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CT АНДАРТЧИ JIAJI, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН 
ГАЗРЫН ДАРГЫН 

ТУШААЛ

cJP /f оны 06 сарын өдөр Дугаар A j/W  Улаанбаатар хот

Итгэмжлэх тухай

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн 13, 14 дугаар зүйл, 
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8.2 дахь хэсгийг тус тус 
үндэслэн ТУШААХ нь:

% Мал эмнэлгийн сорилтын лабораторийн итгэмжлэлийн техникийн 
хорооны 2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлээр MNS 
ISO/IEC 17025:2007 стандартын шаардлагыг хангасан Баянхонгор аймгийн ХХААГ- 
ын Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лабораторийг энэ тушаалын 1 дүгээр, Дархан-Уул 
аймгийн ХХААГ-ын Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лабораторийг 2 дугаар 
хавсралтад заасан итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын дагуу сорилт 
гүйцэтгүүлэхээр 3 /гурав/, Дархан-Уул аймгийн “Тээвэр Дархан” ХК-ийн Мал 
эмнэлэг, ариун цэврийн лабораторийг 3 дугаар хавсралтад заасан итгэмжлэлийн 
хүрээний тодорхойлолтын дагуу сорилт гүйцэтгүүлэхээр 2 /хоёр/ жилийн 
хугацаатай тус тус итгэмжилсүгэй.

2. Баянхонгор, Дархан-Уул аймгийн ХХААГ, Дархан-Уул аймгийн “Тээвэр 
Дархан” ХК-тай байгуулсан гэрээний биелэлт, итгэмжлэгдсэн сорилтын 
лабораторийн ажлын чанарт хяналт тавьж ажиллахыг Итгэмжлэлийн газрын дарга 
/С.Ганцэцэг/-д даалгасугай.

3. Энэ тушаалыг гаргахад ашиг сонирхлын зөрчил үүсээгүй гэдгээ 
мэдэгдэхийг холбогдох албан тушаалтанд үүрэг болгосугай.
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Хуудас 1/3

Сорилтын
төрөл

Шинжлэгдэх 
бүтээгдэхүүн, 
объектын нэр

Тодорхойлогдох үзүүлэлт, 
шинж чанар, тэдгээрийн 
утгын хязгаар, алдааны 

нарийвчлал

Сорилт, туршилтын 
арга аргачлалын 
норматив,
техникийн баримт 
бичгийн жагсаалт

1 2 3 4
Мал
эмнэлгийн
ариун
цэврийн
шинжилгээ:

Малын түүхий 
сүү

-Цэвэршилтийн бүлэг 
-Нягт
-Нийт исгэлэн
-Тослог
-Шүвтэр
-Хольц /сод, гурил, ус/ 
-Хуурай бодис 
-Бруцеллёз

MNS 0440 :1983 
MNS 0453:1983 
MNS 0400-1983 
MNS 0399:1983 
MNS 2652:1978 
MNS 3504:1983 
MNS 3503:1983 
MNS 5198:2002

Исгэг цагаан 
идээ

-Нягт
-Нийт исгэлэн 
-Тослог
-Хольц /сод, гурил, ус/ 
-Хуурай бодис.чийг

MNS 0453:1983 
MNS 0400-1983 
MNS 0399:1983 
MNS 3504:1983 
MNS 3503:1983

Уурагт цагаан 
идээ

-Нийт исгэлэн 
-Тослог
-Хуурай бодис.чийг

MNS 0400.1983 
MNS 0399:1983 
MNS 3503:1983

Тослог цагаан 
идээ

-Нийт исгэлэн 
-Тослог 
-Хоолны давс 
-Хуурай бодис.чийг

MNS 0400-1983 
MNS 0399:1983 
MNS 2152:1983 
MNS 3503:1983

Мал амьтны 
түүхий мах

-Махны шинэлэг байдал 
-pH тодорхойлох арга 
-Өвчтэй ба үхсэн малын махыг 
ялгах

MNS 1161-2002

MNS 2917:2000 
MNS 4373-1996

Малын арьс 
шир, ноос 
ноолуур

-Боом MNS 4370:1996

Тахианы өндөг -Цэврүүний хэмжээ, байрлал 
-Шинж байдал 
-Өндөгний уургийн байдал 
-Өндөгний уургийн тодролт 
-Тунгалагжилт өнгө 
-Толбо 
-Хөдөлгөөн 
-Байрлал

MNS 3244:1989
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Хуудас 2/3

1 2 3 4
Ариун
цэврийн нян 
судлал

Түүхий сүү, 
сүүн
бүтээгдэхүүн 
/исгэг, уураг, 
тослогт/

-Бактерийн ерөнхий тоо 
-Гэдэсний савханцар 
-Редуктазын сорил 
-Салмонелл

MNS 1102:2006 

MNS IS06785:1999

Түүхий мах, 
махан
бүтээгдэхүүн

-Бактерийн ерөнхий тоо 
-Гэдэсний савханцар 
-Салмонелл
-Листериа моноцитогенес 
-Бацилус цереус 
-Стафилакокк ауреус 
-Псеудомонас аэругиноза 
-Колистридум перфрингенс

MNS ISO 4833:1995 
MNS ISO 7251:1999 
MNS ISO 6785:1999 
MNS ISO 11290- 
1:1999 MNS ISO 
7932:1999 MNS ISO 
6888-1,2:2011 
MNS ISO 13720:1999 
MNS ISO 7937:2000

Тахианы өндөг -Бактерийн ерөнхий тоо 
-Гэдэсний савханцар 
-Салмонелл 
-Стафилакокк ауреус

MNS 3244:1989 
MNS ISO 7251:1999 
MNS ISO 6785:1999 
MNS ISO 6888- 
1,2:2011

Халдварт
өвчний
оношлогоо:
Ийлдэс
судлал

Мал амьтны 
цус ийлдэс

- Бруцеллёз 
-Иж балнад 
-Ям
-Адууны цус багадалт 
-Боом
-Үхрийн лейкоз 
-Гүүний иж балнад 
-Адууны нийлүүлгийн өвчин 
-Шувууны томуу

-Шүлхий

MNS 5198:2002 
MNS 5201:2002 
MNS 5200:2002 
MNS 5200:2002 
MNS 4370:1996 
MNS 4397:1996 
MNS 5201:2002 
MNS 5199:2002 
CA3-12:2014 
/Түргэвчилсэн 
оношлуур/
САЗ-13:2014 
/ Иммуноферментийн 
түргэвчилсэн аргаар / 
САЗ-14:2014 
/ Иммуноферментийн 
түргэвчилсэн аргаар /
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Хуудас 3/3

1 2 3 4
Халдварт 
өвчний 
оношлогоо: 
Нян судлал

Эмгэгт
материал, цус
ийлдэс,
бактерийн
цийдмэг,
тэжээл, малын
баас

-Боом 
-Листериоз 
-Дуут хавдар 
-Цусан халдвар 
-Иж балнад 
-Сахуу
-Дотрын халдварт хордлого 
-Стрептококкийн халдвар 
-Г алзуу 
-Гахай мялзан

-Гахайн үржил, амьсгалын 
замын хам шинж өвчин 
-Нохойн гудрага

MNS 5423:2005 
MNS 5422:2005 
MNS 4385:1996 
MNS 4386:1996 
MNS 4384:1996 
MNS 4394:1996 
MNS 4394:1996 
MNS 4389:1996 
MNS 3577:1963 
САЗ-15:2014 
/Элиза урвал/ 
САЗ-16:2014 
/Элиза урвал/ 
САЗ-17:2014 
/түргэвчилсэн 
оношлуур/

Молекул
биологи

- Г алзуу

- Бруцеллёз

CA3-23:2014 
/Полимеразын гинжин 
урвалаар/ 
САЗ-27:2014 
/Полимеразын гинжин 
урвалаар/

Паразит
судлал

Эмгэгт 
материал, 
малын баас, 
цус, хусдас

Эндопаразит
Эктопаразит

MNS 4987:2000

оОо-
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