
 

MNAS P 701 

 

МОНГОЛЫН 

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН 

ТОГТОЛЦОО 

 

 

 

 

 

 

БАТЛАВ 

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН 

   ГАЗРЫН ДЭД ДАРГА 

 

 

Б.БИЛГҮҮН 

 

 

 

 

 

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫН 

ЖУРАМ 

 
 

 

 

Боловсруулсан: Хянасан: 

  

З.Мөнхбат С.Ганцэцэг 

 

 

ЦАХИМ ХУВЬ. ХЭВЛЭМЭЛ ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТГҮЙ ХУВЬ БОЛНО. 

 

 

ХЭВЛЭСЭН ОГНОО: 15.09.2011 
ӨӨРЧЛӨЛТ NO: 05 

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ОГНОО: 25.10.2016 

 

 



МОНГОЛЫН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦОО  

Баримт бичгийн No:MNAS P 701 Итгэмжлэлийн үйл явцын журам 

Хэвлэсэн огноо: 15.09.2011 
Өөрчлөлт  No: 05 

Хуудас No: 2/19 
Өөрчлөлт орсон огноо: 25.10.2016 

 

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ 

№ 
Өөрчлөлтийн 

No 

Хуудасны. 

No 
Өөрчлөлт орсон шалтгаан 

1 01 Бүх Энэхүү журмыг бүхэлд нь дахин хянасан 

2 02 Бүх Бүхэлд нь шинэчлэн найруулсан. 

3 03 15 
Үйл явцын диаграммд СХЗГ-ын дарга томилно гэснийг ИГ-ын дарга гэж 

өөрчилсөн. 

4 04 7 6.1.1 –д “Урьдчилсан үнэлгээ” үгийг “Урьдчилсан үзлэг” болгож өөрчлөв.  

5 04 9 6.5 –р бүлгийг дахин хянасан.  

6 04 11 6.7.1 бүлэгт “Илэрсэн үл тохирлыг хоѐр төрлөөр ангилна ...” гэж нэмсэн.  

7 04 13 

8.1.5 бүлэгт “Гэрчлэх аудитын хөтөлбөр (ХАВСРАЛТ) нь 

баталгаажуулалтын байгууллагад байгаа аудитын эх үүсвэрүүд, олгосон 

итгэмжлэгдсэн гэрчилгээний тоо, баталгаажуулалтын байгууллагын 

үзүүлж байгаа хяналтын хэмжээ ба байршлын тархалт, газар дээрх 

үнэлгээний ажиглалтад үндэслэнэ. Тусгай байгууллага эсвэл аудиторыг 

гэрчлэх үйл ажиллагаа хийлгэхээр сонгож болно. “ гэж нэмсэн.  

8 04 20 Хавсралтыг дахин хянасан. 

9 05 6 

5.2.4 хэсэгт “...Шалгуур баримт бичигт өөрчлөлт орсон тохиолдолд MNAS-

ын холбогдох ажилтан  шилжилтийн бодлогыг боловсруулж, Итгэмжлэлийн 

байгууллагын даргаар батлуулан олон нийтэд мэдээлнэ...” заалт нэмж 

оруулсан. 

10 05 8 

6.3.1 хэсэгт “...Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллагад 

үнэлгээ хийх багийг сонгохдоо ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг ТҮБ-

ын ажилчдаас томилохгүй...” заалт нэмж оруулсан. 

11 05 8 
6.3.3 хэсэгт “...Зайлшгүй шаардлагаар томилох бол урьдчилан мэдүүлсэн 

байна...” заалт нэмж оруулсан. 

12 05 11 

6.6.2 хэсэгт ”... Итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолт болон итгэмжлэлийн 

үнэлгээний тайлангийн бүрдэлд тухайн үнэлгээнд оролцоогүй үнэлгээний 

тэргүүлэх мэргэжилтэн P701 F маягтын дагуу хяналт тавьна....” заалт нэмж 

оруулсан. 

13 05 13 

8.1.2 хэсэгт “...Магадлах шалгалтыг анхны итгэмжлэлээс хойш 12 сарын 

дотор хийж гүйцэтгэх ба давтан итгэмжлэгдсэн бол 24 сарын дотор 

гүйцэтгэж болно...” заалт нэмж оруулсан. 

14 05 14 
8.1.5 хэсэгт “...Гэрчлэх үнэлгээг нэг үйлчлүүлэгчид давтан хйихгүй байхад 

анхаарна...” заалт нэмж оруулсан. 
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АГУУЛГА 

Д/д Бүлэг 
Хуудас 

No. 

   

 Өөрчлөлт орсон бүртгэл 2 

 Агуулга 3 

1. Зорилго 4 

2. Хамрах хүрээ 4 

3. Хариуцлага 4 

4. Итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргах 4 

5. Итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт 5 

 5.1 Шалгуур үзүүлэлтийг шууд авч хэрэглэх 5 

 5.2 Шалгуур үзүүлэлтэд өөрчлөлт оруулах 5 

 5.3 Шалгуур үзүүлэлтийн өөрчлөлтийн талаар мэдээлэх 6 

6. Үнэлгээ 6 

 6.1 Урьдчилсан үзлэг 6 

 6.2 Үнэлгээний бэлтгэл ажил 7 

 6.3 Үнэлгээний багийг томилох 8 

 6.4 Баримт бичгийн үзлэг 8 

 6.5 Газар дээрх үнэлгээ 9 

 6.6 Үнэлгээний тайлан  10 

 6.7 Залруулах үйл ажиллагаа 10 

 6.8 Итгэмжлэлийн шийдвэр 10 

7. Итгэмжлэлийн баримт бичгүүд 11 

8. Итгэмжлэлийг хадгалах 11 

 8.1 Магадлан хяналт 11 

 8.2 Давтан үнэлгээ хийх 12 

9. ТҮБ-ын статусыг өөрчлөх 13 

10. Итгэмжлэлийн үйл ажиллагааны төлбөр болон жилийн хураамж 13 

11. Олон нийтэд мэдээлэх 14 

12. Холбогдох баримт бичгүүд 14 

13 Үйл явцын диаграмм 17 

13. Хавсралтууд 20 
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ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ 

 

1. ЗОРИЛГО 

Энэхүү баримт бичиг нь итгэмжлэлийн өргөдөл/хүсэлт гаргах, баримт бичигт үзлэг хийх, 

урьдчилсан үзлэг, газар дээрх үнэлгээ, магадлах шалгалт, давтан үнэлгээ зэрэг ТҮБ (Тохирлын 

үнэлгээний байгууллага)-ын итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг зохицуулахад оршино. 

2. ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Энэхүү журам нь итгэмжлэлийн үйл ажиллагаанд оролцогч бүх талуудад хамаарна. Үүнд:  

 Итгэмжлэлийн байгууллага; 

 Итгэмжлэлийн техникийн хороо; 

 Үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээчид; 

 Итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргагч болон итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний 

байгууллага. 

3. ХАРИУЦЛАГА 

 Итгэмжлэлийн байгууллагын дарга нь итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион 

байгуулах үүрэгтэй.  

 Чанарын менежер нь ажлын заавар, техникийн болон удирдлагын үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэхэд хяналт тавих үүрэгтэй. 

4.ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХЭЭР ХҮСЭЛТ ГАРГАХ 

4.1Итгэмжлэгдэх хүсэлтэй байгаа аливаа Тохирлын үнэлгээний байгууллага (ТҮБ) нь 

холбогдох баримт бичиг, өргөдлийн маягтыг Итгэмжлэлийн байгууллагын цахим хуудас 

/masm.gov.mn/-аас татаж авах боломжтой. 

4.2 Өргөдөл гаргагч ТҮБ өргөдлийн маягтыг бөглөж, Чанарын гарын авлага, холбогдох баримт 

бичгийн хамтаар СХЗГ-т ирүүлнэ.  

4.3 Дараах баримт бичгүүдийн хамгийн сүүлийн хувилбарыг ирүүлнэ. Үүнд: 

a) Өргөдөл 

b) Төлбөрийн баримт 

c) ЧГА, үйл ажиллагааны журмууд. 

4.4 Итгэмжлэлийн байгууллага нэмэлт материалыг хүсэлт гаргагчаас шаардаж болох бөгөөд 

тусгайлсан шалгуур үзүүлэлттэй холбоотой нэмэлт материалыг шаардсан тохиолдолд ирүүлнэ.    

4.5 Хүсэлт гаргагч байгууллага нь итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргахаасаа өмнө дараах нөхцлийг 

хангасан байна. Үүнд: 

a. Тохирлын үнэлгээг доод тал нь 6 сар тасралтгүй хийж гүйцэтгэсэн байх.  
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b. Итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу дотоод аудитыг нэгээс доошгүй удаа, 

удирдлагын дүн шинжилгээ нэг удаа хийсэн байх; 

4.6 Итгэмжлүүлэхээр ирүүлсэн баримт бичгүүдийг тухайн ТҮБ-ын эрх бүхий этгээд гарын 

үсэг зурж, баталгаажуулсан байх бөгөөдөргөдлийн хураамжийг төлсөн байна.Итгэмжлэлийн 

газар нь өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авахаас өмнө тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагааны 

талаар нэмэлт мэдээлэл авч болно. Тодорхой шалтгааны улмаас Итгэмжлэлийн байгууллага 

өргөдөл хүлээн авахаас татгалзаж болно. Хүсэлт гаргагч тухайн шийдвэрийн эсрэг давж 

заалдах эрхтэй. Өргөдлийн хураамжийг буцаан олгохгүй.  

4.7 Хүсэлт гаргагч тал өргөдлийн маягтад шаардсан мэдээлэл, баримт бичгийг бүрэн ирүүлнэ. 

4.8 Итгэмжлэлийн байгууллага итгэмжлэлийн шаардлагын дагуу өргөдлийг хянаж, үзэх ба 

итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг гүйцэтгэх боломжгүй бол хүсэлт гаргагч талд цаашид авч 

хэрэгжүүлэх зөвлөмжийг өгнө. 

4.9 Өргөдлийг хүлээн авч үнэлгээг хийх боломжтой гэж үзвэл үнэлгээний төлбөрийн 

хуваарийг тохирч хүсэлт гаргагч байгууллагад итгэмжлэлийн үнэлгээг хийнэ. 

4.10 Хүсэлт гаргагч нь “итгэмжлэлийн гэрээ”-нд заасан нөхцлүүдийг зөвшөөрсөн байна. 

4.11 Хэрэв хүсэлт гаргагч байгууллага урьдчилсан үнэлгээ хийлгэх бол үнэлгээний төлбөр 

төлсний дараа Итгэмжлэлийн байгууллага уг үнэлгээг зохион байгуулна. Урьдчилсан үнэлгээ 

хийсэн нь анхдагч үнэлгээг хөнгөвчлөх, хүн-өдрийг бууруулах нөхцөл болохгүй. 

5. ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 

5.1 Шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах 

5.1.1 Зохиогчийн эрх нь хамгаалагдсан стандартаас гадна шалгуур үзүүлэлтийг тогтоосон 

баримт бичгийг ашиглана.  

5.1.2 Шалгуур баримт бичиг нь зохиогчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн хүрээнд хамаарч 

буй олон улсын стандартыг шууд хуулбарласан, энэхүү баримт бичгийн хэсэг мэт байх нь 

зохисгүй. Харин эдгээр баримт бичигт стандартын хэвлэлтийн дугаар, ишлэл заалтыг 

дурьдсан байна. Шаардлагатай бол хүсэлт гаргагч байгууллага нь үндэсний стандартчиллын 

байгууллага (СХЗГ), Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) буюу бусад эх үүсвэрээс 

стандартыг авч ашиглана.  

5.2    Шалгуур үзүүлэлтэд өөрчлөлт оруулах 

5.2.1 Тодорхой шалтгаан, үндэслэлээр итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтэд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулна. Үүнд:   

a) Олон улсын стандарт болон аргазүйн зааварт ямар нэгэн өөрчлөлт орох; 
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b) Олон улсын стандарт, аргазүйн зааврыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан, ILAC, IAF-ын 

баримт бичигт ямар нэгэн өөрчлөлт орох; 

c)  Ижил түвшний үнэлгээний багаас гарсан зөвлөмж, дүгнэлт; 

d)  Шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах явцад үүссэн ноцтой үр дагавар; 

e) Итгэмжлэлийн газар эсвэл техникийн хорооноос гаргасан бусад үндэслэл.  

5.2.2 Итгэмжлэлийн байгууллага шалгуур үзүүлэлтэд өөрчлөлт оруулахдаа дараах талуудын 

аль нэгэн буюу бүгдтэй нь зөвлөлдөн, батална:  

a) Техникийн хорооны санал, зөвлөмж эсвэл; 

b) ТҮБ-ын төлөөллийн санал; 

c) Итгэмжлэлийн байгууллагын ажилтнууд болон бусад төлөөллийн байгууллагаар 

санал болгож байгаа өөрчлөлтийн талаарх олон нийтийн санал бодол.    

5.2.3 Шалгуур баримт бичгийн хүчинтэй эсэхийг хэвлэгдсэн огноогоор тодорхойлох 

боломжтой байна.   

5.2.4 Шалгуур баримт бичигт өөрчлөлт орсон тохиолдолд MNAS-ын холбогдох ажилтан  

шилжилтийн бодлогыг боловсруулж, Итгэмжлэлийн байгууллагын даргаар батлуулан олон 

нийтэд мэдээлнэ.  

5.3 Шалгуур үзүүлэлтийн өөрчлөлтийн талаар мэдээлэх   

5.3.1 Итгэмжлэгдсэн, итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргагч ТҮБ-д Итгэмжлэлийн байгуулагаас 

шалгуур үзүүлэлтэд орсон өөрчлөлтийн талаархи мэдээллийг өөрчлөгдсөн шалгуурыг 

хэрэгжүүлэхэд тохиромжтой хугацааг тодорхойлж, албан ѐсны шуудан, өөр бусад хэрэгслээр 

мэдэгддэг байна. ILAC, IAF-аас гаргасан аливаа шилжилтийн бодлогыг Итгэмжлэлийн газар 

шууд хэрэгжүүлж, энэ тухайгаа ТҮБ-д мэдээлж болно. Итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь шалгуур 

үзүүлэлтийн өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөн бол шинэчлэгдсэн шалгуур баримт бичгийг 

хүлээн авсан болохоо 30 хоногийн дотор албан ѐсны шуудан, эсвэл бусад хэрэгслээр 

Итгэмжлэлийн байгууллагад албан ѐсоор мэдэгдэнэ. Мэдээллийг Итгэмжлэлийн байгууллагад 

30 хоногийн дотор ирүүлээгүй бол итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь өөрчлөгдсөн шалгуур үзүүлэлтийг 

хүлээн авахаас татгалзсан гэж үзнэ.  

5.3.2 Өөрчлөгдсөн шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг ТҮБ бүрийн магадлан хяналтын үед 

шалгана. Ямар нэг томоохон өөрчлөлт орсон тохиолдолд Итгэмжлэлийн газар нь ТҮБ бүрт 

нэмэлт үнэлгээ хийж, үнэлгээний төлбөрийг нэхэмжлэх эрхтэй. Нэмэлт үнэлгээ бүрийн 

төлбөрийг урьдчилан төлсөн байна. 

5.3.3 Итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь өөрчлөгдсөн шалгуур үзүүлэлтийг хэрэгжүүлэх боломжгүй бол 

итгэмжлэлийн хөтөлбөрөөс татгалзаж болох ба тухайн ТҮБ-ын итгэмжлэл нь шинэчилсэн 
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шалгуур үзүүлэлтийг хэрэгжүүлж эхэлсэн өдрөөс эхлэн хүчингүйд тооцогдоно. Энэ 

тохиолдолд  ТҮБ-ын төлсөн төлбөрийг буцаан олгохгүй. 

 

6. ҮНЭЛГЭЭ 

6.1 Үнэлгээний өмнөх бэлтгэл 

Хэрэв өргөдөл гаргагч байгууллага урьдчилсан үнэлгээ хийлгэхийг хүсвэл 6.1.1-д заасны 

дагуу урьдчилсан үнэлгээг төлөвлөж, гүйцэтгэнэ.  

6.1.1 Урьдчилсан үнэлгээ: 

Өргөдөл гаргагч байгууллага хүсэлт гаргасан тохиолдолд урьдчилсан үнэлгээ хийнэ. 

Урьдчилсан үнэлгээг итгэмжлэлийн тодорхой хүрээнд, богино хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. 

Үүнд; 

a) Үнэлгээний ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн, удирдамжийг Итгэмжлэлийн газрын дарга 

батлах бөгөөд хүсэлт гаргагч талтай үнэлгээний талаар харилцан зөвшилцсөн байна.  

b) Урьдчилсан үнэлгээг үнэлгээний тэргүүлэх мэргэжилтэн хийж гүйцэтгэх ба хэрэв 

шаардлагатай нөхцөлд үнэлгээний мэргэжилтэн/ техникийн шинжээчийг ажиллуулж 

болно.Баримт бичгийг хүлээн авч, үзлэг хийсний дараа үнэлгээний ажлын хэсэг хүсэлт 

гаргагч байгууллагад очиж үнэлгээг хийнэ.  

c) Урьдчилсан үнэлгээг тухайн байгууллагын холбогдох нэгжид голлох ажилтнуудыг 

байлцуулан хийнэ. Үнэлгээний явцад удирдлагын тогтолцоо хэрхэн нэвтрүүлснийг 

шалгаж, тодруулна. 

d) Илэрсэн үл тохирлыг хаалтын хурал дээр танилцуулна.  

e) Хүсэлт гаргагч байгууллага нь итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх эсэх тухай 

Итгэмжлэлийн байгууллагад бичгээр мэдэгдэнэ. Үнэлгээг үргэлжлүүлэх хүсэлт 

гаргасан тохиолдолд итгэмжлэлийн үнэлгээг цаашид үргэлжлүүлнэ. 

6.2 Үнэлгээнд бэлтгэх  

6.2.1 Итгэмжлэлийн байгууллага үнэлгээ хийх хөтөлбөрийг боловсруулахдаа дараах үйл 

ажиллагааг тусгана. 

a) Баримт бичгийн үзлэг, 

b) Хүсэлт гаргагчийн оффис үнэлгээ (Үүнд: аль нэг салбар / хавсран гүйцэтгэгч) 

c) ТҮБ-ын хүсэлт гаргагч байгууллагад хийх гэрчлэх үнэлгээ 

Өгөгдсөн мэдээллээс хамааран дээр дурдсан үе шатын дагуу хөтөлбөр боловсруулна. 

Итгэмжлэлийн хүрээ, ажилтнуудын туршлага гэх мэт хүсэлттэй холбоотой бүх мэдээлэл 
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тодорхой байх ба үнэлгээ хийх хөтөлбөрийг урьдчилсан байдлаар гаргана. Хэрэв 

шаардлагатай бол газар дээрх үнэлгээний нэг хэсэг байдлаар шалгана.  

6.2.2 Үнэлгээг хийхдээ гол үйл ажиллагааг гүйцэтгэж буй салбар, хавсран гүйцэтгэгчээс 

сонгож гүйцэтгэнэ.  

6.2.3 Хөтөлбөрийн төсөл нь үнэлгээний үе шат бүрт үр дүнтэй байхыг ТҮБ-ын эрх бүхий 

ажилтан анхааралдаа авч үзнэ.  

6.2.4 ТҮБ нь итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргасан итгэмжлэлийн хүрээний дагуу шаардлагатай 

бүх мэдээллээр хангасан байна. Итгэмжлэлийн үнэлгээний хамрах хүрээг газар дээр нь очиж 

үнэлгээ хийхээс өмнө тохиролцсон байна. 

6.2.5 Итгэмжлэлийн газар ба хүсэлт гаргагч ТҮБ-ын хооронд үүсэх аливаа үл ойлголцлыг 

үнэлгээнээс өмнө шийдвэрлэсэн байна. 

6.3 Үнэлгээний ажлын хэсгийг томилох 

6.3.1 Үнэлгээний ажлын хэсэг нь ахлагч, гишүүдээс бүрдэх ба Итгэмжлэлийн байгууллагын 

дарга үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээчдийн нөөцөөс сонгоно. Бүтээгдэхүүн, 

тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллагад үнэлгээ хийх багийг сонгохдоо ижил төрлийн 

үйл ажиллагаа явуулдаг ТҮБ-ын ажилчдаас томилохгүй. Ажлын хэсгийн гишүүдийн тоо нь 

хүсэлт гаргагч байгууллагын цар хүрээнээс хамаарна.  

6.3.2 Үнэлгээний ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний нэр, албан тушаал болон бусад дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг хүсэлт гаргагч талд нэг долоо хоногийн өмнө мэдээлэх бөгөөд тухайн байгууллага 

үнэлгээний багийн аль нэг гишүүний талаар хүлээн зөвшөөрсөн, эсэх тухай саналаа ирүүлэх 

эрхтэй. Хэрэв хүсэлт гаргагч байгууллага нь ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний аль нэгээс 

татгалзаж байвал татгалзсан тухай мэдэгдлээ албан ѐсоор бичгээр ирүүлсэн байх 

шаардлагатай.   

Итгэмжлэлийн газрын дарга татгалзсан саналд үнэлэлт өгч, үнэлгээний ажлын хэсгийн 

бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх, эсэх талаар шийдвэрийг гаргана.  

6.3.3 Үнэлгээний ажлын хэсгийн гишүүд нь тухайн тохирлын үнэлгээний байгууллагатай 

аливаа нэгэн хамааралгүй, ашиг сонирхлын зөрчилгүй бөгөөд үнэлгээний үйл ажиллагаанд 

ямар нэг байдлаар нөлөөлөхгүй гэдгээ “Нууцыг хадгалах болон шударга ѐсны мэдэгдэл”-д 

гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Зайлшгүй шаардлагаар томилох бол урьдчилан мэдүүлсэн 

байна. Үүний дараа үнэлгээний ажлын хэсэг албан ѐсоор томилогдож үйл ажиллагаагаа 

явуулна.  

6.3.5 Хэрэв багийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнийг өөрчлөх шаардлагатай бол ТҮБ энэ талаар 

хүлээн зөвшөөрсөн байна.  
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6.3.6 Үнэлгээний багийн гишүүд үнэлгээний үйл явцын үед олж авсан мэдээллийн нууцыг 

хадгалах үүрэгтэй.“P402 Нууцыг хадгалах журам”-ыг баримтална. 

6.4 Баримт бичгийн үзлэг 

6.4.1 Газар дээрх үнэлгээ хийхийн өмнө үнэлгээний ажлын хэсэг Итгэмжлэлийн байгууллагад 

ирүүлсэн баримт бичигт үзлэг хийнэ.   

6.4.2 Хүсэлт гаргагч байгууллагын ирүүлсэн итгэмжлэлийн хүрээ, баримт бичиг нь 

итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байгаа эсэхийг үнэлгээний ажлын хэсэг шалгаж 

баталгаажуулсан байна. Үнэлгээний ажлын хэсэг баримт бичигт үзлэг хийсэн тайланг 

боловсруулах ба ажлын хэсгийн ахлагч, Итгэмжлэлийн газрын дарга хянана. Тайланд илэрсэн 

үл тохирол болон зөвлөмжийг дурдсан байна. 

6.4.3 Итгэмжлэлийн газрын дарга нь тогтоосон шалгуур үзүүлэлтийн дагуу тайланг хянаж, нэг 

хувийг хүсэлт гаргагч талд илгээнэ. Хэрэв үл тохирол үнэлгээнд ямар нэг бэрхшээл учруулж 

байвал нэмэлт баримт бичиг шаардаж болно. ТҮБ шинэчилсэн баримт бичгүүдийг 

Итгэмжлэлийн газарт илгээнэ. Нэмэлт баримт бичгүүдийн 2 дахь хувилбарыг хянан үзэж, 

үнэлгээний ажлын хэсгийн ахлагч шийдвэр гаргана. 

6.4.4 Үнэлгээний явцад гарсан үл тохирлыг тухай бүр залруулж байвал үнэлгээг үргэлжлүүлэн 

гүйцэтгэнэ.  

6.4.5 Хүсэлт гаргагч байгууллага нь өргөдөл гаргасан өдрөөс 6 сарын дотор үнэлгээнд бэлэн 

бус байж, үнэлгээ хийгдээгүй тохиолдолд уг ТҮБ-ын хүсэлтийг хүчингүй болгоно. 

6.5 Газар дээрх үнэлгээ 

6.5.1 Итгэмжлэлийн газрын дарга, хүсэлт гаргагч талуудын харилцан зөвшилцөлд үндэслэн 

ажлын хэсгийн ахлагч нь үнэлгээний хуваарийг боловсруулна. Ажлын хэсэг үнэлгээг 

хуваарийн дагуу хийнэ. Үнэлгээний ажлын хэсэг хүсэлт гаргагч талын төв ажлын байранд 

мөн шаардлагатай бол итгэмжлэлийн өргөдөл/үнэлгээний хөтөлбөрт заасан бусад ажлын 

байр/хавсран гүйцэтгэгчийн байранд чанарын гарын авлага болон үйл ажиллагааны 

журмуудын хэрэгжиж байгаа байдалд үнэлгээ хийнэ.  

6.5.2 Үнэлгээний ажлын хэсэгт ТҮБ-ын бүртгэл, өмнөх үнэлгээний тайлан болон холбогдох 

баримт бичиг зэрэг тохирох шалгуур баримт бичгийг үзэж танилцахад бэлэн байлгана. 

6.5.3 Шаардлагатай тохиолдолд гол үйл ажиллагаа явуулж байгаа хавсран гүйцэтгэгчийг 

үнэлгээний хуваарьт хамруулна. Гол ажлын байрнаас бусад ажлын байранд түүвэр үнэлгээ 

хийж болох ба итгэмжлэгдсэн хугацаанд үнэлгээ хийсэн байна.  

6.5.4 Үнэлгээний ажлын хэсэг хүсэлт гаргагч байгууллагын дээд удирдлагыг байлцуулан 

ажлын хэсгийн ахлагч удирдан нээлтийн хурлыг хийнэ. Нээлтийн хурлын үед газар дээрх 
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үнэлгээний зорилго, үнэлгээний хамрах хүрээ, хуваарийн тухай мэдээллийг танилцуулна. 

Хурлын ирцийн бүртгэлд оролцогч бүр гарын үсэг зурж баталгаажуулна.  

6.5.5 Үнэлгээний явцад эсвэл шаардсан тохиолдолд хүсэлт гаргагч/итгэмжлэгдсэн 

байгууллага нь тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгүүдийг саадгүй 

хэрэглэх боломжийг олгоно. Залруулах үйл ажиллагаа үр нөлөөтэй болсныг баталгаажуулсан 

арга болон гомдол, зарга, маргааны талаарх бүртгэлийг үзэж танилцахад бэлэн байлгана.  

6.5.6 Ажлын хэсэг хөтөлбөрийн дагуу хамрах хүрээний (бүлэг хамрах хүрээ эсвэл хамрах 

хүрээний бүрдэл ) анхдагч аудитын гэрчлэх үнэлгээг хийх ба илэрсэн үл тохирлыг нэгтгэнэ. 

Гэрчлэх аудитын сонгохдоо бүлэг бүрт нэг аудитыг гэрчилсэн байхаар мөн хамрах хүрээний 

ангиллаас үйлдвэрлэлийн үндсэн үйл ажиллагааны хамгийн өндөр эрсдэлтэй ангилалд аудит 

хийснийг харуулсан байхаар сонгоно.  Хамрах хүрээг зөв гэдгийг батлах гэрчлэх үйл 

ажиллагааны шалгуурыг Хавсралтаар үзүүллээ.  

ТАЙЛБАР Бүх гэрчлэх аудитын хувьд, Баталгаажуулалтын байгууллага нь 

хүлээн авсан материалыг агуулсан гэрээнд дүн шинжилгээ хийсэн тухай 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийсэн тайлан мөн 

хэрэгтэй бол 1 үнэлгээний үе шатын  тайланг бэлэн байлгана.   MNAS-ын 

гэрчлэх үнэлгээний ажлын хэсэг нь аудит хийгдсэн байгууллагын баримт бичиг 

болон Баталгаажуулалтын байгууллагын ажлын хэсгийн үзсэн бусад нотлох 

баримтыг аудитын үйл ажиллагаа явуулахад саад учруулахгүй байхаар авч 

танилцаж болно.  

6.5.7 ТҮБ нь газар дээрх үнэлгээний үед илэрсэн үл тохирлыг тэмдэглэнэ.   

6.5.8 Хаалтын хурлын өмнө ТҮБ илэрсэн үл тохирол бүрийг залруулах ажиллагааг санал 

болгоно.    

6.5.9 Хаалтын хурал дээр үнэлгээний ажлын хэсэг илэрсэн үл тохирол бүхий үнэлгээний үр 

дүнг ТҮБ-д танилцуулна. Оффис үнэлгээний үед илэрсэн үл тохирлыг хүсэлт гаргагч талд 

тайлбарлах ба үнэлгээний ажлын хэсэг нь анхдагч тайланг бичгээр гаргаж өгнө. Тайланд 

илэрсэн үл тохирлыг залруулах хугацааг тогтоосон байна. Мөн хурлын үеэр ажлын хэсэг 

хүсэлт гаргагч талд үнэлгээгээр илэрсэн зүйлээс асуулт асуух боломж олгоно.   

6.5.10 Хүсэлт гаргагч байгууллага нь гэрчлэх үнэлгээний төгсгөлд илэрсэн үл тохирлын 

хуулбарыг хадгална. 

6.5.11 Үнэлгээний мэргэжилтнүүд үнэлгээний явцад Итгэмжлэлийн байгууллагын холбогдох 

маягтыг ашиглах ба илэрсэн үл тохирлыг бүртгэнэ. 

6.6 Үнэлгээний тайлан 
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6.6.1 Хэрэв хүсэлт гаргагч байгууллага нь тогтоосон хугацаанд үл тохирлыг залруулах 

ажиллагааг хэрэгжүүлээгүй бол Итгэмжлэлийн байгууллага итгэмжлэх үйл явцыг зогсоох 

эрхтэй. Хүсэлт гаргасан ТҮБ-ын төлсөн төлбөрийг буцаан олгохгүй.  

6.6.2 Үл тохирлыг залруулсан тухай ТҮБ-аас ирүүлсэн тайлан, баримтыг шалгасны дараа 

үнэлгээний ажлын хэсэг бүртгэгдсэн үл тохирлуудыг хаах бөгөөд ажлын хэсгийн ахлагчнь 

хүсэлт гаргагч байгууллагаас авсан залруулах арга хэмжээний талаарх мэдээлэл болон 

үнэлгээний багийн өгсөн зөвлөмжийг тусгаж, үл тохирол залруулсан тайланг хүлээн авснаас 

хойш 14 хоногийн дотор үнэлгээний эцсийн тайланг боловсруулж Итгэмжлэлийн 

байгууллагын даргад өгнө. Итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолт болон итгэмжлэлийн 

үнэлгээний тайлангийн бүрдэлд тухайн үнэлгээнд оролцоогүй үнэлгээний тэргүүлэх 

мэргэжилтэн P701 F06 маягтын дагуу хяналт тавьна. Итгэмжлэлийн газрын дарга тайлан 

бүрэн эсэхийг шалгаж, техникийн хороогоор хэлэлцэх эсэхийг шийднэ.   

6.7 Залруулах ажиллагаа 

6.7.1 Илэрсэн үл тохирлыг дараах байдлаар ангилна.  

а) Том: 

 ТҮБ-аас олгосон гэрчилгээ нь ямар нэг шийдвэргүйгээр олгосон байх баримт мөн 

стандартад нийцсэн тухай зөв тусгаагүй байх баримт 

 Итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт бүрээр тохирлын үнэлгээний хэрэгжилтэд алдаа 

гарсан мөн ТҮБ-ын ажиллаж байгаа баталгаажуулалтын тогтолцооны үр дүн, 

баталгаажуулалтын арга болон үйл ажиллагаанд эргэлзээ үүссэн.  

 Баталгаажуулалтын тогтолцоонд тодорхой бус байдал байгааг харуулсан баримт мөн 

шалгуур үзүүлэлт тус бүрийн тодорхой хэсэгт алдаа үүссэн байх баримт 

d)  Жижиг:  

 Итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтээс тусдаа үл тохирлыг харуулсан баримт ба 

баталгаажуулалтын тогтолцоо болон түүний үр дүнд маш бага нөлөө үзүүлэх 

зааварчилгааны баримт бичиг 

Тайлбар: Баталгаажуулалтын тогтолцоонд нөлөөлөх олон Жижиг үл 

тохирлууд үнэлгээний ажлын хэсгийн шийдвэрээр Том үл тохирол болж болно.  

6.7.2 Тохирлын үнэлгээний байгууллага нь үл тохирлыг залруулсан тухай тайлангаа 

Итгэмжлэлийн байгууллагад 3 хүртэлх сарын дотор ирүүлнэ. Итгэмжлэлийн байгууллагад 

ирсэн залруулах ажиллагааны тайланг үнэлгээний ажлын хэсэгт хүргэнэ.  Үнэлгээний багийн 

бүх гишүүд өөрсдийн илрүүлж, бүртгэсэн үл тохирлуудыг залруулсан тухай тайланг үнэлж 

дүгнэн, үр дүнг үнэлгээний ажлын хэсгийн ахлагчид илгээнэ. Шаардлагатай тохиолдолд 
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ажлын хэсэг Итгэмжлэлийн байгууллагатай зөвшилцөн 6.7.2-т заасны дагуу дагалдах үнэлгээг 

хийж болно. 

6.7.3 Үнэлгээний ажлын хэсэг болон Итгэмжлэлийн байгууллага дагалдах үнэлгээ хийх 

шаардлагатай гэж үзвэл үл тохирлуудыг хэрхэн залруулсан талаар үнэлгээний мэргэжилтэн 

нэмэлт үнэлгээг хийнэ. Дагалдах үнэлгээг итгэмжлэлийн үнэлгээний нэг адил төлөвлөж 

гүйцэтгэнэ.  

6.8 Итгэмжлэлийн шийдвэр 

6.8.1 Техникийн хороо нь итгэмжлэлийг олгох, хэвээр хадгалах, түдгэлзүүлэх, хүрээг өргөтгөх 

буюу багасгах, цуцлах талаар санал, дүгнэлт гаргана. Итгэмжлэлийн байгууллага нь уг 

техникийн хорооны гишүүд үнэлгээнд оролцсон эсэх, сүүлийн хоѐр жилийн хугацаанд хүсэлт 

гаргагч байгууллагатай хамааралтай байсан эсэх, итгэмжлэлийн шийдвэрт нөлөөлж болохуйц 

бусад шалтгаан байгаа зэргийг шалгаж, тогтоосон байна.  

6.8.2 Итгэмжлэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой төлбөр төлсөн тохиолдолд Техникийн 

хорооны хурлаар хэлэлцүүлнэ. 

6.8.3 Техникийн хороо нь “Санал нэгтэй шийдвэр”-ийн зарчим дээр үндэслэж үйл 

ажиллагаагаа явуулна. Техникийн хорооны дарга нь гишүүдээс гарсан асуудлыг зохицуулах, 

шийдвэрлэх үүрэгтэй.  Техникийн хорооны дарга нь тухайн шийдвэртэй холбоотойгоор ямар 

нэг асуудлыг тодруулах зорилгоор бусад үнэлгээний мэргэжилтэн, шинжээч, ажилтнуудыг 

дуудаж ирүүлэх эрхтэй. Тодруулга өгөх ажилтан нь итгэмжлэлийн шийдвэрт ямар нэг 

байдлаар оролцох ѐсгүй.  

6.8.4 Техникийн хорооны санал, дүгнэлт нь үнэлгээний багийн тайлан, холбогдох бусад 

мэдээлэлд үндэслэгдэнэ.  

6.8.5 Итгэмжлэлийн шийдвэрийг Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын дарга ТХ-ны санал 

дүгнэлтийн дагуу баталгаажуулна. 

7. ИТГЭМЖЛЭЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ 

7.1 Итгэмжлэх тухай шийдвэр гарсны дараа итгэмжлэлийн гэрээг хоѐр хувь үйлдэж хүсэлт 

гаргагч тал гарын үсгээ зурж баталгаажуулах ба холбогдох зардлыг төлсөн байна.  

7.2 Нэхэмжлэлийн дагуух төлбөр, хүчин төгөлдөр баталгаажсан гэрээ зэрэг итгэмжлэлийн 

баримт бичиг бүрдүүлсний дарааИтгэмжлэлийн байгууллагын тэмдгийг хэрэглэнэ.  

7.3 Итгэмжлэлийн гэрчилгээ нь батлагдсан загварын дагуу Итгэмжлэлийн байгууллагын лого, 

тэмдэг, тохирлын үнэлгээний байгууллагын нэр, тухайн байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа, 

үйл ажиллагаагаа гүйцэтгэж буй барилга байгууламжийн хаяг, итгэмжлэлийн дугаар, 
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итгэмжлэлийн хүрээ, итгэмжлэл олгосон огноо, итгэмжлэлийн хүчинтэй ба дуусах хугацааг 

тус тус агуулна.  

7.4  Анхны итгэмжлэлийн хугацаа 2 жил байх ба итгэмжлэлийн гэрчилгээнд итгэмжлэл 

олгосон огноо, хүчинтэй хугацааг заасан байна. 

8. ИТГЭМЖЛЭЛИЙГ ХАДГАЛАХ 

8.1 Магадлах шалгалт 

8.1.1 Итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлэгдсэн Тохирлын үнэлгээний байгууллага 

итгэмжлэлийн шаардлагыг үргэлжлүүлэн хангаж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд жил 

бүр магадлах шалгалтыг хийнэ. 

8.1.2 Магадлах шалгалтыг анхны итгэмжлэлээс хойш 12 сарын дотор хийж гүйцэтгэх ба 

давтан итгэмжлэгдсэн бол 24 сарын дотор гүйцэтгэж болно. Тодорхой шалтгааны улмаас 

итгэмжлэгдсэн ТҮБ-д хийх магадлах шалгалтыг 2 сар хүртэлх хугацаагаар хойшлуулж болно.    

8.1.3 Магадлах шалгалтыг итгэмжлэлийн хугацаанд нэгээс доошгүй удаа итгэмжилсэн 

тохирлын үнэлгээний хүрээ, удирдлагын тогтолцоог хамруулахаар төлөвлөнө. (Зураг 1) 

Удирдлагын тогтолцооны бүрэлдэхүүнд дотоод аудит, удирдлагын дүн шинжилгээ, магадлах 

шалгалтын үед илэрсэн үл тохирлыг залруулах үйл ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ орно.   
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8.1.4 Магадлах шалгалт нь, гол үйл ажиллагаа явуулж байгаа байршилд ажлын байран 

дээрх үнэлгээ,  гэрчлэх аудитыг газар дээр нь явуулах, залруулах ажиллагаанд дүн 

шинжилгээ хийх, залруулах ажиллагааны тайлан, бүртгэлийг хамаарна. Магадлах 

шалгалтаар илэрсэн үл тохирлыг залруулах ажиллагааны төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх хугацааг 
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долоо хоногийн дотор Итгэмжлэлийн байгууллагад мэдэгдэнэ.  

8.1.5 Гэрчлэх аудитын хөтөлбөр (ХАВСРАЛТ) нь баталгаажуулалтын байгууллагад байгаа 

аудитын эх үүсвэрүүд, итгэмжлэлийн хүрээний дагуу олгосон гэрчилгээний тоо, 

баталгаажуулалтын байгууллагын үзүүлж байгаа хяналтын хэмжээ ба байршлын тархалт, 

газар дээрх үнэлгээний ажиглалтад үндэслэнэ. Тусгай байгууллага эсвэл аудиторыг гэрчлэх 

үйл ажиллагаа хийлгэхээр сонгож болно. Гэрчлэх үнэлгээг нэг үйлчлүүлэгчид давтан 

хийхгүй байхад анхаарна.  

8.1.6 Магадлах шалгалтаар илэрсэн үл тохирлыг залруулсан тайланг Итгэмжлэлийн 

байгууллагад 2 сарын дотор ирүүлсэн байна. Хэрэв тухайн ТҮБ нь тогтоосон хугацаанд 

залруулах ажиллагааны тайланг ирүүлээгүй эсвэл магадлах шалгалтын үед итгэмжлэлийн 

хүрээг өөрчлөх тохиолдолд P702 “Итгэмжлэлийн хүрээг багасгах, түдгэлзүүлэх, цуцлах 

журам"-ын дагуу холбогдох арга хэмжээг авна.  

8.2    Давтан үнэлгээ 

8.2.1  Итгэмжлэгдсэн ТҮБ  нь итгэмжлэлийн хугацаа дуусахаас 3 сарын өмнөИтгэмжлэлийн 

байгууллагад итгэмжлэлийн гэрчилгээг сунгуулах буюу давтан итгэмжлүүлэх хүсэлтээ 

бичгээр ирүүлнэ. Давтан үнэлгээг анхны итгэмжлэлийн шийдвэр гарснаас хойш 48 сарын 

дотор хийж гүйцэтгэнэ.Давтан итгэмжлэх үнэлгээг энэхүү журмын 6.2-оос  6.8-д заасны 

дагуу хийж гүйцэтгэнэ.  

8.2.2 Байгууллага нь давтан үнэлгээний үед илэрсэн үл тохирлыг залруулах ажиллагааны 

төлөвлөгөө, хэрэгжүүлэх хугацааг нэг долоо хоногийн дотор MNAS-д мэдэгдэнэ.  

8.2.3   Залруулах ажиллагааны тайланг үнэлгээ хийгдсэн өдрөөс хойш 3 сарын дотор 

Итгэмжлэлийн байгууллагад ирүүлнэ. Хэрэв тухайн ТҮБ нь тогтоосон хугацаанд залруулах 

ажиллагааны тайланг ирүүлээгүй тохиолдолд  P702 “Итгэмжлэлийн хүрээг багасгах, 

түдгэлзүүлэх, цуцлах журам"-ын дагуу холбогдох арга хэмжээг авна. 

8.2.4  Итгэмжлэлийн хугацаа дуусахад тухайн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нэрийг 

Итгэмжлэлийн байгууллагын цахим хуудасны бүртгэлээс хасна. 

9. ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН СТАТУСЫГ ӨӨРЧЛӨХ 

9.1 Хүсэлт гаргагч байгууллага, итгэмжлэгдсэн ТҮБ нь доорх мэдээллийн аль нэгт өөрчлөлт 

орсон тохиолдолд Итгэмжлэлийн байгууллагад 30 хоногийн дотор мэдээлнэ: 

a) Байгууллагын эрх зүйн байдал, бүтэц, зохион байгуулалт; 

b) Байгууллага ба удирдлага, тухайлбал голлох ажилтан; 

c) Бодлого, журмууд /шаардлагатай тохиолдолд/; 

d) Барилга байгууламж; 

e) Ажилтан, тоног төхөөрөмж, байгууламж, ажлын орчин нөхцөл, бусад эх үүсвэр; 
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f) Тохирлын үнэлгээний цар хүрээ, итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагааны хүрээ, 

итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлтийн шаардлага хангалт; 

g) Тохирлын үнэлгээг гүйцэтгэж байсан аль нэг салбар/хавсран гүйцэтгэгч татан 

буугдсан, нэмэгдсэн; 

9.2 Дээр дурдсан мэдээллийн аль нэгэнд өөрчлөлт орсон тухай мэдээлэл авсны дараа 

Итгэмжлэлийн байгууллага магадлах шалгалт хийх буюу дээрх өөрчлөлт нь итгэмжлэлийн 

хүрээнд нөлөөлж буй эсэхийг тогтоох шаардлагатай эсэхийг шийднэ. Хэрэв Итгэмжлэлийн 

байгууллага магадлах шалгалт хийх бол төлбөртэй хийх бөгөөд нэхэмжлэхийг ТҮБ-д 

илгээнэ. Цаашдын үйл ажиллагаа нь зөвхөн тухайн магадлах шалгалтын төлбөрт хамаарна.   

9.3 Итгэмжлэгдсэн ТҮБ-д магадлах шалгалт хийхдээ сүүлийн үнэлгээнээс хойш дээр дурдсан 

мэдээлэлд өөрчлөлт орсон эсэхийг тодруулна. 

10. ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛБӨР БА ЖИЛИЙН ХУРААМЖ 

10.1 Холбогдох журмын дагуу баталсан шийдвэрээртөлбөр, үнэ тарифыг тогтооно.  

10.2 Итгэмжлэгдсэн байгууллага итгэмжлэлийн гэрээнийдагуу жилийн хураамжийг төлнө.  

10.3Итгэмжлэлийн газар нь санхүүгийн жилийн эцэст төлбөрийн хуваарийг дахин хянах 

эрхтэй.  

10.4Хүсэлт гаргагч байгууллага эсвэл итгэмжлэгдсэн байгууллага нь нэхэмжилсэн төлбөрийг 

төлөөгүй тохиолдолд Итгэмжлэлийн газар нь дараах арга хэмжээг авна. 

a) Итгэмжлэх үйл явцыг зогсоох 

b) Итгэмжлэл олгохгүй байх 

c) Итгэмжлэлийг түдгэлзүүлэх/ эсвэл хүчингүй болгох 

10.5Хэрэв хүсэлт гаргагч болон итгэмжлэгдсэн байгууллага нь гэрээний дагуу 30 хоногийн 

дотор төлбөр төлөөгүй бол итгэмжлэлийн өргөдлийг буцаана. Өргөдөл буцсан тохиолдолд 

тухайн өдрийг хүртэл төлөгдсөн төлбөр буцаан олгогдохгүй бөгөөд итгэмжлэгдсэн ТҮБ-ын 

итгэмжлэлийг хүчингүй болгоно.  

11. ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХЭВЛЭХ, МЭДЭЭЛЭХ  

11.1 Итгэмжлэлийн байгууллага нь итгэмжлэлийн тогтолцоо, итгэмжлэлийн шалгуур 

үзүүлэлт, итгэмжлэлийн өргөдөл, төлбөрийн мэдээлэл болон холбогдох бусад баримт 

бичгүүдийг тодорхой шаардлагын хүрээнд цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд 

мэдээлнэ. 

11.2 Итгэмжлэлийн байгууллага итгэмжлэгдсэн ТҮБ /тохирлын үнэлгээний байгууллага/-ын 

жагсаалтыг цахим хуудсандбайршуулах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд мэдээллийг 

нээлттэй байлгана. 

11.3 Итгэмжлэлийн тогтолцоо нь хүсэлт гаргагч бүх байгууллагад нээлттэй байна. 
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11.4 Итгэмжлэлийн газар нь итгэмжлэлийг түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон талаарх 

мэдээллийг нийтэд мэдээлнэ.  

 

12.  ХОЛБОГДОХ БАРИМТ БИЧИГ 

AF01… AF09 Итгэмжлэлийн өргөдлийн маягт 

Р402 “Нууцыг хадгалах журам 

P 502“Бүртгэлийн хяналт”-ын журам 

P701 F01ТҮБ-д итгэмжлэлийн үнэлгээний багийн бүрэлдэүүнийг танилцуулж, санал 

авах мэдэгдэл 

P701 F02Үнэлгээний хуваарь 

P701 F03 Хурлын ирцийн бүртгэл 

P701 F04 Үл тохирлын мэдэгдэл 

P701 F05 Үнэлгээний мэргэжилтний ажиглалт 

Р701 F06 Итгэмжлэлийн үйл явцын хяналтын карт 

TL701 F01… TL701 F… Сорилтын лабораторид үнэлгээ хийх маягт 

IB701 F01 … IB701 F… Хяналтын байгууллагад үнэлгээ хийх маягт 

CB701 F01 … CB701 F… Баталгаажуулалтын байгууллагадүнэлгээ хийх маягт 
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ҮЙЛ ЯВЦЫН ДИАГРАММ 

     

ТҮБ           АF01 - AF07 

           

 

         

 

 

                           Шаардлага  

               хангахгүй   

ИБ-ын ажилтан          

 

 

                                                                               Шаардлага  

хангасан      

 

ИБ-ын ажилтан   

 

 

 

  

                                   Үгүй                                                                

ИБ-ийн дарга 

 

 

 

 

               Тийм 

  

ИБ-ын дарга          Удирдамж 

 

           

 

Ажлын хэсэг 

 

 

 

 Үгүй 

ТҮБ            P402 

 

 

 

 

 Тийм 

 

ИБ-ын ажилтан 

 

 

ИГ-ын дарга       Тушаал, P701 F01 
 

 

ҮАХ          Тайлан 

 

ИБ-д өргөдөл гаргах 

Өргөдлийн 

материал 

бүрэн эсэх 

Өргөдөл материалыг хүлээн авч бүртгэх 

Урьдчилсан үнэлгээ хийх 

Үнэлгээний ажлын хэсэг томилох 

ТҮБ 

урьдчилсан 

үнэлгээ 

хийлгэх эсэх 

ТҮБ 

итгэмжлэлийн 

үнэлгээ 

хийлгэх эсэх 

Үнэлгээг 

зогсоож 

материалыг 

архивт 

хадгална 

Итгэмжлэлийн хөтөлбөр, гэрээг боловсруулах 

Үнэлгээний ажлын хэсгийг санал авч томилох 

Баримт бичигт үзлэг хийх 
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ҮАХ  

 

                                                                                                     Үгүй 

 

 

 

 Тийм 

ҮАХ 

 

 

ҮАХ 

 

 

ҮАХ           Тайлан 

 

 

 

  

ТҮБ Үгүй  

  

 

 

 Тийм 

 

ТҮБ       Тайлан 

 

 

ҮАХ 

 

 

 

 

 Үгүй 

  

ҮАХ 

 

 

 

 Тийм 

ҮАХ 

 

 

 

ҮАХ 

 

ТХ-ны нарийн бичиг  

 

 

 

 

Баримт бичиг 

шаардлага 

хангасан эсэх 

ТҮБ үл 

тохиролыг 

залруулах 

Үнэлгээний хуваарийг боловсруулах 

Газар дээрх үнэлгээг зохион байгуулах 

Анхдагч тайланг бэлтгэх 

Үл тохирол 

илэрсэн эсэх 

Үл тохирлыг залруулсан тайланг ИБ-д ирүүлэх 

Үл тохирлыг залруулах ажиллаганы үр нөлөөг 

үнэлэх 

Дагалдах 

үнэлгээ хийх 

эсэх 

Газар дээр нь үнэлэх 

Үнэлгээний нэгдсэн тайланг бэлтгэх 

Техникийн хорооны хурлаар хэлэлцүүлэх 
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 Үгүй 

ТХ          Санал, дүгнэлт  

 

 

 Тийм 

 

ТХ      Хурлын тэмдэглэл 

 

 

СХЗГын дарга       Тушаал 

 

 

ИБ       Гэрээ 

 

 

ИБ 

 

 

ИБ-ын ажилтнууд 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Итгэмжлэх 

эсэх 

Техникийн хорооны дүгнэлт 

Шийдвэрийг СХЗГ-н даргаар албажуулах 

Итгэмжлэлийн гэрээ байгуулах 

Итгэмжлэлийн гэрчилгээ, тушаал, гэрээг ТҮБ 

олгох 

Баримт бичгийг хадгалах 
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Р701 F 01 

 

ТҮБ-Д ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ 

ТАНИЛЦУУЛЖ, САНАЛ АВАХ МЭДЭГДЭЛ 

 

................................................. ЛАБОРАТОРИД 

 

Бид танай байгууллага/ лабораторид итгэмжлэлийн үнэлгээ явуулах үнэлгээний багийг 

параахь бүрэлдэхүүнтэй томилохоор төлөвлөж байна. 

Хэрэв танай байгууллагад гэрээгээр ажилладаг, зөвлөгөө өгсөн, өрсөлдөгч байгууллагын 

төлөөлөл, өмнөх итгэмжлэлийн багийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж байсан гэх мэт бодитой шалтгаан буй 

бол танай талаас тухайн гишүүнийг үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүнд оруулахаас татгалзах 

боломжтой болохыг мэдэгдэж байна.  

Үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүний талаарх саналыг ......оны ........сарын......-ны өдрийн дотор 

ирүүлнэ үү. 

 

Санал болгож буй үнэлгээний баг: 

Үнэлгээнд гүйцэтгэх үүрэг 
Ажиллах 

чиглэл 
Нэр 

 

Эрхэлсэн ажил, албан 

тушаал: 

 

1. Үнэлгээний багийн ахлагч 

буюу тэргүүлэх мэргэжилтэн 

....................... .......................... .......................... 

2. Үнэлгээний мэргэжилтэн ....................... ......................... ......................... 

3. Үнэлгээний мэргэжилтэн ...................... ............................. ............................. 

4 ................ ....................... ............................. ............................. 

5. Техникийн шинжээч(Хэрэв 

шаардлагатай бол) 

....................... ............................ ............................ 

 

  ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА ...........................// 

ОГНОО …………………… 
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ХАВСРАЛТ 

 

МАГАДЛАН ХЯНАЛТ ХИЙХ ГЭРЧЛЭХ АУДИТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

1. Энд 2 нөхцөл байна.  

 Өөр өөр бүтээгдэхүүнүүд нэг схемээр, өөрөөр хэлбэл: хэрэв итгэмжлэлийн хүрээний 

тодорхойлолтын дагуу ангилж болохуйц, зарим хүрээ нь хамааралтай олон төрлийн 

бүтээгдэхүүнийг ганц схем хамарч байвал ганц гэрчлэх үнэлгээгээр ур чадварыг нь 

тогтоож болох ба бусад нөхцөлд итгэмжлэл олгохын тулд бүх хүрээнд гэрчлэх 

үнэлгээг хийж болно.   

 Хэрэв Баталгаажуулалтын байгууллага нэгээс илүү схем ашигладаг бол MNAS нь 

схем бүрт нэгээс багагүй гэрчлэх аудит/үнэлгээг хийнэ.  

2. Магадлан хяналтын хөтөлбөрийн нэг хэсэг бол гэрчлэх үнэлгээ юм. Гэрчлэх аудитын 

хөтөлбөр нь Гэрчлэх аудитын төлөвлөгөө нь үйлчлүүлэгчийн тоо, баталгаажуулалтын 

байгууллагын бүрэлдэхүүний/ажиллаж байгаа аудиторын тоо, зах зээл дээрх санал хүсэлт, 

гомдол, ажлын байран дээрх үнэлгээний оролт гаралт зэрэг олон янзын хүчин зүйлээс 

хамаарна. MNAS нь гэрчлэх аудит хийхийг аудитор эсвэл итгэмжлэгдсэн аль нэгэн 

байгууллагаар хийлгэж болно.   

3. Гэрчлэх аудитын төлөвлөгөө нь олгогдсон гэрчилгээний тоо, баталгаажуулалтын 

байгууллагын бүрэлдэхүүний/ажиллаж байгаа аудиторын тооноос хамаарч төлөвлөнө.  

 

Sl 

№ 

Өмнөх жилд MNAS итгэмжлэлтэй гэрчилгээ 

олгосон баталгаажуулсан үйлчлүүлэгч 

Шаардлагатай гэрчлэх 

ажиллагааны тоо 

1 1-100 1 

2 101-500 3 

3 501&түүнээс дээш 4 

 

Sl 

№ 

Баталгаажуулалтын байгууллагын бүрэлдэхүүн 

/ажиллаж байгаа аудиторын тоо/ 

Жил тутам гэрчлэх үнэлгээнд 

хамрагдах аудиторын тоо 

1 1-10 1 

2 11-50 2 

3 51 &түүнээс дээш 4 

Тайлбар: Өндөр эрсдэлтэй ангиллыг эхэлж сонгоно. Жилд ядаж нэг гэрчлэх 

аудит/үнэлгээ хийсэн байна.  

 


