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БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГЫН  

ТОГТОЛЦООНЫ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗААВАР  

 

1. ЗОРИЛГО 

Энэхүү зааврын зорилго нь  анхны үнэлгээ, магадлан шалгалт, давтан үнэлгээ, хүрээ 

өргөтгөх үнэлгээний үед гэрчлэх үнэлгээ хийх менежментийн тогтолцооны 

баталгаажуулалтын байгууллагыг сонгоход мөрдөх журам, түүнчлэн итгэмжлэгдсэн 

баталгаажуулалтын байгууллагын үнэлгээний гомдол буюу магадлан шалгалтын үед хийх 

төлөвлөгөөт бус гэрчлэх аудитыг хийхэд мөрдөх журмыг тус тус тайлбарласан болно. 

 

2. ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Энэхүү заавар нь ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 болон ISO/IEC 27001 стандартаар 

дамжуулан итгэмжлэлийн хүрээнд баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг явуулах, мөн 

итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллагын  итгэмжлэлийн хүрээг сунгах, магадлан 

шалгалт ба гомдлын дагуу хийх үнэлгээтэй холбоотой үйл явцад хамаарна.    

   

3. ГЭРЧЛЭХ ҮНЭЛГЭЭ 

3.1 Төлөвлөгөөт гэрчлэх үнэлгээ  

Баталгаажуулалтын байгууллагын үнэлгээний багийн ур чадварыг ажиглах зорилгоор 

төлөвлөсөн гэрчлэх үнэлгээг хэлнэ. Энэ нь анхны итгэмжлэлийн үнэлгээ, магадлан 

шалгалт, хүрээ өргөсгөх, давтан баталагаажуулалтын үнэлгээ болон итгэмжлэгдсэн болон 

итгэмжлэгдэх гэж буй баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд наад зах нь нэг удаа хийсэн 

байхыг шаардана.   

3.2 Төлөвлөгөөт бус гэрчлэх үнэлгээ 

Баталгаажуулалтын байгууллагын схем, тэдгээр журмын хэрэгжилт болон 

баталгаажуулалт олгосон компани, байгууллагын үнэлгээний үр ашигтай байдлыг ажиглах 

зорилгоор энэхүү гэрчлэх үнэлгээг хийж гүйцэтгэнэ. Энэ нь магадлан шалгалт, 

баталгаажуулалтын байгууллагын давтан үнэлгээ буюу гомдлын дагуу хийсэн үнэлгээг 

хэлнэ.   

Хамгийн чухал нь төлөвлөгөөт бус гэрчлэх үнэлгээ нь 1 үнэлгээний мэргэжилтэн/өдөр- 

өөр хязгаарлагдах бөгөөд энэхүү хугацаанд (түүвэр ашиглан) аль болох олон 

баталгаажуулалтын байгууллагыг хамарсан байх шаардлагатай.  

Онцгой нөхцөл байдалд өөрөөр хэлбэл үйлчлүүлэгчийн тоо, байршлын хол ойр болон 

тэдгээр баталгаажуулсан байгууллагуудын ихэнхэд урьд өмнө очиж байсан эсэхээс 
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хамаарч энэхүү хугацааг уртасгаж эсвэл багасгаж  болно.   

 

4. ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ 

4.1 Төлөвлөгөөт гэрчлэх үнэлгээ нь MNAS-аас анхны итгэмжлэлийн үнэлгээ хийх 

баталгаажуулалтын байгууллагад хийнэ. Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус гэрчлэх 

үнэлгээ нь магадлан шалгалт, давтан итгэмжлэлийн үнэлгээ, буюу MNAS-аас 

итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгуулллагын хүрээ өргөтгөх үнэлгээтэй нягт 

холбоотой.              

4.2    Төлөвлөгөөт гэрчлэх үнэлгээг дараах тохиолдолд хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:  

4.2.1 MNAS-аар итгэмжлэгдэхээр хүсэлт гаргаж буй баталгаажуулалтын байгууллага нь 

үнэлгээний мэргэжилтэнүүдийн тухай мэдээлэл болон тэдний төлөвлөсөн үнэлгээний 

жагсаалтыг итгэмжлэлийн үнэлгээ хийхээс доод тал нь 15 хоногийн өмнө заавал ирүүлсэн 

байна. MNAS  нь энэхүү жагсаалтын дагуу гэрчлэх үнэлгээг тодорхойлно.   

4.2.2 Итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллага нь сарын дотор төлөвлөсөн 

магадлан шалгалт, давтан баталгаажуулалт ба хүрээ өргөтгөх тухай  үнэлгээний  1 сарын  

жагсаалтыг MNAS-д ядаж нэг сарын өмнө ирүүлсэн байна.  

MNAS нь гэрчлэх үнэлгээ хийхээр сонгож, тодорхойлсон уг үнэлгээг хийхээс өмнө 

үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэнтэй холбогдсон байх шаардлагатай. Магадлан шалгалт, 

хүрээ өргөтгөх буюу давтан итгэмжлэлийн үнэлгээнээс хойш, сарын жагсаалтаа үнэлгээ 

хийж гүйцэтгэхээс өмнө ирүүлээгүй итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллагад 

итгэмжлэлийг түдгэлзүүлэх, сунгахгүй байх эсвэл давтан итгэмжлэл хийхгүй байх зэрэг 

хориг арга хэмжээг авна.  

4.2.3 Хэрэв нэг буюу түүнээс олон удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтын 

байгууллагын гэрчлэх үнэлгээ төлөвлөсөн тохиолдолд MNAS дараах шалгуур 

үзүүлэлтийн дагуу аль үнэлгээг гэрчлэх вэ гэдгээ шийднэ. Үүнд:  

 Баталгаажуулалтын үнэлгээг анх удаа итгэмжлэлийн үнэлгээ хийлгэх 

баталгаажуулалтын байгууллага дээр гэрчлүүлэхээр сонгохдоо анхны 

баталгаажуулалтын үнэлгээг сонгоно. Эсвэл, бүрэн гүйцэтгэсэн давтан 

баталгаажуулалтын үнэлгээг түүнчлэн сонгож болно. MNAS-аар итгэмжлэгдсэн 

баталгаажуулалтын байгууллагын магадлан шалгалтад анхны буюу давтан 

баталгаажуулалт хийх боломжгүй тохиолдолд магадлан шалгалтыг гэрчилж болно.    

 ISO 9001 баталгаажуулалтын итгэмжлэлийн хувьд өргөдлийн хамрах хүрээ ба А 

хавсралтад дурдсан эрсдэлийн ангилалыг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Анхны 
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итгэмжлэлийн үнэлгээний үед урьдчилсан үнэлгээнд маш өндөр эрсдэл болон 

өндөр эрсдэлийн ангиллыг гэрчлэх үнэлгээнд хамруулах шаардлагатай.  

 ISO 14001 баталгаажуулалтын итгэмжлэлийн хувьд өргөдлийн хамрах хүрээ ба В 

хавсралтад дурдсан эрсдэлийн ангилалыг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Анхны 

итгэмжлэлийн үнэлгээний үед урьдчилсан үнэлгээнд маш өндөр эрсдэл ба өндөр 

эрсдэлийн ангиллыг гэрчлэх үнэлгээнд хамруулах шаардлагатай.  

 Түүнээс гадна хэрэв итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллага нь ямар нэгэн 

хугацааны үе шатанд хүрээ өргөтгөх хүсэлттэй бол гэрчлэх үнэлгээг энэхүү зааварт 

тодорхойлсон журмын дагуу 9001 хувьд А хавсралт, 14001 хувьд В хавсралт 

тодорхойлсон өндөр болон маш өндөр эрсдэлийн группыг хийж гүйцэтгэнэ. Хэрэв 

хүрээ өргөтгөх нь бага болон дунд эрсэдлийн ангилалд хамаарч байвал 

баталгаажуулалтын байгууллагад зөвхөн office үнэлгээ хийнэ. Хүрээ өргөтгөх 

тохиолдолд гэрчлэх үнэлгээг одоо мөрдөж буй хүрээний дагуу гэрчлэх үнэлгээг 

хийж гүйцэтгэхгүй.  

4.2.4  ISO 9001 ба ISO 14001 баталгаажуулалтын итгэмжлэлийн хувьд өндөр болон маш 

өндөр эрсдэлтэй ангиллын шаардлагатай бүх хамрах хүрээнд гэрчлэх үнэлгээг хийнэ. 

Магадлан шалгалтын үед, С хавсралтад тодорхойлсон ангиллын дагуу дундаж буюу бага 

эрсдэлтэй ангиллын хувьд групп бүрт нэг гэрчлэх үнэлгээ хангалттай. (итгэмжлэлийн 

цикл болох 4 жилийн турш). Хэрэв баталгаажуулалтын байгууллага нь С хавсралтад 

заасан ангилалд үндэслэн зөвхөн дунд/ буюу бага эрсдэлтэй групп итгэмжлүүлэхээр 

хүсэлт гаргасан бол групп бүрээс ядаж нэг гэрчлэх үнэлгээг хийж гүйцэтгэнэ.  

4.2.5  ISO 9001 ба ISO 14001-ын дагуу итгэмжлэгдсэний дараа магадлан шалгалт хийх 

бүрт энэхүү хамрах хүрээнд аль болох олон гэрчлэх үнэлгээг хийнэ. Энэхүү эхний хамрах 

хүрээ ба бусад өндөр эрсдэлийн хамрах хүрээнд давтан итгэмжлэлийн үнэлгээг 

төлөвлөсөн байх, аль болох олон гэрчлэх үнэлгээ хийх шаардлагатай.   

4.2.6 Үнэлгээний багийн баримт бичгийн үзлэгийн үйл явц буюу үнэлгээний үед тэдний 

илрүүлсэн зүйлээс хамаарч баталгаажуулалтын байгууллагын үнэлгээний үе шат бүрийг 

(1ба 2-р үе шат) гэрчлэх үнэлгээ хийсэн байна.  

4.2.7 Баталгаажуулалтын байгууллага нь 1-р шатны аудитыг газар дээр нь заавал хийх 

шаардлагатай; 

 ISO 9001 баталгаажуулалтын хувьд (minimum); 

 Өндөр ба маш өндөр эрсдэлийн групп- IAF код (A хавсралт үзнэ үү),  

 ISO 14001 баталгаажуулалтын хувьд (minimum); 
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 Дунд, өндөр болон маш өндөр эрсдэлийн групп- IAF код (B хавсралт үзнэ үү), 

1 ба 2-р үе шатны аудитын хоорондох хугацааг компаниас илрүүлсэн үл тохиролоос 

хамаарч маш бодитой тогтоох шаардлагатай.  Баталгаажуулалтын байгууллага нь 1 ба 2-р 

шатны үнэлгээний хувьд хоѐуланд нь ур чадвар бүхий үнэлгээний багийг (холбогдох 

хамрах хүрээ нь тогтоогдсон) томилох үүрэгтэй.    

4.2.8  ISO 13485, ISO 27001 баталгаажуулалтын итгэмжлэл, төлөвлөгөөт гэрчлэх үнэлгээ 

нь 1 ба 2-р үе шатыг хоѐуланг нь хамарсан байх шаардлагатай. Баталгаажуулалтын 

байгууллагууд ISO 13485, ISO 27001-ын баталгаажуулалтыг газар дээр нь очиж, 1 ба 2-р 

шатны аудитыг заавал хийсэн байна.  

4.2.9 Тохирлын үнэлгээний байгууллагын анхны итгэмжлэл буюу хүрээ өргөтгөхөөр 

итгэмжлэлийн хүсэлт гаргаж буй үед үнэлгээний багаас тодорхойлсон эрсдэлийн 

модуль/зохицуулалт бүр дээрх хавсралт/ удирдамжийн дагуу гэрчлэх үнэлгээг хийнэ. Нэг 

гэрчлэх үнэлгээ нь итгэмжлэлийн үнэлгээ явуулахаас өмнө зохицуулалт/удирдамж тус 

бүрийг заавал мөрдсөн байна.    

4.2.10 Магадлан шалгалт ба давтан итгэмжлэлийн үнэлгээний үед зохицуулалт/хууль гэх 

мэт техникийн ижил төстэй шаардлагуудыг дагаж мөрдөнө. (жишээлбэл даралтат тоног 

төхөөрөмж ба энгийн даралтат савууд нь  техникийн хувьд ижил төстэй) Гэрчлэх үнэлгээг  

гэрчлэх үнэлгээ хийгдээгүй нэмэлт хамрах хүрээ/ болон бусад модиулуудад хийж 

гүйцэтгэнэ. Магадлан шалгалт нь холбогдох хууль болон зохицуулалтын үндсэн дээр 

циклийн туршид бүх хамрах хүрээг агуулж төлөвлөгдсөн байна.  

4.3 Гэрчлэх үнэлгээний үед хэрэв MNAS үнэлгээний баг баталгаажуулалтын 

байгууллагын тухай үл тохиролыг илрүүлсэн тохиолдолд гэрчлэх үнэлгээг давтах 

шаардлага гарч болно. (гэрчлэх үнэлгээ давтана, гэхдээ энэ нь баталгаажуулалтын 

байгууллагын үнэлгээний баг заавал биш бөгөөд эхний гэрчлэх үнэлгээний холбогдох 

хүрээ) 

4.4 Дараалсан 3 жилд тодорхой итгэмжлэлийн хүрээнд үнэлгээ байхгүй тохиолдолд 

MNAS нь итгэмжлэлийн холбогдох хүрээг түдгэлзүүлж болно.  

4.5 Хэрэв тодорхой бүлгийг гэрчлэх баталгаажуулалтын үнэлгээ байхгүй тохиолдолд 

тухайн байгууллагын энэхүү хүрээнд үнэлгээний мэргэжилтэний ур чадварыг үнэлэх 

зорилгоор тэдний хувийн хэрэг, намтарыг хянаж үзнэ. Үүнээс гадна үнэлгээний 

мэргэжилтэнтэй ярилцлага хийх нь шийдвэр гаргахад нөлөө үзүүлнэ. 

4.6  Гэрчлэх үнэлгээнд баримтлах ерөнхий зарчим; 

4.6.1 Итгэмжлэгдэхээр хүсэлт гаргаж буй баталгаажуулалтын байгууллагын үнэлгээний 

багийн гишүүд нь хүсэлт гаргаж буй баталгаажуулалтын байгууллагын өргөдлийн 
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маягтын хамрах хүрээний дагуу гэрчлэх үнэлгээг төлөвлөнө.  Төлөвлөх үед холбогдох ЕА 

кодтой тохирох ур чадвартай байхыг шаардана. Хэрэв уг IAF кодтой тохирох үнэлгээний 

мэргэжилтэн байхгүй тохиолдолд техникийн шинжээчийг ашиглана. (энэ дүрэм нь өндөр 

буюу маш өндөр эрсдэлтэй групп-д хамаарна)     

4.6.2 Баталгаажуулалтын байгууллага нь үнэлгээний багт бүх баримт бичиг, 

бүртгэлүүдийг (байгууллагын чанарын гарын авлага, хэрэв боломжтой бол чанар, байгаль 

орчин, мэдээллийн аюулгүй байдал болон бусад удирдлагын тогтолцооны журмууд, мөн 

түрүүчийн үнэлгээний тайлан, үнэлгээний схем ба үнэлгээний багийн тухай мэдээлэл, 

үнэлгээний хугацааг тооцсон бүртгэл болон бусад шаардлагатай бүртгэлүүд) үнэлгээ 

хийхээс өмнө ядаж 1 долоо хоногийн өмнө ирүүлсэн байна.  

4.6.3 Баталгаажуулалтын байгууллага, хэрэв боломжтой бол MNAS үнэлгээний баг болон 

баталгаажуулалтын байгууллагын үнэлгээний баг нь гэрчлэх үнэлгээний нээлтийн хурлын 

өмнө гэрчлэх үнэлгээний мөн чанарыг тайлбарлах зорилгоор богино хэмжээний уулзалтыг 

хийх боломжийг хангасан байна.  

4.6.4 MNAS үнэлгээний багийн үүрэг нь гэрчлэх үнэлгээний дагуу баталгаажуулалтын 

байгууллагын ажлыг монитор хийх юм.  Тиймээс компаний чанар, байгаль орчин, 

мэдээллийн аюулгүй байдал ба бусад удирдлагын тогтолцооны тухай ямар нэг санал, үзэл 

бодлыг илэрхийлж болохгүй. MNAS үнэлгээний баг нь үнэлгээний интервалд буюу 

уулзалтын туршид баталгаажуулалтын байгууллагын үнэлгээний мэргэжилтэнүүдэд 

гэрчлэх үнэлгээний талаарх тэдгээрийн асуултыг хуваалцах буюу мэдээллийг солилцож 

болно.      

4.6.5 MNAS үнэлгээний баг нь үнэлгээний үйл явцыг бүхэлд нь ажиглах байдлаар 

үнэлгээнд оролцоно. (Нээлтийн хурлаас хаалтын хурлын хоорондох үйл явц) 

4.6.6 Гэрчлэх үнэлгээний хаалтын хурлын эцэст MNAS үнэлгээний баг нь боломжтой бол 

өөрсдийн санал бодлыг баталгаажуулалтын байгууллагын үнэлгээний мэргэжилтэнүүдэд 

илэрхийлнэ. Хэрэв боломжгүй тохиолдолд гэрчлэх үнэлгээгээр илрүүлсэн зүйлийг (үл 

тохирол, ажиглалт гэх мэт) итгэмжлэлийн үнэлгээний хаалтын хуралд тусгасан байна. 

4.7 Итгэмжлэлийн циклийн туршид MNAS үнэлгээний баг нь аль болох 

баталгаажуулалтын байгууллагын нөөцөд байгаа бүх үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн, 

үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээчдийн ажлыг гэрчлэх үнэлгээнд хамруулсан 

байх шаарлагатай. Иймд баталгаажуулалтын байгууллага нь гэрчлэх үнэлгээ бүрт 

үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн, үнэлгээний мэргэжилтэн ба техникийн шинжээчдийн 

нөөц сангаас өөр өөр үнэлгээний багийг сонгох шаардлагатай.  

4.8 Хэрэв MNAS шаардлагатай гэж үзвэл түрүүчийн үнэлгээнд оролцсон үнэлгээний 
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багийн гишүүдийг солих санал тавьж болно.(бусад баталгаажуулалтын байгууллагын 

гэрчлэх үнэлгээнд оролцсон эсвэл нэг байгууллагын гэрчлэх үнэлгээний нэгээс илүү 

хүрээнд оролцсон хүмүүс)   

4.9 Төлөвлөгөөт бус гэрчлэх үнэлгээг дараах тохиолдолд хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд; 

4.9.1 Магадлан шалгалт буюу MNAS-аар итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын 

байгууллагын давтан итгэмжлэлийн үнэлгээ бүрт; office үнэлгээний турш эсвэл өмнө, 

MNAS үнэлгээний баг баталгаажуулалтын байгууллагаас олгосон гэрчилгээний тоотой 

пропорционалиар гэрчилгээжсэн үйлчлүүлэгчийн file-ийн тоог сонгоно. Төлөвлөгөөт бус 

үнэлгээнд, file-ийг авсан гэрчилгээжсэн үйлчлүүлэгч нь баталгаажуулалтын байгууллагын 

эрх бүхий хүнтэй (Ерөнхий захирал, компаний захирал, удирдлагын төлөөлөгч, 

төлөвлөгөөний мэргэжилтэн буюу баталгаажуулалтын газар гэх мэт) айлчилна.Шалгалт 

болон тодорхойлолтыг  эдгээр компаниуд баталгаажуулалтын байгууллагаас хийсэн   

итгэмжлэлийн журам, түүний үр ашигтай байдалд үнэлгээний нийцтэй байдлыг 

тодорхойлохын тулд хийж гүйцэтгэнэ. Эдгээр ажлын үр дүнд үнэлгээний баг 

баталгаажуулалтын байгууллагаас томилсон эрх бүхий хүнтэй уулзалт хийнэ. Энэхүү 

уулзалтанд, хэрэв холбогдох стандарт буюу баталгаажуулалтын байгууллагын журамд 

нийцсэн талаар аливаа нэг үл тохирол байх тохиолдолд үл тохиролоос хамаарч үнэлгээний 

баг нь итгэмжлэлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох зэрэг хэрэгжүүлэх хориг арга 

хэмжээний тухай MNAS-т зөвлөмжийг ирүүлсэн байх талаар эрх бүхий хүнд мэдэгдэнэ.     

4.9.2 MNAS-аар итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллагын үйл ажиллагаатай 

холбоотой гомдол байх тохиолдолд түүний гэрчилгээжсэн үйлчлүүлэгч, үнэлгээний 

багийн гишүүд гэм мэт төлөвлөгөөт бус үнэлгээг (нэмэлт магадлан шалгалт буюу мөшгөх 

үнэлгээ) хийж гүйцэтгэнэ.  

5. ХОЛБОГДОХ БУСАД БАРИМТ БИЧИГ 

P 402 Нууцыг хадгалах журам  

P 602 Үнэлгээний мэргэжилтэний мэргэшил, ур чадварын журам  

P 701 Итгэмжлэлийн үйл явцын журам  

P 702 Итгэмжлэлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох, хүрээг багасгах болон өргөтгөх тухай 

журам  
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A Хавсралт. ISO 9001 баталгаажуулалтын итгэмжлэлийн хүрээний  

эрсдэлийн хүчин зүйлүүдийн ангилал   

 

IAF кодтой холбоотой эрсдэлийн хүчин зүйлс  

Анги 1 Маш өндөр эрсдэл 

11 Цөмийн эрчим хүч 

13 Эм, эмийн бүтээгдэхүүн 

21 Агаар мандал, сансар /Aerospace/ 

Анги 2 Өндөр эрсдэл 

2 Далд болон ил уурхай 

3 Хүнсний бүтээгдэхүүн, ундаа, тамхи 

10 Кокс, боловсруулсан газрын тосны үйлдвэрлэл 

12 Химийн бодис, химийн бүтээгдэхүүн, ширхэгт материал 

20 Хөлөг онгоц үйлдэрлэл 

22 Бусад тээврийн хэрэгсэл 

25 Цахилгааны хангамж 

26 Хийн түлшний хангамж 

27 Усан хангамж 

28 Барилга байгууламж 

Анги 3 Дунд эрсдэл 

1 Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас агнуур  

4 Нэхмэл болон нэхмэл бүтээгдэхүүн 

5 Арьс болон арьсан бүтээгдэхүүн 

6 Мод, модон бүтээгдэхүүн 

7 Цаас, цаасан бүтээгдэхүүн, модны эд 

8 Хэвлэлийн компани 

14 Резинэн болон хуванцар бүтээгдэхүүн 

15 Метал бус эрдсийн бүтээгдэхүүн 

16 Бетон, цемент, шавар, шохой 

17 Үндсэн метал ба боловсруулсан метал бүтээгдэхүүн 

24 Дахин боловсруулалт 

23 Ангилалд хамрагдаагүй бусад үйлдвэрлэл 

18 Машин, тоног төхөөрөмж 

19 Цахилгаан болон оптик тоног төхөөрөмж 

30 Зочид буудал ба ресторан 

31 Тээвэр, агуулах, харилцаа холбоо 

33 Мэдээллийн технологи 

34 Инженерийн үйлчилгээ 

38 Эрүүл мэнд болон нийгмийн ажил  

36 Төрийн байгууллага 

35 Бусад үйлчилгээ 

Анги 4 Бага эрсдэл 

9 Хэвлэх үйлдвэрийн компаниуд 

 

29 

Бөөний болон жижглэнгийн худалдаа; автомашин болон 

унадаг дугуйн мотор засвар, гэр ахуйн болон хувийн 

хэрэглээний бараа 

32 Санхүүгийн үйлчилгээ, үл хөдлөх хөрөнгө, түрээс 

37 Боловсрол 

39 Нийгмийн бусад үйлчилгээ 
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В Хавсралт. ISO 14001 баталгаажуулалтын итгэмжлэлийн хүрээний  

эрсдэлийн хүчин зүйлүүдийн ангилал   

 

 

                                           IAF кодтой холбоотой эрсдэлийн хүчин зүйлс 

Анги 1 Маш өндөр эрсдэл    Жишээ 

10 Кокс, боловсруулсан газрын 

тосны үйлдвэрлэл 

Хортой, их хэмжээний химийн бодисны агуулах, 
үйлдвэрийн бохир усыг цэвэрлэх, хортой агаарын 
бохирдол, хортой хаягдал  

11 Цөмийн эрчим хүч Цацраг,цацраг идэвхи  

13 Эм, эмийн бүтээгдэхүүн Хортой, их хэмжээний химийн бодисны агуулах, 
үйлдвэрийн бохир усыг цэвэрлэх, хортой хаягдал,  

21 Агаар мандал, сансар  Аюултай хог хаягдал, аюултай химийн бодис 

хадгалах, аж үйлдвэрийн бохир ус, хатуу хог 

хаягдал 

31 Тээвэр, агуулах, харилцаа 

холбоо 

Газрын тос хадгалах, эрчим хүчний хэрэглээ, 

аюултай химийн бодис хадгалах, агаарын 

бохирдол 

38 Эрүүл мэнд болон нийгмийн 

ажил 

Биологийн хог хаягдал, цацраг, цацраг идэвхт, 
ариутгасан бохирын ус 

Анги 2 Өндөр эрсдэл  

1 Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, 

загас агнуур 

Пестицид/гербицид 

2 Далд болон ил уурхай Аюултай хаягдал 

3 Хүнсний бүтээгдэхүүн, ундаа, 

тамхи 

Үйлдвэрийн бохир усыг цэвэрлэх, эрчим хүчний 
хэрэглээ, пестицид 

4 Нэхмэл болон нэхмэл 

бүтээгдэхүүн 

Үйлдвэрийн бохир усыг цэвэрлэхгүйгээр 
зайлуулах, эрчим хүчний хэрэглээ, хатуу хаягдал; 
хортой, их хэмжээний химийн бодисны агуулах 

5 Арьс болон арьсан 

бүтээгдэхүүн 

Үйлдвэрийн бохир усыг цэвэрлэх, хатуу хаягдал; 
хортой, их хэмжээний химийн бодисны агуулах  

12 Химийн бодис, химийн 

бүтээгдэхүүн, ширхэгт 

материал 

Хортой, их хэмжээний химийн бодисны агуулах, 
үйлдвэрийн бохир усыг цэвэрлэх,хортой агаарын 
бохирдол, хортой хаягдал  

14 Резинэн болон хуванцар 

бүтээгдэхүүн 

Хортой, их хэмжээний химийн бодисны агуулах, 
үйлдвэрийн бохир усыг цэвэрлэх, 
хортой агаарын бохирдол, хортой хаягдал  

25 Цахилгааны хангамж Агаарын бохирдол, аж үйлдвэрийн бохир ус 

26 Хийн түлшний хангамж Агаарын бохирдол 

27 Усан хангамж Ундны усны цэвэрлэгээ 

28 Барилга байгууламж Ариутгасан бохирын ус, дуу чимээний бохирдол, 
эрчим хүчний хэрэглээ 

35 Бусад үйлчилгээ Аюултай химийн бодис хадгалах, хатуу хог 
хаягдал 

Анги 3 Дунд эрсдэл  

6 Мод, модон бүтээгдэхүүн  Хатуу хаягдал, эрчим хүчний хэрэглээ  

7 Цаас, цаасан бүтээгдэхүүн, 

модны эд 

Үйлдвэрийн бохир усыг цэвэрлэх, агаарын 
бохирдол, хортой химийн бодисны агуулах 

9 Хэвлэх үйлдвэрийн 

компаниуд 

Хатуу хаягдал, хортой химийн бодисны агуулах, 
эрчим хүчний хэрэглээ 

15 Метал бус эрдсийн 

бүтээгдэхүүн 

Эрчим хүчний хэрэглээ 

16 Бетон, цемент, шавар, шохой Агаарын бохирдол, хатуу хаягдал  

17 Үндсэн метал ба Хатуу хаягдал, хортой химийн бодисны агуулах, 
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боловсруулсан метал 

бүтээгдэхүүн 

эрчим хүчний хэрэглээ  

18 Машин, тоног төхөөрөмж Хортой хаягдал, хортой химийн бодисны 
агуулах, үйлдвэрийн бохир усыг цэвэрлэх  

19 Цахилгаан болон оптик тоног 

төхөөрөмж 
Аюултай хог хаягдал, аюултай химийн бодис 
хадгалах, аж үйлдвэрийн бохир ус  

20 Хөлөг онгоц үйлдэрлэл Аюултай хог хаягдал, аюултай химийн бодис 
хадгалах, аж үйлдвэрийн бохир ус,хатуу хог 
хаягдал 

22 Бусад тээврийн хэрэгсэл Аюултай хог хаягдал, аюултай химийн бодис 
хадгалах, аж үйлдвэрийн бохир ус,хатуу хог 
хаягдал 

23 Ангилалд хамрагдаагүй бусад 

үйлдвэрлэл 

Хатуу хог хаягдал, аж үйлдвэрийн бохир ус, 
агаарын бохирдол 

24 Дахин боловсруулалт Аюултай хог хаягдал, хатуу хог хаягдал, 
ариутгасан бохирын ус 

30 Зочид буудал ба ресторан Хатуу хог хаягдал, аюултай химийн бодис 
хадгалах, ариутгасан бохирын ус, пестицид 

34 Инженерийн үйлчилгээ Аюултай химийн бодис хадгалах, аюултай хог 
хаягдал, агаарын бохирдол, аритгасан бохирын ус 

36 Төрийн байгууллага Эрчим хүчний хэрэглээ, хатуу хог хаягдал 

39 Нийгмийн бусад үйлчилгээ Олон янзын сонголт 

Анги 4 Бага эрсдэл  

8 Хэвлэлийн компани Хатуу хаягдал, хортой химийн бодисны агуулах, 
эрчим хүчний хэрэглээ  

29 Бөөний болон жижглэнгийн 

худалдаа; автомашин болон 

унадаг дугуйн мотор засвар, 

гэр ахуйн болон хувийн 

хэрэглээний бараа 

Аюултай химийн бодис хадгалах, ариутгасан 

бохирын ус 

32 Санхүүгийн үйлчилгээ, үл 

хөдлөх хөрөнгө, түрээс 

Эрчим хүчний хэрэглээ, агаарын бохирдол 

33 Мэдээллийн технологи     Эрчим хүчний хэрэглээ,аюултай хог хаягдал, 

хатуу хог хаягдал 

37 Боловсрол Эрчим хүчний хэрэглээ, хатуу хог хаягдал 

 

Тайлбар:1) Дээрх хүснэгт нь MNAS-аар гэрчлэх үнэлгээ хийх хүрээг тодорхойлсон. ISO 9001 болон ISO 

14001-ын дагуу хийх аудитын үргэлжлэх хугацааг IAF MD 5-д заасны дагуу тооцно.  

2) Тэргүүлэх мэргэжилтэн, үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээчид нь А болон В хавсралтад 

заасан холбогдох мэргэшил, ур чадвартай байна.  
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C Хавсралт. IAF кодын техникийн ижил шинж чанартай группын хамрах хүрээ 

Групп 1 Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл (нэхмэл, хүнс, хими, цаас   

хамаарахгүй) 

11 Цөмийн эрчим хүч 

16 Бетон, цемент, шавар, шохой                             

17 Үндсэн метал болон боловсруулсан метал бүтээгдэхүүн 

18 Машин, тоног төхөөрөмж 

19 Цахилгаан ба оптик тоног төхөөрөмж 

20 Хөлөг онгоц үйлдэрлэл 

21 Агаар мандал, сансар /Aerospace/ 

22 Бусад тээврийн хэрэгсэл 

23 Ангилалд хамаарагдаагүй бусад үйлдвэрлэл 

33 Мэдээллийн технологи 

Групп 2 Хангамж 

25 Цахилгаан хангамж 

26 Хийн түлшний хангамж 

27 Усан хангамж 

Групп 3 Нэхмэл, цаас болон химийн үйлдвэрлэл 

4 Нэхмэл болон нэхмэл бүтээгдэхүүн 

5 Арьс болон арьсан бүтээгдэхүүн 

6 Мод, модон бүтээгдэхүүн 

7 Цаас, цаасан бүтээгдэхүүн, модны эд 

8 Хэвлэлийн компани 

9 Хэвлэх үйлдвэрийн компаниуд 

10 Кокс, боловсруулсан газрын тосны үйлдвэрлэл 

12 Химийн бодис, химийн бүтээгдэхүүн, ширхэгт материал 

13 Эм, эмийн бүтээгдэхүүн 

14 Резинэн болон хуванцар бүтээгдэхүүн 

Групп 4 Барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж 

2 Далд болон ил уурхай 

15 Метал бус эрдсийн бүтээгдэхүүн 

28 Барилга 

Групп 5 Хүнсний бүтээгдэхүүн 

1 Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас агнуур  

3 Хүнсний бүтээгдэхүүн, ундаа, тамхи 

Групп 6 Үйлчилгээ 

24 Дахин боловсруулалт 

29 Бөөний болон жижглэнгийн худалдаа; автомашин болон унадаг 

дугуйн мотор засвар, гэр ахуйн болон хувийн хэрэглээний бараа  

30 Зочид буудал, ресторан 

31 Тээвэр, агуулах, харилцаа холбоо 

32 Санхүүгийн үйлчилгээ, үл хөдлөх, түрээс 

34 Инженерийн үйлчилгээ 

35 Бусад үйлчилгээ 

36 Төрийн байгууллага 

37 Боловсрол 

38 Эрүүл мэнд болон нийгмийн ажилй үйлчилгээ 

39 Нийгмийн бусад үйлчилгээ  

 


