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БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫГ 

ИТГЭМЖЛЭХ АРГА ЗҮЙН ЗААВАР 

 

1. ТАНИЛЦУУЛГА  

Энэхүү баримт бичиг нь бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн 

үнэлгээ хийхэд шаардлагатай дүрэм, журмыг тодорхойлно. 

Өргөдөл гаргаж буй бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллага нь итгэмжлэлийн 

байгууллагад хүсэлт гаргахдаа үйл ажиллагаа, бүтэц зохион байгуулалт, боловсон хүчний 

талаарх мэдээллийг заавал ирүүлнэ.  

Энэхүү процессийн хүрээнд бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллагын хараат бус 

байдал, бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын схемийн хяналт, чадавхийн үнэлгээ, 

холбогдох норматив баримт бичгүүдийн шалгалт, төв байгууллагын (бусад салбар болон 

байршлуудын) удирдлагын тогтолцооны үнэлгээ, хэрэв боломжтой бол гэрчлэх үнэлгээ, 

болон сорилтын үйл ажиллагаануудын үнэлгээ зэргийг баталгаажуулахын тулд бүтэц, 

зохион байгуулалтын үнэлгээг хийдэг.  

Эдгээр үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтад  MNS ISO/IEC 17065 

стандартын дагуу бүрдүүлсэн тогтолцоо болон холбогдох баримт бичгийн заалтууд байх 

шаардлагатай эсэхийг шийддэг.  

Үнэлгээнээс өмнө, дараа болон үнэлгээний туршид Итгэмжлэлийн байгууллагын (MNAS)-

ны үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээчид мэдээллийн нууцыг хадгалах бөгөөд 

хуулиар шаардаагүй бол гуравдагч этгээдэд задруулахгүй байх үүрэгтэй. (Нууц хадгалах 

тухай P402 журам) 

Итгэмжлэлийн үйл ажиллагааны журмуудыг  Итгэмжлэлийн үйл явцын журам (P701), 

энэхүү арга зүйн заавруудтай уялдуулан хамтад нь хэрэглэнэ.  

2.  БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН СХЕМИЙН ЭЛЕМЕНТҮҮД  

Өөрсдийн бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг итгэмжлүүлэх хүсэлт 

гаргаж байгаа Тохирлын Үнэлгээний Байгууллагуудын итгэмжлэлийн хамрах хүрээ:  

i. Олон улсын, бүс  нутгийн (ISO, EN, гэх мэт) эсвэл үндэсний стандартууд (MNS, гэх 

мэт)-ын хүрээний бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл гэх мэт асуудлууд багтана,  

ii. Хэрэглээний хамрах хүрээнд ямар нэг олон улсын (ISO, EN, гэх мэт) эсвэл 

үндэсний стандарт (MNS, гэх мэт) байхгүй тохиолдолд үүнд үндэсний хэмжээнд 

хүлээн зөвшөөрөгдөөд батлагдсан, төрийн бус байгууллагууд, эрх бүхий 

байгууллагын нийлүүлэгч болон хэрэглэгчдийн боловсруулж, хүчин төгөлдөр 
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болгосон бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын схемийн хүрээнд байгаа 

бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл гэх мэт асуудлууд багтана,  

iii. Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжид заасан бүтээгдэхүүний 

баталгаажуулалтын схемийн хүрээнд бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл гэх мэт асуудлууд 

багтана (Органик хөдөө аж ахуй, Хөдөө аж ахуйн практик гэх мэт).  

iv. IAF ба PAC-аар хүлээн зөвшөөрсөн бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын схемийн 

хүрээнд бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл гэх мэт асуудлууд багтана.  

Өргөдөл гаргагч Бүтээгдэхүүний Баталгаажуулалтын Байгууллага баталгаажуулалт 

хийсэн бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын схемийн дагуу баримтыг бүрдүүлнэ. Энэхүү 

баталгаажуулалтын схемд баталгаажуулалт хийх аргыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар 

тусгасан байна. Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллагууд ISO/IEC 17067-д 

тодорхойлсон баталгаажуулалтын схемийн төрлүүдийг хэрэглэх боломжтой. Мөн 

техникийн баримт ISO/IEC TR 17026-д дээж бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын схемийн 

(төрөл 5) талаарх зааврыг өгдөг.  

Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллага нь бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын 

схем дээр үндсэлсэн баталгаажсан бүтээгдэхүүнүүдийг хянах болон удирдлагын 

тогтолцооны үнэлгээ, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйл явц, дээжлэлт, сорилт зэрэг үйл 

ажиллагаануудын журмын дагуу хариуцлага хүлээнэ. Тухайн байгууллага нь 

бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай стандартын 

эсвэл/ба журмын бичиг баримтуудад заасан бүх нөхцөлүүдийг биелүүлнэ. (Жишээ нь: 

Бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийн тулд бүх сорилтыг хийх шаардлагатай) Үүнээс гадна 

бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллага нь нэмэлт өөрчлөлт оруулж 

баталгаажуулсан бүтээгдэхүүнтэй холбоотой шаардлагатай бодлогыг тодорхойлсон 

холбогдох журмыг хэрэгжүүлнэ.  

Баталгаажуулалтын Схемийг тухайн асуудлаар хангалттай мэдлэг, туршлагатай, тухайн 

салбартаа ур чадвартай гэдгээ нотолсон этгээд бэлтгэнэ. Энэхүү ур чадвар гэдэгт техник 

ойлголтоос гадна тохирлын үнэлгээний талаарх мэдлэг хамаарна. Энэхүү 

баталгаажуулалтын схем хүчинтэй байх эсэхийг үйлдвэрлэгч, харилцагч, хэрэглэгч болон 

бусад талуудын тэгш төлөөллийг оролцуулж, боловсруулсан эрх бүхий байгууллагууд 

батална.  

Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт голчлон дараахь гурван үе шатаас бүрддэг:  

 Сонгох (дээж авах) 

 Тодорхойлох  

 Хянах ба баталгаажуулах (шийдвэр гаргах) 
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Гэхдээ шаардлагатай нөхцөлд дээр дурьдсан гурван үе шат дээр нэмэгдээд 

бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын магадлах шалгалтын үе шат ордог.  

2.1 Сонгох (дээж авах) 

Сонгох (дээж авах) үйл явц нь үнэлгээ өгч дээж авах процесст шаардлагатай боломжит 

нөхцөл байдлыг (бүтээгдэхүүний тохирлын үнэлгээг тодорхойлох нөхцөл байдал) 

тодорхойлж, үнэлэх шинж чанарыг тодорхойлохыг шаарддаг. Дээжүүд нь 

баталгаажуулалт гаргаж чадах хэмжээний бүтээгдэхүүний шугам эсвэл бүтээгдэхүүний 

бүлгийг бүхэлд нь төлөөлөх бөгөөд ижил аргаар, ижил бүтээгдэхүүний шугамаар 

эрэмблэж, үйлдвэрлэх болно.  

2.2 Тодорхойлох  

Тодорхойлох үйл явцад холбогдох стандартуудын дагуу сорилт, хэмжилт, хяналт шалгалт, 

зураг төсөл, үнэлгээ, дүгнэлт болон үйлчилгээний аудитын хяналт зэрэг багтдаг. 

Тодорхойлсон нөхцөл байдлын биелэлтийг хянахад хэрэглэгдэх аргуудын талаар олон 

жишээ байдаг. Шинж чанарын тодорхойлолт нь хэмжсэн үнэлгээ болон шаардлагата 

үнэлгээг харьцуулсан хэмжээ болно (магнитудын үнэлгээ эсвэл хил хязгаарыг 

тодорхойлохын тулд).  

Эхний төрлийн сорилтыг бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын схемийн дагуух хүчинтэй 

дүрэм, нөхцөл байдлын хүрээнд явуулна. 

Баталгаажуулалтын байгууллага өөрсдийн гаргаагүй сорилтын дүнг ашигласан 

тохиолдолд сорилт, шинжилгээ гүйцэтгэсэн холбогдох байгууллага MNS ISO/IEC 17025 

стандартын дагуу итгэмжлэгдсэн эсвэл дээрх стандартад заасан чанарын удирдлагын 

тогтолцоог бүрдүүлсэн эсэх, ур чадварын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг нь хянана. 

2.3 Хянах ба баталгаажуулах (шийдвэр гаргах) 

Бүтээгдэхүүнтэй холбоотой чанар болон тоон шинжүүдийн чадамжийг хянана. Мөн 

тохирлын баталгаажуулалт болон тэмдгийг ашиглах эрх олгох шийдвэр гарахаас өмнө 

баримтжуулна. Үнэлгээг бүтээгдэхүүний тогтолцоо эсвэл чанарын тогтолцооны эхний 

үнэлгээний үр дүн болон тодорхойлсон нөхцөл байдлыг хэрэгжүүлэх эхний сорилтын үр 

дүн зэргийг хянаснаар хийгдэнэ. Ингэснээр тохирлын тэмдгийг ашиглахын тулд баримт 

бичиг эсвэл эрх бүхий байгууллагыг хамааруулж шийдвэрийг гаргана.  

3. ӨРГӨДӨЛ  

MNS ISO/IEC 17065 стандартын дагуу үйлчилгээгээ явуулж байгаа бүтээгдэхүүний 

баталгаажуулалтын байгууллагын өргөдлийг хүлээн аваад Итгэмжлэлийн байгууллагын 

дарга итгэмжлэлийн үйл явцыг гүйцэтгэх үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтнийг томилно. 

Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн; 
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i. Өргөдөл гаргагч бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллагаас 

итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргасан бүтээгдэхүүн/бүтээгдэхүүний бүлэг зэргийг 

нягтална.  

ii. Хүсэлт гаргасан хамрах хүрээг итгэмжлэх боломжтой эсэхийг үнэлнэ. Энэхүү 

үнэлгээнд дараах алхмуудыг гүйцэтгэдэг; 

a. Хүсэлт гаргасан хүрээ нь бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын ажиллагаа 

мөн эсэх 

b. Холбогдох бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллага нь хүсэлт 

гаргасан итгэмжлэлийн хүрээндээ ямар нэг үйл ажиллагаа (олгосон 

итгэмжлэлийн гэрчилгээний хамтаар холбогдох яамдуудаас зөвшөөрөл авах 

замаар ажиллагааг эхлүүлэх гэх мэт онцгой нөхцлүүдийг үл хамруулан) 

явуулсан эсэх 

c. Хүсэлт гаргасан итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтод заасан 

бүтээгдэхүүнд баталгаажуулалт хийх хангалттай нөөцтэй эсэх (Үнэлгээ ба 

шийдвэр гаргах түвшинд техникийн болон хүний нөөцийн талаар) 

Итгэмжлэлийн байгууллага нь баталгаажуулалтын үйлчилгээ үзүүлж буй өргөдөл гаргагч 

байгууллагын өөр өөр салбарууд (хэрэв байгаа бол)-ыг баталгаажуулж, тэдгээр 

салбаруудын аль нь гол үйл ажиллагааг явуулж буйг баталгаажуулна.                                                                                           

Гол үйл ажиллагаа гэдэг нь ерөнхийдөө бодлого, үйл явц ба/эсвэл журам боловсруулах 

болон хүсэлт, гэрээнд үзлэг хийх, тохирлын үнэлгээг төлөвлөх, үзлэг хийх, батлах, 

шийдвэр гаргах гэх мэт баталгаажуулалтын байгууллагын ур чадварт нөлөөлдөг 

процессууд юм.     

4. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ ЯВЦ 

4.1 Анхдагч Итгэмжлэлийн Үнэлгээ 

Баталгаажуулалтын байгууллагын үндсэн оффисын үнэлгээний хамрах хүрээ, хэмжээг 

холбогдох техникийн мэргэжилтнүүдтэй харилцаж, мөн бүтээгдэхүүний төрөл, эрсдлийн 

нөхцөл болон салбаруудын тоо зэрэг тодорхой асуудлуудыг авч үзэх замаар үнэлгээний 

тэргүүлэх мэргэжилтэн тодорхойлно. Өргөдөл гаргагч баталгаажуулалтын байгууллага нь 

төв оффисоос гадна ямар нэгэн салбартай тохиолдолд, оффисын үнэлгээг анхдагч 

үнэлгээний үед чухал ач холбогдолтой байршилтай гэж тодорхойлогдох оффис бүрт 

явуулна. Итгэмжэлэлийн хүрээнд өргөдөл гаргагч баталгаажуулалтын байгууллагын 

гүйцэтгэсэн ажлуудын ур чадвар нь ялангуяа эдгээр салбар/байрлалуудад хийгдсэн эдгээр 

үнэлгээнүүдийн хамтаар ойлгогдоход чиглэсэн байна.  
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Үнэлгээний өмнө, бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллага нь 

бүтээгдэхүүн/бүтээгдэхүүний бүлэг буюу түүний одоогийн аудиторууд нь мэдлэг 

туршлагатай (ур чадварын матриц) талаарх мэдээллийг MNAS-д өгнө.                                     

Тохиромжтой үед, бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллага нь одоогийн ажлын 

хөтөлбөрийнхөө дагуу боломжит баталгаажуулалтын төлөвлөгөөг MNAS-д өгнө.   

Гэрчлэх үнэлгээ нь баталгаажуулалтын схемийн дагуу бүтээгдэхүүнтэй холбоотой 

баталгаажуулалтын байгууллагын аудит хийх багийн мэдлэг чадварт анхаарлаа 

хандуулна.                                                                                                                                 

Гэрчлэх үнэлгээг хяналтын ажиллагаа, удирдлагын тогтолцооны аудит (үйлдвэрийн 

үйлдвэрлэлийн хяналт) зэргийн үр нөлөөг гэрчлэх, мөн хэрэв тухайн байгууллага нь 

ISO/IEC 17020 ба ISO/IEC 17025 стандартуудын дагуу тэдгээр чиглэлээр итгэмжлэгдээгүй 

бол сорилтын үйл ажиллагааг гэрчлэх зэрэг замаар явуулна. 

Итгэмжлэл болон олон төрлийн баталгаажуулалтын схем ба бүтээгдэхүүний ангилал 

бүхий итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтын хамрах хүрээ ба нарийн нийлмэл байдалд 

суурилсан үнэлгээний багийн саналын дагуу үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн нь 

гэрчлэх үнэлгээний тоог нэмэгдүүлэх боломжтой. 

4.2 Магадлах шалгалт  

Магадлах шалгалтаар гэрчлэх үнэлгээ нь анхдагч итгэмжлэлийн үнэлгээнд хамрагдаагүй 

бүтээгдэхүүн, бүтээгдэхүүний дэд бүлгийг түүвэрлэх замаар MNAS төлөвлөж, гүйцэтгэнэ.  

Салбарын баталгаажуулалтын хэд хэдэн байгууллагуудад, бүх салбарын үнэлгээг 

итгэмжлэлийн мөчлөгийн дотор төлөвлөж, явуулна. 

Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллага нь өөрийн аудиторууд, баталгаажуулсан 

бүтээгдэхүүн, хэрэглэгчийн нэр, байршлийн талаарх мэдээлэл зэрэг итгэмжлэлийн 

хүрээний тодорхойлолтын дагуу олгосон гэрчилгээний жагсаалтыг жил бүрийн эцэст (12-

р сард) MNAS-д илгээнэ. 

Боломжтой бол  Тохирлын Үнэлгээний Байгууллага нь тухайн сард гүйцэтгэх 

баталгаажуулалтын талаарх мэдээллийг MNAS-ын магадлах шалгалтын хөтөлбөртэй 

уялдуулан гаргаж өгнө. 

Баталгаажуулалтын байгууллага нь тогтоосон хугацаанд дээр дурдсан мэдээллүүдийг 

хүргүүлээгүй тохиолдолд, MNAS-ээс түдгэлзүүлэх, итгэмжлэлийн хамрах хүрээг 

өргөтгөхгүй байх, итгэмжлэлийг буцаах эсвэл давтан итгэмжлэхгүй байх зэрэг арга 

хэмжээг авч болно.  

4.3 Давтан итгэмжлэлийн үнэлгээ 
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Баталгаажуулалтын байгууллагын чанарын удирдлагын тогтолцоо, баталгаажуулалтын 

үйл явц, боловсон хүчний өөрчлөлт, баталгаажуулалтын схемийн мөрдөлт, стандарт, 

техникийн шаардлага, өргөдөлд өөрчлөлт орсон бол энэ талаар хийсэн ажил болон 

хавсран гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны ур чадварын  хяналт, холбогдох тайлан зэрэг 

асуудлуудыг анхдагч итгэмжлэлийн үнэлгээний адил давтан итгэмжлэлийн үнэлгээнд 

хамруулна.  

5. ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛААГҮЙ САЛБАРУУД 

Баталгаажуулалтын байгууллагын бие даасан, шударга байдлын үнэлгээнээс гадна, түүний 

ур чадварын тодорхойлолт нь итгэмжлэлд чухал байдаг. Энэ утгаараа, хэрэв тодорхой 

хугацаанд баталгаажуулалтын ямар ч үйл ажиллагаа гүйцэтгээгүй бол баталгаажуулалтын 

байгууллагын ур чадвар нь тогтвортой болохыг нотлох боломжгүй юм.                                                                                                                              

Үүнтэй холбоотойгоор итгэмжлэгдсэн хугацаанд баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа 

явуулаагүй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг итгэмжлэлийн хүрээнээс хасна. Үнэлгээний 

тэргүүлэх мэргэжилтэн нь өөрийн үнэлгээний тайландаа баталгаажуулалтын 

байгууллагын ямар ч үйл ажиллагаа явуулаагүйгүй салбаруудыг мэдээллэнэ. 4 жилийн 

хугацаанд хүрсэн үед, үнэлгээний баг тэдгээр итгэмжлэлийг хасах саналыг тавина. 

6. ГЭРЧЛЭХ АУДИТЫН ҮНЭЛГЭЭГ ТӨЛӨВЛӨХ (ГЭРЧЛЭХ АУДИТЫН ҮНЭЛГЭЭ) 

Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллага нь MNAS-ын итгэмжлэлийн үнэлгээ (бүх 

төрлийн үнэлгээ)-г төлөвлөх процессийн үеийн аудитын ажлын төлөвлөгөөний жагсаалт 

дээрх мэдээлэл болон эдгээр үнэлгээнд томилогдсон аудиторууд (товчлолууд) дээрх 

мэдээлэл зэргийг MNAS-д гаргаж өгөх үүрэгтэй. Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн нь 

энэ жагсаалтын дагуу гэрчлэх үнэлгээг тодорхойлно.                                                                                             

Гэрчлэх үнэлгээгээр анхдагч баталгаажуулалтын үнэлгээг сонгохыг илүүд үзнэ. Хувилбар 

байдлаар, давтан баталгаажуулалтын үнэлгээг сонгох боломжтой. Анхдагч 

баталгаажуулалтын эсвэл давтан баталгаажуулалтын үнэлгээ нь байхгүй нөхцөлд, 

магадлах шалгалтын үнэлгээг сонгож болно. 

Хэрэв MNAS-ын үнэлгээний баг нь гэрчлэх үнэлгээний үед ноцтой үл тохирол илрүүлбэл 

гэрчлэх үнэлгээнд нэмэлт үнэлгээ хийнэ.  

Үнэлгээний Багийн гишүүдийг итгэмжлэгдэхээр өргөдөл гаргаж буй баталгаажуулалтын 

байгууллагуудын гүйцэтгэсэн хүрээний дагуу гэрчлэх үнэлгээнд томилно. Үнэлгээний 

Багийн гишүүдийн мэргэшсэн салбарыг MNAS-ын үнэлгээнд харгалзан үзнэ. Тодорхой 

мэргэшсэн үнэлгээний мэргэжилтэн үнэлгээний багт байхгүй бол техникийн шинжээчийг 

ажиллуулна.  
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Баталгаажуулалтын байгууллага нь итгэмжлэлийн үнэлгээний нээлтийн хурлын төгсгөл 

хүртэл MNAS-ын Үнэлгээний Багт, гэрчлэх компанитай холбогдох бичиг баримтууд, 

хэрэв байгаа бол өмнөх үнэлгээний тайлангууд, үнэлгээний төлөвлөгөө ба үнэлгээний 

багийн мэдээлэл зэрэгт бүрэн нэвтрэх боломжоор хангана. 

MNAS-ын үнэлгээний багийн үүрэг нь гэрчлэх үнэлгээний үед аудиторын гүйцэтгэл ба ур 

чадварыг үнэлэх явдал юм. MNAS-ын үнэлгээний баг нь гэрчлэх гэж буй компаний 

талаарх ямар нэг тайлбар эсвэл үзэл бодлыг дурдахгүй. MNAS-ын үнэлгээний баг нь 

боломжтой бол (нээлт ба хаалтын хурал хоорондын хугацаанд) үнэлгээний үйл явцыг 

бүхэлд нь харах замаар, баталгаажуулалтын байгуулагаас гүйцэтгэж байгаа үнэлгээнд 

оролцоно. 

Төлөвлөгөөт гэрчлэх үнэлгээг итгэмжлэлийн үнэлгээний эхэн үед гүйцэтгэнэ. Мөн, 

гэрчлэх үнэлгээг итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллагын магадлах шалгалт, 

давтан итгэмжлэл болон итгэмжлэлийн хүрээг өргөтгөх үнэлгээний үед тогтмол 

гүйцэтгэнэ.                                                                               

Гэрчлэх үнэлгээний төгсгөлд, MNAS нь боломжтой бол үнэлгээний багийн дүгнэлтийг 

баталгаажуулалтын байгууллагын аудиторуудад тайлбарлана. Боломжгүй бол, гэрчлэх 

үнэлгээний үед гаргасан дүгнэлтийг баталгаажуулалтын байгууллагын оффис дээр 

итгэмжлэлийн үнэлгээ (үл тохирол, ажиглалт г.м)-ний хаалтын хурал дээр тайлбарлана.     

Баталгаажуулалтын ажиллагаанд гэрчлэх үнэлгээ хийхдээ өмнө нь хамрагдаагүй 

аудиторыг хамруулахыг илүүд үзнэ. 

7. ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ХҮРЭЭГ ӨРГӨТГӨХ 

Бүтээгдэхүүний Баталгаажуулалтын Байгууллага нь магадлах шалгалтын үнэлгээ хийх 

өдрөөс 2 сараас доошгүй хугацааны өмнө магадлах шалгалтын үеэр итгэмжлэлийн хүрээг 

өргөтгөх тухай хүсэлтээ гаргана. 

Итгэмжлэлийн хүрээг өргөтгөх хүсэлтээ өргөдлийн маягт, холбогдох баримт бичгийн 

хамт MNAS-д ирүүлнэ.  

MNAS-ын Үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн итгэмжлэлийн хүрээг өргөтгөх хүсэлтийг 

хүлээн аваад гэрчлэх үнэлгээ шаардлагатай эсэхийг тогтооно. Энэ шийдвэрийг 

баталгаажуулалтын байгууллагын одоогийн итгэмжлэлийн хамрах хүрээнд ойролцоо 

төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа эсэхээс хамааруулж гаргана.  

 

8. ХОЛБОГДОХ БАРИМТ БИЧИГ 

P402 Нууцыг хадгалах журам 

P602 Үнэлгээний мэргэжилтний мэргшил, ур чадварын журам 
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P701 Итгэмжлэлийн Үйл Явцийн Журам 

P702 Итгэмжлэлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох, хүрээг багасгах, өргөтгөх журам 


