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ОЛОН УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН 

ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН 
ТАНИХ ТЭМДГИЙГ ХАМТРАН  

АШИГЛАХ ГЭРЭЭ 
 
 
 

 
Зөвшөөрөл олгогч: 
Үндэсний итгэмжлэлийн төв 
/лизенз эзэмшигч/ 
 
 
 
Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот 
Энх тайваны өргөн чөлөө-46А   
Улаанбаатар 13343 
Харилцах утас: 51-263689 
Имэйл хаяг: info@mnas.gov.mn 
 
 
 
 
Хамтран эзэмшигч:  
................................ 
/Хамтран эзэмших гэрээт байгууллага/ 
 
Хаяг:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ОГНОО: 
 

20....ОНЫ ......САРЫН ......-НЫ ӨДӨР 
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БАТЛАВ.  
ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН 
ТӨВИЙН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ 
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ 

 БАТЛАВ.  
“.......................................” ХХК-ИЙН 
ЗАХИРАЛ   

 
С.СОРОНЗОНБОЛД 

  
..............................                                                                                                                                               

 
 

ОЛОН УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХАМТЫН  
АЖИЛЛАГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИХ ТЭМДГИЙГ  

ХАМТРАН АШИГЛАХ ГЭРЭЭ 
 
 

20....._оны …  сарын … -ны өдөр 
 

    Дугаар   ……… / ……… Улаанбаатар хот 

 
ОРШИЛ 

 
Доорхи тэмдэг нь ILAC MRA (Mutual Recognition Arrangement-Харилцан хүлээн зөвшөөрөх 
хэлэлцээр)-ийн таних тэмдэг болно. 
 

 
 
Хамтран эзэмшигч нь ашгийн бус зорилгоор ILAC-MRA таних тэмдгийг ашиглана.  

 
 

Нэг. ЗОРИЛГО 
 

Энэхүү гэрээний зорилго нь дээр харуулсан ILAC-MRA таних тэмдгийг зөвшөөрөл 
олгогчийн таних тэмдгийн хамт (хосолсон тэмдэг) эзэмшин хэрэглэхэд оршино. Зөвшөөрөл 
олгогч нь ILAC-MRA таних тэмдгийг хэрэглэх эрхийг хүчингүй болгох эрхтэй. 
 
 

Хоёр. ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ 
 

Зөвшөөрөл олгогч нь хамтран эзэмшигчид хосолсон тэмдгийг итгэмжлэлийн гэрчилгээний 
хүчинтэй хугацаанд хэрэглэхийг зөвшөөрнө. 
 
Доор үзүүлсэн жишээний дагуу хосолсон тэмдгийг хэрэглэх бөгөөд таних тэмдгүүд нь 
хэмжээний хувьд ижил харьцаатай байна. 
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Хамтран эзэмших гэрээт байгууллага нь лабораторийн ХХЗХ-ийн хосолсон таних тэмдгийн 
загвараа лиценз эзэмшигчид танилцуулах үүрэгтэй бөгөөд лиценз эзэмшигчээс албан ёсоор 
зөвшөөрөл олгох хүртэл ашиглахыг хориглоно. 

 
 

Гурав. ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА 
 

Хамтран эзэмших гэрээт байгууллага нь ХХЗХ-ийн хосолсон таних тэмдгийг энэхүү 
гэрээний 4-т заасан эрх, үүргийн дагуу ашиглахаа мэдэгдэх бөгөөд лиценз эзэмшигчийн нэр 
хүндэд харшлах үйл ажиллагаанд ашиглахгүй байхыг хариуцна.  
 
Лиценз эзэмшигч нь ХХЗХ-ийн хосолсон таних тэмдгийг хамтран эзэмших гэрээт 
байгууллага хэрэглэх байдалд магадлах хяналт хийх эрхтэй. 
 
 

Дөрөв. ТАЛУУДЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ 
 

Хэрэв Хамтран эзэмших гэрээт байгууллага нь онцгой эрхийн дагуу хүлээсэн үүргийг 
биелүүлэн ХХЗХ-ийн хосолсон таних тэмдгийг хэрэглээгүй тохиолдолд, лиценз эзэмшигч 
нь ILAC-MRA таних тэмдгийг ашиглах эрхийг шууд цуцлах эрхтэй. Гарч болзошгүй үр 
дагаварт лиценз эзэмшигч хариуцлага хүлээхгүй. 
 
Түүнчлэн Лиценз эзэмшигч нь өөрийн цахим хуудсанд лиценз Хамтран эзэмших гэрээт 
байгууллага нь ILAC-MRA таних тэмдгийг хэрэглэх гэрээг зөрчсөн талаар мэдээлэл тавих 
эрхтэй.  
 
Хэрэв ILAC-MRA таних тэмдгийн лицензийн гэрээг гуравдагч этгээд зөрчсөн байвал 
энэхүү гэрээний талууд нэн даруй харилцан мэдэгдэх үүрэгтэй. Талууд энэхүү гуравдагч 
этгээдийн үйлдсэн үйлдэлд эсрэг арга хэмжээг хамтран авч хэрэгжүүлнэ. Хэрэв Хамтран 
эзэмших гэрээт байгууллага нь холбогдох асуудлаар хуулийн дагуу шийдвэрлүүлэх бол 
эхлээд лиценз эзэмшигчид мэдэгдсэн байна. 
 

 
Тав. ТАНИХ ТЭМДГИЙГ ЭЗЭМШИХ 

 
Хамтран эзэмших гэрээт байгууллага нь ХХЗХ-ийн хосолсон тэмдгийг зөвхөн 
итгэмжлэгдсэн байгууллагын бүртгэлийн дугаарын хамт ашиглах үүрэгтэй.  
 
Лиценз эзэмшигч нь лабораторийн ХХЗХ-ийн хосолсон тэмдгийн ашиглалтыг энэхүү 
гэрээний хоёрдугаар заалтад заасан эрх, үүргийг дагуу хянах үүрэгтэй бөгөөд лиценз 
олгогчийн нэр хүндэд таагүй нөлөөлөх бүхий л үйл ажиллагааг таслан зогсоох үүрэгтэй. 
 
Хамтран эзэмших гэрээт байгууллага нь ILAC-MRA таних тэмдгийг зүй бусаар ашиглан, 
түүнээс үүдэн гарсан аливаа хохирлыг лиценз эзэмшигч нь хариуцахгүй. 
 

 
Зургаа. ГУРАВДАГЧ ЭТГЭЭДИЙН ҮҮРЭГ 

 
ХХЗХ-ийн хосолсон таних тэмдгийг ашиглах явцад лиценз эзэмшигчид гуравдагч этгээдээс 
ямар нэгэн шаардлага, санал гомдол ирвэл Хамтран ажиллах гэрээт байгууллагад нэн даруй 
мэдээлэх үүрэгтэй.  
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Хуулийн дагуу арга хэмжээ авах бол эхлээд бичгээр зөвшөөрөл авахыг шаардана. Лиценз 
эзэмшигч нь хуулийн дагуу авч байгаа бүхий л арга хэмжээнд оролцох эрхтэй. 
 
 

Долоо. НӨХӨН ТӨЛБӨР 
 

Хамтран ажиллах гэрээт байгууллага нь санаатайгаар ILAC-MRA таних тэмдгийг зүй 
бусаар ашигласан  эсвэл гэрээний нөхцөл, зүй заалтыг санаандгүй зөрчснөөс үүдэн лиценз 
эзэмшигчид хохирол учруулбал, лиценз эзэмшигч нь Хамтран ажиллах гэрээт 
байгууллагаас хохирлыг мөнгөн хэлбэрээр барагдуулахыг шаардах эрхтэй.  
 
Лиценз эзэмшигч нь Хамтран ажиллах гэрээт байгууллагад түүний хийсэн үйлдлийн талаар 
бичгээр анхааруулга өгөх бөгөөд Хамтран ажиллах гэрээт байгууллагын эсрэг хуулийн арга 
хэмжээ авахаас өмнө Хамтран эзэмших гэрээт байгууллага тухайн нөхцөл байдалд тайлбар 
буюу залруулах арга хэмжээ авахад зориулан 7 хоногийн хугацаа олгоно. 
 
Энэ хугацаанд Хамтран эзэмших гэрээт байгууллага нь лиценз эзэмшигчтэй хамтран 
ажиллаж, ILAC-MRA таних тэмдэг ашиглах гэрээний эрх, үүргийг зөрчлийг арилгах бүхий 
л арга хэмжээг авах үүрэг хүлээнэ. 
 
 

Найм. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА, ТӨЛБӨР 
 

Энэхүү гэрээ нь гарын үсэг зурсан өдрөөс хүчин төгөлдөр болох бөгөөд гэрээний хугацаа 1 
(нэг) жил байна. Хамтран эзэмших гэрээт байгууллага нь гэрээг цуцлах хүсэлт гаргаагүй 
тохиолдолд итгэмжлэлийн гэрчилгээний хүчинтэй хугацаанд гэрээний хугацаа автоматаар 
сунгагдаж, жил бүр хураамжийг төлсөн байна. 
 
Хамтран эзэмших гэрээт байгууллага нь “Итгэмжлэлийн ажил үйлчилгээний төлбөрийн 
хэмжээг батлах тухай” Монгол Улсын Шадар сайдын 2019 оны 03 дугаар сарын 27-ны 
өдрийн 23 дугаар тушаалыг үндэслэн Олон улсын итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны 
байгууллагын Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээрийн хүрээнд итгэмжлэлийн хосолсон 
тэмдгийг хэрэглэх дэд лицензийн жилийн төлбөр 1 700 000 (Нэг сая долоон зуун мянган) 
төгрөгийг төлнө.  
 
Цаашид дараах тохиолдолд гэрээ дуусгавар болно: 
 

1. Лиценз эзэмшигч: 
 

a. Төлбөрийн чадваргүй болох; 
b. Татан буугдсан; 
c. ОУЛИХАБ-ын ХХЗХ-ийн гишүүнчлэлээс татгалзсан;  

 
2. Хамтран эзэмших гэрээт байгууллага 

 
a. Төлбөрийн чадваргүй болох; 
b. Татан буугдсан; 
c. ХХЗХ-ийн хосолсон тэмдгийг зүй бусаар ашигласан. 
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Найм. ГЭРЭЭНИЙ ТУСГАЙ НӨХЦӨЛ 
 

Энэхүү гэрээний зарим нэг зүйл, заалт хүчингүй болсон эсвэл хүчингүй болох гэж буй 
тохиолдолд бусад зүйл, заалтууд хүчин төгөлдөр хэвээр үлдэх болно. 
 
Гэрээний талууд хамтын шийдвэрээр гэрээний зорилтод нийцүүлэн гэрээний хүчингүй 
болсон заалтуудыг орлуулан нэмж заалт оруулах нь аливаа хууль дүрмийг зөрчихгүй болно. 
 
 

Арав. ГЭРЭЭНИЙ БУСАД НӨХЦЛҮҮД 
 

Гэрээлэгч талууд гэрээнд гарын үсэг зурснаар гэрээ хуулийн дагуу хүчин төгөлдөр болно. 
 
Энэхүү гэрээнд 2 тал буюу Лиценз эзэмшигч, Хамтран эзэмших гэрээт байгууллага нар 
бичгээр өөрчлөлт оруулах эрхтэй бөгөөд гэрээ энэ хэлбэрээр хүчин төгөлдөр байх болно.  
 
Энэхүү гэрээ болон лиценз эзэмшигчийн эрх, үүргүүдийг Хамтран эзэмших гэрээт 
байгууллага нь бүрэн эсвэл хэсэгчлэн, шууд эсвэл шууд бусаар, хуулийн зохицуулалт хийх, 
өмчлөх, хянах эрхийг өөрчлөх, урьдчилан лиценз эзэмшигчийн бичгээр гаргасан 
зөвшөөрөлгүйгээр, эсвэл лиценз эзэмшигч нь зөвшөөрөл өгөхийг татгалзсан тохиолдолд 
эрх, үүргүүдийг оноох, шилжүүлэх, барьцаалах эрхгүй болно.  
 
Хэрэв зөвшөөрөлгүй эдгээр үйлдлийг хийсэн бол энэхүү гэрээ хүчингүй болно.  
 
Бүхий л мэдээ мэдээлэл, шаардлага, санал, гомдол зэрэг энэхүү гэрээтэй холбоотой бүх 
мэдээллийг бичгээр үйлдэх буюу хууль эрх зүйн хэмжээнд хүлээн авсан гэдгийг дараах 
тохиолдолд батална: хүлээж авсан он сар өдөр, биечлэн хүргэж ирсэн факс эсвэл 
шуудангаар явуулсныг нотлох баримт, шууд нөгөө талд хүргэж өгсөн. 
 
Гэрээний талууд энэхүү гэрээнээс үүсэх маргааныг хамтын ойлголцлын түвшинд 
шийдвэрлэхэд анхаарна. 
 

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: 
 
Хянасан:  
Ерөнхий нягтлан бодогч 
 

  
Хянасан:  
Ерөнхий нягтлан бодогч 

…………………………         /Б.Билигт/  ………………… /……………………/ 
 

Гэрээ эрх зүйн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн  
…………………… /……………………/ 
 

 Гэрээ эрх зүйн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтэн  
……………………/……………………/ 

 
Боловсруулсан:  
Үнэлгээний ажлын хэсгийн ахлагч 
 
……………………................ /…../ 
 

 Тохирлын үнэлгээний үр дүнг 
баталгаажуулан гарын үсэг зурах эрх 
бүхий ажилтан 
……………………/……………………/ 
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Хаяг: Энх тайваны өргөн чөлөө-46А   
Улаанбаатар 13343 
Харилцах утас: 51-263689 
Имэйл хаяг: info@mnas.gov.mn 
Данс: Төв төрийн сан банкны 
100900009013 тоот данс  
Регистрийн дугаар: 6604889 
Цахим хуудас: www.mnas.gov.mn 
 

 Хаяг: 
..................................................................
..................................................................
.................................. 
Харилцах утас: ......................... 
Имэйл хаяг: …………………… 
Регистрийн дугаар: ..................... 
Цахим хуудас: ………………… 
ТҮБ-ийн гэрчилгээний дугаар: ……… 
 

 


