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ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ 
 

д/д Өөрчлөлт 
No 

Хуудас 
No Өөрчлөлт оруулсан шалтгаан 

1 00 Бүх 
хуудас Шинэ журам 

2 01 11 

3.4 дэх хэсэгт “...Итгэмжлэлийн байгууллага шаардлагатай 
тохиолдолд бусад орны итгэмжлэлийн байгууллагаас 
үнэлгээний мэргэжилтнийг ажиллуулж болох бөгөөд 
MNAS-ын итгэмжлэлийн үйл ажиллагааны баримт бичгийг 
танилцуулах богино хугацааны сургалт зохион байгуулж 
бүртгэл хөтөлнө...” заалт нэмж оруулсан. 

3 02 07 

“Тайлбар: ISO/IEC 17065 стандартаар үнэлгээ хийх 
үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн, үнэлгээний 
мэргэжилтний ажиллах онцлог хүрээг Засгийн газрын 127 
дугаар тогтоолоор баталсан жагсаалтын дагуу, ISO/IEC 
17021 стандартаар үнэлгээхийх үнэлгээний тэргүүлэх 
мэргэжилтэн,  үнэлгээний мэргэжилтний онцлог хүрээг IAF 
кодын дагуу тус тус тодорхойлно.” хэсгийг нэмж оруулсан 

4 03 04 3.1.1а хэсэгт ISO/TS 22003 стандартыг нэмж оруулсан. 

5 03 07 
3.1.4 хэсэгт “...ХАБУТ-ны үнэлгээ хийх мэргэжилтэн нь IAF 
MD16 баримт бичгийн 6.2.1 дэх хэсэгт заасан шалгуурыг 
хангасан байна...” гэсэн заалт нэмж оруулсан. 

6 04 05 

3.1.2 f хэсгийг “...Дадлагажигч нь үнэлгээний 
мэргэжилтнээр бүртгүүлэх бол сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 
тухайн салбарт ажиллаж байсан туршлагатай үнэлгээний 
мэргэжилтний хамт урьдчилсан үнэлгээ, газар дээрх 
үнэлгээ, тайлан гаргахад оролцсон байна...”  
“...Үнэлгээний мэргэжилтэн нь үнэлгээний тэргүүлэх 
мэргэжилтнээр бүртгүүлэхийн тулд тухайн салбарт 
ажиллаж байсан туршлагатай үнэлгээний тэргүүлэх 
мэргэжилтний хяналтанд урьдчилсан үнэлгээ, газар дээрх 
үнэлгээ, тайлан гаргахад оролцсон байна...” гэж өөрчлөн 
найруулсан. 

7 04 06 
3.1.2 f хэсэгт “...Тайлбар: Үнэлгээний дадлага туршлагад 
ТҮБ-ын үнэлгээнд оролцсон байдлыг анхаарч үзнэ...” 
тайлбар нэмж оруулсан. 

8 05 Бүх 
хуудас 

Үндэсний Итгэмжлэлийн Төв болж шинэчлэгдэн зохион 
байгуулагдсантай холбогдуулан мэдээлэл шинэчлэв. 
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АГУУЛГА 
 

д/д Бүлэг 
Хуудас 

No. 

   

 Өөрчлөлтийн бүртгэл  2 

 Агуулга 3 

1 Зорилго 4 

2 Хамрах хүрээ 4 

3 Журам 4 

 3.1 
Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн, үнэлгээний мэргэжилтэн, 

техникийн шинжээчид тавих ур чадварын шаардлага 
4 

 3.2 
Үнэлгээний мэргэжилтэн/Техникийн шинжээчдийг сонгох, сургах 

батлах 
7 

 3.3 Үнэлгээний мэргэжилтэн/Техникийн шинжээчдийг нөөцөөс хасах 10 

 3.4 Үнэлгээний мэргэжилтний хэрэгцээг тодорхойлох 11 

4 Холбогдох баримт бичиг 11 

 
MNAS P602 F01 Үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээчээр 

ажиллах хүсэлт гаргах өргөдөл 
12 

 
MNAS P602 F02 Үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээчтэй 

байгуулах гэрээ 
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Үнэлгээний мэргэжилтний мэргэшил, 
ур чадварын журам 

 
MNAS P602 

 
1 Зорилго 

 
Энэ журмын зорилго нь итгэмжлэлийн үйл ажиллагаанд оролцох үнэлгээний мэргэжилтэн, 
техникийн шинжээчийн мэргэшилд тавих  шаардлага, үнэлгээний мэргэжилтэн/техникийн 
шинжээчдийг нөөцөд бүртгэх үйл ажиллагаа, аргазүйг тогтооход оршино. 
 
2 Хамрах хүрээ 
 
Энэ журам нь Итгэмжлэлийн байгууллага (MNAS)-ийн үнэлгээний мэргэжилтний нөөцөд 
үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн, үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээчийг 
бүртгэх, тэдэнд тавих шаардлага, өргөдөл гаргасан мэргэжилтнүүдээс сонгох аргазүй, 
сонгогдсон үнэлгээний мэргэжилтэн шаардлагатай сургалтад хамрагдсаны дараах батлах 
зэргийг хамарна. 
 
3 Журам 
 
Итгэмжлэлийн байгууллагын нэр хүнд нь тохирлын үнэлгээний байгууллагад үнэлгээ хийж 
байгаа үнэлгээний мэргэжилтний чадавхитай холбоотой. Итгэмжлэлийн үнэлгээг явуулж 
байгаа үндсэн болон орон тооны бус үнэлгээний мэргэжилтнүүд нь Итгэмжлэлийн 
байгууллагын чанарын тогтолцооны шаардлагыг хангахуйц ур чадвартай, үнэлгээ хийх 
мэргэжлийн ур чадвар, дадлага туршлага эзэмшсэн байна. Итгэмжлэлийн үйл ажиллагаанд 
оролцож буй Итгэмжлэлийн байгууллагын ажилтнууд өөрийн үүргийг ухамсарлаж, 
тогтоосон дүрмийг мөрдөнө. 
 
3.1 Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн, үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн 
шинжээчийн мэргэшилд тавих шаардлага 
 
Үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээчид нь техникийн чадвартай, нарийн 
мэргэшсэн байна. Үнэлгээний мэргэжилтэн нь үнэлгээ хийх дадлага туршлагатай байна. 
 
Өргөдөл гаргагч үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээч нь Итгэмжлэлийн 
байгууллагын үнэлгээний мэргэжилтэн,  техникийн шинжээчдийн нөөцөд бүртгүүлэхийн 
тулд дараах төрлөөр мэргэшсэн байна. Үүнд: 
 
3.1.1 Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн, үнэлгээний мэргэжилтний хангасан байх 
үндсэн шалгуур 
 

a) Итгэмжлэлийн байгууллага, менежментийн тогтолцооны талаар мэдлэгтэй байх, 
 

- Итгэмжлэлийн байгууллагад тавих шаардлага ISO/IEC 17011 болон ТҮБ-д тавих 
шаардлагууд ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021, 
ISO/IEC 17024, ISO 15189, ISO/TS 22003 зэрэг үндсэн стандартуудын тухай 
мэдлэгтэй байх, 
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- ISO 19011 стандартын тухай мэдлэгтэй байх. 

 
b) Мэргэшсэн байдал, 

 
- Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн, үнэлгээний мэргэжилтнүүд ISO 

19011 стандартын 7.2-т заасан хувь хүний шинж чанаруудтай байна. 
 

c) Суурь мэдлэг, чадвар; 
 

- Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн, үнэлгээний мэргэжилтнүүд ISO 
19011 стандартын 7.3-т заасан мэдлэг, чадвартай байна. 
 

d) Тухайн салбартай холбоотой нэр томъёо, тодорхойлолт хуулийн нэр томъёонууд; 
 

- Хууль, журам, 
- Гэрээ, хэлэлцээр, 
- Олон улсын гэрээ, конвенц, 
- Салбартай хамааралтай бусад нэр томъёо. 

 
e) Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байна. 

 
3.1.2 Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн, үнэлгээний мэргэжилтэн 
 

a) Бүрэн дундаас дээш боловсролтой байх (4 жил их/дээд сургуульд суралцаж 
боловсрол эзэмшсэн байна), 

 
b) Чанарын удирдлагын тогтолцооны тухай мэдлэг, туршлагатай байх, 

 
c) Итгэмжлэлийн байгууллага болон ХХЗХ-т нэгдсэн бусад итгэмжлэлийн 

байгууллагаас зохион байгуулсан үнэлгээний мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтад 
хамрагдсан байх. 

 
d) Итгэмжлэлийн байгууллагаас зохион байгуулсан эсвэл хүлээн зөвшөөрсөн 

холбогдох сургалтанд хамрагдсан байх 
 

e) Мэргэжлээрээ 4-өөс доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх, 
 

- Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн нь холбогдох чанарын удирдлага, чанар 
хангалтын болон чанарын тогтолцоог нэвтрүүлсэн буюу бий болгосон тогтолцоонд 
2-оос доошгүй жил ажилласан, үнэлгээ хийсэн байх 

 
f) Үнэлгээний дадлага туршлага: 

 
- Дадлагажигч нь үнэлгээний мэргэжилтнээр бүртгүүлэх бол сүүлийн 3 жилийн 

хугацаанд тухайн салбарт ажиллаж байсан туршлагатай үнэлгээний мэргэжилтний 
хамт урьдчилсан үнэлгээ, газар дээрх үнэлгээ, тайлан гаргахад оролцсон байна.  
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- Үнэлгээний мэргэжилтэн нь үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтнээр бүртгүүлэхийн 
тулд тухайн салбарт ажиллаж байсан туршлагатай үнэлгээний тэргүүлэх 
мэргэжилтний хяналтанд урьдчилсан үнэлгээ, газар дээрх үнэлгээ, тайлан гаргахад 
оролцсон байна. 

 
ТАЙЛБАР: Үнэлгээний дадлага туршлагад ТҮБ-ын үнэлгээнд оролцсон байдлыг анхаарч үзнэ.  
 
Шаардлагатай гэж үзвэл үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн болон үнэлгээний 
мэргэжилтэнтэй ярилцлага хийж болно. 
 
3.1.3 Техникийн шинжээч 
 
Техникийн шинжээч нь дараах шаардлагыг хангаж мэргэшсэн байна. Үүнд: 
 

a) Бүрэн дундаас дээш боловсролтой (шинжлэх ухаан, инженер, захиргааны чиглэлээр 
их/дээд сургуулийн боловсролтой) (шинжээчээр 10-аас дээш жил ажилласан 
туршлагатай бол бүрэн дундаас дээш боловсролын зэрэг шаардахгүй). 

 
b) Тухайн салбартай холбоотой нэр томъёо, тодорхойлолт, хуулийн нэр томъёо; 

 
a) хууль, журам, 
b) гэрээ, хэлэлцээр, 
c) олон улсын гэрээ, конвенц, 
d) салбартай хамааралтай бусад нэр томъёо. 

 
3.1.4 Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн, үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн 
шинжээчийн мэргэшсэн салбарыг тодорхойлох  
 
Үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээчийн нөөцөд багтсан хүмүүсийн мэргэшсэн 
салбарыг доор өгөгдсөн матрицын дагуу тодорхойлно. 
 

Салбар Шалгуур үзүүлэлт 
 

Лаборатори Лабораторийн салбарт томилогдсон ажилтан дараах шаардлагыг хангасан 
байна. Үүнд:  
Лабораторид сорилт/шалгалт тохируулгын чиглэлээр ажиллаж байсан эсвэл 
лабораторид чанарын тогтолцоог нэвтрүүлэх, удирдлагын тогтолцоог 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд 4-өөс доошгүй жил ажилласан туршлагатай 
байх. 
Мөн сорилт, шалгалт тохируулгын арга аргачлалын дагуу тухайн чиглэлээр 
сорилт, шалгалт тохируулгыг гүйцэтгэж байсан, сорилтын арга аргачлалыг 
боловсруулах, хэмжлийн эргэлзээг тооцох, баталгаажуулах ажил гүйцэтгэж 
байсан туршлагатай байна. 
 

Хяналт Тухайн хяналтын төрлөөр 4-өөс доошгүй жил мэргэжлээрээ ажилласан 
туршлагатай ба ажиллаж байх хугацаанд; 

• Тухайн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэсэгт 2-оос доошгүй жил 
ажилласан байх,  

• Боловсрол, судалгаа, зөвлөх үйл ажиллагаанд оролцсон байх. 
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Бүтээгдэхүүний 
баталгаажуулалт 

Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллагыг итгэмжлэх үнэлгээний 
мэргэжилтэн нь 5-аас доошгүй жил мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай ба 
ажиллаж байх хугацаандаа; 

• Үйлдвэрлэлийн байгууллагад тухайн бүтээгдэхүүний төсөл, 
үйлдвэрлэл эсвэл холбогдох үйлчилгээний салбарт 2-оос доошгүй 
жил ажилласан байх, 

• Боловсрол, судалгаа, зөвлөх үйл ажиллагаанд оролцсон байх, 
• Тухайн бүтээгдэхүүнд сорилт гүйцэтгэдэг лабораторид ажилласан 

байх 
 

Удирдлагын тогтолцоо Удирдлагын тогтолцооны салбарт томилогдсон ажилтан дараах шаардлагыг 
хангасан байна. Үүнд: 

• Холбогдох удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, үйлдвэрлэлийн 
байгууллага дахь үйл ажиллагаа эсвэл баталгаажуулалтын 
байгууллага дахь удирдлагын тогтолцоонд хийсэн 
үнэлгээ/мэргэшлийн судалгааны ажилд оролцсон туршлагатай байх. 

• Удирдлагын тогтолцооны салбартай холбогдох үйлдвэрлэлийн 
газруудад ажилтныг томилохдоо  хамгийн өндөр эрсдэлтэй бүлэгт 
ажиллах ажилтнаас үйлдвэрлэлийн байгууллагад 5 жил ажилласан 
туршлагатай, өндөр эрсдэлтэй бүлэгт ажиллах ажилтнаас 
үйлдвэрлэлийн байгууллагад  2 жил ажилласан туршлагатай байх 
буюу сургах, зөвлөх, нийтлэх, судалгаа хийх ур чадвартайгаа нотлох 
баримттай байхыг шаардана.  
 

Хүнсний аюулгүй 
байдлын удирдлагын 
тогтолцоо 

Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны итгэмжлэлийн 
үнэлгээний мэргэжилтэн IAF MD16 баримст бичгийн 6.2.1 хэсэгт заасан 
онцлог шалгуурыг хангасан байна. 
 

Ажилтны 
баталгаажуулалт 

Ажилтны баталгаажуулалтын байгууллагыг итгэмжлэхээр томилогдсон 
ажилтан нь ажилтны баталгаажуулалтын байгууллага эсвэл холбогдох 
салбарын мэргэжилтэн бэлтгэдэг их сургууль болон бусад боловсролын 
байгууллагад 4-өөс доошгүй жил мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай байх 
шаардлагатай 
 

 
ТАЙЛБАР: ISO/IEC 17065 стандартаар үнэлгээ хийх үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн, үнэлгээний 
мэргэжилтний ажиллах онцлог хүрээг Засгийн газрын 291 дүгээр тогтоолоор баталсан жагсаалтын дагуу, 
ISO/IEC 17021 стандартаар үнэлгээхийх үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн, үнэлгээний мэргэжилтний 
онцлог хүрээг IAF кодын дагуу тус тус тодорхойлно. 
 
3.1.5 Good Laboratory Practices (GLP) үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээч 
 
GLP үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээч дараах шаардлагыг хангасан байна. 
Үүнд: 
 

a) суурь шинжлэх ухаан, Инженерчлэлийн шинжлэх ухаан, Эрүүл мэндийн шинжлэх 
ухааны чиглэлээр их/дээд сургуульд 4-өөс доошгүй жил суралцаж төгссөн байх, 
 

b) нэгээс доошгүй гадаад хэлээр үнэлгээний мэргэжилтний үүргийг гүйцэтгэхэд 
хангалттай түвшинд ярьдаг байх, 
 

c) GLP тохирол шаардагддаг үнэлгээнд холбогдох салбарын төрийн болон хувийн 
хэвшлийн байгууллага эсвэл их/дээд сургуульд 5-аас доошгүй жил ажилласан 
туршлагатай байх, 
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d) GLP тохирлын удирдамжийн тухай мэдлэгтэй байх эсвэл энэ тухай сургалтанд 
хамрагдах. 
 

3.2 Үнэлгээний мэргэжилтэн/Техникийн шинжээчдийг сонгох, сургах, батлах 
 
3.2.1 Өргөдөл 
 
Үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээч болох хүсэлтэй хүмүүс MNAS P602 F01 
“Үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээчийн урьдчилсан өргөдлийн маягт”-ыг 
бөглөж, Итгэмжлэлийн байгууллагад ирүүлнэ. 
 
3.2.2 Өргөдлийг үнэлэх 
 
3.2.2.1 Итгэмжлэлийн байгууллагын дарга өргөдлийг хүлээж аваад холбогдох Техникийн 
хорооны нарийн бичгийн даргад шилжүүлнэ. Техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга 
өргөдлийг үнэлж, шаардлага хангасан өргөдлийг Итгэмжлэлийн байгууллагын мэдээллийн 
системд бүртгэнэ. Итгэмжлэлийн байгууллагын дарга шаардлага хангаагүй өргөдлийг 
хүлээн авахаас татгалзана. 
 
3.2.2.2 Өргөдөл нь шаардлага хангасан тохиолдолд өргөдөл гаргагч Итгэмжлэлийн 
байгууллагын мэдээллийн системд нэвтрэх эрх ашиглан өргөдлөө шаардлагатай мэдээлэл, 
баримт бичгээр баяжуулна. 
 
3.2.2.3 Өргөдлийг энэ журамд заасан шалгуурын дагуу тохирлын үнэлгээний ямар 
салбарт ажиллах хүсэлт гаргасанаас хамаарч тухайн салбарын Техникийн хорооны нарийн 
бичгийн дарга, эрх бүхий ажилтан үнэлнэ.  
 
3.2.2.4 Өргөдөлд дурдсан ажлын дадлага туршлагын мэдээлэлд үндэслэн өргөдөл 
гаргагчийн мэргэшиж ажиллах салбар, хэрэгцээтэй мэргэшлийн бэлтгэл зэргийг 
тодорхойлно. 
 
3.2.3 Cургалт ба мэргэшүүлэлт 
 
3.2.3.1 Үнэлгээний мэргэжилтний сургалтыг Итгэмжлэлийн байгууллагын сургалтын 
хөтөлбөрийн дагуу  зохион байгуулна. 
 
3.2.3.2 Сургалтын үеэр тохирлын үнэлгээний байгууллага тэдгээрт тавих шалгуур, 
итгэмжлэлийн байгууллагаас тавигддаг үнэлгээний шалгуурын талаар мэдлэг олж авна. 
 
3.2.3.3 Үнэлгээний мэргэжилтнээр нэр дэвшигч нь нэг буюу хэд хэдэн үнэлгээний 
гүйцэтгэлд хангалттай бус байвал цаашид авахгүй ба техникийн шинж чанартай биш бол 
нэмэлт сургалт/зөвлөгөө өгнө. 
 
3.2.3.4 Итгэмжлэлийн байгууллага нь үнэлгээний мэргэжилтнийг шаардлагад нийцэхүйц 
гүйцэтгэлтэйгээр тодорхой тооны үнэлгээнд ажилласан тохиолдолд сургалтын шатнаас 
техникийн болон/эсвэл тэргүүлэх үнэлгээний мэргэжилтний түвшин хүртэл дэвшүүлдэг 
албан ёсны дагалдан сургалтын (үнэлгээний мэргэжилтнийг хөгжүүлэх) хөтөлбөртэй байна. 
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3.2.3.5 Үнэлгээний мэргэжилтний гүйцэтгэлд сургалтын үеэр хяналт тавьснаар тухайн 
үнэлгээний мэргэжилтэн үнэлгээг шаардлагатай стандартад нийцүүлэн гүйцэтгэх мэдлэг, 
боловсролтой эсэхийг нь батална. 
 
3.2.3.6  Сургалт бүрийн төгсгөлд үнэлгээний мэргэжилтэнд нэр дэвшигчдэд “Гэрчилгээ” 
олгох бөгөөд энэхүү гэрчилгээ нь зөвхөн сургалтад оролцсоныг нь гэрчилнэ. 
 
3.2.4 Үнэлгээний мэргэжилтнийг батлах 
 
3.2.4.1 Техникийн хороо нь өргөдөл гаргагчийн талаар дүгнэлт санал гаргахаасаа өмнө 
тэднийг ярилцлагад урьж, оруулах эрхтэй.  
 
3.2.4.2 Техникийн хороо нь өргөдөлтэй холбоотойгоор дараах дүгнэлт саналыг гаргана. 
 
Өргөдөл гаргагчийг: 
 

a) нөөцөд Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтээр бүртгэх, 
b) нөөцөд Үнэлгээний мэргэжилтнээр бүртгэх, 
c) нөөцөд Техникийн шинжээчээр бүртгэх, 
d) нөөцөд Дадлагажигч үнэлгээний мэргэжилтнээр бүртгэх, 
e) нөөцөд Үнэлгээний мэргэжилтэнд нэр дэвшигчээр бүртгэх, 
f) шалгуурт нийцээгүй өргөдлийг буцаах, 
g) нөөцөөс хасах. 

 
3.2.4.3 Өргөдөл гаргагчтай холбоотой шийдвэрийг Итгэмжлэлийн байгууллагын дарга 
Техникийн хорооны дүгнэлт саналд үндэслэн гаргаж өргөдөл гаргагчид мэдэгдэнэ. 
 
3.2.4.4 Нөөцөд Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн, Үнэлгээний мэргэжилтэн, Техникийн 
шинжээч, Дадлагажигч үнэлгээний мэргэжилтнээр бүртгүүлсэн өргөдөл гаргагчтай MNAS 
P602 F02 Үнэлгээний мэргэжилтэн, Техникийн шинжээчийн гэрээг байгуулна. 
 
3.2.5  Өргөдлийн мэдээллийг шинэчлэх 
 
3.2.5.1  Үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээч өргөдлийн маягт дээрх мэдээлэл, 
холбоо барих хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд Итгэмжлэлийн байгууллагад мэдэгдэж, 
шинэчлэх эрх/үүрэгтэй. Хэрэв Үнэлгээний мэргэжилтэн, Техникийн шинжээч өөрийн маягт 
дээрх шинэчлэгдсэн мэдээлэл нь статусыг нь өөрчилнө гэж үзвэл дахин үнэлгээ хийлгэх 
хүсэлт гаргаж болно. Хүсэлтийн дагуу холбогдох Техникийн хорооны нарийн бичгийн 
дарга үнэлгээ хийнэ. 
 
3.2.5.2  Нөөцөд бүртгэгдсэн үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээч мэдээллээ 3 
жилд 1-ээс доошгүй удаа шинэчилнэ. 
 
3.2.6 Үнэлгээний мэргэжилтэнд нэр дэвшигчид тавих шаардлага 
 
Үнэлгээний мэргэжилтний шаардлагыг бүрэн хангаагүй, MNAS P604 Сургалтын журам”-
ын дагуу сургалтад хамрагдах хүсэлтэй өргөдөл гаргагчийг холбогдох Техникийн 
хорооноос тодорхойлж, Итгэмжлэлийн байгууллагын боловсруулсан Үнэлгээний 
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мэргэжилтэн бэлтгэх модульчилсан хөтөлбөрт хамруулна. Сургалтаа дүүргэсэн үнэлгээний 
мэргэжилтэнд нэр дэвшигчийн мэдээллийг Техникиийн хороонд ирүүлж, Итгэмжлэлийн 
байгууллагаар үнэлгээ хийлгэнэ. Үнэлгээний мэргэжилтэнд нэр дэвшигч нь Дадлагажигч 
үнэлгээний мэргэжилтэн болохын тулд сургалтаа бүрэн бөгөөд амжилттай дүүргэсэн байх 
шаардлагатай. 
 
3.2.7 Дадлагажигч үнэлгээний мэргэжилтэнд тавих шаардлага 
 
“MNAS P604 Сургалтын журам”-д заасан сургалтыг дүүргэсэн Үнэлгээний мэргэжилтэнд 
нэр дэвшигчийг Итгэмжлэлийн байгууллага итгэмжлэлийн үнэлгээнд дадлагажигчаар 
томилж ажиллуулна. Энэ нь сургалтын эцсийн шат болно. 
 
3.2.8 Үнэлгээний мэргэжилтэнд тавих шаардлага 
 
Дадлагажигч үнэлгээний мэргэжилтнийг Итгэмжлэлийн байгууллага итгэмжлэлийн 
үнэлгээний ажилд томилно. Үнэлгээний үеэр өгөгдсөн үүргээ хэрхэн гүйцэтгэж буйг нь 
үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн болон/эсвэл үнэлгээний мэргэжилтэн ажиглана. 
Ажиглалтын дүн эерэг гарвал дадлагажигч үнэлгээний мэргэжилтний сургалтыг дууссан 
гэж үзээд Итгэмжлэлийн байгууллагын мэдээллийн системд Үнэлгээний мэргэжилтнээр 
бүртгэнэ. 
 
3.2.9 Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэнд тавих шаардлага 
 
Итгэмжлэлийн байгууллага Үнэлгээний мэргэжилтнийг багийн ажлыг удирдах, багийг 
хянах, үнэлгээний үр дүнг зөв тодорхойлох болон тайлан бэлтгэх чадвартайг ажиглалт, 
үнэлгээгээр тогтоосон бол тухайн Үнэлгээний мэргэжилтнийг мэдээллийн системд 
Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтнээр бүртгэнэ. 
 
Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн статусаа хадгалж үлдэхийн тулд 3.1.2-р зүйлд заасан 
үнэлгээний дадлага туршлагатай байх шаардлагатай. 
 
Үнэлгээний мэргэжилтэн статусаа хадгалж үлдэхийн тулд 3.1.2-р зүйлд заасан үнэлгээний 
дадлага туршлагатай байх шаардлагатай. 
 
3.3 Үнэлгээний мэргэжилтэн/Техникиийн шинжээчийг нөөцөөс хасах 
 
Үнэлгээний мэргэжилтэн/Техникийн шинжээчийн нөөцөд багтсан ажилтнуудыг холбогдох 
Техникийн хороо нөөцөөс хасах эрхтэй. Доорх тохиолдолд нөөцөөс хасна. Үүнд: 
 

a) MNAS-с зохион байгуулсан мэдлэг солилцох хөтөлбөрт хоёр удаа дараалан, 
хүндэтгэх шалтгаангүйгээр оролцоогүй 
 

b) Техникийн ур чадвар, бусдын нөлөөнд үл автах, бие даасан байдлын зөрчил илэрсэн, 
 

c) Итгэмжлэлийн байгууллагын нууцлал, шударга байдлын журам зөрчсөн, 
 

d) Үнэлгээний мэргэжилтэн болон Техникийн шинжээчийн гэрээнд заасан нөхцлийг 
зөрчсөн, 
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e) Үнэлгээний ажилтанд нэр дэвшигч нь сургалтандаа хамрагдаагүй эсвэл амжилтгүй 

суралцсан, 
  

f) Дадлагажигч үнэлгээний мэргэжилтэн нь оногдсон үүргээ бүрэн, үр ашигтай 
гүйцэтгэж чадаагүй. 
 

Мөн ажилтан одоо гүйцэтгэж буй ажлаа дуусгасан бол сайн дураар Итгэмжлэлийн 
байгууллагад өргөдөл гаргасан тохиолдолд Үнэлгээний мэргэжилтэн/Техникийн 
шинжээчийн нөөцөөс хасна. 
 
3.4 Хэрэгцээт үнэлгээний мэргэжилтнийг тодорхойлох 
 
Итгэмжлэлийн байгууллагын хурлаар дараа жил хийхээр төлөвлөсөн итгэмжлэлийн үйл 
ажиллагаанууд, тэдгээрийг хийхэд шаардлагатай үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн 
шинжээчдийн тоог хүлээн авсан итгэмжлүүлэх өргөдөл, итгэмжлүүлэх өргөдөл гаргахаар 
зэхэж буй байгууллагаас авсан мэдээлэл, техникийн хороо болон ажлын хэсгийн саналыг 
үндэслэн гаргана. Энэ хурлын үеэр хэрэгцээт үнэлгээний мэргэжилтнүүдтэй холбоотой 
техник, эдийн засгийн судалгаа хийнэ. Уг судалгааны үр дүнгээр тодорхойлогдсон 
хэрэгцээт үнэлгээний мэргэжилтэн/техникийн шинжээчийн тоог гүйцээх үүднээс 
Итгэмжлэлийн байгууллага дараа дараагийн хэрэгцээт судалгааг эхлүүлнэ. 
 
Итгэмжлэлийн байгууллага шаардлагатай тохиолдолд бусад орны итгэмжлэлийн 
байгууллагаас үнэлгээний мэргэжилтнийг ажиллуулж болох бөгөөд MNAS-ын 
итгэмжлэлийн үйл ажиллагааны баримт бичгийг танилцуулах богино хугацааны сургалт 
зохион байгуулж бүртгэл хөтөлнө. 
 
4 Холбогдох баримт бичиг 
 

− MNAS P604. “Сургалтын журам”; 
− MNAS Р603. “Итгэмжлэлийн үйл явцад оролцогч ажилтны гүйцэтгэлд мониторинг 

хийх журам”; 
− MNAS P 602 F01. “Үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээчийн өргөдлийн 

маягт”; 
− MNAS P 602 F02. “Үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээчийн гэрээний 

маягт”. 
 

 

---xxx---  
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MNAS P602 F01 

 

Үнэлгээний мэргэжилтэн болон техникийн шинжээчээр  
ажиллах хүсэлт гаргах өргөдөл 

 
 
................................ овогтой .................................... миний бие “үнэлгээний мэргэжилтэн 
болон техникийн шинжээчээр ажиллах хүсэлт гаргагчид тавигдах шаардлага”-ыг хангаж 
байгаа тул ........................ чиглэлээр техникийн шинжээч /үнэлгээний мэргэжилтэн/-ээр 
ажиллах хүсэлтэй байна. 
Уншиж судалвал зохих стандарт, техникийн баримт бичгүүдийг уншиж судалсан тул 
сургалтанд хамруулна уу. 
 
Биеийн байцаалтыг үнэн зөв бөглөж, өргөдөл гаргасан: ......................... /гарын үсэг/ 
 
........................ овогтой ............................... 

Огноо 
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БИЕИЙН БАЙЦААЛТ 

 
I. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 

Овог, нэр ............................................................................. 
Төрсөн ......... он ............сар ..........өдөр 
Одоогийн эрхэлж байгаа ажлын газрын нэр, албан тушаал 
.............................................................................................. 
Гэрийн хаяг ......................................................................... 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
 

II. МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ 
Хаана, ямар сургууль Орсон он, сар Төгссөн он, 

сар 
Эзэмшсэн мэргэжил, диплом, 

гэрчилгээний дугаар 
    

    

    

    

    

 
Эрдмийн зэрэг, цол (хаана, хэзээ, ямар сэдвээр хамгаалсан, ямар зэрэг цол хүртсэн) 
.................................................................................................................. 
 

III. МЭРГЭШЛИЙН БЭЛТГЭЛ (ажил, мэргэжил, бусад чиглэлээр нарийн дадлагажиж, 
мэргэшсэн байдлыг бичнэ) 

Хаана, ямар 
байгууллагад 

Хугацаа Ямар чиглэлээр Үнэмлэх сертификатын 
дугаар Он, сар Хэд хоног 

     
     

 
IV.1 АЖЛЫН ТУРШЛАГА (хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа) 

Д/д Байгууллагын нэр Албан тушаал Ажилласан хугацаа 
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 IV.2 ТҮБ БОЛОН ЛАБОРАТОРИД АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ 
Д/д ТҮБ, лабораторийн нэр Гүйцэтгэж байсан 

сорилт/шалгалт тохируулгын 
нэр 

Албан тушаал Ажилласан 
хугацаа 

     
     
     
     
     
     

 
 IV.3 ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООНЫ АУДИТЫН  
  АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦСОН БАЙДАЛ 
 

Д/д Байгууллага, лабораторийн нэр Үнэлгээ хийсэн чиглэл Ажилласан огноо 
    
    
    
    
    
    
    

 
Энд тусгагаадгүй өөрийн тань талаархи мэдээллээ зохимжтой хэлбэрээр /хүснэгтлэн аль эсвэл бичвэрээр/ 
оруулна уу. 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 
Өөрийн талаархи мэдээллийг үнэн зөв оруулсан ..................................... /гарын үсэг/ 
 

огноо 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


