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ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН БҮРТГЭЛ  
 

д/д Өөрчлөлт 
No. 

Хуудас 
No. Өөрчлөлт оруулсан шалтгаан 

1 01 Бүх Үндэсний Итгэмжлэлийн Төв  болж шинэчлэгдэн зохион 
байгуулагдсантай холбогдуулан мэдээлэл шинэчлэв. 
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АГУУЛГА 
 
 
№. Бүлэг  Хуудас № 

   

 Өөрчлөлтийн хуудас 2 

 Агуулга   3 

1 Хамрах хүрээ 4 

2 Бодлого  4 

3 Оролцох 4 
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УР ЧАДВАРЫН СОРИЛТЫН БОДЛОГО 
 

MNAS AP02 
 
 
1 Хамрах хүрээ 
 
Энэхүү баримт бичиг нь лабораторийн итгэмжлэлд ур чадварын сорилт (УЧС)-ыг хэрхэн 
хэрэглэх талаархи MNAS-ийн бодлогыг тодорхойлно. УЧС-д амжилттай үр дүнтэй оролцох 
нь лабораторийн техникийн ур чадварыг илтгэх бөгөөд MNAS-ийн итгэмжлэлийн үйл 
ажиллагааны чухал хэсэг болно.  
 
Ур чадварын сорилт нь шалгалт тохируулга, сорилтын үр дүнг хянах болон итгэмжлэх үйл 
явцын үр нөлөөг шалгахад лаборатори, итгэмжлэлийн байгууллагын хэрэглэдэг арга юм.  
 
Бодлогын энэхүү баримт бичигт ILAC-P9:06/2014, Ур чадварын сорилтод оролцох талаар 
ILAC-аас баримтлах бодлого баримт бичигт заасан шаардлагыг тусгасан. 
 
2 Бодлого  
 
2.1 ILAC Р9 баримт бичгийн дагуу МNAS-аас итгэмжлэгдсэн эсхүл итгэмжлүүлэхийг 
зорьж буй лаборатори нь УЧС-д оролцох төлөвлөгөө (MNAS Р703 F02-ийн дагуу)-г албан 
ёсоор баримтжуулсан байна. Лаборатори нь төлөвлөгөө боловсруулахдаа УЧС-д оролцох 
лабораторийн хамгийн доод түвшин, давтамжийг тодорхойлж, ажилтан, аргачлал, багаж 
хэрэгсэл зэрэгт өөрчлөлт орох тохиолдолд төлөвлөгөөгөө тогтмол эргэн шалгадаг байна. 
Газар дээрх үнэлгээний явцад MNAS-ийн үнэлгээний мэргэжилтнүүд энэхүү төлөвлөгөөг 
хянан үздэг байна. 
 
2.2 ISO/IEC стандартын шаардлагыг ханган итгэмжлэгдсэн, эсхүл итгэмжлүүлэхийг 
зорьж буй лаборатори нь ур чадварын сорилт боломжтой, тохиромжтой бөгөөд лабораторид 
хэт хүндрэл учруулахааргүй бол итгэмжлэлийн хамрах хүрээ бүрт хамгийн багадаа нэг ур 
чадварын сорилтод оролцсон байхыг шаардана. Лаборатори нь УЧС-ыг хоёр жилийн дотор 
дуусгахаар төлөвлөсөн байна. 
 
2.3 Сорилт, хэмжлийн олон чухал төрлөөр үйл ажиллагаа явуулдаг лаборатори нь дээр 
заасны дагуу хоёр жилийн дотор төрөл тус бүрд нэг удаа ур чадварын сорилтод оролцсон 
байхыг шаардана. 
 
2.4 Зохицуулагч байгууллага, аж үйлдвэр болон мэргэжлийн салбараас 
итгэмжлэгдэхийн тулд УЧС-д оролцохыг шаардах тохиолдол байж болно. УЧС нь шалгалт 
тохируулга, хэмжилтийн чадамжийг (CMC) тодорхойлох арга болохгүй. УЧС нь бусад 
лабораторитой харьцуулан лабораторийн гүйцэтгэлийг хянахад ашиглаж байгаа, 
лабораторийн үйл явцад зохих сайжруулалтыг тодорхойлох зорилгоор хэрэглэж болох арга 
хэрэгсэл юм. 
 
3 Оролцоо 
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3.1 Лаборатори нь УЧС-д оролцохоор хүсэлт гаргасан, сорилтын зүйл хүлээн авсан, 
УЧС-ыг зохион байгуулагчид үр дүнгээ хүргүүлсэн, УЧС-ыг хэрэгжүүлэгчээс албан ёсны 
тайланг гаргасан талаар MNAS-д мэдээлдэг байна. Нэмэлт болгох тодорхой нарийвчилсан 
тайлбарт сорилтын төрөл, УЧС-ыг хэрэгжүүлэгчийн мэдээлэл багтсан байна. 
 
3.2 MNAS-аас олгосон итгэмжлэлийн хүрээнд хамаарахгүй төрлөөр лаборатори нь 
УЧС-д оролцох бол МNAS-д энэ тухай мэдэгдэх шаардлагагүй. Жишээ, лаборатори нь 
MNAS-аас цементийн сорилт явуулахаар итгэмжлэгдсэн ба мөн асфальтын сорилтын 
төрлөөр УЧС-д оролцдог. Лаборатори нь асфальтын УЧС-д оролцох тухай MNAS-д 
мэдэгдэх шаардлагагүй. Лаборатори нь MNAS-аас итгэмжлэгдсэн хүрээнд хамрагдаагүй 
хүрээнд оролцсон УЧС-ын дүнг MNAS-д хүргүүлэх шаардлагагүй бөгөөд итгэмжлэлийн 
хүрээнд хамаарахгүй төрлөөр УЧС-д оролцохыг MNAS шаардахгүй. 
 
3.3 Хэрэв үр дүн нь “хязгаараас давсан” гэх ангилалд орсон бол дараах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхийг лабораториос шаардана. Үүнд:  
 

− Дотоод аудитаар илэрсэн үл тохирол гэж үзэн өөрийн дотоод механизмыг ашиглан 
хязгаараас давсан үр дүнгийн шалтгаан, нөхцлийг тодорхойлж, баримтжуулах; 
 

− Хязгаараас давсан утгын шалтгаан, үр нөлөөнд дүн шинжилгээ хийх; 
 

− Хязгаараас давсан шалтгаан нь хэрэглэгчид олгосон ямар нэг сорилт буюу шалгалт 
тохируулгын дүнд нөлөөлсөн эсэх, ямар нөлөө хэр нөлөөлж болох, үр нөлөөг хүлээн 
зөвшөөрсөн буюу эргүүлэн татах шаардлагатай эсэхийг судлах; 
 

− Илэрсэн зөрүүг шийдвэрлэхийн тулд залруулах арга хэмжээ авах эсхүл 
лабораторийн үйл явцыг сайжруулахын тулд  сэргийлэх арга хэмжээ авах талаар 
зохих төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх; 
 

− Ялангуяа хязгаараас давсан үр дүн бүрд  эдгээр алхмуудыг баримтжуулах; 
 

− Хязгаараас давсан утга болон түүний мөрөөр хийсэн дүн шинжилгээг хянах: 
удирдлагын дүн шинжилгээний хурлын тэмдэглэлээр баримтжуулсан байдлыг 
шалгах; 
 

− Лабораторийн бизнесийн үйл явцыг дэмжих (жишээ нь, сургалт, тоног төхөөрөмж 
худалдан авах) залруулах, эсхүл сэргийлэх арга хэмжээг хамаарсан аливаа 
төлөвлөгөөг шууд хэрэгжүүлэхийг лабораториос хатуу шаардах. 
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