
1 
 

           
IAF (INTERNATIONAL ACCREDITATION FORUM-ОЛОН УЛСЫН 

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ФОРУМ)-ЫН MLA (MULTI LATERAL RECOGNITION 
ARRANGEMENT-ОЛОН ТАЛТ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ ХЭЛЭЛЦЭЭР)-ИЙН 
ТЭМДГИЙГ АШИГЛАХ ТУХАЙ ЛИЦЕНЗИЙГ ЭЗЭМШИГЧ ҮНДЭСНИЙ 
ИТГЭМЖЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТОХИРЛЫН 

ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГА (ТҮБ)-ТАЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭ  
 

1.  Олон улсын итгэмжлэлийн форум (IAF) нь IAF MLA тэмдэг буюу Олон талт 
хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрийн барааны тэмдгийг эзэмшигч болно.     

2.  IAF MLA-ын гишүүн, Монгол улсын итгэмжлэлийн байгууллага, MNAS (хаяг: 
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А, Улаанбаатар, 13343) нь IAF MLA тэмдэг хэрэглэх 
эрхийг бусдад шилжүүлэхгүй, хэрэглэхийг албадахгүй бөгөөд IAF MLA-ын 
Гишүүнчлэл болон IAF-ын гишүүн итгэмжлэлийн байгууллага байх эрхээ 
хадгалахын тулд IAF-аас MLA гишүүнтэй байгуулсан гэрээнд заасан нөхцөл, 
хязгаарлалтыг хатуу дагаж мөрдөнө.   

ТАЙЛБАР: IAF-ын гишүүн болон итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь IAF-ын таних тэмдгийг ямар нэгэн 
зөвшөөрөлгүйгээр баримт бичигт хэрэглэхийг хориглоно. IAF-ын таних тэмдгийг   зөвхөн 
IAF-ын Зөвлөл, Нарийн бичгийн дарга нарын газраас зөвшөөрсөн IAF-ын албан ёсны 
баримт бичигт хэрэглэнэ.   

3.  IAF MLA-ын гишүүн, үндэсний итгэмжлэлийн байгууллага MNAS-аас эрх 
олгосноор итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллага (албан есны 
шуудангийн хаяг) нь IAF MLA тэмдгийг үндэсний итгэмжлэлийн тэмдэгтэй 
хослуулан хэрэглэж, дор заасан нөхцлийг дагаж мөрдөнө.  

4.  Үндэсний итгэмжлэлийн байгууллага, MNAS нь итгэмжлэгдсэн тохирлын 
үнэлгээний байгууллага (ТҮБ)-д IAF MLA тэмдгийг тус байгууллагын  
итгэмжлэгдсэн үндсэн буюу дэд хамрах хүрээнд нь хэрэглэхийг зөвшөөрч, энэхүү 
гэрээг батлагдсан өдрөөс эхлэн дараах нөхцөл, хязгаарлалтын дагуу олгоно. 
Үүнд:        

(a)   Итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь IAF MLA тэмдгийг “IAF MLA тэмдэг хэрэглэх 
ерөнхий зарчим. IAF ML 2” журамд заасны дагуу зөвхөн үндэсний 
итгэмжлэлийн байгууллагын таних тэмдэгтэй хослуулан хэрэглэх ба энэ нь 
MNAS-ын IAF MLA-д нэгдэн, зөвшөөрөгдсөн үндсэн буюу дэд хамрах 
хүрээнд нийцсэн байна.  

(b)  Итгэмжлэлийн байгууллага MNAS нь IAF-аас MLA тэмдэг хэрэглэх 
эрх авсан хувийг хуулбарлан IAF MLA тэмдгийг хувилж олшруулах бөгөөд 
дараах үзүүлэлтийн дагуу хэвлэж хэрэглэнэ. Үүнд: 

i)  хар ба цагаан эсвэл өнгөний Pantone 2747 (хар хөх) ба 299 
(цайвар хөх) байх,  

ii) дэвсгэр өнгөнөөс тод ялгарч байх, 

iii) IAF MLA тэмдгийн өргөн 20 мм-ээс багагүй, дижитал медиа нь 
75 пиксел байх, мөн тэмдгийн бүх үг тод ялгарч  байхаар хэвлэнэ. 

(c) Лого тэмдэг хэрэглэх зөвшөөрлийг өөр зориулалтаар хэрэглэхгүй; 

(d) Итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь IAF MLA тэмдгийг хэрэглэх эрхийг бусдад 
шилжүүлэхгүй; 

 

 

 



2 
 

 

 

e)  Лиценз эзэмшигч болох MNAS-ын итгэмжлэлийн тэмдэг, 
итгэмжлэгдсэн ТҮБ-ын нэр, лого нь ижил хэмжээтэй, нэг хуудсан дээр 
зэрэгцээ байдлаар хэвлэж хэрэглэнэ. 

ТАЙЛБАР: Баримт бичиг нь ямар ч хэлбэр, төрөлтэй байж болно. 

(f)  Итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь IAF MLA-ын гишүүн болох MNAS-аас өгсөн 
зааварчилгааны дагуу IAF MLA тэмдгийг холбогдох стандарт, хэрэглэх 
нөхцөл, зааврын дагуу хэрэглэнэ; 

(g)  Лиценз эзэмшигч MNAS эсвэл IAF-аас шаардсан тохиолдолд 
итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь IAF MLA тэмдгийг хэрхэн хэрэглэж байгааг 
танилцуулах үүрэгтэй; 

(h)  Итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь IAF MLA тэмдгийг өөрийн баталгаажуулсан 
байгууллагад хэрэглүүлэхийг зөвшөөрөхгүй;  

(i)  Итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь өөрөө эсвэл баталгаажуулсан байгууллагууд 
нь IAF MLA тэмдгийг буруугаар хэрэглэх, эсвэл ямар нэг байдлаар буруу иш 
таталт хийхээс сэргийлж, хяналт тавина; 

(j)  Итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь IAF MLA тэмдгийг өмчлөх эрхгүй, түүнчлэн 
ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллахаа хүлээн зөвшөөрсөн байна; 

(k)  Итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь IAF MLA тэмдгийн нууцлал буюу түүнийг 
хамгаалах зорилгоор лиценз эзэмшигч болон IAF-тай хамтран ажиллахыг 
зөвшөөрнө; 

(l)  Итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь IAF MLA тэмдгийг зүй бусаар ашиглахгүй 
бөгөөд IAF-ын эрх, үүрэгт шууд болон шууд бусаар халдахгүй байна. 

 
5.  IAF MLA тэмдэг хэрэглэх тухай гэрээг дараах тохиолдолд дуусгавар 
болгоно. Үүнд:  

(a) Талуудын харилцан тохиролцсон үед; 

(b) IAF MLA-ын гишүүн, лиценз эзэмшигч нь энэхүү гэрээний нөхцлийг 
хангаагүй аливаа тохиолдолд; 

(c)  Итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллагын итгэмжлэлийг 
MNAS-аас хүчингүй болгосон даруйд;  

(d)  IAF-ын гишүүн эсвэл лиценз эзэмшигчийн IAF MLA эсвэл IAF-ын 
гишүүнчлэлийн эрх дуусгавар болсон даруйд; 

(e)  MNAS (Лиценз эзэмшигч) болон IAF-ын хооронд IAF MLA тэмдэг 
хэрэглэх тухай гэрээг цуцласан даруйд; 

(f) MNAS (Лиценз эзэмшигч) нь итгэмжлэгдсэн ТҮБ-д зөвлөсний дагуу 
эсвэл 

(g) IAF-аас итгэмжлэгдсэн ТҮБ-д зөвлөсний дагуу;  
 

6.  Итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь энэхүү гэрээний дагуу IAF, түүний захирал, 
албан тушаалтан, ажилтан, эрх бүхий төлөөлөгч, түүний дотор лиценз 
эзэмшигч буюу IAF MLA-ын гишүүн, үндэсний итгэмжлэлийн байгууллагыг 
оролцуулан гэрээг зөрчсөн, эсвэл гэрээнд заасан шаардлагыг зөрчсөнөөс 
үүсэх аливаа нэхэмжлэл, төлбөр, хэрэгцээ шаардлага, үйл явц, үйл 
ажиллагаанаас үүссэн бүхий л зардлыг (гэрээнд хүлээсэн төлбөрийг 
оролцуулан) нөхөн төлөх үүрэгтэй. 
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Энэхүү гэрээг ...........................................................................(ТҮБ-ын нэр) MNAS–аас 
итгэмжлэгдсэн (......................................................................) хамрах хүрээнд IAF 
MLA тэмдгийг үндэсний итгэмжлэлийн байгууллага MNAS-ын тэмдэгтэй хослуулан 
хэрэглэхээр байгуулав.   
 
 
 
 
Гэрээний талууд: 
 
 
 
 
 

 
                                         (ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ 

БАЙГУУЛЛЛАГЫГ ТӨЛӨӨЛЖ)  
 
 

……………………………………………………………………………………… 
(ГАРЫН ҮСЭГ)  

(НЭР) 

(АЛБАН ТУШААЛ)   

(ОГНОО) 

 
 
 
 
………………………………………………………………………………………  
 
 

(ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА 
MNAS-ЫГ ТӨЛӨӨЛЖ)  

 
 
 

……………………………………………………………………………………… 
(ГАРЫН ҮСЭГ)  

(НЭР)  

(АЛБАН ТУШААЛ)  

(ОГНОО) 
 
 
 

 


