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ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ 
 
 

№ 
Өөрчлөлт. 

No 

Хуудас. 

No 
Оруулсан өөрчлөлтийн утга 

1 02 4  

2 03 5 Өөрчлөлт оруулсан  

3 03 6 ISO/IEC 43-1, 43-2-ын болон холбогдох стандартын өөрчлөлт 

4 03 8 ISO/IEC 43-1, 43-2-ын өөрчлөлт 

5 03 10 Нэр ба шинж чанарыг өөрчлөсөн 

6 03 12 Бусад баримт бичигтэй ижилтгэсэн 

7 04 Бүх 
Баримт бичгийн агуулгыг ILAC P9:2014-ын дагуу шинэчилсэн. 

Хуудасны форматыг өөрчилсөн ба засвар хийсэн. 

8 05 Бүх Хуудасны форматыг өөрчилсөн ба засвар хийсэн. 

9 06 Бүх 
Үндэсний Итгэмжлэлийн Төв болж шинэчлэгдэн зохион 

байгуулагдсантай холбогдуулан мэдээлэл шинэчлэв. 
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Ур чадварын сорилт, лаборатори  

хоорондын харьцуулалтын хөтөлбөрийн журам 

MNAS P 703 
 
1 Зорилго 
 
Энэ журмын зорилго нь Итгэмжлэлийн байгууллага (MNAS)-аар итгэмжлэгдэх хүсэлт 
гаргагч болон итгэмжлэгдсэн лабораториуд, шаардлагатай бол хяналтын байгууллагуудын 
оролцох ур чадварын сорилт, лаборатори хоорондын харьцуулалтын талаархи нөхцлийг 
тодорхойлно.   
 
2 Хамрах хүрээ 
 
Энэ журам итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргасан ба итгэмжлэгдсэн сорилт/шалгалт 
тохируулгын ба эмнэлгийн лабораториуд, шаардлагатай бол хяналтын байгууллагуудын 
холбогдох ур чадварын сорилт, лаборатори хоорондын харьцуулалтын талаархи үйл 
ажиллагаа, эдгээр үйл ажиллагааны талаархи үнэлгээний багийн болон Итгэмжлэлийн 
байгууллага (MNAS)-ийн үнэлгээнд хамаарна.  
 
Энэхүү журамд сорилт, шалгалт тохируулга ба эмнэлгийн лаборатори, хяналтын 
байгууллагыг нийтэд нь “лаборатори” гэнэ.  
 
3 Журам  
 
3.1 Ур чадварын сорилт, лаборатори хоорондын харьцуулалтын хөтөлбөрийн 
талаар баримтлах Итгэмжлэлийн байгууллагын бодлого, зарчим  
 
MNAS-аас итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргагч ба итгэмжлэгдсэн лабораториуд техникийн ур 
чадвараа хангах, ур чадварыг хянах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Техникийн ур 
чадвараа хангах нэг арга зам нь лабораториуд ур чадварын сорилтод оролцох, хангалттай 
дүн авах юм. Стандартчилсан загвар тогтмол ашиглах, ижил болон өөр өөр аргаар сорилт, 
шалгалт тохируулгыг давтан хийх зэрэг бусад арга зам байна. Ур чадварын сорилт зохион 
байгуулахгүйгээр, лаборатори хоорондын харьцуулалтад оролцон, хангалттай дүн авч 
техникийн ур чадвартайгаа нотолж болно.  
 
Тухайлбал: 

a) аргын гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ; 
b) стандартчилсан загварын шинж чанар, утгыг тодорхойлолт; 
c) хоёр болон түүнээс олон лабораториуд өөрсдөө зохион байгуулсан харьцуулалт; 
d) Үндэсний хэмжил зүйн байгууллагаас зохион байгуулсан харьцуулалт;  
e) ур чадварын сорилт, лаборатори хоорондын харьцуулалтын хөтөлбөр ISO/IEC 17043 

стандартын шаардлагад нийцсэн байна.   
 
3.2 Ур чадварын сорилт, лаборатори хоорондын харьцуулалтын хөтөлбөрт тавих  
Итгэмжлэлийн байгууллагын шалгуур  
 
Ур чадварын сорилт, лаборатори хоорондын харьцуулалтын үйл ажиллагаа нь 
лабораториудын ур чадварыг харуулах, тэдгээрийн үйл ажиллагааны чанарыг тогтооход 
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дэмжлэг үзүүлэх чухал хэрэгсэл байна. Лабораториуд ур чадварын сорилт эсхүл лаборатори 
хоорондын харьцуулалтыг мэдлэг олж авах болон эрсдэлийн удирдлагын хэрэгсэл болгон 
ашиглаж болно. MNAS нь итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргасан лабораториудыг дараах ур 
чадварын сорилт ба лаборатори хоорондын харьцуулалтын шалгуурын дагуу үйл ажиллагаа 
явуулахыг шаардана.    
 
3.2.1 Итгэмжлэлийн үйл явц  
 
Лаборатори MNAS-д итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргах явцдаа ур чадварын сорилт эсхүл 
лаборатори хоорондын харьцуулалтад оролцохтой холбоотой дараах үйл ажиллагааг 
мөрдөнө. Үүнд:  
 

a) Итгэмжлэл олгохоос өмнө ур чадварын сорилт эсхүл лаборатори хоорондын 
харьцуулалтын хөтөлбөрт оролцсон дүнг хавсралтад үзүүлсэн MNAS P703 F01 “Ур 
чадварын сорилт ба харьцуулалтанд оролцсон бүртгэл”-ээр ирүүлнэ. Итгэмжлэл 
олгоход, наад зах нь нэг хангалттай дүнтэй байна.  

 
b) Хүсэлт гаргасан итгэмжлэлийн хүрээнд дэд бүлгүүдийг тодорхойлох ба эдгээр дэд 

бүлгүүдэд хамаарах ур чадварын сорилт эсхүл лаборатори хоорондын 
харьцуулалтын хөтөлбөрт оролцох төлөвлөгөөг MNAS P703 F02 “Ур чадварын 
сорилт ба лаборатори хоорондын харьцуулалтанд оролцох төлөвлөгөө” ашиглан 
бэлтгэж, тус төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны бүртгэлийг 
ирүүлнэ.  
 

 
MNAS итгэмжлэлийн хүрээнд нийцэх ур чадварын сорилт ба лаборатори хоорондын 
харьцуулалтын хөтөлбөрт оролцох төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг шалгана. 
 
Ур чадварын сорилт эсхүл лаборатори хоорондын харьцуулалт байхгүй эсхүл оролцох 
боломжгүй үед, MNAS ба лабораториуд ур чадварыг үнэлэх, хянах тохиромжтой арга 
замын талаар харилцан тохиролцоонд хүрэх, асуудлын талаар хэлэлцэнэ. Ур чадварын 
сорилт, лаборатори хоорондын харьцуулалтанд оролцох үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 
хэсэгт энэ нөхцлийн талаар анхаарч үзнэ. Лабораториуд итгэмжлэгдсэн хугацааны туршид 
ур чадварын сорилт, лаборатори хоорондын харьцуулалтаас гарах бүх үр дүнг MNAS-д 
мэдэгдэх ба хангалтгүй үр дүн үзүүлсэн тохиолдолд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, 
хэрэгжүүлсэн тайлан,  давтан оролцох төлөвлөгөөний талаар MNAS-д мэдэгдэнэ.  
 
3.2.2 Ур чадварын сорилт, лаборатори хоорондын харьцуулалтад оролцох 
төлөвлөгөө  
 
Оролцох төлөвлөгөө нь өөрсдийн хэрэгцээнд дүн шинжилгээ хийх, оролцох түвшин ба 
давтамжийг тодорхойлох боломжоор лабораториудыг хангана. Лабораториуд 
итгэмжлэлийн хүрээ, дэд хүрээнд нийцсэн, оролцох түвшин ба давтамжийг багтаасан MNAS 
P703 F02 “Ур чадварын сорилт, лаборатори хоорондын харьцуулалтад оролцох 
төлөвлөгөө”-г бэлтгэх ба  чадавхийн нөөц бололцоо өөрчлөгдсөн тохиолдолд төлөвлөгөөг 
шинэчилнэ. Ур чадварын сорилт эсхүл лаборатори хоорондын харьцуулалтад оролцоход  
лабораторийн сорилт, шалгалт тохируулгын үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдлийн 
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түвшинг авч үзнэ. Төлөвлөгөөнд лабораторийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглах 
дээжийн төрөл, түүний тогтвортой байдлын талаар авч үзнэ. Энэ талаар; 
 

− Ажилтан, арга, тоног төхөөрөмж өөрчлөгдсөн тохиолдолд төлөвлөгөөнд дүн 
шинжилгээ хийж, хэрэгцээ шаардлагын дагуу шинэчилнэ.  

 
− Ур чадварын сорилт ба лаборатори хоорондын харьцуулалтаас гарсан гүйцэтгэлийн 

дагуу дүн шинжилгээ хийх (ялангуяа хангалтгүй үр дүн байнга авсан тохиолдолд) 
ба, шаардлагатай тохиолдолд төлөвлөгөөг шинэчлэнэ.  

 
3.3 Үр дүнг үнэлэх 
 
Үнэлгээний туршид, MNAS-аас томилогдсон үнэлгээний ажлын хэсэг лабораториудын Ур 
чадварын сорилт, лаборатори хоорондын харьцуулалтад оролцох төлөвлөгөө болон 
оролцоход гарсан дүнг үнэлэх ба лабораторийн техникийн ур чадварын талаар дүгнэлт 
гарганa. Хангалтгүй дүн авсан тохиолдолд, үнэлгээний ажлын хэсэг залруулах ажиллагааны 
үр нөлөөг шалгах ба шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт залруулах ажиллагаа шаардаж болно. 
Энэ тохиолдолд, үнэлгээний баг лабораторийн техникийн  ур чадварын талаар итгэлтэй биш 
байвал тухайн лабораторийг холбогдох салбарын ур чадварын сорилт ба лаборатори 
хоорондын харьцуулалтад оролцохыг шаардаж болно. Энэ үнэлгээнээс гадна, шаардлагатай 
тохиолдолд хангалтгүй дүнтэй лабораториудын холбогдох мэргэжилтнүүдийн 
дэмжлэгтэйгээр MNAS-д мэдүүлсэн залруулах ажиллагааны үр нөлөө (ур чадварын сорилт 
эсхүл лаборатори хоорондын харьцуулалт)-г MNAS үнэлэх ба хэрэв шаардлагатай бол, 
MNAS шинэ нөхцөл байдлын дагуу лабораторийн итгэмжлэлийн талаархи шийдвэрийг 
шинэчилнэ.  
 
Итгэмжлэлийн шийдвэр гаргах үйл явцын хүрээнд лабораториудын ур чадварын сорилт, 
лаборатори хоорондын харьцуулалтанд оролцох төлөвлөгөө, оролцсон үр дүнг шалгаж, 
үнэлнэ. Хэрэв лаборатори хангалтгүй дүнтэй байвал холбогдох залруулах ажиллагааг 
шалгаж, үнэлнэ. Лабораториуд байнга хангалтгүй дүн авч  байвал, өөр өөр хяналтын аргыг 
сонгоно.  
 
3.4 Ур чадварын сорилт, лаборатори хоорондын харьцуулалтын төрөл 
 
MNAS ур чадварын сорилт ба лаборатори хоорондын харьцуулалтын хөтөлбөр, эдгээр 
хөтөлбөрийн талаархи мэдээллийн сан руу хандах арга зүйн заавраар хангана. Зарим 
тохиолдолд,  Зохицуулагч эрх бүхий байгууллага, Үйлдвэр эсхүл Мэргэжлийн салбарууд, 
Бүс нутгийн хамтын ажиллагааны байгууллагаас холбогдох салбарт ур чадварын сорилт 
эсхүл лаборатори хоорондын харьцуулалтад оролцохыг шаардаж болно. Энэ тохиолдолд, 
шаардлагатай үед, MNAS итгэмжлэгдсэн лабораторийг арга зүйн заавраар хангана.  
 
Лаборатори хоорондын харьцуулалт эсхүл ур чадварын сорилтыг бие даасан байгууллагууд  
APAC/ILAC эсхүл лабораториуд өөр хоорондоо зохион байгуулна.  
 
MNAS-ын шаардсанаар, APAC/ILAC-аас зохион байгуулах ур чадварын сорилт/лаборатори 
хоорондын харьцуулалтын хөтөлбөрт эсхүл MNAS-аас боловсруулсан бусад хөтөлбөрт 
лабораториуд оролцох үүрэгтэй.  
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3.4.1 Хөндлөнгийн байгууллагаас зохион байгуулах хөтөлбөр 
 
Оролцогч лаборатори ISO/IEC 17043 стандартын дагуу, зохион байгуулагч байгууллагын 
санал болгосон ур чадварын сорилт, лаборатори хоорондын харьцуулалтын хөтөлбөрт 
нийцэх үүрэг хүлээнэ. Төрөл бүрийн зохион байгуулагчдын санал болгосон хөтөлбөрийг 
MNAS-ын цахим хуудсанд шинэчлэн тавина. Лабораториуд холбогдох байгууллагуудтай 
ажиллана. 
 
3.4.2 APAC-ын зохион байгуулах хөтөлбөр 
 
Зохион байгуулагч байгууллага ба оролцогч лабораториудын хооронд зохицуулалт хийх 
ийм байгууллагуудын талаар MNAS мэдээллээр хангана. APAC-ын ур чадварын сорилтод 
оролцуулах талаар MNAS ТҮБ-д мэдээлнэ. Оролцогчийн тоо хязгаартай бол итгэмжлэгдсэн 
лабораторийг хамруулах чиглэл баримтална. 
 
3.4.3 Лабораториуд өөрсдөө хөтөлбөр зохион байгуулах 
 
Энэ төрлийн хэмжлийн харьцуулалтад оролцох оролцогчдын тоо хязгаартай учраас 
статистик үнэлгээ үр дүнтэй биш байж болно. Энэ төрлийн хөтөлбөрийг дээр дурдсан 
хөтөлбөр байхгүй ба өөр чанар хянах аргын өргөдөл байхгүй тохиолдолд тодорхой 
бодлогоор хүлээн зөвшөөрнө.   
 
4 Холбогдох баримт бичиг 
 

− ISO/IEC 17043. Тохирлын үнэлгээ-Ур чадварын сорилтод тавих ерөнхий шаардлага; 
− ISO /IEC 17025. Сорилтын ба шалгалт тохируулгын  лабораторийн чадавхид тавих 

ерөнхий шаардлага; 
− ISO 15189. Эмнэлгийн лаборатори  – Чанар ба чадавхид тавих шаардлага; 
− ISO/IEC 17020. Хяналтын ажил эрхэлдэг төрөл бүрийн байгууллагын ажиллагаанд 

тавих шаардлага; 
− APAC PT 006. Ур чадварын сорилтын давтамж, үр дүн; 
− ILAC P9. Ур чадварын сорилтын үйл ажиллагаанд оролцоход зориулсан ILAC-ын 

бодлого; 
− ILAC P15. Хяналтын ажил эрхэлдэг байгууллагыг итгэмжлэхэд гаргах ISO/IEC 

17020:2012-ын өргөдөл;  
− MNAS P703 F01. Ур чадварын сорилт ба хоорондын харьцуулалтанд оролцох 

жагсаалт;  
− MNAS P703 F02. Ур чадварын сорилт ба хоорондын харьцуулалтанд оролцох 

төлөвлөгөөний жагсаалт. 
 
 

---xxx--- 
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