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On the occasion of the 20th May WMD, Mongolian Agency for 
Standardization and Metrology Mongolia (MASM) and its 20 local 
branches are announcing campaign for one month advertising 
Metrology roles on the daily life.  

Same time the WMD Press Release and the BIPM and BIML Directors’ 
messages are translated into Mongolian and other related information 
are published on MASM website and partially in some daily newspapers 
and sent to MASM province’s local branches also.  

On the 19th May, MASM will organize seminar entitled “Measurements 
and the global energy challenge”, collaborating with The Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB Germany), The Ministry of Energy, The 
4th Power plant, The Mongolian University of Science and Technology 
and some energy sectors. 

20 province’s local branches of MASM are providing “Open day” event, 
seminars, training, and sport events for customers during the campaign. 

 
 

 

      
 
Стандартчилал 
хэмжил зүйн 
газар  /СХЗГ/ 

Дэлхийн хэмжил зүйн өдөр 5 дугаар сарын 20-ыг тохиолдуулан  
Стандартчилал хэмжил зүйн газар /СХЗГ/ -аас уриалга гарган 
хэмжилзүйн үйл ажиллагааг сурталчлах 1 сарын аянг нийслэл 
Улаанбаатар хотод СХЗГ, орон нутагт 20 аймгийн Стандартчилал, 
хэмжил зүйн хэлтэс(СХЗХ)–үүд зохион байгуулж байна.  

ДХЗӨдрийн хэвлэлийн мэдээлэл, BIPM болон BIML 
байгууллагуудын захирлын мэндчилгээг Монгол хэл рүү орчуулан 
бусад холбогдох мэдээллийн хамт СХЗГ-ын вэбсайт болон өдөр 
тутмын зарим хэвлэлд нийтлүүлж Монголын орон нутгийн СХЗХ-
үүдэд мэдээлэл хүргүүлсэн.    

Стандартчилал хэмжил зүйн газар /СХЗГ/ нь ХБНГУ-ын Физик 
техникийн хүрээлэн болон Монгол Улсын төрийн болон хувийн 
хэвшлийн байгууллагууд болох Эрчим хүчний яам, Дулааны 
цахилгаан станц 4, Шинжлэх ухаан технологийн их сургууль, эрчим 
хүчний салбарын байгууллагуудтай хамтран 2014 оны 5 дугаар 
сарын 19-нд “Хэмжил ба дэлхийн нийтийн эрчим хүчний тулгамдаж 
буй асуудал” сэдвээр семинари зохион байгуулна.  

20 аймгийн СХЗХ-үүд орон нутагтаа “Нээлттэй хаалгын өдөр”, 
сургалт семинари, сурталчилгаа, спорт арга хэмжээнүүдийг 
амжилттай зохион байгуулж байна.  

 

 


	On the 19th May, MASM will organize seminar entitled “Measurements and the global energy challenge”, collaborating with The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB Germany), The Ministry of Energy, The 4th Power plant, The Mongolian University of Science and Technology and some energy sectors.
	20 province’s local branches of MASM are providing “Open day” event, seminars, training, and sport events for customers during the campaign.

