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Үнэлгээний мэргэжилтэнд зориулсан заавар 
 

MNAS AG01 
 

0 Удиртгал  
 
Энэхүү заавар  нь үнэлгээний мэргэжилтэнд гарын авлага болох ба Итгэмжлэлийн 
үнэлгээтэй холбоотой үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж чиглүүлэх үүргийг 
тодорхойлно.  
Үнэлгээний мэргэжилтний ажил үр дүнтэй, үүрэг хариуцлагатай байхад туслах үндэс 
болно.   
Үнэлгээний мэргэжилтэн нь  ISO IEC 17025:2005 стандартын бүлэг, элементийн дагуу 
үнэлгээ хийнэ. Мөн үнэлгээний маягт бөглөх хуудсыг (ISO IEC 17025:2005-д суурилсан) 
нэмэлт хавсралтын дагуу бичнэ. 
 
1 Үнэлгээний мэргэжилтэнд зориулсан заавар 
 
1.1 Үнэлгээний мэргэжилтэн хүсэлт гаргагч лабораторид очиж үнэлгээ хийхдээ 
зааварыг баримтлана. Газар дээрх үнэлгээний зорилго нь үл тохирлыг нотолгоогоор 
илрүүлэхэд доорхи зүйлийг  үндэслэнэ. 
 

a) ISO/IEC 17025:2005 “Сорилт, шалгалт тохируулгын лабораторид тавигдах ерөнхий 
шаардлага” стандарт 

b) Итгэмжлэлийн байгууллагаас гаргасан сорилт/шалгалт тохируулгын төрөлтэй 
холбоотой өвөрмөц шалгуур 

c) Сорилт/ шалгалт тохируулгын буюу өвөрмөц сорилт/шалгалт тохируулгыг 
гүйцэтгэх чадавхи 

d) Лаборатори итгэмжлэлд зориулан гаргасан нэр томьёо болон тодорхойлолт 
e) Сорилт/шалгалт тохируулга, ур чадварын сорилт/ лаборатори хоорондын 

харьцуулалтанд оролцсон шалгуур ба гүйцэтгэсэн үр дүн 
 
1.2 Үнэлгээний мэргэжилтэнд зориулсан ISO/IEC 17025:2005 “Сорилт, шалгалт 
тохируулгын лабораторид тавигдах ерөнхий шаардлага” стандартын дагуу шинжээч нар нь 
үнэлгээ хийнэ. 
 
1.3 Сорилт/шалгалт тохируулгын буюу онцлог сорилт/шалгалт тохируулгыг гүйцэтгэх 
чадавхийг нягт нямбай шалгана. 
  
1.4 Үнэлгээний мэргэжилтэн лабораторийн бодис, материалыг найдвартай хадгалах 
шаардлагыг шалгана. 
 
2 Үнэлгээний мэргэжилтэн томилох 
 
2.1   Хүсэлт гаргагч лабораториос Итгэмжлэлийн байгууллага нь өргөдөл болон бусад 
материалыг хүлээн аваад Үнэлгээний багийг томилох ба лабораторид энэ тухай мэдээлнэ. 
Итгэмжлэлийн байгууллагын чанарын менежер нь үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэнтэй  
багийн гишүүдийг зөвшилцөнө. 
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2.2  Лабораториос итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргасан итгэмжлэлийн хүрээний 
тодорхойлолтын дагуу Итгэмжлэлийн байгууллагын нөөцөнд бүртгэгдсэн шинжээчдээc 
үнэлгээний багийн гишүүдийг сонгоно. Багийн гишүүдийн тоо нь сорилт, шалгалт 
тохируулгын  үйл ажиллагааны хүрээ, сорилтын төрлөөс хамаарна.  
 
Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн шинжээчийг сонгож, лаборатори зөвшөөрснөөр 
үнэлгээний багийн гишүүдийг бүрдүүлнэ. 
 
3 Шинээр өргөдөл гаргагч лабораторид үнэлгээ хийх 
 
Энэ баримт бичигт MNS ISO/IEC 17020 стандартад зааснаас гадна доорх нэр томьёо, 
тодорхойлолтыг ашиглана. Үүнд: 
 
3.1  Итгэмжлэлийн байгууллага  нь Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтнийг сонгох ба  
тухайн лабораторийн хүсэлт гаргасан өргөдөл болон Чанарын гарын авлагыг хүргүүлнэ. 
  
3.2  Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн Чанарын гарын авлага ба бусад материалыг 30 
хоногийн дотор үзлэг хийж тайлангаа итгэмжлэлийн байгууллага болон хувийг өргөдөл 
гаргагч лабораторид явуулна. 
 
3.3  Үнэлгээний мэргэжилтэн урьдчилсан үзлэгээр лабораторид айлчилж чанарын 
удирдлагын тогтолцоо, үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийнэ.  
 

a) Газар дээр нь үнэлгээ хийж, Чанарын удирдлагын тогтолцоог үнэлсний дараа 
Итгэмжлэлийн байгууллагад энэ тухайгаа мэдэгдэнэ.  

b) Үнэлгээний мэргэжилтэн лабораторийн үйл ажиллагаанд үл тохирол илэрсэн 
тохиолдолд лабораторид энэ тухай мэдэгдэн Итгэмжлэлийн байгууллагад тайланг 
явуулна. Энэ тайланг Итгэмжлэлийн байгууллага хүлээн аваад лабораториос 
зайлшгүй хийх залруулах ажиллагааг шаардана.  

c) Итгэмжлэлийн байгууллага нь журмын дагуу үнэлгээний багийг томилох ба үнэлгээ 
хийх өдрийг товлоно.  
 

3.4 Итгэмжлэлийн байгууллага үнэлгээний мэргэжилтэнд үнэлгээ хийх тухай зөвлөгөө 
өгч, өдрийг мэдэгдэнэ. 
 
3.5 Итгэмжлэлийн байгууллага нь лабораториос ирүүлсэн өргөдөл, материал бүхий 
баримт бичиг Чанарын гарын авлагыг үнэлгээний мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө.  
 
Чанарын гарын авлага: Баримт бичгийн үзлэгээр Чанарын гарын авлагад жижиг болон том 
үл тохирлууд илэрч болно. Том үл тохирол  илэрсэн тохиолдолд шинжээч урьдчилсан үзлэг 
хийх төлөвлөгөө гаргахгүй, хэрэв жижиг үл тохирол бол урьдчилсан үзлэгийн төлөвлөгөө 
гаргаж болно. Үл тохирлыг ялган ангилж доорхи байдлаарилэрхийлнэ. Үүнд: 
 

a) Чанарын удирдлагын тогтолцоонд  хамааралтай 
b) Техникийн үйл ажиллагаатай холбоотой 
c) Тавигдсан шаардлагад нийцэхгүй, хомсдолтой байдал 
d) Баримт бичиг, зааварчилга  ба ажиллагсдын дадлагатай холбоотой  

 



МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦОО 

ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВ  
Үнэлгээний мэргэжилтэнд зориулсан заавар Баримт бичгийн No: MNAS AG01 

Хуудас: 4/10 
Өөрчлөлт No:  

Хэвлэсэн огноо: 12.10.2011 Өөрчлөлтийн огноо: 
ЦАХИМ ХУВЬ. ЦАХИМААС ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТГҮЙ ХУВЬ 

 

Үл тохирлыг жижиг ба том гэж ангилна. Том үл тохиролд: 
 

a) Стандартын шаардлагад нийцсэн журам байхгүй 
b) Журмын хэрэгжилт шаардлага хангахгүй  
c) Үр дүнгийн чанар хангалт  дутагдалтай (хангалтгүй) 

 
Эдгээрээс бусад нь жижиг үл тохирол болно. 
 
Үл тохирлыг доорхи байдлаар тооцож илэрхийлнэ: 
 

a) Үнэн бодит байдлыг бүрэн тооцоолох  
b) Бодит нотолгоон дээр суурилсан 
c) Баримт бичгийн шаардлагатай холбоотой 

 
4 Урьдчилсан үзлэг 
 
4.1 Зорилго 
 
Итгэмжлэлийн байгууллагын урьчилсан үзлэг хийх зорилго нь: 
 

a) Баримтжуулалтыг сайжруулах, ойлголттой болгох  
b) Тоног төхөөрөмжийн хангалтыг сайжруулах, хадгалах нөхцөл, тэдгээрийн байрлал, 

орчинтой танилцах 
c) Үнэлгээнд зориулсан аргыг дэмжих 
d) Лабораторийн үнэлгээнд бэлэн эсэхийг шалгах 
e) Итгэмжлэлийн хүрээнд дүн шинжилгээ хийх ба шинжээчид тавигдах шаардлага, тоо, 

үнэлгээний үргэлжлэх хугацаа зэргийг магадлан тогтооно. (тайлбарыг үзнэ үү) 
 
4.2 Айлчлал 
 
Урьдчилсан үзлэгийн үед үнэлгээний мэргэжилтэн доорхи ажлыг хийж гүйцэтгэнэ. 
 

a) Үнэлгээний мэргэжилтэн үнэлгээний зорилго, зорилтыг ойлгон дэвшилтэт  арга зүйг 
ашиглах 

b) Лабораторид мөрдөж буй удирдлагын тогтолцооны журмуудыг баталгаажуулах, 
үүрэг хариуцлагыг төлөвлөх,  

c) Сорилт/ хэмжлийн үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлж буй Чанарын удирдлагын 
тогтолцооны баримт бичгийг хянах, дотоод аудит, удирдлагын дүн шинжилгээний 
тайланг авах, 

d) Итгэмжлэлийн хүрээнд дүн шинжилгээ хийх 
 
Тайлбар: Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн нь  үнэлгээг төлөвлөхдөө орон нутаг, хол 
ойрын байдал, цаг хугацаа, үйл ажиллагаа явуулахад нөлөөлөх зүйлүүд, орчин нөхцлийг 
сайн тооцоолох ёстой. 
 
5 Газар дээрх үнэлгээ   
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5.1 Үнэлгээ хийхээс нэг хоногийн өмнө Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн нь 
үнэлгээний багтай уулзаж үнэлгээ явуулах төлөвлөгөөг гаргана. Шинжээч нарт ажлаа 
хувааж өгнө.   
 
5.2 Нээлтийн хурал   
 

a) Лабораторийн удирдлага, ажилтнууд болон төлөөлөлийг байлцуулан Үнэлгээний 
тэргүүлэх мэргэжилтэн хурлыг эхлүүлнэ.  

b) Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн багийн бүрэлдэхүүнийг лабораторийн хэсэг, 
оролцогчдод танилцуулна.  

c) Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн тус лабораторид ISO/IEC 17025:2005 “Сорилт 
болон шалгалт тохируулгын лабораторид тавигдах ерөнхий шаардлага” стандартын 
дагуу үнэлгээ явуулах тухай, үл тохирол илэрвэл   залруулах ажиллагааны тухай 
танилцуулна.  

d) Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн үнэлгээ явуулах хүрээ ба зорилгоо тайлбарлаж, 
үнэлгээний явцад лабораторийн хамт олонд хамтарч ажиллахыг найдаж байгаагаа 
илэрхийлнэ.  

e) Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн үнэлгээний төлөвлөгөөгөө лабораторийн 
төлөөлөлд өгнө.  

f) Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн үнэлгээний явцад лабораторийн талаар олж 
авсан мэдээлэлийг чанд хадгалах ба итгэж болох тухай лабораторийн  төлөөлөлд 
батлана.  

g) Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн, техникийн шинжээч нарын илрүүлсэн үл 
тохирлыг лабораторийн зүгээс хүлээцтэй авч залруулахыг нөхөрсгөөр зөвлөнө. Үл 
тохирлыг хаасны дараа үнэлгээний тайланг  эмхэтгэнэ.  

 
5.3 Газар дээр нь үнэлгээ хийх журам 
 

a) Тухайн лаборатори олон өөр төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг бол үнэлгээний баг нь 
төлөвлөгөө гаргасан байна.  

b) Шинжээч нар лабораторийн техникийн чадавхи болох тоног төхөөрөмж түүний 
туслах хэсгүүдийн ажиллах хүчин чадал, боловсрол, дадлага туршлага, мэдлэгийг 
нарийн нягт шалгана. 

c) Шинжээчид нь сорилт/шалгалт тохируулгын лабораторийн техникийн чадавхи  
боловсон хүчний мэргэшсэн байдал, дадлага туршлага, сургалт тэдгээрийн үүрэг 
хариуцлагын талаар үнэлгээний явцад сайтар ажиглана.  

d) Шинжээчид ажлын зааварчилга /журмын гарын авлага/ чанарын гарын авлага ба 
лабораторийн өргөдөл, гарын үсэг зурах эрх бүхий хүн, лабораторийн статус зэрэг 
зүйлтэй нэг бүрчлэн танилцана.  

e) Шинжээчид тухайн лабораторийн гарын үсэг зурах эрх бүхий хүнийг үндэслэн 
Итгэмжлэлийн байгууллагад доорхи шалгуур болон зөвлөмжийг батлан явуулна.  
- Мэргэжил болон дадлага туршлага 
- Шалгалт тохируулга, сорилтын үйл ажиллагааг мэддэг байх  
- Сорилтын үр дүн, тайлан, тэмдэглэлийн журмын талаар мэдлэгтэй байх 
- Тоног төхөөрөмжийн тогтмол баталгаажуулалтыг мэдэж байх 
- Ялангуяа сорилт/шалгалт тохируулгын үр дүн, Итгэмжлэлийн байгууллагын  

шаардлагын талаар мэдэж байх, 
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Тайлбар: ISO/IEC Guide 2–ын дагуу Итгэмжлэлийн байгууллагаас зөвшөөрсөн 
Сорилт/шалгалт тохируулгын лабораторийн гарын үсэг зурах эрх бүхий хүнийг “гарын үсэг 
нь зөвшөөрөгдсөн” хүн гэж тодорхойлж өгнө. 
 

f) Лаборатори нь BIS. BSI.ASTM гэх мэт зөвшөөрөгдсөн байгууллагын шинжилгээний 
аргыг сорилт шинжилгээнд хэрэглэж болно. Бусад сорилт/шалгалт тохируулгын арга 
нь зөвшөөрөгдсөн, баримтжуулсан, аргын баталгаажуулалт хийгдсэн байх ёстой.  

g) Шинжээч нар хэрэглэж буй тоног төхөөрөмж/хэмжих хэрэгслийн хэмжлийн чадал, 
хэмжих хязгаар нь шалгуурт нийцсэн байхыг шаардана. Энэ нь лабораторийн 
итгэмжлэлийн хүрээ, тодорхойлох үзүүлэлтэнд нийцсэн байна.  

h) Үнэлгээний явцад шинжээч шалгалт тохируулгын лаборатори нь хэмжлийн 
эргэлзээг параметр (үзүүлэлт) бүрд тодорхойлохыг шаардана. Итгэмжлэлийн 
байгууллага нь шинжээчдийг лабораторид хэмжлийн аудит хийж шалган үр дүн олж 
авах эрх олгодог.   

i) Үнэлгээний баг ISO/IEC17025:2005 “Сорилт болон шалгалт тохируулгын 
лабораторид тавигдах ерөнхий шаардлага”-ын дагуу судалгаа хийж, бүртгэлжүүлсэн 
байдлыг үзэж тэргүүлэх шинжээчийн тайланд оруулна.  

j) Шинжээч нь сорилт/шалгалт тохируулгын орчин, хэрэглэгчдэд сорилт/шалгалт 
тохируулга гүйцэтгэх орчин, Чанарын удирдлагын тогтолцоог нягт үзнэ. Зөвхөн 
сорилт/шалгалт тохируулгын нөхцөл бус газар дээр нь сорилт/шалгалт тохируулгыг 
гүйцэтгэх ажиллагсадын ур чадварыг  үзнэ.  

k) ISO/IEC17025:2005 “Сорилт болон шалгалт тохируулгын лабораторид тавигдах 
ерөнхий шаардлага” ба Итгэмжлэлийн байгууллагын бусад шаардлагын дагуу 
баримтыг  бодит ажиглалтаар олж авна. Үнэлгээний явцад бодит баримтанд  
тулгуурласан эерэг ба сөрөг зүйл дээр үндэслэн батлах, нотлох баримтыг бүртгэнэ. 
Шинжээчид үл тохирлыг үл тохирлын тайлангийн хуудсанд нэг бүрчлэн бүртгэнэ. 
Зөвшилцсөний дагуу баримтыг аюулгүй байдлаар хамгаална. Үл тохирол бүрийг 
бичиж, лабораторийн төлөөллөөр гарын үсэг зуруулан баримтжуулан дагалдах 
баримтанд хавсаргана.  

l) Лабораторийн үнэлгээний үед шинжээч нар Чанарын менежертэй үндэсний болон 
Олон улсын ур чадварын сорилт/ лаборатори хоорондын харьцуулалтын хөтөлбөрт 
оролцсон эсэх,  ба сорилтыг гүйцэтгэж явуулсан (хангалттай ба хангалтүй) тухай 
асууж ярилцана.  

m) Чанарын удирдлага болон техникийн шаардлагын дагуу Үнэлгээний үйл явцыг 
шалгах хуудсанд бичнэ.  

n) Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн газар дээрх үнэлгээний явцад илэрсэн үл 
тохирол, техникийн аудитэд хэрэглэгдэх баримт бичиг, чанарын удирдлагын 
тогтолцооны үр дүнтэй байдлыг үзнэ. Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн илрүүлсэн 
үл тохирлын бүртгэл бичнэ. Энэ нь эцсийн тайлангийн хавсралт болно.  

o) Шинжээч сорилт/шалгалт тохируулгын үйл ажиллагааг батлахаар нэг буюу түүнээс 
дээш сорилтыг сонгон авч, өөрөө дүн шинжилгээ хийнэ. Ингэж сонгон авсан 
сорилт/шалгалт тохируулга нь лабораторийн тоног төхөөрөмж хэмжлийн чадавхийг 
үнэлэхэд ач холбогдолтой. Сорилт, шалгалт тохируулгын бүртгэл, хэмжлийн ба 
баримт бичгийн баталгаажуулалт, ажлын зарим хэсгийг сонгоно.  

p) Хэмжлийн давталтын үр дүнг илтгэхэд хадгалагдаж буй дээжийг ашиглан сорилт 
хийлгэн үр дүн гаргахыг шинжээч шаардаж болно.  
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q) Зарим тохиолдолд шинжээч лабораторийн шинжилгээний дэвтэр, ажлын хуудсанд 
тэмдэглэгдсэн үр дүн нь тодорхой гарсан сорилтын зүйлд дахин сорилт шинжилгээ 
хийлгэж болно.  

r) Чанарын удирдлагын тогтолцоонд үнэлгээ хийх үед мөн техникийн үнэлгээнд 
шинжээч шалгах хуудсыг хэрэглэнэ. Мөн тэд нэмэлтээр үл тохирол илрүүлсэн тухай 
бүртгэлийг бүртгэнэ.  Энэ нь эцсийн дүгнэлт гаргахад хавсралтаар орно. 

s) Үнэлгээ дууссан өдөр бүр үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн хийсэн ажлын үр дүнг 
нэгтгэнэ. Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн үнэлгээний багийн илрүүлсэн үл 
тохирлуудыг тэмдэглэж байна. Дээрх илэрсэн үл тохирлыг залруулах үйл 
ажиллагааг шаардана. Өдөр бүр албан ёсны уулзалт хийж  үр дүнгийн талаар товч 
мэдээлэлийг өгөх ба жижиг лабораторийн хувьд шаардлагагүй  (нэгэн төрлийн хүрээ 
ба нөөцтэй) бөгөөд үнэлгээ дууссаны дараа мэдээллийг хийнэ.  

t) Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн ба шинжээч нь тус тусдаа үнэлгээний тайлан 
гаргана. Энэ дүгнэлтээр илэрсэн үл тохирлын жижиг ба томыг ангилна.  

u) Үнэлгээний дараа шинжээч бүр тусдаа үнэлгээгээ гаргасны дараа баг урьдчилан 
уулзаж, нэгдсэн дүгнэлтээ гаргана. 

 
5.4 Тайлан цуглуулж эмхэтгэх 
 

a) Шинжээчид тус тусдаа гаргасан үр дүнг үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн нэгтгэж 
өгнө. 

b) Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн шинжээчдийн өгсөн тайланг итгэмжлэлийн 
хүрээний хамт нэгтгэн эцсийн тайланг гаргана. Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн, 
техникийн шинжээчид нь баримт бичиг ба сорилт/ шалгалт тохируулгын хүрээг 
тайлбарлан зөвшилцөнө. 

 
5.5  Хаалтын хурал 
 

a) Лабораторийн төлөөлөлд үнэлгээний багийн нэгдсэн дүнг үнэлгээний тэргүүлэх 
мэргэжилтэн танилцуулна.  

b) Хаалтын хурлын үед үл тохирлуудыг зөвшөөрч, үл тохирлын тайланг бичих ба 
залруулах үйл ажиллагааг дуусгах огноо, сар өдрийг удирдлагын төлөөллөөс асууж 
тодруулна. Лабораторийн төлөөлөлд дээрх баримтын хуулбарыг (эх хувь биш) өгнө.  

c) Хаалтын хурлын төгсгөлд хамтарч ажилласан ба тус дэмжлэг үзүүлсэнд талархал 
илэрхийлнэ. 

 
5.6  Үнэлгээний тайланг урьдчилан явуулах 
 

a) Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн Итгэмжлэлийн байгууллагад урьдчилсан 
тайлангаа цахим шуудан ба Э-мэйл хаягаар явуулж болно. 

b) Итгэмжлэлийн байгууллага хүлээн авсан баримт нотолгоо баримтуудыг 
Итгэмжлэлийн техникийн хороогоор хэлэлцүүлнэ.   

c) Итгэмжлэлийн техникийн хорооны дүгнэлт эргэлзээтэй бол шинжээчтэй холбогдон 
нэмэлт материал шаардаж, тодруулж болно. 

d) Итгэмжлэийн байгууллага өргөдөл гаргагч лабораторид гаргасан тогтоол 
шийдвэрийг мэдэгдэнэ.  
 

6.  Үнэлгээний мэргэжилтний зөвлөмж, томьёолол  
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a) Үнэлгээний явцад үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн үл тохирлыг дугаарлан 

төрөлжүүлэх ба нотлох баримтыг шаардана.  
b) Илрүүлсэн үл тохирлыг залруулсан бол үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн 

лабораторийг итгэмжлэх саналыг оруулна. 
c) Үл тохирол байгаа бол үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн лабораторийг итгэмжлэх 

боломжгүй гэсэн санал оруулна. Ийм тохиодолд үл тохирлыг нотлох хангалттай 
шалтгаан, баримтыг гаргаж саналаа хэлнэ. Итгэмжлэлийн байгууллага болон 
үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн залруулах үйл ажиллагааны талаархи нэмэлт 
баримтыг лабораториос шаардаж авна.  

d) Сорилт болон шалгалт тохируулгын үйл ажиллагаа нэг дор явагдаж байвал том үл 
тохирол болохыг тогтоон дүгнэж, үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн энэ орчин 
нөхцлийг зөвшөөрөхгүй. (хоорондоо нийцэхгүй үйл ажиллагааг тусгаарлах)  

e) Үл тохирлыг бүрэн залруулж дуусах үйл ажиллагааны хугацааг лабораторийн 
удирдлагаас асууна. Энэ хугацаа 3 сараас ихгүй байна.  

f) Илэрсэн үл тохирлыг дугаарлан чанарын удирдлагын тогтолцоонд ноцтой нөлөө 
үзүүлэхүйц байвал үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн итгэмжлэхээс татгалзах санал 
гаргаж болно. Энэ тухай үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн лабораторид 
танилцуулаад Итгэмжлэлийн байгууллагатай зөвлөлдөж болно. 

 
7.  Хаалтын хурал   
 
Хаалтын хурлын зорилго нь үнэлгээний явцад нэгтгэсэн дүнг үнэлгээний багаас 
танилцуулах боломж олгох ба Итгэмжлэлийн байгууллагад үнэлгээний баг саналаа 
тайлагнана.  
 
7.1 Хаалтын нэгтгэсэн дүгнэлтээ Үнэлгээний нэгтгэсэн дүнгийн хуудсаар үнэлгээний 
баг бэлтгэнэ. 
 
7.2 Хаалтын хурлыг үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн удирдана. 
 

a) Хамтарч ажилласан, тусалсан лабораторийн хамт олонд талархсанаа илэрхийлнэ. 
Ажилласан шинжээч тус бүрт баярласнаа бас илэрхийлнэ. Шинжээч бүрээс асуулт 
асуух боломжтой гэдгээ хэлнэ.   

b) Үл тохирол түүний төрөл, утга учрыг тайлбарлана.  
c) Асууж тодруулж, илрүүлсэн зүйлийг эсэргүүцэх, тодруулах явдал байж болно.  
d) Шинжээч бүрээс илрүүлсэн зөрчлийг юунд суурилж, нарийвчлан нэгтгэсэн тухай 

асууна. Шинжээч бүр илрүүлсэн зүйлээ тодруулж өгнө.  
e) Үл тохирлыг залруулах гүйцэтгэх хугацааг лабораториос асууж товлоно. 
f) Лабораторитой хамтарч үнэлгээний тухай асуулт хариултыг аятай байдалд тодруулж 

танилцуулна.  
  
7.3 Хаалтын хурлын турш үнэлгээний баг шүүмжлэл, маргаанд оролцохгүй, үнэлгээний 
дүгнэлт тайлангаа л зөвхөн тавина.  
 
7.4 Хэдий тийм ч шинжээч үнэлгээний ажиглалтаар илэрсэн үл тохирлын талаар тус 
тусад нь тоочиж, зөв бурууг тунгаан, үр нөлөө гүйцэтгэлийн тухай тайлангаа хамгаалж 
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чадаж байх ёстой. Лаборатори тайланг хүлээж авах дургүй бол үнэлгээний тэргүүлэх 
мэргэжилтэн Итгэмжлэлийн байгууллагатай  зөвшилцөнө.  
 
8  Итгэмжлэлийн хүрээ 
 
Итгэмжлэлийн байгууллагын бодлого нь лабораторийн итгэмжлэлийн хүрээг нарийн 
тодорхой гарган тодорхойлох боломжийг олгоно. Итгэмжлэлийн хүрээ нь сорилт ба 
шалгалт тохируулгын лабораторийн сорилтын хязгаарыг тодорхой, нарийн, нягт сорилт 
гүйцэтгэхэд нийцсэн байхыг батлах явдал юм. 
 
Лаборатори өөрөө сорилт, шалгалт тохируулгын төрөлд зориулан нарийвчлан гаргахыг 
хичээх хэрэгтэй. Лабораторид сорилт, шалгалт тохируулгад хэрэглэгдэж буй тоног 
төхөөрөмж, стандарт арга нь сорилтын төрөл, орчин нөхцөлд зохицсон байх шаардлага 
тавигддаг. 
  

a) Шинжээч лабораторитой ярилцаж лабораторийн чадавхийг тодорхойлсноор 
итгэмжлэлийн хүрээг тогтооно.  

b) Үнэлгээ хийхийн өмнө тухайн лаборатори өөрсдөө хүлээн зөвшөөрсөн 
Итгэмжлэлийн хүрээгээ гаргасан байна. Итгэмжлэлийн хүрээг өөрчилж болох ба  
(лаборатори сайн ойлгоогүйн улмаас) шинжээч үнэлгээний явцад Итгэмжлэлийн 
хүрээг нэмэх, багасгах боломжтой.  

c) Зарим тохиолдолд үнэлгээний явцад тухайн итгэмжлэлийн хүрээгээр сорилт 
гүйцэтгэх боломж нөхцөл байхгүй байж болно. Ийм үед үнэлгээний тэргүүлэх 
мэргэжилтэн хянан үзэж,  нийцсэн байдлаар багасгах зөвлөмж өгч болно.  

d) Лабораторид Итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтыг зөв ашиглахыг тайлбарлана.  
e) Итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтыг Итгэмжлэлийн байгууллагаас баталсан 

маягтын дагуу гаргана.  
f) Лабораторид сорилт, шалгалт тохируулгыг гүйцэтгэх үзүүлэлтийг тодорхой заасан 

Итгэмжлэлийн хүрээг гаргахыг зөвлөдөг.  
 
9  Үнэлгээ дууссаны дараа итгэмжлэлийн материалтай харьцах 
 
Үнэлгээний дараа лабораторийн баримт бичгийг найдвартай хадгалахад доорхи дүрмийг 
мөрдөнө. 
 

a) Шинжээч үнэлгээгээр айлчлаад чанарын гарын авлага, итгэмжлэлийн тайлан болон 
бусад баримт бичгийг Итгэмжлэлийн байгууллагад хүлээлгэн өгч,  файлын шүүгээнд 
хадгална.  

b) Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн чанарын гарын авлага ба итгэмжлэлийн дагуу 
үнэлгээний тайлангаа эх хувиар нь Итгэмжлэлийн байгууллагад хүлээлгэн өгнө.   

 
10 Магадлан үзлэг ба давтан үнэлгээ 
 
10.1  Итгэмжлэлийн хугацаа 2 ба 4 жил байх ба магадлах хяналтыг жилд нэг  удаа газар 
дээр нь хийнэ. 
 
10.2  ISO/IEC17025:2005 стандартын шаардлагын дагуу чанарын удирдлдагын тогтолцоо 
үргэлжлэн нийцэж байгааг магадлах хяналтаар батална.  
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10.3  Магадлах хяналтыг багийг Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн ахална.  
10.4  Магадлах хяналтын үеэр сорилт, шалгалт тохируулгын лабораторийн аль нэг 
хэсгийг сонгон авч үзнэ.  
 
10.5  Магадлан хяналтын баг өмнөх Итгэмжлэлийн тайланд суурилан явуулна.  
 
10.6  Шинжээч нь холбогдох стандартын дагуу чанарын удирдлагын тогтолцоо 
хадгалагдаж байгаа ба ажиглалтын явцад үл тохирол байгаа болон  ажилтнууд өөрчлөгдсөн 
эсэхийг үзнэ.  
 
10.7  Магадлах хяналтын багийн гишүүд Чанарын гарын авлагын хуулбарыг үнэлгээний 
өмнө лабораториос авна. 
 
10.8  Давтан үнэлгээ ба магадлах хяналтын үеэр тоног төхөөрөмж, хэмжих хязгаар,  
хүчинтэй хугацаа, ажиллагсад өөрчлөгдсөн эсэх бүртгэлийг үндэслэнэ. Шинжээч шалгах 
хуудсыг лабораторийн чадавхи өөрчлөгдсөн эсэх, итгэмжлэлийн хүрээ өмнөхөөс 
нэмэгдсэн, хасагдсаныг магадлан үзсэний эцэст тодорхой тэмдэглэлийг Итгэмжлэлийн 
байгууллагад мэдэгдэнэ.  
 
10.9  Давтан үнэлгээгээр чанарын удирдлагын тогтолцоо ба сорилт, шалгалт тохируулгын 
лабораторийн анхны үнэлгээний адил дэлгэрэнгүй үзнэ. Лабораторийн итгэмжлэлийн 
хугацаа дуусахаас 6 сарын өмнө дахин итгэмжлүүлэх хүсэлтээ лаборатори гаргана.  
 
Итгэмжлэл шалгуур үзүүлэлтэнд үргэлжлэн нийцэж байгаа үед жилд 1 удаа магадлан үзлэг 
хийж байна.  
 
10.10  Магадлан/ дахин үнэлгээний үеэр шинжээчид Итгэмжлэлийн байгууллагаас зохион 
байгуулдаг Ур чадварын сорилт, лаборатори хоорондын хөтөлбөрт лаборатори оролцсон 
эсэхийг үзнэ. Түүнчлэн залруулах үйл ажиллагааны гүйцэтгэл хангалттай эсэхийг үзнэ. 
 
 

 
---xxx--- 


