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ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ 

 

№ 
Өөрчлөлтийн 

No 

Хуудас. 

No 
Өөрчлөлт оруулсан шалтгаан 

1 02 
Бүх 

хуудас 

Менежментийн тогтолцооны баримт бичгүүдийг хянаж энэ 

журмын бүх хэсэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 

2 03 
Бүх 

хуудас 
Хуудасны бүтэц өөрчлөгдсөн 

3 04 6 
6.5 хэсэгт “...ТҮБ нь итгэмжлэлийн шаардлага, болон ур чадварын 

шаардлагад үргэлжлэн нийцэхгүй бол...” гэсэн заалт нэмсэн. 
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АГУУЛГА 

 

д/д Бүлэг  Хуудас No. 

   

 Өөрчлөлтийн бүртгэл 2 

 Агуулга 3 

1 Зорилго 4 

2 Хамрах хүрээ 4 

3 Үүрэг хариуцлага 4 

4 Итгэмжлэлийг түдгэлзүүлэх 4 

5 Итгэмжлэлийг хүчингүй болгох  5 

6 Итгэмжлэлийн хүрээг өргөтгөх, багасгах  5 

7 Итгэмжлэлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон талаар нийтэд 

мэдээлэх 

6 

8 Холбогдох баримт бичиг  6 
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ИТГЭМЖЛЭЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ БУЮУ  

ХҮРЭЭГ БАГАСГАХ, ӨРГӨТГӨХ ЖУРАМ 

 

1. ЗОРИЛГО  

Итгэмжлэгдсэн ТҮБ-ын итгэмжлэлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох буюу хүрээг багасгах, өргөтгөх 

нөхцлүүд болон түүнтэй холбогдон Итгэмжлэлийн байгууллагын авах арга хэмжээг зохицуулахад 

энэхүү журмын зорилго оршино. 

 

2. ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Итгэмжлэлийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа бүх талуудын үүрэг хариуцлагыг энэ журмаар 

зохицуулна. Үүнд: 

 Итгэмжлэлийн газар; 

 Итгэмжлэлийн техникийн хороо; 

 Үнэлгээний мэргэжилтэн болон техникийн шинжээч; 

 Итгэмжлэгдсэн ТҮБ. 

 

3. ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА  

Итгэмжлэлийн газрын дарга холбогдох үйл явцыг хянах, зохицуулах үүрэг хүлээнэ. 

 

4. ИТГЭМЖЛЭЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ (Хэсэгчилж эсвэл бүтнээр) 

4.1 Доорх нөхцлүүдээс нэг эсвэл түүнээс дээш илэрсэн тохиолдолд итгэмжлэлийг хэсэгчилж эсвэл 

бүтнээр түдгэлзүүлнэ. Үүнд: 

 Итгэмжлэлийн дахин үнэлгээ болон магадлан хяналтын үед итгэмжлэгдсэн ТҮБ-ын чанарын 

тогтолцоо болон техникийн чадавхид  итгэмжлэлийн хүрээнд  нөлөөлөхүйц  хэмжээний үл 

тохирол илэрснийг үр нөлөөтэй залруулаагүй, аль эсвэл Итгэмжлэлийн байгууллагын  дүрэм, 

журмыг  ноцтой зөрчсөн;  

 Төлөх ѐстой хураамжуудыг тогтоосон хугацаанд төлж барагдуулаагүй; 

 Эзэмшигч, гадны нөлөөнд автахгүй байдал гэх мэт эрхзүйн байдалд гарсан өөрчлөлтийн 

талаар итгэмжлэлийн байгууллагад мэдэгдээгүй нь тогтоогдсон; 

 Итгэмжлэлийн тэмдэг санаатайгаар буруу ашигласан; 

 Өргөдлийн маягт дээр санаатайгаар буруу мэдэгдэл хийсэн 

 Итгэмжлэлийн гэрээг санаатайгаар мөрдөөгүй 

 Батламж олгосон байгууллагуудаараа холбогдох стандартуудыг дагаж мөрдүүлэх чадваргүй, 

хүсэлгүй байх 
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 Итгэмжлэгдсэн ТҮБ-ын тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагааны талаар талаар ноцтой 

болон/эсвэл удаа дараа гомдол гарсан. 

 Итгэмжлэлд багтсан техникийн хүрээний нөөцгүй байх 

 Техникийн хорооноос зохистой гэж үзсэн бусад бүх тохиолдолд 

 Итгэмжлэгдсэн байгууллага сайн дураар итгэмжлэлээс татгалзсан тохиолдолд 

4.2 Түдгэлзүүлэх хугацаа 6 сараас хэтрэхгүй байна. Итгэмжлэгдсэн байгууллага Итгэмжлэлийн газар 

болон түүний үнэлгээний багийн шаардлагыг 3 сарын хугацаанд биелүүлээгүй, залруулах арга 

хэмжээ аваагүй бол итгэмжлэлийг нь хүчингүй болгох эрхтэй. 

4.3 Итгэмжлэлийг нь хэсэгчилж/бүтнээр түдгэлзүүлсэн тохиолдолд тухайн ТҮБ-д мэдэгдэж, 

түдгэлзүүлэлтийг хүчин төгөлдөр болох хүртэл итгэмжлэгдсэн тайлан (сорилтын дүнгийн хуудас, 

хяналтын тайлан г.м)/ гэрчилгээ ашиглахыг хориглоно. 

4.4 Магадлах шалгалтыг зөвхөн Итгэмжлэлийн байгууллагын даргын зөвшөөрлөөр хийх бөгөөд 

MNAS-н дарга магадлах шалгалтын үйл явцыг алдагдуулахгүй байх үүднээс ТҮБ хангалттай нөөцтэй 

эсэхийг тодорхойлно.  

4.5 Түдгэлзүүлсэн шалтгааныг арилгаж, залруулах арга хэмжээ авсан нь магадлах шалгалтаар 

тогтоогдсоны дараа итгэмжлэлийг сэргээнэ. 

 

5. ИТГЭМЖЛЭЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ 

5.1 Доорх нөхцлүүдээс нэг эсвэл түүнээс дээш илэрсэн тохиолдолд итгэмжлэгдсэн байгууллагын 

итгэмжлэлийг хүчингүй болгоно. Үүнд: 

 Итгэмжлэгдсэн байгууллага итгэмжлэлээсээ сайн дураар татгалзсан; 

 Түдгэлзүүлснээс хойш 6 сарын дотор үл тохирлыг залруулаагүй; 

 Өөр бусад үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн үед итгэмжлэгдсэн байгууллагаас ямар нэгэн арга 

хэмжээ аваагүй; 

 Итгэмжлэгдсэн ТҮБ татан буугдсан; 

5.2 Итгэмжлэл нь хүчингүй болсон тохиолдолд тухайн ТҮБ-ын итгэмжлэлийн гэрчилгээ, тушаалын 

эх хувийг Итгэмжлэлийн байгууллагад ирүүлнэ. Итгэмжлэлийн газрын итгэмжлэлийн тэмдгийг 

ашиглахаа нэн даруй зогсооно. 

5.3 Итгэмжлэл нь хүчингүй болсон ТҮБ дахин өргөдөл гаргаж, шинээр итгэмжлүүлж болно. 

 

6. ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХҮРЭЭГ ӨРГӨТГӨХ/БАГАСГАХ 

6.1 Дараах тохиолдолд итгэмжлэлийн хүрээг өргөтгөнө. 

 Өөр салбарт үйл ажиллагаа явуулахаар итгэмжлэлийн хүрээгээ өргөтгөж байгаа бөгөөд 

анхдагч үнэлгээнийхтэй ижил өргөдлийн маягт бөглөх тохиолдолд 
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 Итгэмжлэлийн хүрээг урьд нь үнэлгээ хийлгэсэн хамрах хүрээтэйгээ нэг ижил бүлэгт багтах 

салбарлуу өргөтгөх тохиолдолд  

6.2 Эхний тохиолдолд итгэмжлэлийн хүрээг өргөтгөхдөө магадлах шалгалт хийх бөгөөд үнэлгээ хийх 

өдрийг итгэмжлэлийн хүрээнээс хамаарч нэмэгдүүлнэ.  

6.3 Хоѐр дахь тохиолдолд зөвхөн газар дээрх үнэлгээнд үндэслэн хамрах хүрээг өргөтгөх шийдвэр 

гаргана. Зөвхөн чухал гэж үзсэн хамрах хүрээнд хийх өргөтгөлд гэрчлэх үнэлгээ хийнэ. 

6.4 Өргөтгөл хийх үнэлгээний хураамжийг тухайн үед мөрдөж байгаа шийдвэрийн дагуу тооцож 

авна. Үнэлгээний төлбөрийн нэхэмжлэлийг ТҮБ-д илгээнэ. Төлбөр төлсөн нөхцөлд дараагийн үйл 

ажиллагааг эхлүүлнэ. Хамрах хүрээг өргөтгөх шийдвэрийг Итгэмжлэлийн үйл явцын журмын дагуу 

гаргана. P701 журмыг үзнэ үү. 

6.5 Дараах тохиолдолд хамрах хүрээг багасгана. Үүнд: 

a) Итгэмжлэгдсэн байгууллага сайн дураар итгэмжлэлийн хамрах хүрээгээ багасгах хүсэлт 

гаргасан. 

b) Итгэмжлэгдсэн байгууллагын хамрах хүрээний тодорхой хэсэгт нөөц хүрэлцэхгүйгээс 

хэсэгчилэн түдгэлзүүлсний дараа хамрах хүрээгээ багасгахыг зөвшөөрсөн. 

c) Олон Улсын, үндэсний итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлэгдсэн болон ур чадварын 

сорилтыг зохион байгуулагчаас зохион байгуулсан лаборатори хоорондын харьцуулалт болон 

ур чадварын сорилтод тухайн сорилт/хэмжлийн төрлөөр 2 дахь удаагаа |Еn|>1, |Z|≥3 буюу 

хангалтгүй оролцсон бөгөөд залруулах ажиллагааг тухайн цаг хугацаанд авч хэрэгжүүлээгүй. 

d) ТҮБ нь итгэмжлэлийн болон ур чадварын шаардлагад үргэлжлэн нийцээгүй 

6.6 Хамрах хүрээг өргөтгөх болон багасгах тухай тайланг Техникийн хороонд хүргүүлэх бөгөөд 

Техникийн хороо холбогдох санал дүгнэлтийг гаргана. 

 

7. ИТГЭМЖЛЭЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛСЭН, ЦУЦАЛСАН ТАЛААР НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭХ 

Итгэмжлэлийг түдгэлзүүлсэн эсвэл хүчингүй болгосон талаарх мэдээллийг цахим хуудсанд тухайн 

итгэмжлэгдсэн байгууллагууллагын хэсэгт байршуулах болон/эсвэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 

нийтэд зарлана. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарлах үед гарах зардлыг түдгэлзүүлснийг 

цуцлах, итгэмжлэлийг нь шинээр олгохын өмнө тухайн байгууллагаас гаргуулж авна 

 

8. ХОЛБОГДОХ БАРИМТ БИЧИГ  

P701 Итгэмжлэлийн үйл явцын журам 


