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0     Оршил 
 
Аж үйлдвэрийн салбар, удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллагын 
хэрэгцээ шаардлагыг хангах зорилгоор Энэтхэгийн засгийн газар болон Энэтхэгийн аж 
үйлдвэрийн салбар хамтарч итгэмжлэлийн тогтолцоо бий болгохоор ажилласан билээ. 
Техникийн хороогоо Засгийн газар, аж үйлдвэрийн салбар, баталгаажуулалтын 
байгууллага, төрийн бус байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдүүлсэн бөгөөд энэ хороо 
итгэмжлэлийн шалгуур бий болгох үүрэгтэй байсан. Баталгаажуулалтын байгууллагын 
итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилгоор MNAS-г байгуулжээ. 
 
1 Хамрах хүрээ 
 
Энэ баримт бичиг Чанарын удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг 
явуулах чадвартай, найдвартай гэж MNAS үзсэн Чанарын удирдлагын тогтолцооны 
баталгаажуулалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч гуравдагч этгээдийн хангасан байх 
шаардлагыг тодорхойлно. 
 
2 Шалгуур 
 
Чанарын удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалт хийх итгэмжлэл хүссэн 
Баталгаажуулалтын байгууллага нь ISO/IEC 17021, “Тохирлын үнэлгээ – Удирдлагын 
тогтолцооны аудит, баталгаажуулалт хийх байгууллагад тавигдах шаардлага”-д заасан 
шаардлагуудыг хангах үүрэгтэй. 
ISO/IEC 17021 стандартын хувь, хуулбарыг Монгол Улсын Стандартчилал, хэмжил зүйн 
газар (СХЗГ)-аас авч болно. 
 
3 ISO/IEC 17021 стандартын Шаардлагын удирдамж 
 
MNAS нь ISO/IEC 17021 стандартын маягт дээрх IAF-н заавал мөрдөх баримт бичгүүдийг 
нэмэлт шалгуурын баримт бичгээр ашигладаг. 
IAF-ийн заавал мөрдөх баримт бичгийн хүрээнээс давсан тодруулга шаардагдсан үед 
Удирдах зөвлөл тухайн тохиолдолд үндэслэн тодруулга гаргана. 
IAF-ийн холбогдох заавал мөрдөх баримт бичгүүдийн хуулбар нь өргөдөл, хүсэлтүүдийн 
нэгэн хэсэг болно. 
   
4 Итгэмжлэлийн хүрээ 
 
MNAS нь итгэмжлэлийн хүрээгээ IAF-н заавал мөрдөх баримт бичигт заасан “Эдийн 
засгийн үйл ажиллагааны статистикийн нэршил”-д үндэслэн тогтоосон. MNAS-ийн Р701 
журамд мөн ижил заалт байдаг.   
 
5 Баталгаажуулалтын байгууллага (ББ)-ын ажил гүйцэтгэх чадвар 
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MNAS-н итгэмжлэл нь тухайн баталгаажуулалтын байгууллага техникийн тодорхой 
хүрээнд ISO 9001 баталгаажуулалтыг хийх чадвартайг  гэрчилнэ. ББ нь итгэмжлүүлэх 
техникийн хүрээгээ тодорхойлж, тухайн хүрээнд баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа 
явуулах чадвартайгаа батлах үүрэгтэй. 
 
ББ нь итгэмжлүүлэхийг хүссэн техникийн хүрээ, үйл ажиллагаандаа шаардлагатай 
чадварыг ISO/IEC 17021 шалгуур баримт бичгийн дагуу тодорхойлно. 
ББ нь аудитор, шинжээчдийнхээ ур чадвар, хяналтын талаар ISO 19011-д үндэслэсэн 
журамтай байна. ББ нь техникийн тодорхой хүрээнд аудитор / шинжээч бэлтгэх журамтай 
байна.    
 
5 Баталгаажуулалтын байгууллагын Аудит хийх хугацаа 
 
MNAS нь ISO 9000 стандартыг мөрдөж байгаа эсэхийг шалгах аудит хийхэд шаардлагатай 
буюу IAF-ийн заавал мөрдөх баримт бичигт заасан дундаж хүн өдрийг ашигладаг/ 
ашиглана. 
 
Баталгаажуулалтын байгууллага нь анхдагч үнэлгээ, магадлах шалгалт, давтан үнэлгээ 
хийхэд шаардлагатай хүн өдрийг тодорхойлох журамтай байна. Энэ журмандаа олон 
байршилд байгууллагад (multisite organisations) хийх аудитын хугацааг тооцох, 
баталгаагаа шилжүүлэх тухай заалтууд оруулна.    
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