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ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ 
  

№ 
Өөрчлөлт 

No 

Хуудас  

No 
Өөрчлөлтийн шалтгаан 

1 01 All Шинэчлэн найруулж хуудасны загварыг өөрчилсөн. 

2 02 5 

Журмын 5.1 заалтыг “...Итгэмжлэлийн байгууллагын бэлгэ тэмдэг нь 

1-р хавсралтад үзүүлсэн загвартай байна. Бэлгэ тэмдгийн дэвсгэр 

өнгө нь хөх (C 100%, M 060%, Y 000%, K 000%), соѐмбоны өнгө нь 

шар (C 000%, M 015%, Y 100%, K 000%) болон MNAS, Accreditation 

system гэсэн үгнүүд цагаан өнгөтэй байна. Бэлгэ тэмдгийг загварын 

дагуу томруулах буюу багасган хэрэглэж болох ба 1.5:1-ийн 

харьцаатай байна....” гэж өөрчилсөн. 

3 02 6 

Журмын 6.1 заалтыг “... Итгэмжлэлийн байгууллагаас итгэмжлэгдсэн ТҮБ-

д олгогдох таних тэмдэг нь итгэмжлэлийн бэлгэ тэмдэг,  бүртгэлийн дугаар, 

холбогдох стандартын тэмдэглэгээнээс бүрдэнэ. Таних тэмдгийг 2-р 

хавсралтад заасан загварын дагуу томруулах буюу багасгаж хэрэглэж болох 

ба 1.6:1 харьцаатай байна…” гэж өөрчилсөн 

4 02 6 

Журмын 6.2 заалтыг “...Итгэмжлэгдсэн ТҮБ-ын бүртгэлийн дугаар нь 

дараах хэлбэртэй байна. Үүнд: 

 TLххх үсгээр итгэмжлэгдсэн сорилтын лаборатори; 

 CLxxx үсгээр итгэмжлэгдсэн шалгалт тохируулгын лаборатори; 

 PCxxx үсгээр итгэмжлэгдсэн бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын 

байгууллага, 

 MSCxxx үсгээр итгэмжлэгдсэн тогтолцооны баталгаажуулалтын 

байгууллага; 

 IBxxx үсгээр итгэмжлэгдсэн хяналтын байгууллага; 

 MLxxx үсгээр итгэмжлэгдсэн эмнэлгийн лаборатори 

 РТРxxx үсгээр итгэмжлэгдсэн ур чадварын сорилт зохион 

байгуулагч лаборатори;...” гэж өөрчилсөн 

5 02 10 
Хавсралт 1, хавсралт 2-т итгэмжлэлийн байгууллагын бэлгэ тэмдэг, 

итгэмжлэгдсэн ТҮБ-ын таних тэмдгийн загварыг өөрчилсөн.  
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АГУУЛГА  

 

д/д бүлэг  хуудас 

No. 

   

 Өөрчлөлт оруулсан бүртгэл 2 

 Агуулга  3 

1 Зорилго  4 

2 Хамрах хүрээ 4 

3 Ашигласан баримт бичгүүд 4 

4 Нэр томъѐо, тодорхойлолт 4 

5 Итгэмжлэлийн байгууллагын бэлгэ тэмдэг 5 

6 Итгэмжлэлийн таних тэмдэг 5 

7 Итгэмжлэлийн байгууллагын тэмдэг (дардас) 6 

8 Итгэмжлэлийн таних тэмдэг, тэмдэг бүхий тайлан, гэрчилгээг 

гаргах 

6 

9 Хавсран гүйцэтгэгчийн үр дүнг илэрхийлэхэд итгэмжлэлийн 

таних тэмдэг, тэмдгийг ашиглах 

7 

10 Санал, тайлбар, бусад мэдэгдлийг гэрчилгээ, тайланд оруулах 7 

11 Итгэмжлэлийн таних тэмдэг, тэмдэг бүхий шалгалт тохируулгын 

гэрчилгээ, шошго олгох 

7 

12 Сурталчилгаа, хэвлэл дээр итгэмжлэлийн таних тэмдгийг 

хэрэглэх  

8 

13 Итгэмжлэлийн байгууллагын бэлгэ тэмдэг, итгэмжлэлийн таних 

тэмдэг, тэмдэг, итгэмжлэлийн эрх зүйн байдлыг буруугаар 

хэрэглэхийг зохицуулах 

8 

14 Итгэмжлэлийн гэрчилгээг хэрэглэх, зохицуулах 9 

 1-р хавсралт. Итгэмжлэлийн бэлгэ тэмдгийн загвар 10 

 2-р хавсралт. Итгэмжлэлийн таних тэмдгийн загвар 11 
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ИТГЭМЖЛЭЛИЙН БЭЛГЭ ТЭМДЭГ, ТАНИХ ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГ БА  

ГЭРЧИЛГЭЭГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ   

 

1. ЗОРИЛГО 

Энэхүү журам нь итгэмжлэлийн бэлгэ тэмдэг, таних тэмдэг, тэмдэг ба гэрчилгээг зөв 

хэрэглэх, итгэмжлэлийн байгууллагын нэр хүндийг хамгаалах зорилготой.    

 

2. ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Итгэмжлэлийн байгууллагын бэлгэ тэмдэг, итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний  

байгууллагын таних тэмдэг, тэмдэг, итгэмжлэлийн гэрчилгээ болон түүний хавсралтыг 

ашиглах, хянах явцыг зохицуулна.       

 

3. АШИГЛАСАН БАРИМТ БИЧГҮҮД 

Энэхүү журамд дараахь баримт бичгүүдийг ашигласан. Үүнд: 

3.1 MNS ISO/IEC 17011:2005, Тохирлын үнэлгээ – Тохирлын үнэлгээний байгууллагыг 

итгэмжлэх итгэмжлэлийн байгууллагад тавих ерөнхий шаардлага; 

3.2 ILAC-G8 Техникийн нөхцөлд нийцэхийг үнэлэх, тайлагнах аргазүйн заавар. 

 

3. НЭР ТОМЪЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ 

итгэмжлэл 

тохирлын үнэлгээний байгууллагын тодорхой үйл ажиллагааг гүйцэтгэх мэргэжил 

чадвартайг нь албан ѐсоор харуулсан хөндлөнгийн этгээдийн баталгаа 

итгэмжлэлийн байгууллага 

итгэмжлэлийг гүйцэтгэх, эрх бүхий  байгууллага 

итгэмжлэлийн байгууллагын бэлгэ тэмдэг (лого ) 

итгэмжлэлийн байгууллагын эрх зүйн байдлыг илэрхийлэхийн тулд  хэрэглэх  бэлгэ тэмдэг 

(лого) 

итгэмжлэгдсэнийг таних тэмдэг 

итгэмжлэгдсэн ТҮБ-ын итгэмжлэлийн эрх зүйн байдлыг нь илэрхийлэхийн тулд хэрэглэх, 

итгэмжлэлийн байгууллагаас олгосон таних тэмдэг 

итгэмжлэлийн  тэмдэг 

итгэмжлэгдсэн ТҮБ(ууд) итгэмжлэлийн хүрээнд хийгдсэн сорилт, шалгалт тохируулга, 
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баталгаажуулалт, хяналтын ажлын үр дүнг баталгаажуулахаар хэрэглэх итгэмжлэлийн 

байгууллагаас олгосон дардас 

итгэмжлэлийн хүрээ 

итгэмжлүүлэхээр зорьж байгаа эсвэл итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний онцлог үйлчилгээ 

итгэмжлэлийг түдгэлзүүлэх 

итгэмжлэлийн хүрээг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн тодорхой хугацаагаар итгэмжлэлийг 

хүчингүй болгох үйл явц  

итгэмжлэлийг цуцлах 

итгэмжлэлийг бүхэлд нь хүчингүй болгох үйл явц 

эрх бүхий гарын үсэг зурагч 

итгэмжлэлийн таних тэмдэг бүхий гэрчилгээ, тайлан дээр гарын үсэг зурахаар итгэмжлэгдсэн 

ажилтан. 

магадлах шалгалт 

итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь итгэмжлэлийн шаардлага, шалгуурыг үргэлжлүүлэн  биелүүлж буйг 

хөндлөнгөөс  ажиглан хянах, дахин үнэлгээнээс бусад багц үйл ажиллагаа 

дахин үнэлгээ 

итгэмжлэлийг үргэлжлүүлэх боломжтой эсэхийг тодорхойлохоор итгэмжлэлийн хугацаа 

дуусахаас өмнө итгэмжлэлийн байгууллагаас явуулах үнэлгээ 

итгэмжлэлийн гэрчилгээ 

ТYБ итгэмжлэгдсэн болохыг баталж итгэмжлэлийн байгууллагаас итгэмжлэгдсэн 

байгууллагад олгох бичиг, хавсралтын хамт  

бүртгэлийн дугаар 

итгэмжлэлийн байгууллагаас итгэмжлэгдсэн ТҮБ-д өгөх тусгай код. 

 

5. ИТГЭМЖЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БЭЛГЭ ТЭМДЭГ 

5.1 Итгэмжлэлийн байгууллагын бэлгэ тэмдэг нь 1-р хавсралтад үзүүлсэн загвартай байна. 

Бэлгэ тэмдгийн дэвсгэр өнгө нь хөх (C 100%, M 060%, Y 000%, K 000%), соѐмбоны өнгө нь 

шар (C 000%, M 015%, Y 100%, K 000%) болон MNAS, Accreditation system гэсэн үгнүүд 

цагаан өнгөтэй байна. Бэлгэ тэмдгийг загварын дагуу томруулах буюу багасган хэрэглэж 

болох ба 1.5:1-ийн харьцаатай байна. 

5.2 Итгэмжлэлийн байгууллага нь өөрийн бэлгэ тэмдгийг хэвлэл мэдээлэл, гэрчилгээ, баримт 

бичиг, албан бичиг, сурталчилгаа,  электрон баримт бичиг, вэбсайт дээр хэрэглэж болно.   

6. ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТАНИХ ТЭМДЭГ 
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6.1 Итгэмжлэлийн байгууллагаас итгэмжлэгдсэн ТҮБ-д олгогдох таних тэмдэг нь 

итгэмжлэлийн бэлгэ тэмдэг,  бүртгэлийн дугаар, холбогдох стандартын тэмдэглэгээнээс 

бүрдэнэ. Таних тэмдгийг 2-р хавсралтад заасан загварын дагуу томруулах буюу багасгаж 

хэрэглэж болох ба 1.6:1 харьцаатай байна.  

6.2 Итгэмжлэгдсэн ТҮБ-ын бүртгэлийн дугаар нь дараах хэлбэртэй байна. Үүнд: 

 TLххх үсгээр итгэмжлэгдсэн сорилтын лаборатори; 

 CLxxx үсгээр итгэмжлэгдсэн шалгалт тохируулгын лаборатори; 

 PCxxx үсгээр итгэмжлэгдсэн бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллага, 

 MSCxxx үсгээр итгэмжлэгдсэн тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллага; 

 IBxxx үсгээр итгэмжлэгдсэн хяналтын байгууллага; 

 MLxxx үсгээр итгэмжлэгдсэн эмнэлгийн лаборатори 

 РТРxxx үсгээр итгэмжлэгдсэн ур чадварын сорилт зохион байгуулагч лаборатори;  

6.3 Итгэмжлэлийн таних тэмдгийн эзэмшигч нь итгэмжлэлийн байгууллага байх ба 

итгэмжлэгдсэн ТҮБ  түүнийг  зөвхөн итгэмжлэлийн тодорхой хүрээнд, хүчинтэй хугацаанд 

хэрэглэх эрхтэй.  

6.4 Итгэмжлэлийн таних тэмдгийг итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь өөрийн тайлан/гэрчилгээ, дотоод 

баримт бичиг, сурталчилгааны материал, электрон баримт бичиг, вэбсайт  дээр хэрэглэж 

болно. 

6.5 Итгэмжлэлийг түдгэлзүүлсэн, цуцалсан, гэрчилгээний хугацаа дууссан тохиолдолд 

итгэмжлэлийн таних тэмдэг хэрэглэхийг хориглоно.   

 

7. ИТГЭМЖЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТЭМДЭГ (ДАРДАС) 

7.1 Итгэмжлэлийн хүрээнд хийсэн сорилт, шалгалт тохируулга, баталгаажуулалт, хяналтын 

үр дүнг баталгаажуулах зорилгоор Итгэмжлэгдсэн ТҮБ-д тэмдэг эзэмшүүлнэ.   

7.2 Итгэмжлэгдсэн ТҮБ тэмдгийг итгэмжлэлийн таних тэмдэг бүхий тохирлын үнэлгээний үр 

дүнгийн хуудсан дээр хэрэглэнэ.  

7.3 Итгэмжлэлийн тэмдэг дээр “Итгэмжлэгдсэн сорилт/шалгалт тохируулгын лаборатори, 

баталгаажуулалт/хяналтын байгууллага” гэсэн бичиг байх бөгөөд TL00х.., CL00х.., PC00х.., 

IB00х.. гэх мэтээр дугаарлана. Итгэмжлэгдсэн байгууллагын бүртгэлийн дугаарыг хх..-ийн 

оронд бичнэ. 

 

8. ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТАНИХ ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГ БҮХИЙ ТАЙЛАН, ГЭРЧИЛГЭЭГ 
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ГАРГАХ 

8.1 Итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь зөвхөн итгэмжлэлээр тогтоосон хүрээнд хүчин төгөлдөр үйлчлэх 

хугацаанд итгэмжлэлийн таних тэмдэг бүхий гэрчилгээ, тайлан хэвлэж, тэмдгээр 

баталгаажуулна. 

8.2 Итгэмжлэлийн таних тэмдэг, тэмдгийг ашиглан электрон буюу цаасан хэлбэрээр тайлан 

гаргах, гэрчилгээний загварыг итгэмжлэлийн байгууллагатай тохиролцсоны дагуу батлах 

бөгөөд агуулга нь холбогдох стандартын шаардлагад нийцсэн байна.     

8.3 Итгэмжлэлийн таних тэмдэг, тэмдэг бүхий гэрчилгээ, тайланг  итгэмжлэлийн 

байгууллагаас хүлээн зөвшөөрсөн эрх бүхий ажилтан баталгаажуулсан байна.    

8.4 Тайлан, гэрчилгээнд илэрхийлсэн сорилт, хэмжил, хяналтын үр дүн нь итгэмжлэлийн 

хүрээний тодорхойлолтод ороогүй тохиолдолд  итгэмжлэлийн таних тэмдэг, тэмдэг  

хэрэглэхгүй. Хэрэв тайлан, гэрчилгээнд итгэмжлэгдээгүй хүрээг оруулах бол энэ тухай 

тэмдэглэсэн байна. 

 

9. ХАВСРАН ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ҮР ДҮНГ ИЛЭРХИЙЛЭХЭД ИТГЭМЖЛЭЛИЙН 

ТАНИХ ТЭМДЭГ, ТЭМДГИЙГ АШИГЛАХ 

9.1 Итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь аливаа хавсран гүйцэтгэгчийн үр дүнг гэрчилгээ, тайланд оруулах 

тохиолдолд үйлчлүүлэгчдээ урьдчилан мэдэгдэж, зөвшөөрөл авсан байна.  

9.2 Хавсран гүйцэтгэгч нь тухайн ажлаар итгэмжлэгдсэн бол хавсран гүйцэтгүүлсэн ажлыг 

итгэмжлэлийн таних тэмдэг, тэмдэгтэй гэрчилгээ, тайлан дээр хэвлэж болно.  

9.3 Хавсран гүйцэтгэгч нь тухайн хүрээгээр итгэмжлэгдээгүй тохиолдолд итгэмжлэгдсэн ТҮБ 

энэхүү баримт бичгийн 8.4 дугаар зүйлд нийцүүлэн хавсран гүйцэтгэгчийн үр дүнг 

итгэмжлэлийн таних тэмдэг, тэмдэг бүхий гэрчилгээ, тайланд оруулж болно.  

9.4 Гэрчилгээ, тайланд хавсран гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнг оруулах тохиолдолд ямар үр дүн 

нь хавсран гүйцэтгэгчийнх болохыг тодорхой зааглаж өгөх шаардлагатай.  

 

10. САНАЛ, ТАЙЛБАР,  БУСАД МЭДЭГДЛИЙГ ГЭРЧИЛГЭЭ, ТАЙЛАНД ОРУУЛАХ 

10.1 Итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь санал, тайлбар бусад мэдэгдлийг илэрхийлэхийг итгэмжлэлийн 

байгууллага нь зөвшөөрнө.  

10.2 Энэхүү  санал, тайлбар нь итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтод хамааралтай үнэн 

зөв байх шаардлагтай.   

10.3 Санал, тайлбар  бичих эрх бүхий ажилтныг томилсон байх ѐстой.  
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11. ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТАНИХ ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГ БҮХИЙ ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН 

ГЭРЧИЛГЭЭ, ШОШГО ОЛГОХ 

11.1 Итгэмжлэгдсэн шалгалт тохируулгын лабораторийн гаргаж байгаа гэрчилгээнд шалгалт 

тохируулгын үр дүнтэй холбоотой хэмжлийн тодорхой бус байдлыг зохих ѐсоор тооцож 

оруулсан байна.  

11.2 Итгэмжлэлийн таних тэмдэг, тэмдэг бүхий шалгалт тохируулга хийсэн  хэмжих 

хэрэгслийн шошгонд дараахь мэдээлэлийг оруулна: 

a) итгэмжлэлийн байгууллагын таних тэмдэг; 

b) итгэмжлэгдсэн шалгалт тохируулгын лабораторийн нэр, итгэмжлэлийн 

гэрчилгээний бүртгэлийн дугаар; 

c) багажийн тодорхойлолт; 

d) шалгалт тохируулга хийсэн огноо 

e) шалгалт тохируулгын гэрчилгээний иш таталт. 

 

12. СУРТАЛЧИЛГАА, ХЭВЛЭЛ ДЭЭР ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТАНИХ ТЭМДГИЙГ 

ХЭРЭГЛЭХ  

12.1 Итгэмжлэгдсэн ТҮБ дараахь материалууд дээр итгэмжлэлийн таних тэмдгийг  хэрэглэж 

болно. 

a) хэвлэл, сурталчилгааны материал; 

b) танилцуулга, байгууллагын хэвлэл; 

c) техникийн өгүүлэл; 

d) ажлын тайлан г.м. 

12.2 Итгэмжлэгдсэн ТҮБ-ын итгэмжлэлийн тухай мэдэгдэл нь зөвхөн итгэмжлэлийн 

хүрээгээр тогтоосон сорилт, шалгалт тохируулга, баталгаажуулалт, хяналтын ажилд 

хамааралтай.  

12.3 Итгэмжлэлийн таних тэмдгийг болон мэдэгдлийг бүтээгдэхүүн, дээж сорьцод 

хавсаргахгүй.   

 

13. ИТГЭМЖЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БЭЛГЭ ТЭМДЭГ, ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТАНИХ 

ТЭМДЭГ, ТЭМДЭГ, ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫГ БУРУУГААР 

ХЭРЭГЛЭХИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ 
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13.1 Итгэмжлэгдсэн ТҮБ итгэмжлэлийн таних тэмдэг, тэмдэг болон эрх зүйн байдлыг 

буруугаар ашигласан тохиолдолд итгэмжлэлийг түдгэлзүүлэх, цуцлах зэрэг арга хэмжээ авна.   

13.2 Итгэмжлэгдээгүй тохирлын үнэлгээний байгууллага итгэмжлэлийн таних тэмдэг, тэмдэг 

хэрэглэхгүй ба хэрэв ашигласан тохиолдолд  холбогдох хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 

хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.  

13.3 ТҮБ-ын итгэмжлэлийг түдгэлзүүлсэн, цуцалсан тохиолдолд итгэмжлэлийн таних тэмдэг, 

тэмдэг ба мэдэгдлийг  хэрэглэхээ  зогсоож ажлын 5 хоногийн дотор багтаан Итгэмжлэлийн 

байгууллагад буцааж өгнө.  

13.4 Итгэмжлэлийн байгууллагын зөвшөөрсөн гарын үсэг зурагч эзгүй байх тохиолдолд  

түүнийг орлох хүнийг томилох ба эсвэл шинээр гарын үсэг зурагч томилохоор итгэмжлэлийн 

байгууллагад хандаж болно.    

 

14. ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ХЭРЭГЛЭХ, ЗОХИЦУУЛАХ 

14.1 Итгэмжлэлийн байгууллага итгэмжлэгдсэн ТҮБ-д олгох итгэмжлэлийн гэрчилгээ, 

түүний хавсралтыг Монгол хэлээр хэвлэх ба шаардлагатай  тохиолдолд Англи хэлээр хэвлэж 

болно.  

14.2 Итгэмжлэгдсэн ТҮБ-ын нэр, хаяг, эсвэл итгэмжлэлийн байгууллагын итгэмжлэлийн 

шаардлага өөрчлөгдсөн болон бусад өөрчлөлтүүд орсон бол итгэмжлэлийн байгууллага 

гэрчилгээг хянаж үзээд, баталсны дараа дахин хэвлэнэ. Итгэмжлэгдсэн байгууллагын 

итгэмжлэлийн хүрээ өргөжсөн буюу багассан, эсвэл аливаа өөрчлөлт орсон бол 

итгэмжлэлийн байгууллага хавсралт нэмэх, эсвэл хуучин гэрчилгээний хавсралтыг авч оронд 

нь шинэ хавсралт хэвлэнэ.  

14.3 Тохирлын үнэлгээний байгууллагын итгэмжлэлийг түдгэлзүүлсэн, цуцалсан, 

гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа дууссан тохиолдолд итгэмжлэгдсэн тухай мэдээлэл, 

сурталчилгааг зогсооно.  

14.4 Итгэмжлэлийн байгууллага итгэмжлэгдсэн ТҮБ-д  магадлах шалгалт, дахин үнэлгээ, 

санал гомдлын мөрөөр үзлэг хийхдээ итгэмжлэлийн таних тэмдэг, тэмдгийн ашиглалтад 

хяналт тавина. Итгэмжлэгдсэн ТҮБ  итгэмжлэлийн гэрчилгээ, түүний хавсралтыг буруугаар 

ашиглах, итгэмжлэгдсэн эрх зүйн байдлын талаар хэрэглэгчдийг төөрөгдөлд оруулах 

байдлаар илэрхийлсэн бол анхааруулах, итгэмжлэлийг түдгэлзүүлэх, цуцлах зэрэг  арга 

хэмжээг авна.  
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ХАВСРАЛТ 1 

 

Итгэмжлэлийн бэлгэ тэмдэг (лого)-ийн загвар 
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ХАВСРАЛТ 2 

Итгэмжлэлийн таних тэмдгийн загвар 

Сорилт Шалгалт тохируулга 

  
  

Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт Тогтолцооны баталгаажуулалт 

  
  

Хяналт Эмнэлгийн лаборатори 

  
  

Ур чадварын сорилт  

 

 

 
 


