодорхой нэр томъёонуудыг ойлгоход шаардагдах тодорхойлолтуудыг өгнө.
Баримт бичигт нэр томъёо, тодорхойлолтуудыг бүхэлд нь бичихээс өмнө дараах
танилцуулах найруулгыг хэрэглэнэ:
“Энэхүү стандартын хувьд дараах нэр томъёо, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ.”
Нэг ба хэд хэдэн баримт бичигт тодорхойлсон нэр томъёог мөн хэрэглэх
тохиолдолд (жишээлбэл, уялдаа бүхий цуврал баримт бичиг байх тохиолдолд, хэд
хэдэн буюу бусад цуврал хэсэгт зориулсан нэр томъёо, тодорхойлолтыг 1-р хэсэгт
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тогтоосон бол) дараах танилцуулах найруулгыг шаардлагын дагуу өөрчлөн
хэрэглэнэ.
“Энэхүү стандарт ба түүнд холбогдох бусад стандартын хувьд дараах нэр
томъёо, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ.”
Нэр томъёо, тодорхойлолтыг боловсруулах, бичих дүрмийг С хавсралтад заасан.
6.3.2 Тэмдэг, товчилсон нэр томъёо
Энэ нь сонголттой хэсэг бөгөөд баримт бичгийг ойлгоход тус нэмэр болохуйц
тэмдэг, товчилсон нэр томъёоны жагсаалт юм.
Хэрвээ техникийн шалгуурыг тусган харуулахын тулд тэмдэгүүдийг тодорхой
дарааллаар байрлуулах шаардлагагүй бол бүх тэмдгийг үсгийн дарааллын дагуу
дараах байдлаар бичнэ:


том латин үсгийн дараа жижиг латин үсгийг бичнэ (A, a, B, b гэх мэт);



индексгүй үсгийн дараа индекстэй үсэг, үсгэн индекстэй үсгийн дараа тоон
индекстэй үсэг гэх мэт дарааллаар бичнэ (B, b, C, Cm, C2, c, d, dext, dint , d1 гэх
мэт);



грек үсгийг латин үсгийн дараа бичнэ (Z, z, A, , B, , … , , гэх мэт. );



бусад тусгай тэмдэг.

Илүү тохиромжтой болгохын тулд нэр томъёо, тэдгээрийн тодорхойлолт, тэмдэг,
товчилсон нэр томъёо болон нэгжүүдийг зохих нэгдсэн гарчгийн дор, жишээлбэл
“Нэр томъёо, тодорхойлолт, тэмдэг, нэгж болон товчилсон нэр томъёо” гэсэн
нэгдсэн гарчигийн дор нэгтгэн энэхүү бүрдэл хэсгийг 6.3.1-д заасан бүрдэл
хэсэгтэй хамт оруулж болно.
6.3.3 Шаардлага
Энэ нь сонголттой бүрдэл хэсэг бөгөөд хэрэв байвал доорхи зүйлийг агуулна:
a)

бүтээгдэхүүн, үйл явц буюу үйлчилгээний холбогдох асуудалд хамаарах бүх
үзүүлэлт шууд буюу иш татсан байдлаар;

b)

тоон утгатай үзүүлэлтэд шаардлагатай хязгаарын утга;

c)

бүх шаардлагын хувьд тухайн үзүүлэлтийг тодорхойлох буюу шалгаж
тогтоох сорилтын аргын ишлэл, эсвэл шалгах арга бүхэлдээ (6.3.5-ыг үзнэ
үү);

d)

Шаардлага, мэдэгдэл ба зөвлөмжийн
хэрэгтэй.

хоорондын ялгааг тод харуулах

Мэдэгдэл, баталгаа, зардал нөхөх зэрэг гэрээний болон хууль тогтоомжийн
шаардлагыг оруулж болохгүй.
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Зарим бүтээгдэхүүний стандартад тэдгээрийн онцлогийг харгалзан, суурилуулагч
буюу хэрэглэгчид зориулсан заавар буюу сануулах бичгийг бүтээгдэхүүнд
дагалдуулах шаардлагатай болохыг зааж, тэдгээрийн шинж байдлыг тогтоох
хэрэгтэй байж болно. Нөгөө талаас хэрэглэх, ашиглахтай холбогдсон шаардлага
нь уг бүтээгдэхүүнд хамаарахгүй тохиолдолд тэдгээрийг тусгайлсан хэсэг буюу
тусгай баримт бичигт оруулна.
Үзүүлэлтүүдийг жагсаасан баримт бичигт өөрт нь тогтоогоогүй боловч
нийлүүлэгчидээс тоон утгыг нь тогтоох шаардлагатай үзүүлэлтүүдийн утгуудыг
хэрхэн хэмжих, тогтоохыг заан тогтоовол зохино.
Бүтээгдэхүүний нэгээс илүү хэмжээг шийдвэрлэхэд авч хэрэглэх бодлогыг Е
хавсралтаас үзнэ үү.
6.3.4 Дээж авах
Энэхүү сонголттой бүрдэл хэсэгт дээж авах нөхцөл, арга, түүнчлэн уг дээжийг
хадгалах аргыг тогтооно. Энэ бүрдэл хэсэг 6.3.5-ын эхэнд байж болно.
6.3.5 Сорилтын арга
6.3.5.1 Ерөнхий зүйл
Энэхүү сонголттой бүрдэл хэсэгт үзүүлэлтүүдийн утгыг тодорхойлох буюу
тогтоосон шаардлагад тохирох байдлыг шалгах болон үр дүнгийн таарцыг хангах
аргачлал, журамд хамаарах бүх нөхцлийг оруулна. Хэрэв шаардлагатай бол
сорилт нь загварын сорилт, байнгын сорилт, түүвэр сорилт гэх мэтийн алин
болохыг тодруулна. Түүнчлэн сорилтын дэс дараалал нь үр дүнд нөлөөлж болох
бол энэхүү дэс дарааллыг уг баримт бичигт зааж тогтооно.
Сорилтын аргыг дараах дарааллаар ангилан бичнэ.Үүнд:
а)
зарчим;
b)
урвалж, материал (6.3.5.2-ыг үз);
c)
багаж (6.3.5.3-ыг үз);
d)
сорилтын дээж/түүвэр буюу сорьц бэлтгэх, хадгалах;
e)
аргачлал (журам);
f)
тооцоолох арга, сорилтын аргын нарийвчлал болон хэмжилтийн тодорхой
бус байдлыг оролцуулсан үр дүнгийн илэрхийлэл;
g)
сорилтын тайлан.
Сорилтын арга нь тусгай зүйл, эсвэл шаардлагын хэсэгт (6.3.3-ыг үзнэ үү) хамтад
нь нэгтгэсэн байдлаар, хавсралтаар (6.3.8-ыг үзнэ үү), эсвэл тусгай бүлгээр (5.2.1ийг үзнэ үү) байж болно. Бусад стандартад иш татаж хэрэглэх тохиолдолд
сорилтын аргыг тусдаа стандарт байдлаар гаргавал зохино.
Шаардлага, дээж авах ба сорилтын арга нь бүтээгдэхүүний стандартчиллын
харилцан уялдаа бүхий бүрдэл хэсэг бөгөөд янз бүрийн бүрдэл хэсгүүд баримт
бичгийн өөр өөр хэсэгт байсан ч, эсвэл тус тусдаа баримт бичгүүдэд байсан ч
тэдгээрийг хамтад нь авч үзэх хэрэгтэй.
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Сорилтын аргыг боловсруулах үед ерөнхий сорилтын аргын баримт бичиг ба
бусад баримт бичигт байгаа төсөөтэй үзүүлэлтийн холбогдох сорилтын аргыг
анхааралтай судлах хэрэгтэй. Эвдэх сорилтын аргыг ижил түвшинтэй үл эвдэх
сорилтын аргаар орлуулж болох бол түүнийг сонговол зохино.
Химийн шинжилгээний аргын төслийг боловсруулахдаа ISO 78-2 стандартыг
үндэслэнэ. ISO 78-2-ын ихэнхийг химийн бүтээгдэхүүнээс гадна бусад
бүтээгдэхүүний сорилтын аргад мөн хэрэглэж болно.
Аюул учруулж болзошгүй бүтээгдэхүүн, сорилтын
багаж хэрэгсэл, тоног
төхөөрөмж, үйл явц оролцох сорилтын аргыг тогтоосон баримт бичиг нь ерөнхий
анхааруулга, тусгай сэрэмжлүүлэгийг агуулна. Энэ талаар ОУСБ/ОУЦТК-ын 51
тоот арга зүйн удирдамжийг үзнэ үү (А.15-ыг үзнэ үү).
Сорилтын аргыг тодорхойлж буй баримт бичиг нь ямар нэгэн сорилт хийх үүрэг
хүлээх утга санааг агуулахгүй байх ёстой. Хэрэв шаардлагатай бол (жишээлбэл
тухайн буюу өөр баримт бичигт, техникийн зохицуулалтад буюу гэрээнд
тодорхойлсон) явуулах үнэлгээнд ашиглах сорилтын аргыг тогтоовол зохино.
Хэрэв баримт бичигт бүтээгдэхүүн, үйл явц ба үйлчилгээний тохирлын үнэлгээний
статистик аргыг тодорхойлж байгаа бол баримт бичигтэй тохирч буй тохирлын
аливаа мэдэгдэл нь зөвхөн тухайн эх олонлогийн буюу партын тохиролд л
хамаарна.
Хэрэв зүйл (бүтээгдэхүүн) нэг бүрийг баримт бичигт заасны дагуу сорихоор
тогтоосон бол бүтээгдэхүүний тохиролтой холбоотой аливаа мэдэгдэл нь бүх зүйл
нэг бүрчлэн сорилтод хамрагдаж холбогдох шаардлагыг хангасан байна гэсэн
утгыг агуулна.
Хэрэв сорилтын арга нь ерөнхий хэрэглээний ихэнх хүлээн зөвшөөрөгдсөн аргаас
өөр байвал, баримт бичигт заасан олонхид хүлээн зөвшөөрөгдсөн зүйлийг
тогтоогоогүй шалтгаан болохгүй.
6.3.5.2

Урвалж, материал

Энэхүү сонголттой бүрдэл хэсэгт баримт бичигт хэрэглэх урвалж, материалын
жагсаалтыг өгнө.
Урвалж, материалын бүрдэл хэсгийн агуулга нь ихэвчлэн заавал биш танилцуулах
бичвэр ба нэг буюу хэд хэдэн урвалж, материалын жагсаалтыг агуулсан байдаг.
Танилцуулах хэсэг нь зөвхөн ерөнхий нөхцлийг тогтооход хэрэгтэй бөгөөд түүнийг
иш татаж хэрэглэхгүй. Харилцан иш татах шаардлагатай аливаа зүйлийг энэхүү
хэсэгт заавал оруулахгүй ч дор дурдсаны дагуу ил тод жагсаана.
Урвалж ба материалыг жагсаасан жагсаалт нь цуврал дэд зүйл биш, зөвхөн
жагсаалт учир ерөнхий юм. Нэг дэд зүйлтэй нэг зүйл байх ёсгүй (5.3.2-ыг үзнэ үү)
учраас баримт бичиг бүр наад зах нь 2 урвалж ба/буюу материал агуулна гэж үзэх
үндэслэлгүй.
Урвалж ба материал ганцхан байсан ч иш татах зорилгоор түүнийг заавал
дугаарлана.
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Бичилтийн хэлбэрийг дараах жишээгээр үзүүлэв (төсөл боловсруулахдаа ISO 782:1999, A.10.1-ыг үзнэ үү). Бичилт нь зүйл, дэд зүйлээс өөр гэдгийг анхаарах
хэрэгтэй: зүйл ба дэд зүйлийн гарчиг нь зүйл ба дэд зүйлийн дугаартай хамт нэг
шугаманд бичигдэнэ, “гэхдээ бичвэрээс салангид дараагийн мөрөнд” байна;
урвалж ба материал нь урвалж, материалын жагсаалт дахь урвалж ба материалыг
сонголттой хэлбэрээр тайлбарлаж нэг шугаманд бичнэ. Цаашид тайлбарлавал
тусад нь догол мөрөнд бичнэ.
ЖИШЭЭ:

3
Урвалж
Зөвхөн хүлээн зөвшөөрөгдсөн аналитик зэрэглэлийн урвалж болон нэрсэн ус буюу
цэвэр ус хэрэглэнэ.
3.1
Цэвэрлэгээний бодис, жишээлбэл метанол, эсвэл хэдхэн дусал шингэн
угаалгын бодис агуулсан ус

6.3.5.3

Багаж

Энэ нь баримт бичигт хэрэглэж буй багажны жагсаалтыг агуулсан сонголттой
бүрдэл хэсэг болно. “Багаж” зүйлийн бүтэц, дугаарлалт, танилцуулах хэлбэр нь
“Урвалж ба материал” зүйлтэй ижил (6.3.5.2-ыг үзнэ үү). Цорын ганц
үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэсэн тоног төхөөрөмжийг аль болохоор тусгахгүй байвал
зохино. Ийм тоног төхөөрөмж нь бэлэн бус байгаа бол энэ зүйл нь бүх талууд
харьцуулж болох сорилт явуулж болохуйц тоног төхөөрөмжийн тодорхойлолтыг
агуулбал зохино. Худалдааны нэрийг хэрэглэх талаар 6.6.3-ыг үзнэ үү.
6.3.5.4 Альтернатив сорилтын аргууд
Хэрэв үзүүлэлтийг тодорхойлох сорилтын хэд хэдэн тохирох арга байгаа бол
зарчмын хувьд тэдгээрийн зөвхөн нэгийг баримт бичгээр тогтоовол зохино. Хэрвээ
ямар нэг шалтгаанаар нэгээс илүү аргыг стандартчилах шаардлага гарвал
эргэлзээ буюу маргааныг шийдвэрлэхэд хэрэглэх “арбитрын” аргыг тодруулан
зааж өгнө. Арбитрын аргаар тусдаа стандарт байж болно. Энэ тохиолдолд "иш
татах" аргыг хэрэглэж болно.
6.3.5.5

Нарийвчлалаар нь сорилтын аргыг сонгох

6.3.5.5.1 Сонгон авсан сорилтын аргын нарийвчлал нь үнэлэх үзүүлэлт тогтоосон
хүлцэлийнхээ хязгаарт байгаа эсэхийг хоёрдмол утга санаагүйгээр тодорхойлох
боломжтой байвал зохино.
6.3.5.5.2 Техникийн хувьд шаардлагатай
нарийвчлалынх нь хязгаарыг заан оруулна.
6.3.5.6

үед

сорилтын

арга

тус

бүрээр

Давхардуулах болон шаардлагагүй хувилбаруудаас зайлсхийх нь

Давхардуулахаас зайлсхийх нь стандартчиллын арга зүйн ерөнхий зарчим мөн.
Гэхдээ сорилтын аргыг нэг буюу түүнээс дээш тооны бүтээгдэхүүн буюу
бүтээгдэхүүний төрөлд бага зэргийн ялгаатайгаар, эсвэл ялгаагүйгээр хэрэглэх нь
их байдаг тул сорилтын аргын салбарт давхардуулах хамгийн их эрсдэл гардаг.
Иймд ямар нэгэн сорилтын аргыг стандартчилахын өмнө, хэрэглэж болох
сорилтын арга нэгэнт байгаа эсэхийг тодорхойлж байвал зохино.
21

MNS 1-2 : 2006
Хэрэв бүтээгдэхүүний хоёр буюу түүнээс дээш төрөлд хэрэглэж болох сорилтын
арга байгаа буюу байх боломжтой бол баримт бичгийг тэрхүү аргын дагуу
боловсруулж, бүтээгдэхүүний стандарт тус бүрт түүнийг /зарим шаардлагатай
өөрчлөлтүүдийг зааж/ иш татна. Энэ нь шаардлагагүй хувилбарууд үүсэхээс
сэргийлэхэд тустай.
Хэрэв бүтээгдэхүүнд хамаарах баримт бичиг боловсруулахад өөр бусад
бүтээгдэхүүнийг сориход мөн хэрэглэж болох сорилтын зарим тоног төхөөрөмжийн
төрлийг стандартчилах хэрэгтэй бол ийм тоног төхөөрөмжийг хариуцагч техникийн
хороодтой зөвлөлдөн тусгай баримт бичиг боловсруулна.
6.3.6 Ангилал, тэмдэглэгээ, кодчилол
Энэ сонголттой бүрдэл хэсэг нь тогтоосон шаардлагад нийцэж буй бүтээгдэхүүн,
үйл явц, үйлчилгээний ангилал, тэмдэглэгээ, кодчиллын тогтолцоог тогтоож болно.
Тохиромжтой болгох үүднээс энэ бүрдэл хэсгийг 6.3.3-тай нийлүүлж болно.
Тэмдэглэгээнд хамаарах шаардлагыг тухайн баримт бичигт тусгах эсэхийг
холбогдох техникийн хороо шийднэ. Хэрэв тусгасан бол уг шаардлагыг F
хавсралтын дагуу биелүүлнэ. Энэ бүрдэл хэсгийн нэмэлт болгон мэдээллийн
хавсралт оруулж, түүнд мэдээллийг цэгцлэх жишээ өгч болно.
6.3.7 Хаяглалт, шошгололт, савлалт
6.3.7.1 Ерөнхий зүйл
Хаяглалт, шошгололт, савлалт нь холбогдолтой л бол оруулбал зохих, ялангуяа
өргөн хэрэглээний бараанд хамаарах бүтээгдэхүүний стандартын сүүлчийн
асуудал болно.
Хэрэв шаардлагатай бол хаяглах аргыг мөн тогтоож өгөх буюу зөвлөмж болгох
хэрэгтэй.
Энэ
бүрдэл
хэсэг
тохирлын
тэмдэгт
хамаарахгүй.
Ийм
тэмдгийг
баталгаажуулалтын тогтолцооны дүрэм журмын дагуу хэрэглэнэ. ISO/IEC Арга
зүйн удирдамж 23-ыг үзнэ үү.
Аюулгүйн стандарт болон аюулгүй байдалд хамаарах нөхцлийг ISO/IEC Арга зүйн
удирдамж 51-д заасан.
Энэхүү бүрдэл хэсгийг мэдээллийг цэгцлэх жишээ өгөх маягаар мэдээллийн
хавсралтаар нэмэн баяжуулж болно.
6.3.7.2

Бүтээгдэхүүнийг
шаардлага

хаяглах,

шошголох,

савлахтай

холбогдсон

Тухайн бүтээгдэхүүний хаяглалтын талаар заалт агуулсан баримт бичиг дараах
зүйлийг тогтооно. Үүнд:


бүтээгдэхүүнийг ялган танихаар хэрэглэсэн хаяглалтын агуулга, үүний дотор
холбогдолтой бол үйлдвэрлэгч (нэр, хаяг) буюу хариуцсан худалдаалагч
(худалдааны нэр,
барааны тэмдэг буюу таних тэмдэг), эсвэл
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бүтээгдэхүүний
тэмдэг
өөрөө
[жишээлбэл
үйлдвэрлэгчийн
буюу
худалдаалагчийн барааны тэмдэг, загвар буюу төрлийн дугаар, тэмдэглэгээ
(F хавсралтыг үзнэ үү)], эсвэл янз бүрийн хэмжээснүүд, ангилал, төрөл ба
зэрэглэлийн тодруулга;


бүтээгдэхүүний шошгололт болон/ буюу савлалтын шаардлага (жишээлбэл,
зөөвөрлөх заавар, анхааруулга, үйлдвэрлэсэн огноо);



дээрх хаяглалтыг илэрхийлэх арга, жишээлбэл ялтас хэрэглэх (зарим
тохиолдолд “нэрний ялтас” гэж нэрлэдэг), шошго, тамга, өнгө, утас
(кабелийн хувьд);



ийм хаяглалтыг бүтээгдэхүүн дээр,
боодол дээр хаана нь байрлуулах;



шаардлагатай бусад мэдээлэл.

эсвэл зарим тохиолдолд түүний сав

Хэрэв баримт бичгийн дагуу шошго хэрэглэх шаардлагатай бол шошгоны мөн
чанар болон түүнийг бүтээгдэхүүн буюу түүний сав баглаа боодол дээр хаана
байрлуулах буюу наахыг уг баримт бичгээр мөн тодорхойлно.
Хаяглалтын зориулсан тэмдгүүд нь ОУСБ ба ОУЦТК-оос нийтэлсэн холбогдох
баримт бичигт тохирч байх ёстой.
Тогтоогоогүй боловч нийлүүлэгчид тоон утгыг нь тогтоож байх шаардлагатай
үзүүлэлтүүдийг жагсаасан баримт бичигт уг тоон утгуудыг хэрхэн тогтоохыг заан
оруулвал зохино.
6.3.7.3

Бүтээгдэхүүнд дагалдуулах баримт бичигт тавих шаардлага

Бүтээгдэхүүнд зарим төрлийн баримт бичиг (жишээлбэл, сорилтын тайлан,
зөөвөрлөх заавар, бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол дээр бичих бусад мэдээлэл)ийг дагалдуулах тухай баримт бичигт заан шаардаж болно. Үйлдвэр, тогтолцоо ба
тоног төхөөрөмжийн ангилал ба тэмдэглэгээний дүрмийг IEC 62355 стандартад,
захиргаа, худалдаа ба аж үйлдвэрийн баримт бичгийн ангилал ба тэмдэглэгээний
дүрмийг Олон улсын стандартын ангиллын ICS 01.140.30-д заасан. Холбогдолтой
тохиолдолд ийм баримт бичгүүдийн агуулгыг заан тодорхойлж өгвөл зохино.
6.3.8 Норматив хавсралт
Норматив хавсралт нь баримт бичгийн эх хэсэг дэх нөхцөлд нэмэлт нөхцлийг
тогтоодог. Энэ нь сонголттой бүрдэл хэсэг. Хавсралт “норматив” болохыг
(мэдээллийн хавсралтын эсрэг 6.4.1-ийг үзнэ үү) бичвэрт иш татахдаа тодорхой
зааж агуулгын хүснэгтэд, мөн хавсралтын толгойн доод талд тус тус тодруулан
бичвэл зохино.
6.4

Нэмэлт мэдээллийн хэсэг

6.4.1 Мэдээллийн хавсралт
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6.4.1.1 Мэдээллийн хавсралт нь стандартыг ойлгох, хэрэглэхэд дөхөм болохуйц
нэмэлт мэдээллийг өгнө. Тэдгээр нь 6.4.1.2-т зааснаас бусад мэдээллийг
агуулахгүй. Энэ нь сонголттой бүрдэл хэсэг. Хавсралт “норматив” болохыг
(мэдээллийн хавсралтын эсрэг 6.4.1-ийг үзнэ үү) бичвэрт иш татахдаа тодорхой
зааж агуулгын хүснэгтэд, мөн хавсралтын толгойн доод талд тус тус тодруулан
бичвэл зохино.
6.4.1.2 Мэдээллийн хавсралт нь сонголттой шаардлагуудыг агуулж болно.
Жишээлбэл, сонголттой сорилтын арга нь шаардлагыг агуулж болох ба гэхдээ
тухайн баримт бичигт тохирохын тулд эдгээр шаардлагыг заавал дагаж мөрдөх
шаардлага байхгүй.
6.4.2 Ном зүй
MNS ISO 690-д заасан холбогдох дүрмийг баримталвал зохино.
Иш татсан онлайн баримт бичгийн хувьд, түүнийг тодруулахад болон эх үүсвэрийг
нь олох хангалттай мэдээллийг өгвөл зохино. Мөрдөгдсөн эсэхийг нь хангахын
тулд болж өгвөл баримт бичгүүд нь тухайн баримт бичгийн товлосон хугацааны
туршид аль болохоор хүчинтэй байх хэрэгтэй. Үүнээс гадна, иш татсан баримт
бичгүүдийн хүчинтэй байх хугацааг заана. Иш татсан баримт бичгүүд нь тэдгээр
баримт бичгийг олж авах арга зам, сүлжээний бүрэн хаяг, эх үүсвэрт заасны дагуу
ижил цэг тэмдэг, том ба жижиг үсгүүдийг хэрэглэнэ (ISO 690-2-ыг үзнэ үү).
ЖИШЭЭ:

<http://www.abc.def/directory/filename_new.htm> -д байгаа.

6.4.3 Товъёог
Товъёог танилцуулах хүсэл бүхий нэр томъёоны биш стандарт боловсруулагчидыг
СХҮТ-ийн холбогдох газартай холбоо барьж тэдгээрийг автоматжуулан гаргах
хамгийн сайн арга замыг авч хэлэлцэхийг урьж байна.
6.5

Бусад мэдээллийн бүрдэл хэсэг

6.5.1 Бичвэрт орсон тайлбар ба жишээ
Стандартын бичвэрт орсон тайлбар, жишээ зөвхөн уг стандартыг ойлгох,
хэрэглэхэд дөхөм болохуйц нэмэлт мэдээлэл өгнө. Энэ бүрдэл хэсэг нь баримт
бичигт чухал шаардлагатай ямар нэгэн мэдээлэл буюу шаардлагыг агуулах ёсгүй.
ЖИШЭЭ: Дараах тайлбар нь шаардлага (налуугаар бичсэн ба жишээний дараа хаалтад
тайлбарласан)-ыг агуулсан учраас буруу бичигдсэн бөгөөд “нэмэлт мэдээлэл” биш болох нь
тодорхой.
ТАЙЛБАР:
Өөрөөр, … ачаалалд сорих (энд илэрхийлсэн захирах хүсэх төлвийг хэрэглэсэн
заавар нь шаардлага болно; 3.10.1-ийг үзнэ үү)

Тайлбар ба жишээг хамаарч буй зүйл, дэд зүйлийн дараа, эсвэл хамаарч буй
мөрийн дараа бичих нь зүйтэй.
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Нэг зүйл буюу дэд зүйлд нэг тайлбар байвал “ТАЙЛБАР:” гэж бичээд энэ мөрөнд
үргэлжлүүлэн тайлбараа бичнэ. Нэг зүйл буюу дэд зүйлд хэд хэдэн тайлбар
байвал “1-Р ТАЙЛБАР”, “2-Р ТАЙЛБАР”, “3-Р ТАЙЛБАР” гэх мэтчилэнгээр бичнэ.
Нэг зүйл буюу дэд зүйлд нэг жишээ байвал “ЖИШЭЭ:” гэж бичээд энэ мөрөнд
үргэлжлүүлэн жишээгээ бичнэ. Нэг зүйл ба дэд зүйлд хоёр эсвэл түүнээс олон
жишээ байвал “1-Р ЖИШЭЭ:”, “2-Р ЖИШЭЭ:”, “3-Р ЖИШЭЭ:” гэх мэтчилэнгээр
бичнэ.
Стандартад тайлбар ба жишээний бүх мөрийг үндсэн бичлэгийн хэсгээс ялгахын
тулд захаас зай авч, эсвэл арай жижиг үсгээр (хэмжээ 10) бичнэ.
6.5.2 Бичвэрийн зүүлт
Бичвэрийн зүүлт нь нэмэлт мэдээлэл өгөх бөгөөд, тэдгээрийг маш цөөн
хэрэглэвэл зохино. Зүүлт нь шаардлага буюу уг баримт бичгийг хэрэглэхэд
шаардлагатай мэдээллийг агуулж болохгүй.
Зураг ба хүснэгтийн зүүлт өөр дүрэмтэй байна (6.6.5.10 ба 6.6.6.7-г үзнэ үү).
Зүүлтийг нь тухайн хуудасны доод захад байрлуулж, хуудасны зүүн гар талаас
эхэлсэн хэвтээ нарийн богино зураасаар бичвэрээс тусгаарласан байна.
Зүүлтийг голдуу араб тоогоор 1-ээс эхлэн дугаарлаж, дугуй хаалтаар хааж 1), 2),
3), гэх мэтээр нийт баримт бичгийн хэмжээнд дэс дараалан тасралтгүй
тэмдэглэнэ. Зүүлтийг бичвэрт иш татахдаа жижигрүүлж бичсэн дугаарыг 1) 2) 3) гэх
мэтээр холбогдох үг, өгүүлбэрийн ард заана.
Зарим тохиолдолд , үсгийн дээр байгаа тоон тэмдэглэгээтэй андуурахгүй байхын
тулд дугаарын оронд нэг буюу түүнээс дээш тоотой одон тэмдэг буюу тохирох өөр
тэмдэг хэрэглэж болно: *, **, ***, гэх мэт.
6.6

Нийтлэг дүрэм, бүрдэл хэсгүүд
ТАЙЛБАР: Энд яригдаж буй “нөхцөл”-ийг зарим баримт бичигт “заалт” гэсэн байгаа болно.

6.6.1 Нөхцлийг илэрхийлэх үйл үгийн хэлбэр
6.6.1.1
Баримт бичиг нь түүнийг хэн нэгэнд дагаж мөрдөх үүрэг, хариуцлага
ноогдуулахгүй. Гэхдээ ийм үүрэг, хариуцлагыг жишээлбэл, хууль тогтоомжоор
баримт бичгийн эрх зүйн хэм хэмжээгээр буюу гэрээгээр ноогдуулж болно. Баримт
бичигт тэнцсэнээ нотлохын тулд хэрэглэгч нь өөрийн биелүүлэхээр хүлээсэн үүрэг
хариуцлагаа сайтар ялган тодруулах чадвартай байх хэрэг гардаг. Уг хэрэглэгч нь
мөн дурдсан шаардлагыг сонголтын тодорхой эрх чөлөө бүхий бусад нөхцлөөс
ялгах чадвартай байх хэрэгтэй.
6.6.1.2
Иймээс үйл үгийн хэлбэрийг хэрэглэхэд тодорхой дүрэм нэн чухал
шаардлагатай.
6.6.1.3
G хавсралтын хүснэгтийн эхний баганад нөхцлийн төрөл нэг бүрийг
илэрхийлэх үйл үгийн хэлбэр өгөгдсөн. Хоёрдугаар баганад эхний баганад бичсэн
үгийг хэлзүйн талаасаа хэрэглэж болохгүй тохиолдолд хэрэглэх ойролцоо утгатай
үгийг заасан.
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6.6.2 Байгууллагын нэр бичих, товчлох, бичлэгийн хэв маяг, ашиглах
бүтээл, товчилсон нэр томъёо
Байгууллагын нэр, тэдгээрийн товчлолыг тэдгээр байгууллагууд монгол, англи хэл
дээр бичиж хэвшсэнээр нь бичвэл зохино.
Нийт уншигчдад ойлгомжтой байхын тулд бичлэгийн хэв маяг нь маш энгийн, аль
болох товчхон байх хэрэгтэй.
Товчилсон нэр томъёог маш хянуур хэрэглэх бөгөөд тэдгээрийн хэрэглээг ямар нэг
төөрөгдөл үүсгэхгүй тохиолдлоор хязгаарлана.
Хэрвээ баримт бичигт товчилсон нэр томъёоны жагсаалт байхгүй үед (6.3.2-ыг
үзнэ үү) бичвэрт товчилсон нэр хэрэглэж байгаа эхний тохиолдолд бүтэн нэр
томъёог товчилсон нэр томъёоны хамт хаалтад бичиж хэрэглэвэл зохино.
Товчилсон нэр томъёог баримт бичигт зөвхөн олон дахин гарч байгаа тохиолдолд
хэрэглэнэ.
Ерөнхий дүрэм бол товчилсон нэр томъёог үсгийн эхний том үсгүүдээр завсаргүй
бүрдүүлэх явдал болно. Онцгой тохиолдолд товчилсон нэр томъёог үгийн эхний
жижиг үсгүүдээр бүрдүүлж (жишээлбэл, хувьсах гүйдлийг “х.г.” гэж бичнэ) үсэг
бүрийн ард цэг тавина. Гэхдээ хаяглалтын холбогдолтой техникийн нөхцөлд өөр
шаардлага тавьж болно (жишээлбэл IEC 61293 стандарт нь хаяглалтыг AC 230V
гэж тогтоосон).
Хэрвээ өгүүлбэр нь хэд хэдэн жижиг үсгээс бүрдэх товчилсон нэр томъёогоор
эхэлж байгаа бол товчилсон нэр томъёоны бүх үсгийг том үсгээр жишээлбэл
“Х.Г. “ гэж бичнэ.
6.6.3 Худалдааны нэр хэрэглэх
Бүтээгдэхүүнийг зөв тэмдэглэх буюу тодорхойлох явдлыг худалдааны нэр өгөхөөс
илүүд авч үзвэл зохино.
Хэдийгээр өргөн хэрэглэгддэг ч гэсэн тодорхой бүтээгдэхүүний өмчлөлийн
худалдааны нэрийг (өөрөөр хэлбэл барааны тэмдгийг) хэрэглэхээс аль болохоор
зайлсхийх хэрэгтэй.
Хэрвээ онцгой тохиолдолд худалдааны нэрээс зайлсхийж болохгүй байвал,
жишээлбэл тэдгээрт бүртгэгдсэн барааны тэмдэг  тавих замаар мөн чанарыг нь
харуулна (1-р жишээг үз).
1-Р ЖИШЭЭ : “тефлон ”-ны оронд “политетрафлуороэтилен (ПТФЭ)” гэж бичнэ.

Зохих тайлбарыг дараах байдлаар өгнө.
Хэрэв тухайн баримт бичгийг амжилттай хэрэглэхэд тохирох зөвхөн ганцхан
бүтээгдэхүүн тухайн үед байвал уг бүтээгдэхүүний худалдааны нэрийг уг баримт
бичгийн бичвэрт оруулж болох бөгөөд 2-р жишээнд үзүүлсэн байдлаар зүүлт өгөх
хэрэгтэй.
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2-Р ЖИШЭЭ : “1) ....... [бүтээдэхүүний худалдааны нэр] нь ...... [нийлүүлэгч]-ээс нийлүүлдэг
бүтээгдэхүүний худалдааны нэр болно. Энэхүү мэдээллийг тус олон улсын стандартын
хэрэглэгчдэд тохиромжтой байлгахын үүднээс өгсөн бөгөөд энэ нь нэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг . . .
[ОУЦТК, эсвэл ОУСБ]-……аас нэвтрүүлж буй гэсэн утгыг агуулаагүй болно. Ижил үр дүнд хүргэх
бол адилхан бүтээгдэхүүнийг мөн хэрэглэж болно.”

Баримт бичгийн төрлөөс, өөрөөр хэлбэл, стандарт, техникийн зохицуулалтын алин
болохоос хамаарч бичилтийг өөрчилж болно.
Хэрвээ арилжаанд байгаа бүтээгдэхүүний үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан тодорхойлж
бичихэд хүндрэлтэйгээс шалтгаалан тухайн баримт бичгийг амжилттай хэрэглэхэд
тохиромжтой бүтээгдэхүүнийг жишээ болгон өгөх нь чухал гэж үзсэн тохиолдолд
худалдааны нэрийг 3-р жишээнд үзүүлсэн байдлаар зүүлтэд үзүүлнэ:
3-Р ЖИШЭЭ : “1) … [бүтээгдэхүүний худалдааны нэр] … нь арилжаанд байгаа тохиромжтой
бүтээгдэхүүний жишээ юм. Энэхүү мэдээллийг тус олон улсын стандартын хэрэглэгчдэд
тохиромжтой байлгахын үүднээс өгсөн бөгөөд энэ нь нэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг . . . [ОУЦТК, эсвэл
ОУСБ]-……аас нэвтрүүлж буй гэсэн утгыг агуулаагүй болно.

Баримт бичгийн төрлөөс, өөрөөр хэлбэл, стандарт, техникийн зохицуулалтын алин
болохоос хамаарч бичилтийг өөрчилж болно.
6.6.4

Зохиогчийн эрх

Патент авсан зүйлсийн хувьд Н хавсралтад заасан дүрмийг (ОУСБ/ ОУЦТК-ын
Удирдамж, 1-р хэсэг, 2001, 2.14-ийг мөн үзнэ үү) мөрдөнө.
6.6.5

Зураг

6.6.5.1

Хэрэглэх

Зураг нь мэдээллийг хялбар, бүрэн дэлгэрэнгүй хэлбэрээр илэрхийлэх хамгийн үр
нөлөөтэй арга болно. Бичвэр дотор аль ч зурагт хялбархан иш таталт хийх
боломжтой байх хэрэгтэй.
6.6.5.2

Хэлбэр

Зураг нь шугам зургийн хэлбэртэй байна. Гэрэл зургийг зөвхөн түүнийг шугам
зураг болгон хувиргаж болохгүй тохиолдолд хэрэглэнэ. Гэрлээр хуулбарласан
зураг тохирохгүй.
6.6.5.3

Тэмдэглэгээ

Зургийг “Зураг” гэж тэмдэглэх бөгөөд 1-ээс эхлэн араб тоогоор дугаарлана. Энэ
дугаарлал нь зүйл болон аливаа хүснэгтийн дугаараас үл хамаарна. Ганцхан
зургийг “1-р зураг” гэж тэмдэглэнэ.
Хавсралтын зургийн дугаарлалтын талаар 5.2.6-аас үзнэ үү. Дэд зургуудын
дугаарлалтын талаар 6.6.5.11-ээс үзнэ үү.
6.6.5.4

Зургийн тэмдэглэгээний болон нэрийн байршил
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Зургийн тэмдэглэгээ ба нэрийг зургийн доор, төв хэсэгт хэвтээгээр дараах
байдлаар байршуулна:
1-р зураг - Аппаратын хэсгүүд

Зургийн тэмдэглэгээ ба нэрийг хооронд нь зураасаар тусгаарлана.
6.6.5.5. Үсгэн тэмдэг, үсгийн хэв маягийн сонголт шошгололт
Өнцгийн болон шугамын хэмжээг харуулахын тулд зурагт хэрэглэх үсгэн
тэмдэглэгээ нь ISO 31 - 1 тоот стандартын дагуу байх бөгөөд тухайн тэмдгийг янз
бүрээр хэрэглэснийг хооронд нь ялгах хэрэгтэй бол дэд тоо (subscript) хэрэглэдэг.
Янз бүрийн уртыг харуулсан цуврал тэмдгэнд l1, l2, l3, г.м-ийг хэрэглэж, харин
жишээлбэл А,В,С, г.м, эсвэл а, в, с, гэх мэтийг хэрэглэдэггүй.
Зураг дээрх үсгийн хэв маяг нь ISO 3098 - 1 тоот стандартын дагуу байна. Налуу
(italic) бичгийн маягийг дараах зүйлд хэрэглэнэ.


хэмжигдэхүүний тэмдэг,



хэмжигдэхүүний тэмдэгийг илэрхийлсэн дэд үсэг (subscript),



дугаарыг илэрхийлсэн үсгэн тэмдэг.

Бусад бүх тохиолдолд босоо бичгийн (upright) маягийг хэрэглэнэ.
График дээр тэнхлэг дээрх хаяглалтыг хэсгийн дугаараар орлуулж болохгүй
бөгөөд учир нь хэсгийг илэрхийлсэн тоо ба уг тэнхлэг дээрх утгыг илэрхийлсэн
тоог хооронд нь андуурахаас зайлсхийнэ. График дээр хэдийгээр олон тооны
муруй, шулуун гэх мэт байсан ч тэдгээрийн хаяглалтыг хэсгийн дугаараар
орлуулна. Хэмжигдэхүүний бүх нэгж нь ижил байх үед тохирох бичиглэлийг
(жишээлбэл “хэмжээ миллиметрээр” ) зургийн баруун дээд өнцөгт байрлуулна.

ЖИШЭЭ:

Хэмжээ, миллиметрээр
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Түлхүүр үг
1
металл гол
2
сохор тавтай толгой
Суурилуулах явцад сохор тавны төгсгөлийн хэлбэрийг алдагдуулахаар голыг нь өргөсгөх
боломжтой байхаар зохион бүтээх хэрэгтэй.
ТАЙЛБАР
А маягийн тавтай толгойг энэхүү зургаар үзүүлэв.
а
завсарын хэсгийг нунтаглах хэрэгтэй
b
металл толгойг хромоор бүрнэ

# -р зураг– Сохор тав
6.6.5.6

Техникийн зураг

Техникийн зургийг олон улсын холбогдох стандартын дагуу бэлтгэвэл зохино (A.8ыг үзнэ үү). ОУСБ-д ITSIG Арга зүйн удирдамж, Стандартыг боловсруулах
тараахад мэдээллийн технологийг хэрэглэх арга зүйн удирдамж, 3-р хэвлэл, Е
хавсралтад заасан нэмэлт дүрмийг мөрдөнө.
Тоног төхөөрөмжид хэрэглэх график тэмдгүүд нь IEC 60417 ба ISO 7000-ын дагуу
байвал зохино.
6.6.5.7

Бүдүүвч

Хэлхээний буюу холболтын бүдүүвчийг, жишээлбэл хэлхээ шалгах диаграмыг IEC
61082-ын дагуу бэлтгэнэ. Бүдүүвч маягийн диаграмд хэрэглэдэг график
тэмдэглэгээг IEC 60617 ба ISO 14617-ын дагуу хийнэ. Үлгэрлэх ба дохионы
явуулах аргыг IEC 61346 ба IEC 61175-ын дагуу хийнэ. ОУЦТК-д нэмэлт дүрмийг
ISO/IЕС Удирдамж, IEC нэмэлт, 2001, хавсралт К – д заасан.
ЖИШЭЭ:
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Бүрдэл хэсэг
С1
С2
K1
L1
Q1
R1
R2
S1
Z1
a

Тэжээлийн холболт

конденсатор 0,5F
L,N
газардуулгатай хүчдэлийн тэжэээл
конденсатор 0,5nF
L+,L- тасралтгүй сорилтод зориулсан хүчдэл т.г.
реле
индукцийн ороомог 0,5H
сорилтонд орж байгаа RCCB (L,N ба PE блоктой)
эсэргүүцэл2,5
эсэргүүцэл 2,5
гар удирдлагатай унтраалга
шүүлтүүр
хэрэв сорилтод орж буй загвар РЕ-д зориулсан блоктой бол хийгдэх холболт

#-р зураг – Санаанд оромгүй хурдан үсрэлттэй эсэргүүцэх чадварыг
баталгаажуулах сорилын хэлхээний жишээ

6.6.5.8 Зургийн үргэлжлэл
Зураг хэд хэдэн хуудас дамжин үргэлжилвэл зургийн нэрийг “(үргэлжлэл)” гэсэн
үгийн хамт давтан дараах байдлаар тэмдэглэнэ.
1-р зураг - Аппаратын хэсгүүд (үргэлжлэл)

Нэгжийн холбогдолтой аливаа бичиглэлийг (шаардлагатай бол) бүх хуудсан дээр
дахин байрлуулна.
6.6.5.9 Зургийн тайлбар
Зургийн тайлбар нь стандартын бичлэгийн үндсэн хэсгийн тайлбараас
хамааралгүй байх ёстой (6.5.1-ийг үзнэ үү). Тэдгээр нь холбогдох зургийн гарчгийн
дээр зургийн зүүлтийн өмнө байх ёстой. Ганц тайлбарыг эхний мөрөнд
“ТАЙЛБАР:” гэж бичнэ. Хэрвээ нэг зурганд хэд хэдэн тайлбар байвал “1-Р
ТАЙЛБАР:”, “2-Р ТАЙЛБАР:”, “3-Р ТАЙЛБАР:” гэх мэтчилэнгээр бичнэ. Зураг
болгонд тайлбарыг эхнээс нь дэс дараалан дугаарлана.
Зургийн тайлбар аливаа шаардлага буюу тухайн баримт бичгийг хэрэглэхэд
зайлшгүй хэрэгтэй мэдээллийг агуулж болохгүй. Зурагтай холбоотой аливаа
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шаардлага баримт бичгийн бичвэрт, зургийн зүүлтэд, эсвэл зураг, гарчиг хоёрын
хооронд догол мөр хэлбэрээр байх ёстой. Тайлбараас ишлэл хийх хэрэггүй.
6.6.5.10
Зургийн зүүлт
Зургийн зүүлт нь стандартын бичлэгийн үндсэн хэсгийн зүүлтээс хамааралгүй байх
ёстой (6.5.2-ыг үзнэ үү). Тэдгээрийг холбогдох зургийн гарчгийн дээр, тайлбарын
дор бичих ёстой (6.6.4.8-ын жишээг үзнэ үү).
Зургийн зүүлт нь жижиг “а” үсгээр эхэлсэн байх ба тэр нь жижигрүүлсэн хэлбэртэй
байна. Зургийн зүүлтийг жижигрүүлсэн хэлбэртэй үсгээр дугаарлана.
Зургийн зүүлт шаардлага байж болно. Зургийн зүүлтийн бичвэрийг боловсруулж
байх үед шийдлийг илэрхийлэх үйл үгийн олон хэлбэр (E хавсралтыг үз)-ийг
хооронд нь ялгахад илүү ач холбогдолтой.
6.6.5.11

Дэд зураг

6.6.5.11.1
Хэрэглээ
Ерөнхийдөө, дэд зураг хэрэглэхээс аль болохоор зайлсхийх хэрэгтэй, учир нь
тэдгээр нь баримт бичгийн байршил ба менежментийг улам ярвигтай болгодог.
Дэд зургийг зөвхөн тухайн сэдвийг ойлгоход чухал үүрэгтэй тохиолдолд л
хэрэглэнэ.
Бүрэлдэхүүнтэй хэсэг буюу ба олон бүрэлдэхүүнтэй объектын янз бүрийн дүрслэл,
нарийвчлал болон хэсгүүдийг дэд зургаар үзүүлэх ёсгүй бөгөөд ISO 128-30, ISO
128-34, ISO 128-40 ба ISO 128-44 стандартуудад нийцэх ёстой.
6.6.5.11.2
Тэмдэглэгээ ба байршил
Зургийг зөвхөн нэг л түвшинд дэд хэсэгт хувааж болно. Дэд зургийг жижиг үсгээр
тэмдэглэнэ. Жишээлбэл 1-р зураг нь а) b) c) дэд зургуудад хуваагдаж болно. Дэд
зургийг тэмдэглэх бусад 1.1, 1.2, …, 1-1, 1-2 …, гэх мэт хэлбэрийг хэрэглэж
болохгүй.
Дараах жишээгээр дэд хэсгүүдэд хуваагдсан зургийн элементүүдийн байрлалыг
үзүүлж хэвлэлийн хэлбэрийг үзүүлээгүй болно. Жишээнд байгаа дөрвөлжин хүрээ
нь хэсэг элементүүдийг бүлэглэсэн байдлыг үзүүлсэн; дөрвөлжин хүрээг зургийн
буюу тэдгээрийн элементүүдийн гадуур зурахгүй.
ЖИШЭЭ:
Нэгжийн тухай тэмдэглэл

Зураг

Зураг

а) дэд гарчиг

b) дэд гарчиг

Түлхүүр үг
Зургийн тайлбар
Зургийн зүүлт
1-р зураг - Гарчиг
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Дэд зураг тус бүр түлхүүр үг, тайлбар ба зүүлт агуулсан тохиолдолд дэд зураг
бүрийг бие биенээс нь хамааралгүй дугаарлана.
6.6.6 Хүснэгт
6.6.6.1

Хэрэглээ

Мэдээллийг хялбар, бүрэн, дэлгэрэнгүй илэрхийлэх хамгийн үр нөлөөтэй арга
болж байвал хүснэгтийг хэрэглэнэ. Бичвэрийн дотор аль ч хүснэгтийг нарийн
тодорхой иш татах боломжтой байх хэрэгтэй.
Хүснэгтэн дотор хүснэгт байж болохгүй. Хүснэгтийг туслах хүснэгтүүдэд хувааж
болохгүй.
6.6.6.2

Тэмдэглэгээ

Хүснэгтийг “Хүснэгт” гэж тэмдэглээд, 1-ээс эхлэн араб тоогоор дугаарлана. Энэхүү
дугаарлалт нь зүйл болон аливаа зургийн дугаараас үл хамаарна. Ганцхан
хүснэгтийг “1-р хүснэгт” гэж тэмдэглэнэ.
Хавсралтын хүснэгтийн дугаарын талаар 5.2.6-аас үзнэ үү.
6.6.6.3

Хүснэгтийн тэмдэглэгээний байршил ба нэр

Хүснэгтийн тэмдэглэгээ ба нэрийг нь (хэрэв байвал) хүснэгтийн дээр, голлуулан
дараах жишээнд үзүүлсэн байдлаар байрлуулна:
1-р хүснэгт - Механик шинж чанарууд

Хүснэгтийн толгой
6.6.6.4
Хүснэгтийн толгойн багана буюу мөр бүрдэх үг нь том үсгээр эхэлнэ. Тухайн
баганад ашигласан нэгжийг ихэвчлэн толгойн нэрэн дор бичвэл зохино (мөн
6.6.10.1.2-ыг үзнэ үү).
1-Р ЖИШЭЭ:
Маяг

Шугаман нягтрал,
кг/м

Дотуурх голч,
мм

Гадуурх голч,
мм

Хэмжих нэгж нь бүгд ижил байх үед дээрх дүрмээс онцгойгоор хүснэгтийн дээд
талын баруун булангийн дээр зохих тэмдэглэл (жишээлбэл “хэмжээ
миллиметрээр”)-ийг байрлуулна.
2-Р ЖИШЭЭ:
Маяг

Урт

Дотуурх голч
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3-р жишээнд үзүүлсэн хэлбэрийг хэрэглэж болохгүй бөгөөд 4-р жишээнд
үзүүлснээр сольж хэрэглэнэ.
3-Р ЖИШЭЭ:
Маяг
Хэмжээ

A

B

C

4-Р ЖИШЭЭ:
Хэмжээ

Маяг
А

6.6.6.5

В

С

Хүснэгтийн үргэлжлэл

Хүснэгт нь 2 эсвэл түүнээс дээш хуудсанд үргэлжилбэл, хүснэгтийн дугаар нь
давтагдах бөгөөд хүснэгтийн гарчиг эсвэл “үргэлжлэл” гэж дор үзүүлсэн байдлаар
бичнэ:
1-р хүснэгт - Механик шинж чанарууд (үргэлжлэл)

Хүснэгтийн толгойн хэсгийг хуудас болгоны эхний хэсэгт давтан бичнэ.
6.6.6.6

Хүснэгтийн тайлбар

Хүснэгтийн тайлбар нь стандартын бичвэрийн үндсэн хэсгийн тайлбараас
хамааралгүй байх ёстой (6.5.1-ийг үзнэ үү). Тэдгээрийг холбогдох хүснэгтэн дотор
хүснэгтийн зүүлтийн өмнө байрлуулна (дараах жишээг үз). Ганц тайлбарыг
хүснэгтэд эхний мөрөнд “ТАЙЛБАР:” гэж бичнэ. Хэрвээ нэг хүснэгтэд хэсэг тайлбар
байвал “1-Р ТАЙЛБАР:”, “2-Р ТАЙЛБАР:”, “3-Р ТАЙЛБАР:” гэх мэтчилэнгээр бичнэ.
Хүснэгт болгонд тайлбарыг эхнээс нь дэс дараалан дугаарлана.
Хүснэгтийн тайлбар шаардлагыг байлгахгүй. Хүснэгттэй холбогдох аливаа
шаардлага стандартын бичлэгийн үндсэн хэсэг дотор, хүснэгтний зүүлтэд, эсвэл
хүснэгтэд мөр хэлбэрээр өгөгдөх ёстой.
ЖИШЭЭ:
Маяг

Урт

Мөр нь шаардлагуудыг агуулна.

a

l1
l2

1-Р ТАЙЛБАР:

Хүснэгтийн тайлбар

2-Р ТАЙЛБАР:

Хүснэгтийн тайлбар

a

Хүснэгтийн зүүлт

b

Хүснэгтийн зүүлт

Дотуурх голч
d1
b
d2
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6.6.6.7

Хүснэгтийн зүүлт

Хүснэгтийн зүүлт нь стандартын бичвэрийн үндсэн хэсгийн зүүлтээс хамааралгүй
байна (6.5.2-ыг үзнэ үү). Тэдгээрийг холбогдох хүснэгтэд тайлбарын дор бичнэ
(6.6.6.6-ын жишээг үзнэ үү).
Хүснэгтийн зүүлт нь жижиг “а” үсгээр эхэлсэн байх ба тэр нь жижигрүүлсэн
хэлбэртэй байна. Хүснэгтийн зүүлтийг жижигрүүлсэн хэлбэртэй үсгээр дугаарлана.
Хүснэгтийн зүүлт шаардлага агуулж болно. Хүснэгтийн зүүлтийн бичвэрийг
боловсруулж байх үед шийдлийг илэрхийлэх үйл үгийн олон хэлбэр (Е хавсралтыг
үзнэ үү)-ийг хооронд нь ялгахад илүү ач холбогдолтой.
6.6.7

Ишлэл

6.6.7.1

Ерөнхий зүйл

Эх материалыг дахин давтах нь алдаанд хүргэх буюу зохимжгүй болгох эрсдэлтэй,
мөн баримт бичгийг уртасгаж болох тул үүний оронд бичвэрийн тодорхой хэсгийг
иш татах хэрэгтэй. Гэхдээ ийм материалыг давтах шаардлагатай гэж үзвэл түүний
үүсвэрийг нарийн тодорхой заана.
Иш татахад 6.6.7.2-аас 6.6.7.5-д заасан маягаар бичих бөгөөд, хуудасны дугаарыг
зааж иш татаж болохгүй.
6.6.7.2

Баримт бичгийг бүхэлд нь түүний бичвэрт иш татах

“Норматив ишлэл” (6.2.2-ыг үзнэ үү), Нэр томъёо, тодорхойлолт (6.3.1-ыг
үзнэ үү), зүйл ба патентийн мэдэгдэл (Н.3 хавсралтыг үзнэ үү)-ийн
танилцуулах хэсгээс бусад баримт бичгүүдэд “Энэ стандарт . . .” гэсэн
хэлбэрийг хэрэглэдэг.
Баримт бичгийн төрлөөс, өөрөөр хэлбэл, стандарт, техникийн зохицуулалтаас
хамаарч бичилтийг өөрчилж болно.
Хэд хэдэн хэсэгтэй баримт бичгийн хувьд дараах хэлбэрийг хэрэглэнэ:
-

“ISO/IEC 2382-ын энэ хэсэг” (зөвхөн энэ хэсгийг иш татсан)

-

“IEC 60335” ( бүх хэсгийг иш татсан)

Дээрх ишлэлүүдэд оныг заагаагүй (6.6.7.5.2-ыг үзнэ үү) учраас тэдгээрийн бүх
нэмэлтүүд ба дахин хянасан баримт бичгийг бүхэлд нь оруулж ойлгоно.
6.6.7.3

Стандартын зүйлийг иш татах

6.6.7.3.1

Иш татахад, жишээлбэл, доорх загварыг хэрэглэнэ.

-

“3-р зүйлийн дагуу”;
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-

“3.1-ийн дагуу”;

-

“3.1в)-д зааснаар”;

-

“В хавсралтыг үзнэ үү”;

-

“шаардлагуудыг В. 2-т заасан болно”;

-

“2-р хүснэгтийн тайлбарыг үзнэ үү”;

-

“6.6.3-ын 2-р жишээг үзнэ үү”;

-

“3.1-ийн 3-р томъёог үзнэ үү”.

“Дэд зүйл” гэдэг нэр томъёог хэрэглэх шаардлагагүй.
6.6.7.3.2
Хэрвээ өөр баримт бичигт орсон цэгцлээгүй жагсаалтыг иш татах
тохиолдолд дараах байдлаар бичнэ:
дагуу”

“ISO/IEC 15888:1996-ийн 3.1-ийн хоёр дахь жагсаалтад тодорхойлсоны

6.6.7.4 Зураг, хүснэгтийг иш татах
Баримт бичигт орсон зураг, хүснэгтийг иш татаж хэрэглэвэл зохино.
Жишээлбэл, доорх загварыг хэрэглэнэ:


“А.6 зурагт үзүүлсэн”;



“(3-р зургийг үзнэ үү)”;



”2-р хүснэгтэд заасан”;



”В.2 хүснэгтийг үзнэ үү”.

6.6.7.5

Бусад баримт бичгийг иш татах

6.6.7.5.1

Ерөнхий зүйл

Иш татахад он заасан ба заагаагүй хэвлэлүүд байдаг. Хугацаа заасан ба заагаагүй
бүх норматив ишлэлүүдийг “Норматив ишлэл” гэсэн зүйлд оруулвал зохино (6.2.6-г
үзнэ үү).
6.6.7.5.2

Он заагаагүй ишлэл

Он заагаагүй ишлэлийг зөвхөн дараах тохиолдолд баримт бичигт бүхэлд нь буюу
эсвэл баримт бичгийн зарим нэг хэсэгт хийж болно:
а)

хэрэв иш татсан баримт бичигт хийх ирээдүйн бүх өөрчлөлтийг иш татаж
буй баримт бичигт ашиглах боломжтой бол;
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б)

мэдээллийн ишлэл.

Ер нь он заагаагүй ишлэл гэдэгт тухайн хэвлэлд орох бүх нэмэлт, өөрчлөлтийг
оруулна гэж ойлгох хэрэгтэй.
Дараах загварыг ашиглана:
-

“… ISO 128-20 ба ISO 31-д тодорхойлсоны дагуу …”;

-

“… IEC 60027-г үзнэ үү … ”.

6.6.7.5.3

Он заасан ишлэл

Он заасан ишлэл нь дараах баримт бичигт хамаарна:
a) хэвлэсэн оныг заасан тодорхой хэвлэл, эсвэл
б) зураасаар тэмдэглэсэн стандартын асуух буюу эцсийн төсөл,
Он заасан ишлэлд (иш татсан баримт бичигт) нэмэлт оруулах буюу түүнийг дахин
хянах тохиолдолд тэдгээр өөрчлөлтийг иш татсан баримт бичигт тусгаж оруулах
хэрэгтэй.
ТАЙЛБАР:

Энэ агуулгад хэсгийг тусдаа баримт бичиг гэж үзсэн болно.

Тодорхой бүлэг буюу дэд бүлэг, бусад баримт бичгийн хүснэгт ба зургийг иш
татахад хэвлэгдсэн оныг ямагт заавал зохино.
Дараах хэлбэрийг ашиглана:


“… IEC 60068-1:1988-д заасны дагуу сорилт хийх …” (хэвлэгдсэн баримт
бичгийн он заасан ишлэл);



“… ISO 1234 стандартын 3-р зүйлийн дагуу, …” (асуух буюу эцсийн төслийн
он заасан ишлэл);



“… IEC 64321-4:1996, 1-р хүснэгтэд тодорхойлсоны адилаар, …” (
хэвлэгдсэн бусад баримт бичгийн тодорхой хүснэгтийн он заасан ишлэл)

Мөн 6.6.7.3.2-ыг үзнэ үү.
6.6.8

Тоо ба тоон утгыг илэрхийлэх нь

6.6.8.1
Ямар ч хэл дээрх хувилбарт аравтын бутархайн тэмдэглэгээ нь нэг
шугаманд байрласан таслал байвал зохино.
6.6.8.2
Хэрэв 1-ээс бага тоон утгыг аравтын хэлбэрээр бичвэл бутархайн
тэмдгийн урд тэг бичнэ.
ЖИШЭЭ:

0,001

36

MNS 1-2 : 2006
6.6.8.3
Аравтын бутархайн тэмдгээс зүүн тийш, эсвэл баруун тийш унших
бүлэг гурван цифр бүрийг харгалзан урьдах тооноос нь эсвэл ар дахь тооноос нь
зайтай бичнэ. Он заасан дөрвөн цифр үүнд хамаарахгүй.
ЖИШЭЭ

23 456

2 345

2,345

2,345 6

2,345 67

гэх ба харин оныг 1997 гэж бичнэ.

6.6.8.4
Тодорхой байлгах үүднээс тоо буюу тоон утгуудын үржүүлэх үйлдлийг
цэгээр бус үржүүлэх тэмдэг /х/-ээр тэмдэглэвэл зохино.
ЖИШЭЭ:

-3

-3

-3

1,8 х 10 гэж бичнэ. 1,8 . 10 буюу 1,8 · 10 гэж бичихгүй.

6.6.8.5
Физик тоон хэмжигдэхүүний утгыг илэрхийлэхэд араб тоог ашиглаж ,
араас нь нэгжийн олон улсын тэмдэглэгээ (ISO 31, ISO 1000 ба IEC 27-г үзнэ үү)-г
дагалдуулвал зохино.
Хэмжигдэхүүн, нэгж ба тэмдэг

6.6.9

ISO 31 стандартад заасан нэгжийн олон улсын (SI) тогтолцоог мөрдөнө.
Хэмжигдэхүүний тэмдгийг аль болохоор ISO 31-ийн янз бүрийн хэсгүүд болон IEC
60027-оос сонгоно. Цаашид хэрэглэх удирдамжийг ISO 1000-аас үзнэ үү.
Аливаа хэмжигдэхүүнийг илэрхийлсэн нэгжийг заавал үзүүлэх ёстой.
Градус, минут, секунд, (хавтгай өнцгийн)-ийн тэмдэгийг тооны дараа шууд, бусад
тэмдгийг өмнө нь зай авч тус тус байрлуулвал зохино (I хавсралтыг үзнэ үү).
Математикийн тэмдгүүд ISO 31-11-ын дагуу байвал зохино.
Хэмжигдэхүүн, ба нэгжийн жагсаалтыг F хавсралтад үзүүлсэн болно.
6.6.10

Математикийн томъёо

6.6.10.1

Тэгшитгэлийн төрөл

6.6.10.1.1 Хэмжигдэхүүнүүдийн хоорондын тэгшитгэлийг тоон утгуудын хоорондын
тэгшитгэлээс илүүд үзнэ. Тэгшитгэлийн тооны бичлэгийг зөв хэлбэрээр бичиж,
хувьсах хэмжигдэхүүнийг нь үсгээр тэмдэглэж, ”Тэмдэг, товчилсон нэр томъёо”
зүйлд (6.3.2-ыг үзнэ үү) байхгүй тохиолдолд тэдгээрийн утгыг тэгшитгэлтэй
уялдуулан тайлбарлана.
1-р жишээнд үзүүлсэн загварыг мөрдөнө.
1-Р ЖИШЭЭ:

V 
Энд:

l
t
v - жигд хөдөлгөөнт цэгийн хурд;
l - туулсан зам;
t - үргэлжлэх хугацаа.

Хэрвээ онцгой тохиолдолд тоон утгуудын хоорондын тэгшитгэлийг хэрэглэвэл 2-р
жишээнд заасан загварыг мөрдөнө.
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2-Р ЖИШЭЭ:

V  3.6 
Энд:

l
t

v - жигд хөдөлгөөнт цэгийн 1 цагт километрээр илэрхийлсэн (км/цаг) хурдны тоон утга;
l - туулсан замын метрээр илэрхийлсэн (м) тоон утга;
t - хугацааны секундээр илэрхийлсэн (с) тоон утга.

Гэхдээ нэгэн ижил тэмдэгийг баримт бичгийн хүрээнд хэмжигдэхүүн ба түүний
холбогдох тоон утгын аль алинд зэрэг хэрэглэж болохгүй. Жишээлбэл, нэгэн
баримт бичигт 1-р жишээ ба 2-р жишээг зэрэг хэрэглэх нь 1=3,6 гэсэн санааг гаргах
бөгөөд энэ нь илт худал юм.
Хэмжигдэхүүний нэр буюу тэдгээрийг тайлбарласан нэр томъёог тэгшитгэлийн
хэлбэрт оруулж болохгүй. Хэмжигдэхүүний нэр буюу олон үсэгт товчилсон нэр
томъёог жижиг, жишээлбэл налуугаар буюу жижигрүүлсэн индекстэй (доод
үсэгтэй) бичсэнийг, тэмдэгийн байранд хэрэглэж болохгүй.
3-Р ЖИШЭЭ:

p

m
V

гэж бичнэ.

density 

mass
volume

гэж бичихгүй.

4-Р ЖИШЭЭ:

Dim( E)  dim( F )  dim( L)
Энд:

Е – энерги
F – хүч
L – урт

гэж бичих ба

Dim (энерги) = dim(хүч) х dim(урт)

буюу

Dim (энерги) = dim (хүч) х dim (урт)

гэж бичихгүй.

5-Р ЖИШЭЭ:

ti 

S ME ,i
S MR,i

Энд:
ti - i системийн статистик утга;
SME,i – i системийн үлдэгдэл дундаж квадрат;
SMR,i - i системийн регрессээс үүссэн дундаж квадрат.
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харин

ti 

MSEi
MSRi

Энд:
ti - i системийн статистик хэмжигдэхүүн;
MSEi – i системийн үлдэгдэл дундаж квадрат;
MSRi - - i системийн регрессээс үүссэн дундаж квадрат.

6.6.10.1.2
V
l t
, ,
km / h m s

гэж бичихгүй.

Дараах бичлэгийг тоон утгуудад хэрэглэж болно.
эсвэл V/(km/h), l/m ба
t/S

Эдгээрийг ялангуяа графикийн тэнхлэг ба хүснэгтийн баганын толгойд хэрэглэх
боломжтой.
6.6.10.2

Бичиж илэрхийлэх нь

Томъёоны бичлэгийн зааврыг ОУСБ-ын хувьд “Стандартыг боловсруулах
тараахад мэдээллийн технологийг хэрэглэх арга зүйн удирдамж“ (ITSIG Арга зүйн
удирдамж)-д, ОУЦТК-ын хувьд ОУЦТК-д “Мэдээллийн технологийг хэрэглэх арга
зүйн удирдамж“-д тус тус заасан. Нэгээс илүү түвшинд дээд ба доод жижигрүүлсэн
индекстэй тэмдэглэгээнээс (1-р жишээг үзнэ үү) аль болохоор зайлсхийх хэрэгтэй,
учир нь аль нэг тэмдэг ба томъёог хоёр шугамаас илүү шугаманд багтааж бичих нь
төвөг учруулдаг (3-р жишээг үзнэ үү).
1-Р ЖИШЭЭ:

D1max

гэж бичсэнээс

D1, max

гэж бичих нь зохимжтой.

2-Р ЖИШЭЭ: Бичвэр

a
b
гэж бичсэнээс a/ b гэж бичих нь зохимжтой
3-Р ЖИШЭЭ: Давхар томъёог
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 N  1   N 
sin 
  sin   
 2
 2 
sin



2
sinN  1 / 2sin N / 2
sin  / 2

гэж бичсэнээс

гэх хэлбэр нь илүү зохимжтой.

Математик томъёог бичих жишээг 4-6-р жишээнүүдэд үзүүлэв.
4-Р ЖИШЭЭ:





W d W
A 

 Q   gradV    v  rotAx 
x dt x
t  x



Энд:
W - динамик потенциал
х - х координат
t - хугацаа
 - хугацаагаар авсан х-ийн уламжлал
Q - цахилгаан цэнэг
V - цахилгаан потенциал
A - соронзон векторт потенциал
V - хурд
5-Р ЖИШЭЭ:

xt1 
et1 cost1   
 eT / 2  1,39215
  t1 T / 2 
cost1     
xt1  T / 2 e
Энд:
х - х координат;
t1 - 1-р эргэж буй цэг дээрхи хугацаа;
Т - үе;
 - өнцгийн давтамж;
 - анхдагч фаз;
 - замхрах коэффициент;
 - 3,141 592 6… .
6-Р ЖИШЭЭ:
Массын хувийг дараах байдлаар илэрхийлнэ:

w

mD
mS

Гэхдээ дараах хэлбэрийг ч мөн хэрэглэж болно:
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w

mD
100%
mS

Харин “массаар илэрхийлсэн хувийн жин” гэх мэт илэрхийллийг хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй.

6.6.10.3

Дугаарлах

Хэрэв солбилцсон ишлэлийг хөнгөвчлөхийн тулд баримт бичиг дэх зарим нэг буюу
нийт томъёог дугаарлах шаардлага гарвал 1-ээс эхэлсэн хаалтан дахь араб тоог
ашиглана.
ЖИШЭЭ:
2

2

2

х +у z

(1)

Томъёоны дугаарлалт нь үргэлжилсэн бөгөөд зүйл, хүснэгт ба зургийн
дугаарлалтаас үл хамаарсан байвал зохино. Томъёог дотор нь дэд хэсэг болгож
хувааж [ жишээлбэл, (2а), (2б) гэх мэт] болохгүй.
Хавсралтад томъёо дугаарлах талаар 5.2.6-аас үзнэ үү.
Утга, хэмжээ, хүлцэл

6.6.11

Утга болон хэмжээг хоёрдмол санаагүй дээд, доод утга байдлаар үзүүлж,
хүлцэлийнх нь хамтаар тогтоовол зохино.
1- Р ЖИШЭЭ: 80мм х 25 мм х 50 мм (80 х 25 х 50 мм гэж бичихгүй)
2-Р ЖИШЭЭ:

80 F ± 2 F эсвэл (80 ± 2)F

3-Р ЖИШЭЭ:

8002

гэж бичнэ.
гэж бичихгүй.

8020
4-Р ЖИШЭЭ:

80mm50
25m

5-Р ЖИШЭЭ:

10kPa-12kPa (10-12 kPa гэж бичихгүй)

6-Р ЖИШЭЭ:

0 С – 10 С (0-10 С гэж бичихгүй)

0

0

0

Хязгаар , хувийг тооны бичлэгийн зөв хэлбэрээр бичнэ.
7-Р ЖИШЭЭ:

Хэмжээ заахад 63%-иас 67% хүртэл гэж бичнэ.

8-Р ЖИШЭЭ:

Үзүүлэлтийн дундажийг хязгаартай заахад “( 65 ± 2)%” гэж бичнэ.

Ямар ч тохиолдолд “65 ± 2%” гэж бичиж болохгүй.
Градусыг аравтын бутархайд шилжүүлнэ, 17025/ гэж бичсэнээс 17,250 гэж бичих нь
зүйтэй.
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I хавсралтыг үзнэ үү.
Мэдээллийн шинжтэй ямар нэгэн хэмжигдэхүүн буюу хэмжээс нь шаардлагаас
ялгаатай байх ёстой.
6.7 Тохирлын үнэлгээний асуудал
Бүтээгдэхүүний стандарт, үйл явцын стандарт ба үйлчилгээний стандарт нь
үйлдвэрлэгч ба нийлүүлэгч (анхдагч тал)-ээр, хэрэглэгч ба худалдан авагч
(хоёрдогч тал)-аар эсвэл тусгаар тогтносон алба (гуравдагч тал)-аар тохирлыг
үнэлэх боломтой байхаар бичигдсэн байвал зохино. Хороодууд эдгээр баримт
бичгийг ISO/IEC Арга зүйн удирдамж 7-ийн дагуу хийх ёстой.
Эдгээр баримт бичгүүд нь бүтээгдэхүүн, үйл явц ба үйлчилгээний сорилтын
асуудлаас өөр тохирлын үнэлгээний асуудалд холбогдох зүйлийг агуулахгүй
байвал зохино.
Хороодууд тохирлын үнэлгээний схем ба тогтолцооны ерөнхий шаардлагын
баримт бичгийг боловсруулж болохгүй. Эдгээр баримт бичгийг СХҮТ-ийн
стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын хорооноос боловсруулдаг.
Тохирлын үнэлгээний схем ба тогтолцоог боловсруулах, эсвэл тохирлын
үнэлгээний байгууллагуудад ашиглах буюу тохирлын үнэлгээний бусад зорилгоор
хэрэглэх тусгай баримт бичиг боловсруулах саналтай хороодууд СХҮТ-ийн
стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын хороотой тэдгээрийн боловсруулж
буй баримт бичгүүд нь СХҮТ-өөс баталж гаргасан тохирлын үнэлгээний бодлого ба
дүрэм журамтай нийцэж буй талаар зөвлөлдөнө.
Тохирлын үнэлгээний тогтолцоо ба схемтэй холбогдох баримт бичиг, эсвэл
тохирлын үнэлгээний асуудалтай холбогдох ямар нэгэн бусад баримт бичиг
боловсруулж буй хороод нь ISO/IEC Арга зүйн удирдамж 2 болон ISO/IEC-ийн
тохирлын үнэлгээний бүх баримт бичгүүдээс шууд иш татаж боловсруулна.
Тэдгээр баримт бичигт байгаа нэр томъёо тодорхойлолт ба тохирлын үнэлгээний
ерөнхий шаардлагыг устгах, өөрчлөх ба өөрөөр тайлбарлаж болохгүй. Тийм
баримт бичгүүдийг тохирлын үнэлгээний баримт бичгүүдээс зөв лавлагаа авсан
эсэх талаар СХҮТ-д зүй ёсоор мэдэгдэх ёстой. Нэмэлт, хүчингүй болгох ба
өөрчлөлт хийх ямар нэгэн саналаа СХҮТ-ийн стандартчиллын албанд мэдэгдэнэ.
6.8

Чанарын удирдлагын тогтолцооны асуудал, найдваршил ба дээж авах

6.8.1 Ерөнхий зүйл
Ерөнхий асуудлыг ISO 69, ISO 176 болон ISO 56-р Техникийн Хороод гаргана.
Эдгээр техникийн хороодын боловсруулсан олон улсын стандартыг арга зүйн
удирдамж болгоно.
Электроникийн эд ангийн стандартыг боловсруулахдаа
удирдамжийг баримтална.
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Бүтээгдэхүүний тохирол нь чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартаас
хамаарахгүй, өөрөөр хэлбэл бүтээгдэхүүний стандарт нь чанарын удирдлагын
тогтолцооны стандартад, жишээлбэл, ISO 9001 рүү норматив ишлэл хийж
болохгүй.
6.8.2 Салбарын бодлого
Хэрэв техникийн хороод нь тодорхой бүтээгдэхүүний эсвэл аж үйлдвэрийн/эдийн
засгийн салбарын чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлага ба зөвлөмжийг
боловсруулах хүсэлтэй бол дараах дүрмийг баримтална.
a) норматив ишлэлийг ISO 9001:2000 стандартаас бүхэлд нь эсвэл, ISO 9001:2000
стандартын хамрах хүрээнд заасан “хэрэглэж болох” заалтыг зүйл, дэд зүйл рүү
хийж болно. ISO 9001:2000 стандартын хамрах хүрээнд заасан “хэрэглэж болох”
заалтыг зүйл ба дэд зүйлд үг үсэг алдахгүй оруулна.
б) хэрэв салбарын баримт бичигт ISO 9001:2000 стандартаас оруулсан бол энэ нь
салбарын баримт бичгийн бусад хэсгээс ялгагдах ёстой.
в) ISO 9001:2000 стандартад тодорхойлсон нэр томъёо тодорхойлолтыг иш татах
буюу үг үсэг алдалгүй оруулах ёстой.
г) ОУСБ-ын 176-р ТХ-оос баталсан Чанарын удирдлагын тогтолцоо – тусгай
бүтээгдэхүүн ба аж үйлдвэр/эдийн засгийн секторын баримт бичгийг
боловсруулах шалгуур ба зөвлөмжид заасан шалгуур, зөвлөмжийг зөвхөн баримт
бичгийг боловсруулах үе шатанд бус бас салбарын тусгайлсан шаардлагыг
тогтоож байх үед ч гэсэн анхаарч үзэх хэрэгтэй.
6.9 Олон улс, бүс нутаг, гадаадын орны стандарт, баримт бичгийг үндэсний
болгон хэрэглэх
6.9.1 Олон улс, бүс нутаг, гадаадын орны стандартыг үндэсний болгон хэрэглэхдээ
дараах аргыг ашиглаж болно:
1)

2)

Олон улс, бүс нутаг, гадаадын орны стандартыг шууд авч хэрэглэх буюу эх
хувийг бүрэн орчуулж, үндэсний болгон хэрэглэнэ. Энэ тохиолдолд тухайн
стандартын үндсэн хэсэг буюу норматив болон мэдээллийн бүх хэсэгт ямар
нэг өөрчлөлт оруулах ёсгүй.
холбогдох стандартын бүлэг, зүйлээс хэсэгчлэн орчуулж, боловсруулж буй
стандартын хамаарах төсөлд тусгах замаар хэрэглэнэ. Энэ тохиолдолд (эх
бичвэр, бусад зүйлийн 95%-иас доош бол) ижилтгэсэн, адилтгасан стандарт
гэж үзэхгүй, түүний тэмдэглэгээ, дугаарыг хэрэглэхгүй. Харин уг стандартын
өмнөх үг бичих хэсэгт ийм стандарт, бусад ашигласан материалын талаар
тодорхой бичнэ. Мөн уг стандартаас зөрүүтэй байгаа зүйлийн талаар
дурдана.

ТАЙЛБАР: Олон улс, бүс нутаг, гадаадын орны стандартын 95% (ороод)-иас дээш хэсгийг орчуулан
тухайн стандартад тусгасан бол ижилтгэсэн гэж үзэх үндэслэлтэй.

6.9.2 Олон улс, бүс нутаг, гадаадын орны стандартыг үндэсний болгосон
тохиолдолд түүний тэмдэглэгээ, дугаарыг үндэсний стандартын тэмдэглэгээний
ард талд нэг тэмдэгт бичихээр зай орхиод үргэлжлүүлэн бичнэ. Олон улс, бүс
нутаг, гадаадын орны стандартыг бүрэн орчуулж үндэсний болгохдоо баталсан
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шийдвэрийн хэсэг, хэдийнээс хүчинтэй байх огноо, мөн стандартын эрх зүйн
байдлын талаар энэхүү стандартын дагуу нэмэлт оруулж бичнэ. Мөн өмнөх үг,
оршилд нэмэлт хийж болно. Үүнээс өөр түүнд ямар ч өөрчлөлт оруулахгүй. Энэ
тохиолдолд стандартын тэмдэглэгээ, дугаарыг дараах байдлаар бичиж байна.
1-Р ЖИШЭЭ:

MNS ISO 14001

2-Р ЖИШЭЭ:

MNS ISO 9000 -1

3-Р ЖИШЭЭ:

MNS ISO/ТR 11062

4-Р ЖИШЭЭ:

MNS ISO/IEC ТR 11062

5-Р ЖИШЭЭ:

MNS CAC 4530

6-Р ЖИШЭЭ:

MNS ISO/IEC 9529

7-Р ЖИШЭЭ:

MNS ISO/IEC ISP 10609 –1

8-Р ЖИШЭЭ:

MNS ICAO 4530

6.9.3 Энэ стандартын 6.9.1-ийн 1)-д заасны дагуу бүс нутгийн стандартыг үндэсний
болгоход түүний тэмдэглэгээ, дугаарыг өөрчлөлтгүйгээр хэрэглэнэ.
ЖИШЭЭ:

MNS EN 45003

6.9.4 Энэ стандартын 6.9.1-ын 1)-д заасны дагуу гадаад орны дэвшилтэт
стандартыг үндэсний болгоход түүний тэмдэглэгээ, дугаарыг хэрэглэж болно.
1-Р ЖИШЭЭ:

MNS DIN 4638

2-Р ЖИШЭЭ:

MNS ГОСТ.Р 4906

3-Р ЖИШЭЭ:

MNS ANSI/ASTM

4-Р ЖИШЭЭ:

MNS BS 7500

5-Р ЖИШЭЭ:

MNS GB 1179

6.9.5 Олон улс, бүс нутаг, гадаадын орны дэвшилтэт стандартыг бүрэн эхээр нь
орчуулж, үндэсний стандарт болгон хэрэглэх талаар төсөл бэлтгэхдээ “техникийн
хорооны төсөл” бэлтгэх хүртлэх үе шатны ажлыг алгасан гүйцэтгэж болно.
6.10 Монгол Улсын үндэсний стандартын тэмдэглэгээ
6.10.1 Үндэсний стандартын тэмдэглэгээ нь дараах бүтэцтэй байна:
1) “Монгол улсын стандарт” гэсэн үгийн товчилсон үсгийг латинаар “MNS” гэсэн
тэмдэглэгээ;
2) улсын бүртгэлийн дугаар;
3) стандарт баталсан он.
ЖИШЭЭ:

MNS 5000 : 2006

6.10.2 Цуврал стандартад хамаарах хэсгийн тэмдэглэгээ, дугаар, баталсан оныг
дараах байдлаар бичнэ.
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ЖИШЭЭ:

MNS 3251-1 : 2006

6.10.3 Энэ стандартын 6.9.1-ын 2)-т зааснаар тодорхой бүлэг зүйлийг авч
үндэсний стандартад тусгасан бол мэдээллийн зорилгоор тэдгээр стандартын
тэмдэглэгээ, дугаарыг стандартын катологт зохимжтой хэсэгт нь дугуй хаалтад
бичиж болно.
6.10.4 Kомпанийн стандартын тэмдэглэгээ дараах бүтэцтэй байна:
1)
2)
3)
4)
5)

“Байгууллагын стандарт” гэсэн товчилсон үсгийг латинаар “CS” гэсэн
тэмдэглэгээ,
тухайн аймаг, нийслэлийн код,
аж ахуйн нэгж, байгууллагын улсын бүртгэлийн дугаар,
төв, орон нутгийн стандартчиллын байгууллагаас стандартад олгосон
дугаар,
стандартыг баталсан он

ЖИШЭЭ :

CS

(1)

525

154 :

2005

Байгууллагын стандартын тэмдэглэгээ
Нутаг дэвсгэрийн код
Тухайн аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн дугаар
Стандартчиллын байгууллагаас CS-д олгосон дугаар
Шинэээр буюу хянаж шинэчлэн баталсан он

6.11 Үндэсний стандартад үзлэг хийх
6.11.1 Стандартын хянах хугацаа дуусахаас өмнө холбогдох техникийн хороо,
Төв байгууллагатай хамтран стандартад үзлэг хийх ажлыг стандартчиллын
хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлнэ. Үзлэгийн дүнгээр стандартад нэмэлт өөрчлөлт
оруулан хянаж шинэчлэх, эсвэл хүчингүй болгох, эсвэл үзлэг хийх дараагийн
хугацааг автоматаар сунгуулах талаар санал боловсруулна.
6.11.2
Стандартад үзлэг хийхдээ тухайн стандартаар тогтоосон нэр төрөл,
ангилалт, нэр томъёо тодорхойлолт, тэмдэг, тэмдэглэгээ, үзүүлэлт (хэм хэмжээ),
шаардлагын , сорилтын арга, физик хэмжигдэхүүний нэгж зэрэгт өөрчлөлт оруулах
шаардлага буй эсэхийг судалж, дараах үндэслэлээр дүгнэлт гаргана. Үүнд:
1)
2)
3)
4)

Хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулийн заалттай уялдаж буй эсэх;
Улс орны нийгэм-эдийн засгийн хөгжил
болон шинжлэх ухаан-техник,
технологийн сүүлийн үеийн ололтод тохирч буй эсэх;
Тухайн бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээ нь хоёр болон олон талын хамтын
ажиллагааны холбогдох хэлэлцээр, шаардлагад тохирч буй эсэх;
Олон улс, бүс нутгийн стандартчиллын байгууллагын стандарт болон гадаад
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5)
6)
7)
8)

орны ижил нэрийн дэвшилтэт стандарттай ижилтгэсэн, адилтгасан,
зохицуулсан эсэх, мөн тэдгээртэй нийцүүлэх, зохицуулах боломж;
Хэрэглэгчийн сонирхол , нийгмийн шаардлагад тохирч буй эсэх;
Худалдаан дахь техникийн саад тотгорын тухай Дэлхийн Худалдааны
Байгууллагын хэлэлцээрт нийцэж байгаа эсэх;
Шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх
талаар явуулсан эрдэм шинжилгээ, судалгаа, зохион бүтээлтийн ажлын үр
дүнгийн дагуу өөрчлөлт оруулах шаардлагатай эсэх;
Хянах хугацааг автоматаар сунгуулах стандартын жагсаалт.

6.12

Стандартад өөрчлөлт оруулах

6.12.1 Стандартчиллын хөтөлбөрийн дагуу тухайн техникийн хороо хариуцсан
чиглэлийн хүрээнд үндэсний стандартад өөрчлөлт оруулах ажлыг гүйцэтгэнэ.
6.12.2 Стандартын өөрчлөлтийн төсөл боловсруулахад үндэсний стандартын
шинэ төсөл боловсруулахтай нэгэн адил стандарт боловсруулах дарааллын
дагуу техникийн хорооны төсөл бэлтгэхээс эхлэн дараа дараагийн үе шатны
ажлыг хэрэгжүүлнэ. Ийм стандартын төслийг “стандартад өөрчлөлт оруулах
төсөл” гэж нэрлэнэ.
6.12.3 Стандартад өөрчлөлт оруулах төслийг “өөрчлөлтийн хуудас“ хэлбэрээр
бүрдүүлнэ.
6.12.4 “Өөрчлөлт” бүрийг “… тоот стандартын … дэх өөрчлөлт” гэж тодотгон,
өөрчилж байгаа бүлэг, зүйл, дэд зүйл, зураг, хүснэгтийн дугаар, агуулгыг тодорхой
дурдан түүнийг “солих” , “ өөрчлөх”, эсвэл “хасах” эсвэл тухайн хэсэгт “шинээр
нэмэх “зэрэг албан ёсны шийдвэрийн төсөл байдлаар бүрдүүлнэ.
ЖИШЭЭ: “3.1 дүгээр зүйлд “MNS 505-82 гэж иш татсаныг MNS 503-82 гэж өөрчлөх” гэх мэт.

6.12.5 Стандартад шинэ бүлэг, зүйл, дэд зүйл, хүснэгт, зураг нэмж тусгах
тохиолдолд урьд байсан бүлэг, зүйл, хүснэгт, зургийн дугаарыг өөрчлөхгүй, зохих
бүлэг, зүйлийн төгсгөлд тэдгээрийн дугаарын өсөх дарааллын дагуу нэмж
оруулан дугаарлана. Шинэ бүлэг, зүйл, заалт, хүснэгт, зургийг нэмэхдээ өмнөх
дугаар дээр нь цагаан толгойн жижиг үсэг нэмж, бичиж хэрэглэж болно.
6.12.6 Стандартад оруулж байгаа өөрчлөлт бүрийг стандарт, баримт бичгийн төв
санд бүртгэх ба стандартад (архивын эх болон үйлчилгээний хувь нэг бүрд)
өөрчлөлт оруулсан тухай тэмдэглэл хийж, түүнийг хэвлэж хавсаргана.
6.12.7 Өөрчлөлтийг оруулан
стандартын шинэ хэвлэл бэлтгэхэд (энэ нь
стандартыг хянаж шинэчлэхэд хамаарахгүй), тухайн
өөрчлөлт орсон бүлэг,
зүйлийн дугаарыг хэвээр хадгалах ба тэдгээрийг “хассан”, “өөрчилсөн“ тухай
болон өөрчлөлтийн агуулга, дугаар, оныг хаалтад бичиж тэмдэглэнэ.
6.13 Стандартыг хүчингүй болгох
Тухайн стандартын үзүүлэлт, шаардлага нь хоцрогдсон, эсвэл түүнийг
үйлдвэрлэл, үйлчилгээнээс хассан бол хүчинтэй хугацааг харгалзахгүйгээр, эсвэл
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тухайн стандартыг тодотгосон өөр стандартаар орлуулах тохиолдолд
болгоно. Энэ нь стандартыг хянаж шинэчлэх асуудалд хамаарахгүй.

хүчингүй

6.14 Стандартыг хянах
6.14.1 Стандартад өмнө оруулсан өөрчлөлтийг тусгаад, дахин хянах тохиолдолд
түүний үндсэн агуулга, бүтцийг зайлшгүй өөрчлөхөөр бол хэвлэхгүйгээр бүхэлд нь
хянан шинэчилнэ.
6.14.2 Хянасан стандартад хуучин стандартын дугаар, мөн цуврал хэсгийн
дугаарыг хэвээр хадгалж зөвхөн шинэчлэн баталсан оныг зааж өөрчилнө.
Хянасан стандартын тэмдэглэгээ, дугаарын харалдаа доод шугаманд хуучин
стандартын дугаар, тэмдэглэгээг заан “ … -ийн оронд” гэж бичнэ.
ЖИШЭЭ:

MNS 444 : 2005
(MNS 444-96-ын оронд)

6.15 Үндэсний стандартыг эрх зүйн баримт бичигт тусгаж хэрэглэх
6.15.1 Экспорт, импортын зайлшгүй шаардлагаар, технологийн үндсэн асуудал,
эсвэл газар зүйн ба цаг уурын хүчин зүйлийн улмаас олон улсын стандартыг
хэрэглэх боломжгүй
тохиолдолд ДХБ-ын Худалдаан дахь техникийн саад
тотгорын тухай хэлэлцээрийн дагуу Засгийн газрын байгууллагууд техникийн
холбогдолтой дүрэм, журам, заавар (эрх зүйн баримт бичиг)-т
үндэсний
стандартаас иш татах, эсвэл түүний шаардлагыг, эсвэл ерөнхий нэрээр шууд авч
хэрэглэх зэргээр ишлэл хийж болно. Эдгээр эрх зүйн баримт бичигт зөвлөмжийн
шинжтэй, үндэсний стандартыг тусгаж, эсвэл иш татаж хэрэглэснээр уг стандарт
нь заавал биелүүлэх шинжтэй норматив баримт бичиг болно.
6.15.2 Бүтээгдэхүүний
ашиглалтын шаардлагыг
тогтоох ба зөвхөн үүгээр
хязгаарлахгүй байвал зохино. Тухайлбал эрх зүйн баримт бичигт зохион
бүтээлт, бүтээц, техникийн үзүүлэлт, тодорхойлолт, зураг тайлбарын хамт, нэр
томъёо, тэмдэг, тэмдэглэгээ, сав баглаа, шошго болон бусад тусгайлсан тэмдэг
хэрэглэх шаардлагыг багтаасан дүрэм, зааврын эмхтгэл, эсвэл сануулга,
сэрэмжлүүлэгийн тайлбар бичиг байж болно.
6.16 Байгууллагын стандарт боловсруулах
6.16.1 Байгууллагын стандартыг боловсруулахад MNS 1-1 : 2006 тоот стандартын
7-д заасныг удирдамж болгон дараах шаардлагыг мөрдөнө: Үүнд:





Тухайн байгууллага бусдад худалдах зорилгоор бөөнөөр үйлдвэрлэх,
нийлүүлэх бүтээгдэхүүнд хамаарч байгаа бол хэрэглэгч болон холбогдох
бусад байгууллагаас заавал санал, зөвшөөрөл авч тусгах;
Байгууллагын стандартад үндэсний болон гадаад орны дэвшилтэт
стандартын
үзүүлэлт,
шаардлагыг
сонгон
хэрэглэх,
холбогдох
үйлдвэрлэлийн
технологи, судалгаанд үндэслэн, шаталсан байдлаар
мөрдөхөөр тогтоох зэрэг зарчмыг баримтлах,
Байгууллагын стандартыг тухайн бүлэг төрлийн бүтээгдэхүүний техникийн
ерөнхий шаардлага, тодорхой нэрийн бүтээгдэхүүний
үндэсний
стандарттай уялдуулан түрүүлэн хөгжүүлэх боломжоор хангах;
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Үндэсний стандартад тусгагдаагүй үзүүлэлт, шаардлагад нэмэлт болгох,
бүлэг бүтээгдэхүүнд чанар, техникийн түвшингийн зохистой хэм хэмжээг
илүү нарийвчлан тодорхойлохоор Байгууллагын стандарт тогтоох.

6.16.2 Байгууллагын стандарт нь үндэсний стандартын үзүүлэлт, шаардлагатай
зөрчилдөөгүй, хуулбарлаагүй, харин түүнээс иш татсан буюу дээгүүр үзүүлэлттэй
байвал зохино.
6.16.3 Байгууллагын стандарт нь энэхүү стандартын шаардлагад нийцэхээр, эсхүл
холбогдож буй үндэсний стандартаас иш татаж хэрэглэх замаар хялбарчилсан
бүтэц, бичлэгтэй байхыг зөвшөөрнө.
6.17

Cтандартыг компьютерт бичих, дамжуулах

6.17.1 Стандартын төслийн бичлэгийг компьютерт бичихдээ дараах шаардлагыг
хангасан байна:
1) формат нь Windows (Word) 98, 2000, 2003, XP ба түүнээс дээш байх бөгөөд
эдгээрт (нэг нь нөгөөдөө) хөрвөх боломжийг бүрдүүлсэн байх.
2) үсгийн хэмжээ нь эх бичвэрийн хэсэгт 12 байх бөгөөд тайлбар, жишээ болон
хүснэгтэд 10 байна.
3) үсгийн сан (фонт) нь Arial Mon байна. ISO 3098 тоот стандартад заасны дагуу
үсгийн фонт, холбогдох програм хангамжтай байх шаардлагатай. Жишээлбэл:
Төрөл бүрийн хэл, дүрс, тэмдгийг зөвхөн” Symbols” болон бусад програм
хангамжаас авч ашиглах шаардлагатай.
4) математикийн томъёонд бол “ Equation“ программ хангамжийг хэрэглэх.
5) сканер ашиглах боломжтой, унших, хэвлэх нөхцөл бололцоо бүрдсэн байх.
6.17.2 Баталсан стандартын эх хувийг компьютерт бэлтгэнэ. Компьютерт бэлтгэж,
хэвлэгчээр хэвлэсэн, эсвэл тод өнгөтэй хувиас цэвэр, үзэмжтэй хуулбарласан
стандартын хувь дээр “МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ буюу MNS” гэсэн тэмдэг
дарснаар, эсвэл зохих журмаар эрх бүхий байгууллагаас албан хэрэгцээнд
зориулан  ийм тэмдэг бүхий хэвлэснийг албан ёсны бөгөөд баталгаатай гэж
үзнэ.
6.17.3 Зураг, томъёо, грек, латин үсэг зэргийг гараар бичих, зурах тохиолдолд
Macintosh, Windows environment / Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw
гэх мэт компьютерийн тусгай програмаар, эсвэл хар өнгийн бэхээр цэвэр нямбай,
гаргацтай, баримт бичгийн тогтолцооны шаардлага, техникийн зургийн дүрмийг
баримтална.
6.17.4 Стандартын эхний хуудасны агуулгын хүснэгт, бичвэрийг К.2 хавсралтад
заасан загвар, хэмжээ, хэлбэрийг баримтлан зохих стандартын дагуу хийнэ. Энэ
хавсралтын хэмжээг (А4-ын цаас хэрэглэх үед) баримтална.
6.17.4.1 Стандартын ерөнхий агуулгын тухай хүснэгтийн дээд талд голлуулан
“МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ“ гэж бичээд, түүний дараачийн шинэ мөрний зүүн
дээд талд тухайн стандартын ангилалтын кодыг бичнэ.
6.17.4.2 Үндэсний стандартын монгол нэрийг энэ стандартын 6.2.1. дүгээр зүйлд
заасны дагуу, англи хэл дээр бол нэрийг том үсгээр эхэлж жижиг үсгээр бичнэ. Уг
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стандарт нь хэд хэдэн цуврал хэсгүүдээс бүрдэж буй бол “…–р хэсэг“ гэж бичээд
ард нь тодорхойлох цэг тавина.
6.17.4.3 Стандартын нүүр хуудасны ард талын доод хэсэг (доороос 30 мм–ээс
ихгүй зай үлдээж)-т “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн дагуу
энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХҮТ
(Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.” гэсэн бичлэгийг голлуулан бичээд,
шаардлагатай гэж үзвэл уг бичвэрийн өмнө нь хэвлэх эрхийн тусгай  ийм тэмдэг,
хэвлэсэн он, Стандартчиллын төв байгууллагын нэр, хаяг, утсыг тус тус тодорхой
бичнэ.
6.17.5 Стандартын хуудсыг заавал дугаарлана. Стандартын хуудасны дугаарыг
хавсралтыг оруулан хуудасны доод хэсэгт голлуулан тодоор (bold) бичнэ.
6.17.6 Стандартын тэмдэглэгээг сондгой дугаартай хуудсанд баруун дээд өнцөгт,
тэгш дугаартай хуудсанд зүүн дээд өнцөгт тус тус
тодоор (bold) бичнэ.
Стандартын тэмдэглэгээ, дугаар, баталсан оныг бичих загварыг дараах жишээнд
үзнэ үү.
ЖИШЭЭ: MNS 4600 : 2006

6.17.7 “Хавсралт” гэсэн үгийг хуудасны голд голлуулан тодоор (bold) бичнэ.
Дараачийн мөрөнд нь норматив ба мэдээллийн эсэхийг ялган хаалтад бичнэ.
Хавсралтыг латин цагаан толгойн үсгийн дарааллаар том үсгээр дугаарлана.
ЖИШЭЭ:
А хавсралт
(мэдээллийн)

А хавсралт
(мэдээллийн)
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Иш татсан үндсэн баримт бичгүүд
А.1

Танилцуулга

Энэхүү хавсралтад хэлний иш татсан (6.6.2-г үзнэ үү) баримт бичгүүдийг, мөн
суурь баримт бичгүүдийн (4.5-ыг үзнэ үү) бүрэн бус жагсаалтыг өгсөн болно. ОУСБ
ба ОУЦТК-ын каталогид хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа ОУСБ ба ОУЦТК-ын
баримт бичгүүд хамаарна. Албан ёсны хувийг ОУСБ ба ОУЦТК-ын гишүүн
үндэсний алба олгоно. Тусгай сэдвээр ерөнхийгөөс тодорхой асуудалд хандах
бөгөөд эдгээр баримт бичгүүд өөр хоорондоо хамааралтай болно.
А.2

Хэлний иш татсан баримт бичгүүд

Оксфордын англи хэлний товч толь;
Консайз Оксфордын толь;
Коллинзын консайз англи хэлний толь;
Вебстерийн Шинэ дэлхий коллежмйн толь;
Танхимын консайз толь;
Робертийн толь;
Лариузын толь.
А.3

Стандартчилсан томъёолол зүй

ISO/ IEC 2382 (бүхэлдээ), Мэдээллийн технологи – Тайлбар толь;
IEC 60050 (бүхэлдээ), Олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар толь.
ТАЙЛБАР: Цахилгаан, электроник ба цахилгаан холбооны тухай ОУЦТК-ын толь бичгийг үзнэ
үү. (CD-ROM ба <http://domino.iec.ch/iev>)

MNS ISO/IEC GUIDE 2:2005, Стандартчилал, холбогдох үйл ажиллагаа- Ерөнхий
тайлбар толь
ОУСБ-ын тодорхой техникийн хороодоос боловсруулсан томьёолол зүйн
стандартын жагсаалтыг ОУСБ-ын каталогийн “01.040 Тайлбар толь” гэсэн хэсэгт
оруулсан.
Хэмжилзүйн олон улсын суурь болон үндсэн нэр томъёоны тайлбар толь
BIPM / IEC/ IFCC/ ISO/ IUPAC/ IUPAP/ OIML
А.4

Томъёолол зүйн зарчим ба арга

ISO 704, Томъёолол зүйн зарчим ба арга;
ISO 10241, Олон улсын томъёолол зүйн стандарт – Бэлтгэл ба байршил.
А.5

Хэмжигдэхүүн, нэгж ба тэдгээрийн тэмдэглэгээ

ISO 31 (бүхэлдээ), Хэмжигдэхүүн ба нэгж;
MNS ISO 1000: 2002, Хэмжигдэхүүн ба нэгж. SI нэгжүүд ба тэдгээрийн эмхтгэсэн
болон тодорхой бусад нэгжийг хэрэглэх зөвлөмж;
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ISO 60027 (бүхэлдээ), Цахилгааны технологид хэрэглэх үсгэн тэмдэг.
А.6

Товчилсон нэр томъёо

ISO 639 (бүхэлдээ), Хэлний нэрийн код;
ISO 1951, Терминографт хэрэглэх толь зүйн ба хэвлэлийн тэмдэглэгээ;
ISO 3166 (бүхэлдээ), Улсын болон газарзүйн нэгжийн нэрийн код.
А.7

Ном зүйн ишлэл

ISO 690, Баримт бичиг - Ном зүйн ишлэл - Агуулга, хэлбэр, бүтэц;
ISO 690- 2, Мэдээлэл ба баримт бичиг- Ном зүйн ишлэл - 2-р хэсэг: Электроник
баримт бичиг ба тэдгээрийн хэсгүүд.
А.8

Техникийн зураг

ISO 128 (бүхэлдээ), Техникийн зураг- Дүрслэлийн ерөнхий зарчим;
ISO 129 (бүхэлдээ), Техникийн зураг- Хэмжээсийн тэмдэглэгээ ба хүлцэх хэмжээ;
ISO 406, Техникийн зураг- Шугаман ба өнцгийн хэмжээний хүлцэх хэмжээ;
ISO 3098 (бүхэлдээ), Техникийн баримт бичиг- Шрифт;
ISO 6433, Байршлын дугаар;
IEC 61082 (бүхэлдээ), Цахилгаан технологид хэрэглэх баримт бичгийг бэлтгэх;
IEC 61175, Дохиолол, холбооны зориулалт;
IEC 61346 (бүхэлдээ), Аж үйлдвэрийн систем, тоног төхөөрөмж ба аж
үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, тэдгээрийн суурилуулалт – Бүтэц, зарчим ба
тэмдэглэгээ.
Стандартыг боловсруулах тараахад мэдээллийн технологийг хэрэглэх арга
зүйн удирдамж, ОУСБ-ын веб сайтны http://www.iso.ch/itsig-guide хаягаас үзэж
болно.
Мэдээллийн технологийг хэрэглэх арга зүйн удирдамж, ОУЦТК-ийн веб сайтны
http://www.iec.ch/pub/kits/ittool99.pdf хаягаас үзэж болно.
А.9

Техникийн баримт бичиг

IEC 61355, Тогтолцоо, үйлдвэр ба тоног төхөөрөмжийн баримт бичгийн ангилал,
тэмдэглэгээ;
IEC 61360 (бүхэлдээ), Цахилгаан бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд ашиглах ангилалтын
схемд хамаарах стандартын өгөгдлийн элементүүдийн төрөл.
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ОУСБ-ын техникийн тухайлсан хороод нь техникийн баримт бичгийн стандартыг
боловсруулах ба ОУСБ-ын каталогид 01.040.30
”Захиргаа, худалдаа ба
үйлдвэрлэлд хэрэглэх баримт бичиг” гэсэн бүлгийн дор томьёолол зүйн
стандартын жагсаалт бий .
IEC 61360 (бүхэлдээ), Цахилгааны бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд ашиглагдах
ангилалтын схемд хамаарах стандарт өгөгдлийн элементүүдийн төрөл;
ОУСБ-ын тодорхой техникийн хороодоос боловсруулсан техникийн баримт
бичгийн томьёолол зүйн стандартын жагсаалтыг ОУСБ-ын каталогид ”01.040.30
Захиргаа, худалдаа ба үйлдвэрлэлд хэрэглэх баримт бичиг” гэсэн хэсэгт
оруулсан.
А.10 График тэмдэг
ISO 7000, Тоног төхөөрөмжид хэрэглэх график тэмдэг. Индекс ба тойм;
ISO 14617 (бүхэлдээ), Диаграммын зориулалтын график тэмдэг;
IEC 60417 (бүхэлдээ), Тоног төхөөрөмжид хэрэглэх үсгэн тэмдэг;
IEC 60617 (бүхэлдээ), Диаграммын график тэмдэг;
IEC 80416-1, Тоног төхөөрөмжид хэрэглэх график тэмдэгийн үндсэн зарчим - 1р хэсэг. Анхны тэмдэг;
ISO 81714–1, Бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичигт хэрэглэх график
тэмдэгийн тэмдэглэгээ- 1-р хэсэг: Үндсэн дүрэм;
IEC 81714–2, Бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичигт хэрэглэх график
тэмдэгийн тэмдэглэгээ- 2-р хэсэг: Номын сангийн график тэмдэг ба
тэдгээрийн хоорондоо хөрвөхөд тавих шаардлагыг агуулсан мэдрэмтгий,
тооцоолон бодох машины график тэмдэгийн техникийн спецификаци.
А.11 Хязгаар, суулт, гадаргуугийн шинж чанар
ОУСБ-ын 213-р ТХ-ноос боловсруулсан стандартууд, Геометр бүтээгдэхүүний
хэмжээ, техникийн нөхцөл ба шалгалт (ОУСБ-ын каталогийг үзнэ үү).
А.12 Сонгомол тоо
IEC 60063, Конденсатор ба резисторын сонгомол тоо;
ОУСБ-ын 19-р ТХ-ноос боловсруулж буй стандартууд, Сонгомол тоо (ОУСБ-ын
каталогийг үзнэ үү).
А.13 Статистик арга
ISO 3534 (бүхэлдээ), Статистик- Тайлбар толь ба тэмдэглэгээ;
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ОУЦТК-ын 56-р ТХ (Үнэн магадлалтай байх) ба ОУСБ-ын 69-р ТХ
(Статистикийн арга хэрэглэх)-доос тус тус боловсруулж буй стандартууд (ОУСБ
ба ОУЦТК-ын каталогийг үзнэ үү).
Хэмжлийн тодорхойгүй байдлыг илэрхийлэх арга зүйн удирдамж,
BIPM/IEC/IFCC/ ISO/IUPAC/IUPAP/OIML.
А.14 Байгаль орчин ба түүнтэй холбоотой туршилт
ISO 554: 1976, Агаар мандлыг тодорхойлох болон шинжлэх аргын стандартТехникийн нөхцөл;
ISO 558: 1980, Тодорхойлох ба шинжлэх арга- Агаар мандалын стандартТодорхойлолт;
ISO 3205: 1976, Температурын сонгомол /зохистой/ шинжилгээ;
ISO 4677-1: 1985, Агаар мандалыг тодорхойлох болон шинжлэх- Харьцангуй чийг
тодорхойлох - 1-р хэсэг. ... арга;
ISO 4677-2:1985, Агаар мандалыг тодорхойлох болон шинжлэх- Харьцангуй чийг
тодорхойлох- 2-р хэсэг. Хуйлрах арга;
ОУСБ-ын Арга зүйн удирдамж 64, Бүтээгдэхүүний стандартад байгаль орчны
асуудлыг багтаасан арга зүйн зөвлөмж;
ОУЦТК-ийн Арга зүйн удирдамж 109, Байгаль асуудал- Цахилгаан техникийн
бүтээгдэхүүний стандарт;
ОУЦТК-ын 104-р ТХ-ноос “Байгаль орчин, ангилалт,
боловсруулж буй стандартууд (ОУЦТК-ын каталогийг үзнэ үү).

шинжлэх

аргууд”

А.15 Аюулгүй байдал
ОУСБ/ОУЦТК-ийн Арга зүйн удирдамж 50, Хүүхдийн аюулгүй байдал ба стандарт
– Ерөнхий удирдамж;
ОУСБ/ОУЦТК-ийн Арга зүйн удирдамж 51, Аюулгүй байдлын
Стандартад аюулгүй байдлын асуудлыг тусгах удирдамж;

асуудал

-

ОУЦТК-ийн Арга зүйн удирдамж 104, Аюулгүй байдлын баримт бичгийг бэлтгэх
болон аюулгүй байдлын үндсэн ба бүлэг баримт бичгийг ашиглах.
А.16 Хими
ISO 78-2, Хими, Стандартын байршил, 2-р хэсэг: Химийн шинжилгээний аргууд.
А.17 Цахилгаан соронзон
IEC Guide 107, Цахилгаан соронзон нийцэл- Цахилгаан соронзон нийцлийн
төсөлд зориулсан арга зүйн зөвлөмж.
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А.18 Тохирол ба чанар
MNS ISO 9000, Чанарын удирдлагын тогтолцоо- Суурь асуудал ба тайлбар
толь;
MNS ISO 9001, Чанарын удирдлагын тогтолцоо- Шаардлага;
ОУСБ/ОУЦТК-ийн Арга зүйн удирдамж 7, Тохирлын үнэлгээнд хэрэглэх
стандартын төсөлд зориулсан арга зүйн зөвлөмж
MNS ISO/ IEC Guide 22: 2002, Тохирлын тухай нүийлүүлэгчийн мэдэгдлийн
ерөнхий шалгуур;
MNS ISO/IEC Guide 23: 2003, Гуравдагч этгээдийн баталгаажуулалтын
тогтолцоонд стандартад тохирч буйг заах арга;
ОУЦТКС-ийн Арга зүйн удирдамж 102, Цахилгааны бүрэлдэхүүн хэсэг- Тохирлын
үнэлгээний бүтцийн спецификаци.
А.19 Олон улсын стандарт
ОУСБ/ОУЦТК-ийн Арга зүйн удирдамж 21, Олон улсын стандартыг үндэсний
буюу бүс нутгийн стандартаар батлах.
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В хавсралт
(мэдээллийн)
Бүлэг ба дэд бүлгийг дугаарлах жишээ

Ерөнхий норматив
бүрдэл хэсэг

Хамрах хүрээ
Норматив ишлэл

Техникийн норматив
бүрдэл хэсэг

Зүйлийн
дугаар
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

А хавсралт (норматив)

Нэмэлт мэдээллийн
бүрдэл хэсэг
Техникийн норматив
бүрдэл хэсэг

а

Дэд зүйлийн дугаар

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
12.1
12.2
12.2.1
12.2.1.1
12.2.1.1.1
12.2.1.1.1.1a
12.2.1.1.1.2a
12.2.1.1.2
12.2.1.1.2.1a
12.2.1.1.2.2a
12.2.1.2
12.2.2
12.3

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7
6.4.8
6.4.9
6.4.10
6.4.11
6.4.12
6.4.13
6.4.14
6.4.15
6.4.16

А.1
А.2
А.3

В хавсралт (мэдээллийн) В.1
В.2
В.3
С хавсралт (норматив)

В.1.1
В.1.2

В.1.2.1
В.1.2.2
В.1.2.3
В.1.2.4
В.1.2.5
В.1.2.6
В.1.2.7
В.1.2.8
В.1.2.9
В.1.2.10
В.1.2.11

Дээд тал нь 6 төвшинтэй байна, өөрөөр хэлбэл 1 зүйл, 5 дэд зүйлтэй байна.
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C хавсралт
(мэдээллийн)
Нэр томъёо, тодорхойлолтыг боловсруулах, танилцуулах
С.1

Ерөнхий зарчим

С.1.1 Боловсруулах дүрэм
Томъёололзүйн зарчим ба аргыг ISO 704 стандартаар тодорхойлсон. ISO
10241:1992 стандартад стандартчилсан нэр томъёог боловсруулах тухай дүрмийг
заасан бөгөөд энэ хавсралтын бүх жишээг дахин хянасан болно. Олон улсын
цахилгаан техникийн нэр томъёог боловсруулах дүрмийг ОУСБ/ОУЦТК-ын
Удирдамж, ОУЦТК нэмэлт, 2001, L хавсралтад үзүүлсэн.
С.1.2 Стандартын төрөл
Томьёолол зүйн нэр томьёоны тухайлсан стандартад (тайлбар толь, нэр төрөл
эсвэл гадаад хэл дээр байгаа ижил нэр томьёоны жагсаалт), эсвэл “Нэр томъёо ба
тодорхойлолт” гэсэн баримт бичгийн зүйлд бусад асуудлын хамт байна.
С.1.3 Тодорхойлох арга сонгох
Бүрэн ойлгогдохооргүй, эсвэл өргөн хэрэглэгддэггүй болон өөр өөр бичвэрт олон
янзын утга илэрхийлэх нэр томъёог тухайн тохиолдолд ямар утга илэрхийлж
байгаа тухай тодорхой заасан байна.
Хэрвээ тэдгээр нь тухайн сэдэвт өөр утгаар байвал ердийн толь бичиг, эсвэл
техникийн нэр томъёог заах хэрэгтэй.
Худалдааны нэр, хуучин буюу ярианы нэр томьёог хэрэглэхээс зайлсхийвэл
зохино.
Хэрэглээнээс гарсан нэр томъёог сонгомол нэр томъёоны ард бичих ба
тэдгээрийн утгыг заавал тайлбарласан байна (С.3.3-ыг үзнэ үү).
Томъёолол зүйн стандартад тодорхой үзэл баримтлал нь холбогдох салбарын
баримт бичгийн хамрах хүрээгээр хязгаарлагдана. Бусад баримт бичигт зөвхөн
зарим үзэл баримтлалыг тэдгээр баримт бичигт хэрэглэж байгаагаар, бусад
нэмэлт үзэл баримтлалаас тусад нь тодорхойлох ба тэдгээр нэр томъёо нь эдгээр
тодорхойлолтыг ойлгоход зайлшгүй шаардлагатай байж болно.
С.1.4 Давтах буюу үгүйсгэхээс зайлсхийх
Үзэл бодлыг илэрхийлэх нэр томьёо, тодорхойлолтыг хэрэглэхийн өмнө олон
улсын өөр бусад стандартад өөр нэр томъёо, тодорхойлолт ороогүй гэдгийг
тогтоосон байх шаардлагатай. Цахилгаан техникийн нэр томъёоны тухайд түүнийг
олон улсын цахилгаан техникийн тайлбар тольд иш татсан байна.
Хэрэв энэ үзэл баримтлалыг хэд хэдэн баримт бичигт хэрэглэж байвал, энэ нь
тэдгээр баримт бичгийг ерөнхийд нь тодорхойлно эсвэл, тусад нь томъёолол зүйн
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стандартад заасан байна. Бусад баримт бичиг үзэл бодлын тодорхойлолтыг
давтахгүйгээр энэхүү стандартад иш татна.
Тодорхойлолтыг давтах зайлшгүй шаардлагатай бол ямар баримт бичгээс авсан
тухай мэдээллийн ишлэл заавал хийнэ (6.6.7.5.2-ыг үзнэ үү).
3.2.11
олон улсын каучукийн хатуулагийн зэрэг
ОУКХЗ
Хатуулгийн хэмжүүр – тусгай нөхцөлд турших хэсэгт тусгай дардасны
нэвтрэлтийн гүнээс авсан хэмжээ
[ISO 1382:1982]
Стандартчилсан тодорхойлолтыг өөр салбарт хэрэглэх бол үүний тухай тусад нь
тайлбарлаж өгнө.
1.1.2.3
эх хэл
хөгжиж байдаг бөгөөд тусгайлан тодорхой зааварчилгаа шаардахгүйгээр
хэрэглээний үед ойлгомжтой хэрэглэгдэх дүрэм ба хэл
ТАЙЛБАР

ISO/IEC 2382-7:1989-өөс тохируулан авав.

Хэрэв ойлголтын нэр томьёо, тодорхойлолтыг нэг баримт бичигт нэгэнт тогтсон
бол бусад баримт бичигт өөр нэр томъёо (ижил төсөөтэй)-оор оруулж болохгүй.
С.1.5 Тодорхойлолтын төсөл боловсруулах
С.1.5.1

Тодорхойлолт боловсруулах тухай дүрмийг ISO 10241-д заасан.

С.1.5.2
Тодорхойлолт нь шаардлагын хэлбэртэй буюу шаардлага агуулсан
байж болохгүй.
С.1.5.3
Тодорхойлолтын маяг, хэлбэр нь бичвэрт нэр томъёог орлож
болохуйц байна. Нэмэлт мэдээллийг зөвхөн жишээ буюу тайлбар хэлбэрээр өгнө
(С.3.9-ыг үзнэ үү).
С.1.5.4
Хэрэглээг нь заалгүй өгсөн тодорхойлолтыг тухайн нэр томъёоны
ерөнхий утгыг илэрхийлсэн байдлаар томъёолж болно. Зарим тодорхой бичвэр
дэх тусгай утгыг хэрэглэх салбарыг зааж харуулна (C.3.6-г үзнэ үү).
C.2

Томъёолол зүйн бие даасан стандарт

C.2.1 Байршуулалт
Нэр томъёо, тодорхойлолт агуулж буй томъёолол зүйн бие даасан стандартыг
тэдгээрийн үзэл баримтлалын шатлалын дагуу ангилах нь зүйтэй. Ерөнхий
агуулгын нэр томъёо, тодорхойлолт нь ерөнхий бус ойлголтын нэр томъёо,
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тодорхойлолтоос түрүүнд байрлана. Хэрэв үзэл бодлын холимог тогтолцоог
хэрэглэдэг, хэд хэдэн бүлэг (өөр өөр шалгуур үзүүлэлтийн дагуу) байгаа бол
тухайн бүлэг бүр тусдаа байх ба холбогдох шалгуур үзүүлэлтийг заасан байна.
Нэр томъёоны бүлэг бүрийг дугаараар ялгана. Нэр томъёо болгон ишлэлийн
дугаартай бөгөөд мөн хэл бүрийн нэр томъёоны үсгэн товъёогтой байна.
Янз бүрийн хэл дээрх ижил нэр томъёоны жагсаалтыг эсвэл дээр заасны дагуу
тогтолцооны дарааллаар (энэ тохиолдолд хэл бүрээр үсгэн товъёогийг өгнө),
эсвэл эх хэлний цагаан толгойн үсгийн дарааллаар байрлуулна (энэ тохиолдолд
үсгэн товъёогийг хэрэглэсэн анхдагч бусад хэл бүрээр өгнө).
C.2.2 Албан ёсны хэлнээс бусад хэл
Мэдээллийн хавсралтад албан ёсны бус хэл дээрх нэр томъёо, тодорхойлолт
албан ёсны хэл дээр байгаа нэр томъёо, тодорхойлолтын дараа байрлана.
Тодорхойлолтгүй ижил утгатай нэр томъёог мөн албан ёсны хэл дээрх нэр
томъёоны дараа баганад бичнэ (C.3.7-г үзнэ үү).
Албан ёсны хэлнээс гадна нэмэлт хэл дээрх нэр томъёо агуулсан баримт бичиг нь
“Хамрах хүрээ” бүлэг дотор дараах тайлбарыг агуулсан байна.
“ТАЙЛБАР: [ОУЦТК буюу ОУСБ]-ын . . албан ёсны гурван хэл дээр (Англи,
Франц, Орос) хэрэглэсэн нэр томъёоноос гадна энэхүү олон улсын стандарт нь
ижил нэр томъёо, ба тэдгээрийг . . . . . Үндэсний хороо / гишүүн байгууллага
хариуцан хэвлүүлнэ. Хэдий тийм боловч зөвхөн албан ёсны хэл дээрх нэр томъёо,
тодорхойлолтыг . . .[ОУЦТК буюу ОУСБ]-ийн нэр томъёо, тодорхойлолтод тооцно.”
Найруулга нь баримт бичгийн төрлийн дагуу өөрчлөгдөнө. Өөрөөр хэлбэл олон
улсын стандарт, техникийн нөхцөл, нийтэд нээлттэй нөхцөл, техникийн тайлан ба
арга зүйн зөвлөмж.
С.3

Танилцуулах

C.3.1 Дүрэм
Стандартчилсан нэр томъёог танилцуулах тухай дүрмийг ISO 10241 стандартаар
тогтоосон болно.
ISO 10241:1992 стандартаас авсан дараах дүрмийг томъёолол зүйн бие даасан
стандарт болон бусад баримт бичгийн “Нэр томъёо ба тодорхойлолт” бүлгийг
танилцуулахад тус тус хэрэглэнэ.
С.3.2 Байршил
Сонгомол нэр томъёог (тод хараар хэвлэнэ) шинэ мөрнөөс, иш татсан дугаарын
дараа жижиг үсгээр эхлэн бичнэ. Гэхдээ боловсруулж буй бичвэрийг хэвийн
хэлбэрт шаардагдах том үсгээс бусад тохиолдолд жижиг үсгээр бичнэ.
Тодорхойлолтыг шинэ мөрнөөс, иш татсан дугаарын дараа жижиг үсгээр эхлэн
бичнэ. Гэхдээ боловсруулж буй бичвэрийг хэвийн хэлбэрт шаардагдах том үсгээс
бусад тохиолдолд жижиг үсгээр бичиж, цэг тавихгүйгээр дуусгана.
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2.4.1
давхраатах
дутуу наалдсанаас зэргэлдээ хоёр үе салах
С.3.3 Ижил утгатай үг
Зөвшөөрөгдөх нэр томъёо нь (хэвийн хэлбэрээр хэвлэнэ) сонгомол нэр томъёоны
ард шинэ мөрөнд байрлана.

11.4.6
цуваалагч
зэрэгцээ -цуваа хувиргагч
хувиргагч
агшин зуурын багц дохиоллуудыг дохиоллын хугацааны харгалзсан цагийн
дарааллуудад хувиргагч функциональ нэгж
Тэмдэгийг зөвшөөрөгдөх нэр томъёоны ард бичнэ.
Хэмжигдэхүүн ба нэгжийн тэмдэгийг ISO 31 ба IEC 60027 стандартын дагуу, ISO
31-0-ийн дагуу, өөрөөр хэлбэл хэмжигдэхүүний тэмдэгийг налуу хэлбэрээр,
нэгжийн тэмдэгийг латин хэлбэрээр хэвлэнэ.
Хэрвээ тэмдэгийг олон улсын эрх бүхий байгууллагаас авсан бол эрх бүхий
байгууллагын нэрийг дөрвөлжин хаалт дотор тэмдэгийн ард, нэг шугаманд бичнэ.
Хэмжигдэхүүнд хамаарах нэгжийн тухай мэдээллийг тайлбарт бичнэ.
2.4.1
эсэргүүцэл
R [IEC + ISO]
<тогтмол гүйдлийн>
дамжуулагчид цахилгаан хөдөлгөгч хүч үүсээгүй байгаа үеийн <тогтмол
гүйдлийн> цахилгаан хүчдэлийн ялгаврыг гүйдлийн хүчинд хуваасныг хэлнэ.
ТАЙЛБАР:

Эсэргүүцлийг Ом-оор илэрхийлнэ.

Хэрэглээнээс гарсан, хуучирсан, өөрчлөх шаардлагатай нэр томъёог (хэвийн
хэлбэрээр хэвлэнэ) тус тусад нь шинэ мөрнөөс, аливаа тэмдэглэгээний араас
статусыг нь зааж (статусыг хаалтад бичнэ) бичнэ.
5.3.8
зэрэг дэвшүүлэх
суурь (хэрэглээнээс гарсан)
эрэмбийн илүү өндөр утгатай тоог гаргаж авахын тулд ямар нэг тоон утгыг эерэг
бүхэл тоогоор үржүүлнэ
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С3.4 Нэр томъёоны дүрмийн хэлбэр
Нэр томъёог хэл зүйн дүрмийн суурь хэлбэрээр, өөрөөр хэлбэл нэр үгийг ганц
тоогоор, үйл үгийг үйл үгийн тодорхой бус төлөвөөр тус тус илэрхийлнэ.
С.3.5 Орхигдуулсан нэр томъёог тэмдэглэх нь
Хэрэв тодорхойлсон ойлголтын хувьд ижил утгатай нэр томъёо аль нэг хэл дээр
байхгүй байх тохиолдолд уг байхгүй нэр томъёог таван цэг / . . . . ./-ээр тэмдэглэнэ.

1.4.6
.....
компьютерийн програмын арга зүй,
болон компъютерийн програмчиллын
хэллэгийг судлах ба боловсруулахад
хамаарах мэдлэгийн салбар

1.4.6
programmatique, f
discipline traitant de l’etude et de la
conception
des
methodes
de
prorammation et des langages de
prorammation des calculateurs

С.3.6 Олон утга
Хэрвээ нэр томъёо нь хэд хэдэн ойлголт илэрхийлж байвал ойлголт тус бүрийн
хамаарах салбарыг тодорхойлолтын өмнө, гурвалжин хаалтад заан оруулна.
2.1.17
төмөр хэв, нэр үг
<шахалт> дундуураа хуванцар материалыг шахаж гаргах зориулалт бүхий
хэлбэрт нүхтэй металл гулдмай
2.1.18
хэв, нэр үг
<цутгамал хэв> цутгамалыг хэлбэрт нь оруулах хөндий бүрдүүлэгч угсармал
биет
2.1.19
хэв, нэр үг
<цоологч> хуудсан буюу ялтсан материалыг цоолох багаж хэрэгсэл

С.3.7 Улс орны болон хэлний код
Улс орны нэрийг илэрхийлэх кодыг ISO 3166-1 стандартын дагуу тэмдэглэнэ.
lift GB
elevator US
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catalogue CA GB
catalog US
Хэлний нэрийг илэрхийлэх кодыг ISO 639 стандартын дагуу тэмдэглэнэ.

3.4
эрэг шурагны эргээс
цилиндр
буюу конус
гадаргууд
огтлолтой, тасралтгүй зорсон эрчлээс

3.4
de
ижил fi
it

Gewinde, n
ruuvikierre
filetto, m
filettatura, f

С.3.8 Дугуй, дөрвөлжин хаалт
Дугуй болон дөрвөлжин хаалтыг зөвхөн хэвийн хэлбэрээр бичсэн нэр томъёоны
бүрдүүлэх хэсэг болсон тохиолдолд хэрэглэнэ. Тэдгээрийг орлуулах нэр томъёонд
хэрэглэхгүй.
би (диметилкарбомил) дисульфид
С.3.9 Жишээ ба тайлбар
Нэр томъёоны жишээ болон бичиглэлд хамаарах тайлбарыг дараах байдлаар
илэрхийлнэ.
1.3.2
зэрэг
зэргийн илтгэцээр илэрхийлэгдэж байгаа хэдэн удаа үржүүлэхийг харуулсан
<математик>тоо
ЖИШЭЭ:

2-ын 3-н зэрэг бол 8 болно.

1.4.5
тэлэх бодис
Хөндий буюу сувэрхэг биетийн үйлдвэрлэлд тэлэлт үүсгэхийн тулд хэрэглэх
бодис
ТАЙЛБАР:
Тэлэх бодис нь шахсан хий, ууршимтгай шингэн, задарч буюу урвалд орон хий
үүсгэх химийн бодис байж болно.

5.3.8
зэрэг
суурь (хэрэглээнээс гарсан)
илүү өндөр утгатай тоог гаргаж авахын тулд ямар нэг тоон утгыг эерэг бүхэл
тоогоор үржүүлнэ
ЖИШЭЭ:

аравтын тоон системд тоо бүрийн зэрэг 10 байна.

ТАЙЛБАР: “суурь” гэдэг нэр томъёо хэрэглээнээс гарсан, зөвхөн математикт хэрэглэнэ.
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D хавсралт
(норматив)
Баримт бичгийн нэр боловсруулах
D.1

Нэрний бүрдэл хэсэг2)

D.1.1 Танилцуулах бүрдэл хэсэг
Үндсэн бүрдэл хэсэгт гол сэдэв бүрэн тодорхойлогдоогүй тохиолдолд танилцуулах
хэсэг зайлшгүй байх шаардлагатай.
1-Р ЖИШЭЭ:
Зөв:

Хүндийг өргөгч техник – Дэгээ хэлбэртэй залуур чиглүүлэгч – Тайлбар толь

Буруу:

Дэгээ хэлбэртэй залуур чиглүүлэгч – Тайлбар толь

Хэрвээ нэрийн үндсэн бүрдэл хэсэг нь тухайн баримт бичигт холбогдох сэдвийг
(нэмэлт бүрдэл хэсэгт байвал түүний хамтаар) бүрэн хамарч байвал танилцуулах
хэсгийг орхиж болно.
2-Р ЖИШЭЭ:
Зөв:
Буруу:

Үйлдвэрлэлийн зориулалттай натри – Нягтыг тодорхойлох
Химийн бэлдмэл - Үйлдвэрлэлийн зориулалттай натри – Нягтыг тодорхойлох

D.1.2 Үндсэн бүрдэл хэсэг
Үндсэн бүрдэл хэсгийг ямагт оруулж байвал зохино.
D.1.3 Нэмэлт бүрдэл хэсэг
Хэрэв баримт бичиг нь үндсэн бүрдэл хэсэгт заасан сэдвийн зөвхөн нэг юм уу хэд
хэдэн асуудлыг хамарч байгаа бол нэмэлт бүрдэл хэсэг байх шаардлагатай.
Цуврал байдлаар хэвлэгдсэн баримт бичгийн нэмэлт бүрдэл хэсэг нь уг баримт
бичгийн хэсгүүдийг [танилцуулах бүрдэл хэсэг (хэрэв байгаа бол) болон хэсэг тус
бүрт хэвээр байх үндсэн бүрдэл хэсгийг] ялгаж тодруулна.
1-Р ЖИШЭЭ:
IEC 60747-1 Хагас дамжуулагч төхөөрөмж – Дискрет төхөөрөмж – 1-р
зүйл

хэсэг: Ерөнхий

IEC 60747-2 Хагас дамжуулагч төхөөрөмж - Дискрет төхөөрөмж – 2-р хэсэг:
Шулуутгагч диод

Хэрэв баримт бичиг нь үндсэн бүрдэл хэсэгт заасан сэдвийн хэд хэдэн (гэхдээ бүх
биш) асуудлыг хамарч байвал тэдгээр асуудлыг нэг бүрчлэн тоочихгүйгээр
*спецификаци* эсвэл “механик шаардлага болон турших арга* гэсэн ерөнхий нэр
томъёогоор заавал зохино.
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2)

6.1.1-ийг үзнэ үү.

Дараах хоёр тохиолдолд баримт бичигт нэмэлт бүрдэл хэсгийг орхиж болно. Үүнд:
- Уг баримт бичиг нь үндсэн бүрдэл хэсэгт заасан бүхий л чухал асуудлыг
хамруулсан,
- Зөвхөн энэ сэдэвтэй хамаатай баримт бичиг байх.
2-Р ЖИШЭЭ:
Зөв:

Кофе нунтаглагч

Буруу: Кофе нунтаглагч - Нэр томьёо, тэмдэг, материал, хэмжээ,
механик шинж чанар, ангиллын утга, сорилтын
арга, савлалт

D.2

Хамрах хүрээг хязгаарлахаас зайлсхийх

Нэр нь тухайн баримт бичгийн хамрах хүрээг хязгаарлаж болохуйц утгатай үг
хэллэгийг агуулж болохгүй.
Гэхдээ хэрвээ баримт бичиг нь тодорхой төрлийн бүтээгдэхүүнийг авч үзэж байвал
энэ тухай нэрэнд тусгавал зохино.
ЖИШЭЭ:
ангилалт

D.3

0

Сансар - Автомат түгжээтэй, бэхлэгдсэн, нэг шүдтэй шураг, 1100МПа/ 235 С

Хэллэг, найруулга

Нэгэн ижил утгыг харуулахын тулд баримт бичгийн нэрэнд хэрэглэх нэр томъёог
нэгдмэл байлгавал зохино.
Томъёолол зүйн баримт бичигт дараах илэрхийллүүдийн аль нэгийг боломжийн
хэрээр хэрэглэвэл зохино. Нэр томъёоны тодорхойлолтыг агуулсан бол “Тайлбар
толь” гэх ба эсвэл ижил утгатай нэр томъёонуудыг өөр өөр хэл дээр өгсөн бол
“Ижил нэр томъёоны жагсаалт” гэж оруулна.
Сорилтын аргын баримт бичигт дараах илэрхийллүүдийн аль нэгийг боломжийн
хэрээр хэрэглэвэл зохино: “Сорилтын арга” эсвэл “. . . .-ийг тодорхойлох”. Харин
“Сорилтын аргын”, “……-ийг тодорхойлох арга”, “…..-ийг хэмжих сорилтын дүрэм”,
“…тухай сорилт” зэрэг үг хэллэг хэрэглэхээс зайлсхийвэл зохино.
Баримт бичгийн төрөл, ангийг тодорхойлох олон улсын стандарт, техникийн
нөхцөл, Нийтэд нээлттэй нөхцөл, техникийн тайлан ба арга зүйн удирдамж зэргийг
нэрэнд заан оруулах шаардлагагүй. Иймээс “...-ын олон улсын сорилтын арга”,
“.......тухай техникийн тайлан” гэх мэт хэллэгийг нэрэнд хэрэглэж болохгүй.

63

MNS 1-2 : 2006
Е хавсралт
(норматив)
Бүтээгдэхүүний нэгээс дээш хэмжээг зохицуулах нь
Цорын ганц хэмжээг стандартчилах нь тухайн бүтээгдэхүүний хувьд эцсийн
зорилго боловч дэлхий дахинд хэрэглэдэг хэрэв нэгээс илүү хэмжээс байгаа
бөгөөд мөн техникийн хорооны хүрээнд хүчтэй дэмжлэг авсан бол баримт бичигт
өөр өөр хэмжээсүүдийг оруулахаар техникийн хороо шийдэж болно. Гэхдээ энэ
тохиолдолд дараах зүйлийг авч үзэж, аль болох цөөн хэмжээтэй байлгах хүчин
чармайлт гаргавал зохино. Үүнд:
a) Бүтээгдэхүүний нэр төрөл, зэргийн тухайд дэлхий дахинд “хэрэглэдэг”
гэсэн шалгуур болгож, холбогдох орнуудын тоо буюу тэдгээр оронд
үйлдвэрлэдэг хэмжээнээс илүүгээр уг бүтээгдэхүүний олон улсын
худалдааны хэмжээг авч үзвэл зохино.
b) Ирээдүйд урьдчилан тааж болох харснаар (жишээлбэл: тав ба түүнээс
дээш жилд), дэлхий дахины хэмжээнд хэрэглэж болох хувилбарыг л зөвхөн
авч үзэж байвал зохино.
c)
Материал, эрчим хүч хэмнэх зэрэг шинжлэх ухаан, технологийн буюу
эдийн засгийн зарчимд тулгуурласан хувилбарыг илүүтэйд тооцно.
d) Хэдийгээр олон улсын хэмжээнд хэрэглэхээр хэд хэдэн хэмжээ гарвал
тэдгээрийг бүгдийг олон улсын нэг баримт бичигт оруулж, өөр өөр
хэмжээний алийг нь илүүтэйд сонгон үзэхийг нь зааж өгнө. Илүүтэйд сонгон
үзэхийн тухай тайлбарыг уг баримт бичгийн танилцуулгад тусгана.
e)
Техникийн хорооны хүрээнд тохиролцсон үед сонгомол бус утгыг
хэрэглэхийг зөвшөөрсөн шилжилтийн үеийн хугацааг зааж өгч болно.
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F хавсралт
(норматив)
Олон улсын хэмжээнд стандартчилсан зүйлийн тэмдэглэгээ
F.1. Ерөнхий зүйл
Энэ хавсралтын тухайд бол ”Олон улсын хэмжээнд стандартчилсан зүйл” гэж
тодорхой биет зүйл (жишээлбэл: материал буюу үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн)
буюу биет бус зүйл (үйл явц, тогтолцоо, сорилтын арга, багц тэмдэг, хаяглалт
нийлүүлэлтэд тавих шаардлага зэрэг)-ийг хэлнэ.
Аливаа зүйлийг сунжирсан үгээр тайлбарлахын оронд уг зүйлийг хөдөлбөргүй
тодорхойлж чадах товчхон тэмдэглэгээ хэрэглэх нь тохиромжтой байх олон
нөхцөл байдал байдаг.
Үүний жишээ гэвэл үзүүлэх буюу худалдахын тулд баримт бичиг, каталог, бичгэн
харилцаа, техник ба шинжлэх ухааны
зохиол; бараа, материал ба тоног
төхөөрөмжийн захиалга; бүтээгдэхүүний танилцуулга зэргээс иш татах явдал юм.
Энэхүү хавсралтад тайлбарласан тэмдэглэгээний тогтолцоо нь тодорхой
хэрэглээний ижил төстэй бүтээгдэхүүнүүд ижилхэн кодтой байдаг барааны код
биш. Мөн стандартчилагдсан эсэхээс нь үл хамаарч бүтээгдэхүүнд олгодог
бүтээгдэхүүний ерөнхий код ч биш юм. Харин энэ тогтолцоо нь олон улсын
стандарт болон тэдгээртэй ижил агуулга бүхий бүс нутаг, үндэсний стандартад
зөвхөн хэрэглэх зориулалттай болно. Иймд энэ нь олон улсын стандартын
холбогдох шаардлагад тохирсон зүйлийн талаар олон улсын түвшинд харилцан
ойлголтыг хангаж өгөх юм.
Энэ тэмдэглэгээ нь тухайн баримт бичгийн агуулгыг бүхэлд нь орлохгүй. Юуны
тухай баримт бичиг болохыг мэдэхийн тулд унших хэрэгтэй.
Хэдийгээр уг тэмдэглэгээ нь бүтээгдэхүүн, материалын баримт бичгийн хувьд
чухал боловч түүнийг сонголттой бүрдэл хэсэг агуулсан баримт бичиг бүрт заавал
үзүүлэх шаардлагагүйг тэмдэглэх хэрэгтэй. Тухайн баримт бичигт тэмдэглэгээний
тогтолцоог оруулах эсэх асуудлыг холбогдох техникийн хороод шийдвэрлэнэ.
F.2. Хэрэглэх боломж
F.2.1. Стандартчилсан зүйл болгон өөрийн шинж байдлыг тусгасан
олон
үзүүлэлттэй байдаг. Эдгээр үзүүлэлт нь (Жишээлбэл: сорилтын аргад хэрэглэх
хүхрийн хүчлийн уусмалын эзлэхүүн, хагас далд толгойтой шургийн техникийн
нөхцөл дэх миллиметрээр илэрхийлсэн түүний номиналь уртууд, нэг (хүчлийн
эзлэхүүн) буюу хэд хэдэн (хагас далд толгойтой шургийн уртын хэмжээ) тоон
утгатай байж болно. Баримт бичигт үзүүлэлт болгоныг тогтоосон зөвхөн нэг тоон
утга байгаа бол стандартын дугаараас иш татан хэрэглэж болох ба адилхан
шинжүүдийг ижилтгэх хэрэгтэй. Олон хэмжээс заах нь хэрэглэгчийг сонголт хийхэд
хүргэдэг. Энэ тохиолдолд хэрэглэгч нь өөрийн захиалсан буюу тодорхойлсон
стандартын дугаараас иш татан хэрэгцээгээ тогтоох боломжгүй байдаг. Иймд
хэрэглэгч нь тогтоосон хязгаарын хүрээнд өөрийн хүссэн хэмжээ буюу ямар
хэмжээ шаардлагатай байгааг мөн зааж тэмдэглэх хэрэгтэй.
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F.2.2 Дурдсан тэмдэглэгээний тогтолцоог баримт бичгийн дараах төрөлд хэрэглэж
болно.
a) Нэгээс дээш тооны сонголт хийхээр олон улсын стандартад заасан бол
энэ нь стандартад тодорхойлсон шинж байдлаас хамаарна.
ЖИШЭЭ: бүтээгдэхүүний техникийн нөхцөл дэх сонголт хийх хэмжээ буюу бусад шинж
чанарын хүрээг заасан байдаг ба түүнээс сонгох; бүтээгдэхүүний тухайн шинж чанарыг
тодорхойлсон төрөл бүрийн аргуудыг хамарсан ерөнхий стандартын сорилтын тухайлсан
аргыг сонгох; стандартаар тогтоосон сонголт хийх дугаараас тухайлсан сорилтын
магадлуурын /параметр/ тодорхой хэмжээг сонгох (материалын буюу бүтээгдэхүүний
стандарт бол Е.2.2 мөн хамаарна.)

b) Нэр томъёо, тэмдэгийг тогтоосон бөгөөд мэдээлэл дамжуулахад түүнээс
нь сонголт хийх баримт бичиг.
c) Бүтээгдэхүүний буюу материалын тухайд олон улсын стандартаас иш
татахдаа сонголт хийж болохуйц нэг буюу түүнээс дээш шаардлагатай,
зориулалтандаа тохирсон бүтээгдэхүүн буюу материалыг баталгаажуулсан
техникийн шаардлагаар хангасан байна.
ТАЙЛБАР:
Бүтээгдэхүүний зориулалтандаа тохирох байдлыг нь бүрэн бус
тодорхойлсон техникийн нөхцөлд тэмдэглэгээг хэрэглэвэл худалдан авагч буруу ойлголт
авч болзошгүйг нягтлан үзэх хэрэгтэй. Стандартад зөвхөн “сонголт” хийсэн талуудыг авч
үзэх бүдүүвч байдаг гэдгийг хэрэглэгчдэд таниулах, зориулалтдаа тохирч байгааг
баталгаажуулсан шаардлагыг тусгана.

F.2.3 Тэмдэглэгээний тогтолцоог өгөгдлийн автомат боловсруулалтыг оруулаад
төрөл бүрийн мэдээлэл холбоонд хэрэглэх нь тохиромжтой.
F.3 Тэмдэглэгээний тогтолцоо
F.3.1 Тэмдэглэгээ болгон ”Тодорхойлолтын хэсэг” болон ”Ижилтгэх хэсэг”-ээс
бүрдэнэ. Энэ тогтолцоог F.1-р зурганд үзүүлсэн.

Тэмдэглэгээ

Адилтгах хэсэг /F.6-г үзнэ үү/
Тодорхойлох хэсэг
(F.5-ыг үзнэ үү)

Олон улсын стандартын
дугаарын хэсэг. Дээд тал
нь 8 тэмдэгт байна.
(F.6.1 – ийг үзнэ үү)

Тухайн зүйлийн хэсэг.
Дээд тал нь 18 тэмдэгт
байна.
(F.6.2 - ийг үзнэ үү)

F.1-р зураг - Тэмдэглэгээний тогтолцооны бүтэц
F.3.2 Дурдсан тэмдэглэгээний тогтолцоонд: зохих бичлэг, түүний хэмжээг
тодорхойлсон стандартын дугаар, гэхдээ олон улсын стандартын тоон хүснэгтэд 66
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товлосон ганцхан хэмжээг, тусгай бүлэг, зүйлийн хүснэгтэд - түүнд хамаарах утгыг
тус тус бичнэ. Стандартын бичлэг нь зөвхөн нэг хэмжээтэй байвал тусгай бүлэг,
зүйлийн хүснэгтийг үзүүлэх шаардлагагүй.
F.4

Тэмдэгтүүдийг хэрэглэх нь

F.4.1 Тэмдэглэгээ нь үсэг, тоо буюу тэмдэг байвал зохих тэмдэгтүүдээс бүрдэнэ.
F.4.2 Үсэг хэрэглэвэл тэдгээр нь латин үсэг байна. Том, жижиг үсгийн хооронд
зарчмын ялгаа байхгүй. Мөрийн гарчигт ихэвчлэн жижиг үсгээр хэвлэх бөгөөд
автомат өгөгдлийг том үсэгт хөрвүүлэн бичнэ. Ижилтгэсэн хүснэгтийг том үсгээр
бичих нь зүйтэй.
F.4.3 Тоо хэрэглэвэл тэдгээр нь араб тоо байна.
F.4.4 Зөвшөөрөгдсөн тэмдэгүүд нь:
зураас (-), нэмэх (+), хуваах (/), таслал (,), үржүүлэх (х) болно. Өгөгдлийн автомат
боловсруулалтад үржүүлэх тэмдгийг “х” гэж тэмдэглэнэ.
F.4.5 Уншиж ойлгоход хялбар болгохын тулд тэмдэглэгээнд зай үлдээнэ. Гэхдээ
зайг тэмдэгтэд оруулан тооцохгүй бөгөөд өгөгдлийн автомат боловсруулалтад
тэмдэглэгээг хэрэглэх үед тэдгээр зайг орхиж болно.
F.5 Дүрсэлсэн блок
Стандартчилсан зүйлээс хамааруулан түүний дүрсэлсэн блокийг хариуцсан
техникийн хороо тодорхойлно. Дүрсэлсэн блок нь аль болох товч байх ба баримт
бичгийн ангиллаас (өөрөөр хэлбэл, түлхүүр үг, олон улсын стандартын ангилал)
авах хэрэгтэй: энэхүү дүрслэл нь стандартчилж буй зүйлийг маш сайн тодорхойлж
өгнө гэсэн үг. Дүрсэлсэн блок нь сонголттой бүрдэл хэсэг бөгөөд хэрэв түүнийг
хэрэглэх бол олон улсын стандартын дугаарын хэсгийн урд талд нь байрлуулна.
F.6 Адилтгасан блок
F.6.1 Ерөнхий зүйл
Адилтгасан блок нь стандартчилагдсан зүйлийг хоёрдмол санаа агуулаагүйгээр
тэмдэглэж чадахуйцаар бүрдсэн байвал зохино. Энэ нь дараах дараалсан хоёр
хэсгээс бүрдэнэ.



Дээд тал нь 8 тэмдэгтээс тогтох олон улсын стандартын дугаарын блок
”ISO” буюу “ IEC” гэсэн үсэгнүүд дээр дээд тал нь 5 тоо байна.
Дээд тал нь 18 тэмдэгтээс бүрдэх бие даасан зүйлийн блок (тоо, үсэг,
тэмдэгтүүд)

Олон улсын стандартын дугаарын блок болон бие даасан зүйлийн блокийг
хооронд нь зааглахын тулд бие даасан зүйлийн блокийн эхний тэмдэгт нь зураас () байхаар бичнэ.
F.6.2 Олон улсын стандартын дугаарын блок
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F.6.2.1
Олон улсын стандартын дугаарын блок нь аль болох богино байна.
Жишээлбэл, ОУСБ-ын анхны стандартыг ISO 1 гэж бичнэ. Машинаар унших зөөгч
дээр бичих үед хоосон зай буюу тэгийг нэмж болно, (Жишээлбэл: “ISO 1” буюу
“ISO 00001” ).
F.6.2.2
Хэрэв баримт бичгийг дахин хянаж байгаа бөгөөд хуучин хэвлэл нь
стандартчилсан зүйлийг тэмдэглэх аргыг агуулсан бол шинэ хэвлэлд оруулах
тэмдэглэгээг нь баримт бичгийн хуучин хэвлэлийн дагуу хэрэглэсэн
тэмдэглэгээтэй хольж хутгахгүй байхад анхаарах шаардлагатай. Энэ шаардлагыг
ерөнхийд нь хялбар биелүүлж болох бөгөөд иймээс олон улсын стандартын
дугаарын хэсэгт хэвлэсэн оныг заавал оруулах шаардлагагүй.
F.6.2.3
Нэмэлт оруулах буюу өөр өөрчлөлт гаргах тохиолдолд дээрхийн
нэгэн адилаар мөн стандартчилсан зүйлийн тэмдэглэгээг харгалзан өөрчилнө.
F.6.2.4
Хэрэв тухайн баримт бичиг нь тус тусад нь хэвлэсэн, иш татсан хэд
хэдэн хэсгээс бүрдэж байгаа бол холбогдох хэсгийн дугаар (эсвэл түүний кодыг,
хэрэв уг баримт бичиг шаардаж буй бол)-ыг бие даасан зүйлийн блокод шууд
зураасны дараа бичнэ.
F.6.3 Бие даасан зүйлийн хэсэг
F.6.3.1
Бие даасан зүйлийн хэсэг нь мөн л аль болох богино бөгөөд уг
баримт бичгийг боловсруулсан техникийн хорооны үзсэнээр хамгийн сайн аргаар
тэмдэглэгээ хийх зорилгын дагуу бүрдсэн байна.
F.6.3.2
Химийн бодис, хуванцар, резин зэрэг тодорхой бүтээгдэхүүнийг
тэмдэглэсэн зүйлийн код нь хэдий олон байсан ч түүнийг хоёрдмол санаагүй
байлгах үүднээс, бие даасан зүйлийн хэсгийг тус бүр нь кодоор илэрхийлэгдэх
тусгай мэдээлэл агуулсан хэд хэдэн өгөгдлийн хэсэгт задлан хувааж болно
(F.6.3.3-ыг үзнэ үү). Эдгээр хэсэг нь өөр хоорондоо тусгаарлагчаар, жишээлбэл
зураасаар зааглагдана. Кодуудын утга нь энэ тохиолдолд эдгээрийн байршлаар
тодорхойлогдоно. Иймээс нэг буюу түүнээс дээш тооны өгөгдлийн хэсэг байхгүй
байж болох боловч тусгаарлагчийг хоёр дахин нэмэгдүүлж хоосон зайг харуулна.
F.6.3.3
Хамгийн гол параметрийг эхэлж бичнэ. Энгийн хэл дээрх зүйлийг
(жишээлбэл: “ноос”) бие даасан зүйлийн хэсгийн бүрдэл болгон хэрэглэхгүй, эсрэг
тохиолдолд ямар нэг орчуулга хийх хэрэгцээ гардаг тул тэдгээрийг кодчилсон
зүйлээр орлуулах хэрэгтэй. Ийм кодчилсон зүйлсийн түлхүүр тайлбарыг холбогдох
баримт бичигт тусгасан байна.
F.6.3.4 Бие даасан зүйлийн хэсэгт I ба O үсгийг хэрэглэх нь нэг ба тэгийн тоон
тэмдэглэгээтэй андуурагдаж болзошгүй тул үүнээс зайлсхийх хэрэгтэй.
F.6.3.5 Хэрэв техникийн нөхцөл дэх өгөгдлүүдийг тоочиход олон тооны тэмдэгт
шаардагдах бол (жишээлбэл: “1 500 х 1 000 х 15” бичлэг нь хүлцэлийг
оруулахгүйгээр зөвхөн хэмжээг 12 тэмдэгтээр үзүүлж байна), хоёр давхар код
хэрэглэж аль нэг асуудлын боломжит бүх хувилбарыг нэг буюу түүнээс дээш
тооны тэмдэгтээр дугаарлан кодчилно (жишээлбэл: 1 500 х 1 000 х 15 = A, 1 500 *
2 000 * 20 = B гэх мэтээр).
F.6.3.6 Хэрэв бүтээгдэхүүнд нэгээс илүү олон улсын стандарт хамаарч байвал
тэдгээрийн нэгд нь (бие даасан стандартчилсан зүйлсийн тэмдэглэгээнээс
тогтсон) бүтээгдэхүүний тэмдэглэгээний дүрмийг тодорхойлсон байна.
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F.7 Жишээ
Е.7.1 ISO 656 тоот стандартын дагуу 0,2С хуваарийн хуваагдал, 58С –ээс 82Сийн үндсэн хуваарь бүий нарийвчлалтай далд хуваарьтай богино шилэн
термометрын тэмдэглэгээг жишээ болгон авч үзвэл:
Термометр ISO 656-ЕС-0,2-58-82
Энэ тэмдэглэгээний бүрдэл хэсгүүд нь дараах утгыг агуулна:
ЕС – далд хуваарьтай богино шилэн термометр
0,2 - хуваарийн хуваагдал нь 0,20С-тэй тэнцүү
58-82 - үндсэн хуваарийн хязгаар 58С-ээс 82С
ТАЙЛБАР : Энэхүү тэмдэглэгээнд “ЕС” гэсэн үсгийг бичихгүй орхисон болно. Учир нь ISO 656 нь
зөвхөн далд хуваарьтай богино шилэн термометрт хамаарна.

F.7.2
ISO 883 тоот
стандартын дагуу олон талт хатуу хайлшт ялтасны
тэмдэгглэгээг тодорхойлбол: гурвалжин, хажуугийн завсартай, хүлцэлийн ангилал
нь G (нарийвчлалын хүрээнд), үндсэн хэмжээ –16,5 мм, зузаан – 3,18 мм, оройн
мөлгөрийн радиус - 0,8 мм, баруун, зүүн талаас нь огтлоход хэрэглэдэг иртэй
(ISO 1832 тоот стандартад заасан тэмдэглэгээ), ISO 513 тоот стандартын дагуу
хэрэглээний Р20 бүлэгт тус тус хамаарна.
Хайлшт ялтас ISO 883 - TPGN160308-EN-P20
Энэ тэмдэглэгээний бүрдэл хэсгүүд нь дараах утгыг агуулна:
T – хэлбэрийг тодорхойлсон тэмдэглэгээ: (гурвалжин)
P – хажуугийн засварын тэмдэглэгээ: (түрлэгийн өнцгийг 11 гэж тодорхойлно)
G - хүлцэлийн ангилал нь G , (гурвалжины өндрийн хүлцэл нь  0,025 мм, ялтасны
зузааны хүлцэл нь  0,13 мм байна.) ;
N – онцлог шинж чанарыг харуулсан тэмдэглэгээ (N нь тусгай онцлог шинж чанар
байхгүйг илтгэнэ.)
16 – хэмжээний тэмдэглэгээ: (гурвалжингийн үндсэн хэмжээ 16,5 мм-тэй тэнцүү)
03 – зузааны тэмдэглэгээ: (3,18 мм)
08 – Оройн хэлбэрийн тэмдэглэгээ: (оройн мөлгөрийн радиус 0,8 мм)
E – хэрчих горимын тэмдэглэгээ: (дугаригласан ир)
N – хэрчих чиглэлийн тэмдэглэгээ: (баруун, зүүн аль аль талаас нь хэрчих)
P20 – хайлшинд хэрэглэдэг тэмдэглэгээ: (ган, ган цутгамал, давтмал ганы аль
алинд хэрэглэх)
F.7.3 ISO 1580 тоот стандартын дагуу М5 эрээс бүхий, 20 мм-ийн үндсэн урттай, А
төрлийн бүтээгдэхүүн болох, 4.8 төрлийн шинж чанартай, ирмэгийг нь дугуйлсан
бортого (цилиндр) толгойтой шургийн тэмдэглэгээг жишээ болговол:
69

MNS 1-2 : 2006
Ирмэгийг нь дугуйлсан шураг ISO 1580-М5 х 20-4.8
Ирмэгийг нь дугуйлсан цилиндр толгойтой шурагийн хэмжээ нь тогтмол байх,
шурагийн шинж чанарыг дараах стандартаар иш татан тодорхойлох тухай ISO
1580 тоот стандартын дагуу энэ тэмдэглэгээг бичсэн.
a) Метрийн эрээстэй шурагийн хүлцэл суултын стандартад үндсэн өгөгдөл
(ISO 965-1),
үндсэн зураглал (ISO 68), ерөнхий дүрс (ISO 261), эцсийн
хэмжилт (ISO 1502)-ийн тухай тоот стандартыг тус тус иш татна. b)-д дурдсан
стандартаар тогтоосон эрээстэй шурагийн хүлцэл суултын холбогдох
ангилалын шургийн эдгээр стандартын өгөгдлүүдийг тэмдэглэгээний “М5”
бүрдэл хэсгээр тодорхойлно.
b) Шургийн хэмжээ болон бусад өгөгдлүүдийн баримт бичиг (ISO 4579-1)-д
хязгаар болон тохируулгын тэмдэглэгээ (ISO 286-1), хэлбэр ба байрлалын
хүлцэл суулт (ISO 1101), эрээстэй шурагийн хүлцэл (ISO 965-3), барзгар
гадаргуу (ISO 668 болон бусад)-гийн стандартыг тус тус хэрэглэнэ. Шурагийн
тухайд ISO 1580 тоот стандартаар холбогдох бүтээгдэхүүний төрөл (А)–ийг
тус тус тогтооно. ISO 1580 тоот стандарт нь зөвхөн нэг бүтээгдэхүүний зэрэг
дугаарыг заадаг учраас “А төрлийн бүтээгдэхүүн” гэдгийг заах нь илүү явдал
юм.
c) Бэхэлгээний талаарх механик шинж чанарын тухай стандарт (ISO 898-1) нь
ганг сунгаж турших (ISO 6892), хатуулагийг турших (ISO 6506, ISO 6508),
цохилтоор турших (ISO 83 ) аргын тухай стандартаас тогтоно. “4.8” гэсэн
тэмдэглэгээний бүрдэл хэсэг нь холбогдох баримт бичгийн өгөгдлийг
тодорхойлно.
Товч тэмдэглэгээгээр яригдаж буй шургийг бусад холбогдох баримт бичгийн хамт
тодорхойлж болно.
F.7.4 Этил болон хуванцаржуулсан цуу хүчлийн (ацетат) целлюлозид уусгагчийг
тодорхойлох тэмдэглэгээ, А журам:
Сорилтын арга, цуу хүчлийн (ацетат) целлюлоз ISO 1875 -A
F.8 Үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх нь
F.8.1 Олон улсын стандартыг ямар ч өөрчлөлтгүйгээр үндэсний болгон авч
хэрэглэсэн үед л зөвхөн олон улсын тэмдэглэгээний тогтолцоог үндэсний болгон
хэрэгжүүлж болно.
F.8.2 Олон улсын стандартыг үндэсний болгон хэрэгжүүлэхэд олон улсын
тэмдэглэгээг ямар ч өөрчлөлтгүйгээр хэрэглэнэ. Гэхдээ дүрсэлсэн блок болон
олон улсын стандартын дугаарын блок хоёрын хооронд үндэсний стандартын
тэмдэглэгээг оруулж болно.
ЖИШЭЭ:
Шургийн тухай олон улсын тэмдэглэгээ:
“Ирмэгийг нь дугуйлсан цилиндр шураг ISO 1580 – М5 х 20-4.8” бол
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үндэсний тэмдэглэгээг:
“Ирмэгийг нь дугуйлсан цилиндр шураг VN 4183-ISO 1580 – М5 х 20-4.8”

гэж бичиж болно.

ISO 1580 тоот олон улсын стандартыг ямар ч өөрчлөлтгүйгээр баталж үндэсний стандарт
болгосныг VN 4183 гэсэн тэмдэглэгээгээр илэрхийлэн харуулж байна.
Үндэсний тэмдэглэгээг өөр байдлаар бичиж болно:
“Flachkopfscraube EONORM ISO 1580 – М5 х 20-4.8” .
“ONORM ISO 1580” тэмдэглэгээ нь ISO 1580 тоот олон улсын стандартыг ямар ч өөрчлөлтгүйгээр
баталж үндэсний стандарт болгосныг илэрхийлж байгаа болно.

F.8.3 Хэрэв бие даасан зүйлийг үндэсний хэмжээнд стандартчилсан бөгөөд уг
зүйл нь олон улсынхтай яг адил биш боловч холбогдох үндэсний олон улсын
стандартад заасантай ижил бол уг зүйлд стандартчилсан зүйлийн олон улсын
тэмдэглэгээг хэрэглэхийг зөвшөөрнө.
Хэрэв үндэсний
хэмжээнд стандартчилсан зүйл нь холбогдох олон улсын
стандарт дахь зүйлтэй тохирох боловч ижил биш бол стандартчилсан зүйлийн
үндэсний тэмдэглэгээнд уг олон улсын стандартыг иш татан оруулж болохгүй.
ОУСБ/ОУЦТК-ын 21 тоот арга зүйн удирдамж ёсоор хэрэв үндэсний стандарт нь
олон улсын стандарттай ижил байх тохиолдолд л зөвхөн түүний тэмдэглэгээнд уг
баримт бичгийн стандартын тэмдэглэгээг ашиглаж болно.
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G хавсралт
(норматив)
Нөхцөл байдлыг илэрхийлэх үйл үгийн хэлбэр
ТАЙЛБАР: Зөвхөн ганц тооны хэлбэрийг энд оруулсан болно.

Тухайн баримт бичигт тохирохын тулд чанд даган мөрдөж, гажихгүй байвал зохих
шаардлагыг илэрхийлэхийн тулд G.1-р хүснэгтэд заасан үйл үгийн хэлбэрийг
ашиглавал зохино.
G.1-р хүснэгт - Шаардлага
Онцгой тохиолдолд хэрэглэх ижил утгатай хэллэг
(6.6.1.3-ыг үзнэ үү)
Тэгвэл зохино (тэгнэ) тэгнэ
/shall/
тэгэхийг шаардана
энэ нь тэгэхийг шаардаж байна
тэгэх хэрэгтэй
зөвхөн …..тэгж болно
тэгэх шаардлагатай
Тэгэж
болохгүй ….-ийг нь зөвшөөрөхгүй (хориглоно) (……ж болохгүй)
(тэгэхгүй)
байх шаардлагатай
/shall not/
тэгэхгүйг шаардана
тиймгүй байхыг шаардана
“тэгвэл зохино” гэхийн оронд “үүрэгтэй” гэдэг үгийг хэрэглэхгүй (энэ нь гадны
тогтоосон үүрэг хариуцлагыг баримт бичгийн шаардлагатай хольж хутгахаас
сэргийлнэ).
Үйл үгийн хэлбэр

Хориглосон зүйлийг илэрхийлэхэд “тэгэж болохгүй”-ийн оронд “…гүй байж
болно” гэж хэрэглэхгүй.
Шууд зааварчилгааг илэрхийлэхийн тулд , жишээлбэл турших аргад холбогдох
үе шатыг иш татахад англи хэлний захирах хүсэх төлөвийг хэрэглэнэ.
ЖИШЭЭ: “Тоглуулагчийг асаа”

Хэд хэдэн боломжоос бусдыг нь дурдахгүйгээр буюу үгүйсгэхгүйгээр аль нэгийг нь
илүү тохиромжтой гэж зөвлөмжлөх, эсвэл тодорхой арга ажиллагаа нь илүү зүйтэй
гэхдээ онц шаардлагатай биш, эсвэл (сөрөг хэлбэрээр ) боломжит тодорхой арга
ажиллагааг хориглохгүй ч гэсэн дэмжихгүй зэргийг харуулахын тулд G.2-р
хүснэгтэд заасан үйл үгийн хэлбэрийг хэрэглэнэ.
G.2-р хүснэгт – Зөвлөмж
Үйл үгийн хэлбэр
Хэрэгтэй
/should/
Хэрэггүй
/should not /

Онцгой тохиолдолд хэрэглэх ижил утгатай
хэллэг (6.6.1.3-ыг үзнэ үү)
. . . нь зүйтэй
...
. . . байх нь зүйтэй
…..
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Францаар “devrait” гэдэг нэр томъёог энэ агуулгаар хэрэглэхгүй.
Тухайн баримт бичгийн хэмжээнд зөвшөөрч болох арга ажиллагааг заахын тулд
G.3-р хүснэгтэд үзүүлсэн үйл үгийн хэлбэрийг ашиглана.
G.3-р хүснэгт – Зөвшөөрөл
Онцгой тохиолдолд хэрэглэх ижил утгатай
хэллэг (6.6.1.3-ыг үзнэ үү)
Болно
. . . зөвшөөрнө
/may/
...
. . . болохуйц
Шаардлага
. . . шаарддаггүй
/need not/
…..шаардах хэрэггүй
Энэхүү агуулгаар “боломжтой” буюу “боломжгүй” үгийг хэрэглэхгүй.
Үйл үгийн хэлбэр

Энэхүү агуулгаар ”болно” гэхийн оронд ”чадна” гэж хэрэглэж болохгүй.
1-Р ТАЙЛБАР: “болно” гэсэн нь баримт бичгээр илэрхийлсэн зөвшөөрлийг заана. Гэтэл “чадна”
гэсэн илэрхийлэл нь баримт бичиг хэрэглэгчийн чадварт буюу түүнд нээлттэй боломжид
хамаарна.
2-Р ТАЙЛБАР: “Чадна” франц нэр томъёо нь зөвшөөрөл ба боломжийг аль алиныг заана. Буруу
ойлголт өгөх тохиолдолд өөр үг хэллэгийг хэрэглэж байдлыг тодруулахыг зөвлөнө.

Материаллаг, биет буюу учир шалтгааны шинжтэй боломж ба чадавхийг
илэрхийлэхийн тулд G.4-р хүснэгтэд үзүүлсэн үйл үгийн хэлбэрийг ашиглана.
G.4 –р хүснэгт – Боломж ба чадавхи

Чадах
/can/

Онцгой тохиолдолд хэрэглэх ижил утгатай хэллэг
(6.6.1.3-ыг үзнэ үү)
. . . тэгэж чадах
. . . бололцоотой
. . . тэгэх боломжтой

Чадахгүй
/cannot /

. . . тэгэж чадахгүй
. . . тийм бололцоогүй
. . . тэгэх боломжгүй

Үйл үгийн хэлбэр

ТАЙЛБАР: G.3-р хүснэгтийн 1 ба 2-р тайлбарыг үзнэ үү.
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Н хавсралт
(норматив)
Зохиогчийн эрх
Н.1 Санал авах гэж буй бүх төслүүдийн нүүр хуудсан дээр дараах бичвэрийг
хийнэ.
“Энэхүү төслийг хүлээн авагчийг өөрийн саналын хамт энэхүү баримт бичигт
хамааралтай аливаа холбогдох зохиогчийн эрхийн тухай мэдэгдэхийг урьж байна.”
Н.2 Энэхүү баримт бичгийг боловсруулж байх явцад зохиогчийн эрхийн асуудал
хөндөгдөөгүй бол хэвлэгдсэн баримт бичгийн өмнөх үгэнд дараах мэдэгдэлийг
оруулна:
“Энэхүү баримт бичгийн зарим зүйл нь зохиогчийн эрхийг хөндөх
боломжтойг анхаарах хэрэгтэй. ОУСБ ба ОУЦТК нь ийм зохиогчийн эрхийн аль
нэгийг буюу бүгдийг нь тодруулан тогтоох хэрэгтэй.”
Н.3 Энэхүү баримт бичгийг боловсруулж байх явцад зохиогчийн эрхийн асуудал
хөндөгдвөл хэвлэгдсэн баримт бичгийн танилцуулгын хэсэгт дараах мэдэгдэлийг
оруулна:
“Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ОУСБ) ба Олон улсын
цахилгаан техникийн комисс (ОУЦТК)
нь энэхүү баримт бичгийг дагаж
мөрдсөнөөр ... асуудалд хамааралтай .... дэд зүйлд заасан патентийн эрхийг
хэрэглэж болохыг анхааруулж хэрэгтэй.
ОУСБ ба ОУЦТК нь зохиогчийн эрхийн хамрах хүрээ, хугацаа ба нотолгооны
талаар ямар ч байр суурь эзлэхгүй.
Энэхүү зохиогчийн эрхийн эзэмшигч нь дэлхий даяар хүсэлт гаргагчидтай
ухаалаг, ялгаварлан гадуурхахгүй нөхцөлийн дор тохиролцоно гэдгээ ОУСБ ба
ОУЦТК-д баталгаа гаргаж өгнө. Үүнтэй холбогдуулж энэхүү патентийн эрхийг
эзэмшигчийг ОУСБ ба ОУЦТК бүртгэнэ. Мэдээллийг дараах хаягаар авна уу:
..... зохиогчийн эрхийг эзэмшигчийн нэр .........
..... хаяг .....
Энэхүү баримт бичгийн зарим зүйл нь дээр тогтоосноос өөр зохиогчийн
эрхийг хөндөх боломжтойг анхаарах хэрэгтэй. ОУСБ ба ОУЦТК нь ийм зохиогчийн
эрхийн аль нэгийг буюу бүгдийг нь тодруулан тогтоох хэрэгтэй.”
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I хавсралт
(мэдээллийн)
Тоо хэмжээ ба хэмжилтийн нэгж
Энэхүү жагсаалт нь энэ ISO/IEC Удирдамж болон олон улсын бусад баримт бичигт
хэрэглэх тоо хэмжээ ба хэмжилтийн нэгжийн тухай мэдээллийг агуулна.
I.1 Аравтын тэмдэглэгээ таслалтай байна.
I.2 Олон улсын стандарт зөвхөн дараах нэгжүүдийг хэрэглэнэ:
SI системийн нэгж, ISO 31 тоот стандартад заасан;
SI системийн нэгжид нэмэлт болгож хэрэглэдэг нэгжүүд: минут (min),
цаг (h), өдөр (d), хэм (0), минут (‘), секунд (‘’), литр (l), тонн (t),
цахилгаан вольт (eV) ба атомын масс нэгж (u), ISO 31-0:1992 тоот
стандартад хүснэгт 5 ба 6-д заасан;
Нэпэр (Np), бэл(B), сон, фон ба октав, ISO 31тоот стандартад заасан;
Бауд (Bd), бит (bit), эрлан (E), хартли (Hart), мэдээллийн эх нэгж (nat),
шаннон (Sh) ба вар (var), IEC 27 тоот стандартад заасан ба эдгээрийг
цахилгаан технлолги ба мэдээллийн технологид хэрэглэдэг.
Тайлбар
Олон улсын баримт бичигт зөвхөн дээр үзүүлсэн литрийн
тэмдэглэгээг “l” гэж тэмдэглэх боловч ISO 31 тоот стандартад “L” гэсэн
тэмдэглэгээ бас байдаг.
I.3 Тэмдэглэгээ ба нэгжийн нэрийг хооронд нь бүү хутга. “kilometre per hour” эсвэл
“km/h” гэж бичнэ. “km per hour” эсвэл “kilometre/ hour” гэж бичихгүй.
I.4 Тоон утгыг нэгжийн тэмдэглэгээтэй хамт бичиж болно, жишээлбэл, “5m”. “five m
” эсвэл “5 metres” гэж бичиж болохгүй. Зэрэглэсэн нэгжийн тэмдэглэгээнээс,
жишээлбэл, 50 6’7’’ бусад тохиолдолд тоон утга ба нэгжийн тэмдэглэгээний
хооронд зай байх ёстой. Гэхдээ, хэмийг аравтын системд хуваах нь зүйтэй.
I.5 Стандартчилаагүй товчилсон нэр томъёог нэгжид хэрэглэхгүй, жишээлбэл,
“sec” (“s” секундын оронд), ‘’mins” (“min” минутын оронд), “hrs” (“h” цагийн оронд),
“cc” (“cm3” сантиметр кубын оронд), “lit” (“l” литрийн оронд), “amps” (‘’A” амперийн
оронд) гэж бичиж болохгүй.
I.6 Олон улсын стандартчилагдсан нэгжийн тэмдэглэгээ индекслэсэн тэмдэглэгээг
нэмэх эсвэл бусад мэдээллийг нэмэх байдлаар өөрчилж болно. Жишээлбэл,
“Umax = 500 V” гэж бичнэ. “U = 500 Vmax” гэж бичихгүй.
“массын хуваагдал 5%” гэж бичнэ. “5% (m/m)” гэж бичихгүй.
“эзэлхүүний хуваагдал 7%” гэж бичнэ. “7% (V/V)” гэж бичихгүй.
(% = 0,01 ба %0 = 0,001 нь “задархай” тоонууд гэдгийг сана.)
I.7 Мэдээллийг ба нэгжийн тэмдэглэгээг хооронд нь бүү хутга. “усны агуулга 20
m/kg” гэж бичнэ. “20 ml H2O/kg” эсвэл “20ml water/kg” гэж бичихгүй.
I.8 Товчилсон “ppm”, “pphm”, “ppb” гэх мэт нэр томъёог хэрэглэхгүй. Тэдгээр нь
хэлнээс хамаарч олон утга илэрхийлэх ба тэдгээрийг бичих шаардлагагүй, тооны
утгаар илүү ойлгомжтой байдаг. Жишээлбэл,
“массын хуваагдал 4,2 g/g байна” эсвэл “массын хуваагдал 4,2 х 10-6
байна” гэж бичнэ. “массын хуваагдал 4,2 ppm байна” гэж бичихгүй.
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“холбогдох тогтворгүй байдал 6,7 х 10-12 байна” гэж бичнэ. “холбогдох
тогтворгүй байдал 6,7 ppb байна” гэж бичихгүй.
I.9
Нэгжийн тэмдэглэгээг үргэлж ром хэлбэрээр бичнэ. Тоо хэмжээний
тэмдэглэгээг налуу хэлбэрээр бичнэ. Дэс дугаарыг илэрхийлсэн тэмдэглэгээ тоо
хэмжээний тэмдэглэгээнээс ялгаатай байх ёстой.
I.10 Тоо хэмжээний хоорондох томъёо дэс дугаарын хоорондох томъёоноос илүү.
I.11 “жин”-гийн тоо хэмжээ хүч (гравитацийн хүч) ба ньютоноор (N) хэмжигдэнэ.
“масс”-ын тоо хэмжээ бол килограммаар (kg) хэмжигдэнэ.
I.12 Тоо хэмжээний ногдвор хуваарьтаа “нэгж” гэсэн үгийг агуулахгүй. Жишээлбэл,
“масс уртад” эсвэл “шугаман масс” гэж бичнэ. “масс нэгж уртад ” гэж бичихгүй.
I.13 Зүйл ба зүйлийг дүрсэлсэн тоо хэмжээг хооронд нь ялгах хэрэгтэй.
Жишээлбэл, “гадаргуу” ба “хүрээ”, “бие” ба “масс”, “резистор” ба “эсэргүүцэл”,
“ороомог” ба”индукц”.
I.14 Дараах маягаар бичнэ:
“10мм –ээс 12 мм” гэж бичнэ. “10 –аас 12 мм” гэж бичихгүй.
“0оС –ээс 10оС” гэж бичнэ. “0 –аас 10 оС” гэж бичихгүй.
“24мм х 36 мм” гэж бичнэ. “24 х 36 мм” гэж бичихгүй.
“23оС  2оС” эсвэл “(23  2) оС” гэж бичнэ. “23  2 оС” гэж
бичихгүй.
“(60  3)%” гэж бичнэ. “60  3%” гэж бичихгүй.
I.15 Ижил категорид хамаарах харилцан харьцуулж болмоор хоёр ба түүнээс дээш
физик тоо хэмжээг нэмэх буюу хасч болохгүй. Үүнтэй уялдан холбогдох хүлцэлийг
илэрхийлэх 230V  5% гэх мэт арга алгебрийн үндсэн хуульд хамаарахгүй.
Хүлцэлийг илэрхийлэх дараах арга байна:
“230 х (1  5%)V”
“230 x (1  0,05)V”
“ 230V, 5%-ийн холбогдох хүлцэлтэй ”
I.16 Хэрвээ суурийг нь тодорхойлох шаардлагатай бол томъёонд “log” гэж
бичихгүй. “lg”, “ln”, “lb” эсвэл“loga” гэж бичнэ.
I.17 ISO 31-11 тоот баримт бичигт заасан математик тэмдэг тэмдэглэгээг хэрэглэ,
жишээлбэл, “tan”гэж бичнэ. “tg” гэж бичихгүй.
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К.1 хавсралт
(мэдээллийн)

100 ìì

Стандартын нүүр хуудасны ерөнхий маяг

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ
1.
2.
Албан хэвлэл

3
Улаанбаатар хот
4

Стандартын эрх зүйн хэм хэмжээнээс үл хамааран стандартын нүүр хуудас
соёмботой байна.
Соёмбын ерөнхий хэмжээ:
А4 хэмжээний цаасан дээр өндөр 60 мм, өргөн 30 мм,
Бусад хэмжээний цаасан дээр хэвлэвэл эдгээр хэмжээг хоёр, гурав дахин
ихэсгэх, эсвэл багасгаж болно.
1. Стандартын нэр
2. Стандартын тэмдэглэгээ, дугаар
3. Стандартыг баталсан байгууллагын нэр
4. Стандартыг хэвлэсэн он
ТАЙЛБАР: 1.Байгууллагын стандартад соёмбо хэрэглэхгүй, “Монгол Улсын Стандарт”
гэсэн бичлэгийн оронд “Байгууллагын стандарт” гэж бичнэ.
2. Хуудасны дөрвөн талаас зай үлдээж бичлэг үйлдэхдээ MNS 5141:2002 стандартыг
баримтлана.
K.2 хавсралтыг үзнэ үү.
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К.2 хавсралт
(мэдээллийн)
Стандартын эхний хуудасны ерөнхий маяг ба бичвэрийн хүрээний хэмжээ
20 мм

Стандартын нэр
(монгол хэлээр)

MNS 5 : 2006

Стандартын нэр
(англи хэлээр)

MNS 5-94 ын оронд

35мм

10 мм

20 мм

ТАЙЛБАР: А4 хэмжээтэй цаасанд ар, өвөргүй хэвлэхээр бол хуудсанд захаас зай үлдээх,
дугаар тавих үйлдлийг комьпютерт програмын аргаар зохицуулна.
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