


МОНГОЛЫН УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦОО 

ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВ  
Баримт бичгийн No: MNAS AP01  Нэгж дамжуулалтын бодлого 

Хэвлэсэн огноо: 03.11.2015 Өөрчлөлт No: 01 Хуудас:  2/5 Өөрчлөлтийн огноо: 25.01.2021 
ЦАХИМ ХУВЬ. ЦАХИМААС ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТГҮЙ ХУВЬ 

 

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН БҮРТГЭЛ  
 

д/д Өөрчлөлт 
No. 

Хуудас 
No. Өөрчлөлт оруулсан шалтгаан 

01 1 Бүх  Үндэсний Итгэмжлэлийн Төв  болж шинэчлэгдэн зохион 
байгуулагдсантай холбогдуулан мэдээлэл шинэчлэв. 
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АГУУЛГА 
 

№ Бүлэг  
Хуудас 

№ 

 Өөрчлөлтийн бүртгэл 2 

 Агуулга 3 

1 Хамрах хүрээ 4 

2 Шалгалт тохируулгын лабораторийн нэгж дамжуулалтын бодлого 4 

3 Сорилтын лабораторийн нэгж дамжуулалтын бодлого 4 
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НЭГЖ ДАМЖУУЛАЛТЫН БОДЛОГО 
 

MNAS AP01 
 
1 Хамрах хүрээ  
 
Энэ баримт бичиг нь MNAS-ийн нэгж дамжуулалтын бодлогыг тодорхойлно. Энэ баримт 
бичигт ашигласан “шалгалт тохируулгын лаборатори”, “шалгалт тохируулгын үйлчилгээ 
үзүүлэгч” зэрэг нэр томъёо нь шалгалт тохируулгын үйлчилгээ үзүүлэгчид дотоод, 
гадаадын этгээдэд ижил хамаарна.  
 
 
2 Шалгалт тохируулгын лабораторийн нэгж дамжуулалтын бодлого 
 
Лабораторид ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмж нь олон улсын нэгжийн СИ системийн нэгж 
дамжуулалтыг хангаж байхаар шалгалт тохируулгад хамрагдсан хаяг, шошготой байна. 
Нэгж дамжуулалтыг хангахын тулд дараах байдлаар шалгалт тохируулга хийсэн байна. 
Үүнд:  
 

− Үндэсний хэмжил зүйн байгууллага (СХЗГ-ын Хэмжил зүйн эталон хариуцсан нэгж)  
− Эрх бүхий хэмжил зүйн байгууллага. 
− Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрт нэгдсэн итгэмжлэлийн байгууллагаар 

итгэмжлэгдсэн шалгалт тохируулгын лаборатори (ILAC, APAC, EA гэх мэт) 
− СИ системийн нэгж дамжуулалттай, CIPM болон CGPM-ийн шаардлага хангасан 

хэмжлийн чадамж бүхий анхдагч эталоноос шууд нэгж дамжуулсан. 
 
Хэмжил зүйн байгууллага энэ төрлөөр хэмжлийн эталонгүй, нэгж дамжуулалтыг хангах 
боломжгүй эсхүл тохиромжгүй тохиолдолд MNAS-аас итгэмжлэгдсэн лаборатори нь 
хүлээн зөвшөөрөхүйц, өргөн хэрэглэгддэг эталонтой харьцуулалт хийж болно. 
  
3 Сорилтын лабораторийн нэгж дамжуулалтын бодлого  
 
Доорх аргын аль нэгээр нэгж дамжуулалтыг хангах боломжтой. Үүнд:  
 
1 Лабораториуд нь тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгыг СХЗГ-аар эсхүл бусад 
үндэсний хэмжилзүйн хүрээлэнгээр шууд хийлгэж болно. Эсхүл, аттестатчилагдсан 
стандартчилсан загварыг (Стандартчилсан загвар) үйлдвэрлэгчээс эсхүл бусад үндэсний 
хэмжилзүйн байгууллагаас авч хэрэглэж болно. 
 
2 Доорх тохиолдолд  лаборатори нь өөрийн тоног төхөөрөмжид шалгалт тохируулга 
хийж  болно. Үүнд:  
 
тохиромжтой нэгж дамжуулалт бүхий стандартчилсан загвар эсхүл багаж ашиглаж байгаа; 
 
ажилтнууд нь шалгалт тохируулгын үйл явц, журмын талаар зохих мэдлэгтэй; 
 
лабораторийн шалгалт тохируулгын журмуудыг баримтжуулж, шалгалт тохируулга хийсэн 
бүртгэлийг хадгалдаг;  
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лабораториуд нь нэгж дамжуулалт  бүхий стандартчилсан загварыг зохистойгоор ашиглаж, 
MNAS-ийн шалгуурт нийцэхүйцээр дотооддоо шалгалт тохируулга хийх боломжтой.  
 
3  ISO/IEC 17011 (Тохирлын үнэлгээний байгууллагыг итгэмжлэх итгэмжлэлийн 
байгууллагад тавигдах ерөнхий шаардлага) стандартын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг, 
ILAC эсхүл бүс нутагт хүлээн зөвшөөрөгдсөн хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн 
итгэмжлэлийн байгууллагаас ISO/IEC 17025 стандартын шаардлага ханган итгэмжлэгдсэн 
шалгалт тохируулгын үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаас шалгалт тохируулгын үйлчилгээ 
авч болно. Өөрөөр хэлбэл MNAS-аас итгэмжлэгдсэн сорилтын лабораториуд нь шалгалт 
тохируулгын үйлчилгээ үзүүлэгчээ дээр заасан шаардлагад нийцэж буй эсэхийг нягтлах, 
итгэмжлэлийн гэрчилгээнийх нь хуулбарыг хадгалж байвал зохино.  
 
4 Хэмжил зүйн байгууллага энэ төрлөөр хэмжлийн эталонгүй, нэгж дамжуулалтыг 
хангах боломжгүй эсхүл тохиромжгүй тохиолдолд MNAS-аас итгэмжлэгдсэн лаборатори 
нь хүлээн зөвшөөрөхүйц, өргөн хэрэглэгддэг эталонтой харьцуулалт хийж болно. Жишээ 
нь: хатуулгийн хэд хэдэн өргөн хэрэглэгддэг эталон бий, гэхдээ эталон бүрийн хэмжил зүйн 
үр дүн өөр байдаг. Тиймээс оролцогч бүх талууд зөвшөөрөхүйц эталоныг сонгох нь чухал.  
 
Олон улсын хэмжлийн нэгжийн системийн илэрхийллийг бусад хэмжлийн нэгж рүү, 
тухайлбал: инч, паунд руу хөрвүүлэх шаардлага гарч болно. Ийм тохиолдолд лаборатори 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн эталон эх сурвалжийг ашиглах үүрэгтэй.  
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