B.1 хавсралт
(норматив)
Гадаадын стандарт бүртгүүлэн хэрэглэх тухай өргөдөл
...... оны ..... дугаар сарын
........-ны өдөр

Дугаар ......

........................... хот

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАРТ
1. Тус байгууллага буюу..............................................................................................
.........................................................................................
нь
хууль
тогтоомж,
үйлдвэрлэгчийн болон хэрэглэгчийн эрх ашигт харшлахгүй, нийтийн ашиг сонирхол,
хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй байдалд хохирол
учруулахгүй олон улс, бүс нутаг, гадаад улсын дэвшилттэй дараахь стандартуудыг
хэрэглэх шаардлагатай байгаа тул тэдгээрийг түр хэрэглүүлэхээр бүртгэж өгнө үү.
Хаанахын
стандарт,
түүний
бүрэн Хэрэглэх
д/д тэмдэглэгээ, дугаар, нэр: – эх хэлээр нь
зориулалт
– монгол хэлээр

Хэрэглэх
хугацаа

2. Дээр дурдсан стандартын эх хувь, монгол хэл дээрх албан ёсны орчуулгыг тус бүр
нэг хувь хавсаргав.
3. Хэрэглэх хугацаанд эх стандарт нь өөрчлөгдсөн тохиолдолд танайд дахин
бүртгүүлэх үүргийг хүлээнэ.
4. Хэрэглэх хугацаа дуусахаас өмнө багтааж, тогтоосон журмын MNS 1-1: 2006, MNS
1-2: 2006 тоот стандартыг удирдамж болгон үндэсний стандарт боловсруулж,
батлуулах болно.

..........................................................................
(Албан тушаалтан, түүний гарын үсэг, нэр)

B.2 хавсралт
(норматив)
МОНГОЛ УЛС
СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
Гадаадын стандарт хэрэглэх тухай бүртгэлийн мэдэгдэл
...... оны ..... дугаар сарын
........-ны өдөр

Дугаар ......

........................... хот

1. “Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай“ Монгол Улсын хуулийн 9 дүгээр
зүйлийн 1 дэх хэсэг болон хууль тогтоомжийн бусад актыг үндэс болгон олон улс, бүс
нутаг,
гадаад
улсын
дараахь
стандартуудыг
…………………….....................................................................................................-д
хэрэглэхийг бүртгэн авав.
Д/
д

Стандарт,
аргачлал,
зааврын
тэмдэглэгээ, дугаар,
нэр: – эх хэлээр нь
– монгол хэлээр

Хэрэглэх
зориулалт

Хэрэглэх
хугацаа
эхлэх
дуусах

ТАЙЛБАР: Стандарт хэрэглэхээр бүртгүүлэгч нь дараахь үүргийг хүлээсэн болно.
1. Хэрэглэх хугацаанд эх стандарт нь өөрчлөгдсөн тохиолдолд танайд дахин бүртгүүлэх үүргийг
хүлээнэ.
2. Хэрэглэх хугацаа дуусахаас өмнө багтааж, тогтоосон журмын MNS 1-1: 2006, MNS 1-2: 2006 тоот
стандартыг удирдамж болгон үндэсний стандарт боловсруулж, батлуулах болно.

тамга, тэмдэг

(Байгууллага, албан тушаалтан, түүний
гарын үсэг, нэр )

B.3 хавсралт
(норматив)
Стандарт, аргачлал, заавар түр хэрэглэх зөвшөөрлийн өргөдөл
...... оны ..... дугаар сарын
........-ны өдөр

Дугаар ......

........................... хот

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАРТ
1. Тус байгууллага буюу..............................................................................................
......................................................................................... нь өөрийн үйл ажиллагаандаа
Монгол Улсад хэрэглэхээр зааснаас өөр1
дараахь стандартуудыг хэрэглэх
шаардлагатай байгаа тул тэдгээрийг түр хэрэглэх зөвшөөрөл олгоно уу.
Хаанахын стандарт, аргачлал буюу заавар Хэрэглэх
д/д болох түүний бүрэн тэмдэглэгээ, дугаар, нэр: зориулалт
– эх хэлээр нь
– монгол хэлээр

Хэрэглэх
хугацаа

2. Дээр дурдсан стандарт, аргачлал, зааврын эх хувь, монгол хэл дээрх албан ёсны
орчуулгыг тус бүр нэг хувь хавсаргав.
3. Өөрийн бүтээгдэхүүн (буюу үйл явц, үйлчилгээ)-д танай зөвшөөрлийн хугацаа
дуусахаас өмнө багтаан, тогтоосон журмын дагуу MNS 1-1: 2006, MNS 1- 2 : 2006 тоот
стандартыг удирдамж болгон үндэсний стандарт боловсруулж, батлуулах болно.

..........................................................................
(Албан тушаалтан, түүний гарын үсэг, нэр)
–––––––––––––––––––––
1. Монгол Улсад хэрэглэхээр зааснаас өөр стандарт гэдэгт Үндэсний стандарт (MNS), бүртгүүлсэн
олон улс, бүс нутаг, гадаад улсын дэвшилттэй стандарт, байгууллагын стандартаас бусад стандарт
хамаарна.

