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Олон улсын итгэмжлэлийн форум, Inc. 
(ОУИФ) тохирлын үнэлгээний үйлчилгээ 
үзүүлдэг байгууллагуудыг итгэмжлэхэд 
тавих шалгуурыг нарийвчлан тогтоодог.  
Итгэмжлэл нь худалдааг хөнгөвчлөх ба 
тохирлын давхардсан олон гэрчилгээний 
хэрэгцээ шаардлагыг багасгадаг. 
  
Итгэмжлэл нь итгэмжлэгдсэн тохирлын 
үнэлгээний байгууллагууд (ТҮБ) 
итгэмжлэлийн хүрээндээ хэрэгжүүлэх 
ажлаа хийх чадвартайг батлах замаар 
бизнес эрхлэгчдийн болон хэрэглэгчдийн 
эрсдэлийг бууруулдаг. ОУИФ-ийн гишүүн 
итгэмжлэлийн байгууллага болон 
тэдгээрийн итгэмжилсэн ТҮБ-ууд нь олон 
улсын зохих стандарт, эдгээр стандартын 
хэрэглээний нийцтэй байдалд зориулан 
гарсан ОУИФ-ын баримт бичгийг дагаж 
мөрдөх шаардлагатай. 
 
 
ОУИФ Олон талт харилцан хүлээн 
зөвшөөрөх хэлэлцээр (ОТХХЗХ)-ийн 
гишүүд итгэмжлэлийн хөтөлбөрийн дагуу 
харилцан бие биенээ энэ тэнцүү үнэлэх 
үнэлгээг тогтмол явуулна.  ОУИФ 
ОТХХЗХ нь хоѐр түвшинд үйл ажиллагаа 
явуулна:  
 

 Хяналтын байгууллагад зориулсан 
ISO/ IEC 17020, удирдлагын тогтолцооны 
баталгаажуулалтын байгууллагад 
зориулсан  ISO / IEC 17021, ажилтны 
баталгаажуулалтанд зориулсан  ISO / IEC 
17024, бүтээгдэхүүний баталгаажуултын 
байгууллагад зориулсан ISO/IEC Guide 
65-ын дагуу хэрэгжүүлж буй хүрээнд 
ОТХХЗХ -г авч үзнэ.  A хүрээний ОТХХЗХ 
итгэмжлэгдсэн ТҮБ-д итгэх итгэлийг өгч,   
тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлд адил найдвартай байна. 

 Тохирлын үнэлгээний 
байгууллагын итгэмжлэлд тусгай 
тохирлын үнэлгээний стандарт эсвэл  
баталгаажуулалтын  ижил түвшинд итгэл 
өгөх итгэмжлэлийн хүрээ гэх мэт 
схемүүдийг багтаана. 

The International Accreditation Forum, 
Inc. (IAF) operates programs for the 
accreditation of bodies that provide 
conformity assessment services.  Such 
accreditation facilitates trade and 
reduces demand for multiple 
certification.  
 
Accreditation reduces risk for 
business and its customers by 
assuring them that accredited 
Conformity Assessment Bodies 
(CABs) are competent to carry out the 
work they undertake within their scope 
of accreditation.  Accreditation Bodies 
(ABs) which are members of IAF and 
their accredited CABs are required to 
comply with appropriate international 
standards and IAF mandatory 
documents for the consistent application 
of those standards.  
 
AB members of the IAF Multilateral 
Recognition Arrangement (MLA) 
conduct regular evaluations of each 
other to assure the equivalence of their 
accreditation programs.  The IAF MLAs 
operate at two levels:  
 
 
•    A MLA for the accreditation of CABs 
to standards including ISO/IEC 17020 
for inspection bodies, ISO/IEC 17021 for 
management systems certification 
bodies, ISO/IEC 17024 for personnel 
certification bodies and ISO/IEC Guide 
65 for product certification bodies, is 
considered a framework MLA.  A 
framework MLA provides confidence 
that accredited CABs are equally 
reliable in the performance of conformity 
assessment activities.  
•    A MLA for the accreditation of CABs 
that also includes the specific conformity 
assessment standard or scheme as a 
scope of accreditation provides 
confidence in the equivalence of 
certification.  
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ОУИФ ОТХХЗХ нь баталгаажуулалтыг  
зах зээл хүлээн зөвшөөрөхөд 
шаардлагатай итгэлийг бий болгоно.  
Тодорхой стандарт буюу схемийн 
гэрчилгээтэй  байгууллага буюу хувь хүн 
IAF MLA-д гарын үсэг зурсан 
итгэмжлэлийн байгууллага дэлхий даяар 
олон улсын худалдааг хөнгөвчлөхөд  
хүлээн зөвшөөрч болно. 
 
Хэвлэл No 1 
Боловсруулсан: IAF Техникийн хороо 
Баталсан: IAF гишүүд 
Хэвлэсэн огноо: 2007.12.14  
Жон Оуэн, ОУИФ корпорацийн нарийн 
бичгийн дарга 
Холбоо барих: Утас: +612 9481 7343; 
И-мэйл: secretary1@iaf.nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An IAF MLA delivers the confidence 
needed for market acceptance of 
certification.  An organization or person 
with certification to a specific standard 
or scheme that is accredited by an IAF 
MLA signatory AB can be recognized 
worldwide thereby facilitating 
international trade.  
 
 
Issue No 1  
Prepared by: IAF Technical Committee  
Approved by: IAF Members Date: 11 October 2007 
Issue Date: 14 December 2007 Application Date: 15 September 2008 
Name for Enquiries:  John Owen, IAF 
Corporate Secretary Contact: Phone: +612 
9481 7343;  
Email: secretary1@iaf.nu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretary1@iaf.nu
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IAF-ийн заавал мөрдөх баримт 
бичгийн танилцуулга  
Энэ баримт бичигт хэрэглэгдэх "байвал 
зохино” нэр томъѐо нь стандартын 
шаардлагыг биелүүлнэ гэсэн утгыг 
илэрхийлнэ. Тохирлын үнэлгээний 
байгууллага (ТҮБ) нь итгэмжлэлийн 
байгууллага (ИБ)-д нотлон харуулсан 
ижил аргаар эдгээр шаардлагыг 
биелүүлнэ. Энэ баримт бичигт 
хэрэглэгдэх "байх ѐстой” нэр томъѐо нь 
заавал мөрдөх холбогдох стандартын 
шаардлагыг заана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction to IAF Mandatory 
Documents  
The term “should” is used in this 
document to indicate recognized 
means of meeting the requirements 
of the standard.  A Conformity 
Assessment Body (CAB) can meet 
these in an equivalent way provided 
this can be demonstrated to an 
Accreditation Body (AB).  The term 
“shall” is used in this document to 
indicate those provisions which, 
reflecting the requirements of the 
relevant standard, are mandatory.  
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ОУИФ Заавал мөрдөх баримт бичиг - 
Итгэмжлэгдсэн менежментийн 
тогтолцооны баталгаажуулалтыг 
шилжүүлэх тухай 
Энэхүү баримт бичиг нь IAF MD 6:2006-
ийн 2-р хавсралт  ба IAF MD 2:2005-ийн 
4-р хавсралтад заасан удирдамж дээр 
үндэслэсэн ба ISO/IEC 17021:2006-ийн 
9.1.1 заалтын өгөдлөөс бүрдэх заавал 
мөрдөх баримт бичиг юм. Энэ баримт 
бичиг нь чанарын менежментийн 
тогтолцоо ба байгаль орчны 
менежментийн тогтолцооноос гадна 
бусад тогтолцоонд ч ашиглаж болох 
баримт бичиг болно.  
 
 
 
 
0. ТАНИЛЦУУЛГА 
0.1. Энэхүү баримт бичиг нь 
баталгаажуулалтын байгууллага 
хоорондоо итгэмжлэгдсэн менежментийн 
тогтолцооны баталгаажуулалтын 
гэрчилгээг шилжүүлэх норматив 
шалгуурыг тогтооно. Энэ шалгуур ОУИФ-
н ОТХХЗХ-н гишүүнээр итгэмжлүүлсэн 
баталгаажуулалтын байгууллагыг 
эзэмших үед мөн үйлчилж болно. 
 
0.2. Энэхүү баримт бичгийн зорилго нь 
нэг баталгаажуулалтын байгууллагаас 
олгосон итгэмжлэгдсэн менежментийн 
тогтолцооны гэрчилгээг өөр 
баталгаажуулалтын байгууллагад 
шилжүүлэх явцад баталгаажуулалтын 
нэгдмэл байдлыг хангахад оршино. 
 
0.3. Энэхүү баримт бичиг гэрчилгээг 
шилжүүлэх хамгийн доод шалгуурыг 
тогтооно. Үйлчлүүлэгч байгууллагын 
баталгаажуулалтын байгууллагаа өөрөө 
сонгох эрхийг шударга бус 
хязгаарлахгүйн тулд баталгаажуулалтын 
байгууллага энэхүү баримт бичгээс илүү 
нарийн журам, арга хэмжээг хэрэгжүүлж 
болно. 
 

IAF Mandatory Document for the 
Transfer of Accredited Certification 
of Management Systems  
 
This document is mandatory for the 
consistent application of Clause 9.1.1. of 
ISO/IEC 17021:2006 and is based upon 
guidance previously provided in IAF GD2: 
2005 Annex 4 and IAF GD6:2006 Annex 
2.  All clauses of ISO/IEC 17021:2006 
continue to apply and this  
document does not supersede any of the 
requirements in that standard. This 
mandatory document is not exclusively 
for Quality Management Systems (QMS) 
and Environmental Management 
Systems (EMS) and may be used for 
other management systems.  
 
0.INTRODUCTION 
0.1. This document provides normative 
criteria on the transfer of accredited 
management system certification between 
certification bodies.  The criteria may also 
be applicable in the case of acquisitions of 
certification bodies accredited by an IAF 
MLA signatory.  
 
 
 
0.2. The objective of this document is to 
assure the maintenance of the integrity of 
accredited management system 
certifications issued by one certification 
body if subsequently transferred to another 
such body.  
 
 
0.3. The document provides minimum 
criteria for the transfer of certification.  
Certification bodies may implement 
procedures or actions which are more 
stringent than those contained herein 
provided that a client organization's 
freedom to choose a certification body is 
not unduly or unfairly constrained.  
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1. НЭР ТОМЪЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ 
1.1.ГЭРЧИЛГЭЭ ШИЛЖҮҮЛЭХ 
Итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын 
байгууллагa (цаашид “гэрчилгээ олгогч 
баталгаажуулалтын байгууллага” гэх)-ын 
олгосон, хүчин төгөлдөр менежментийн 
тогтолцооны гэрчилгээг өөр нэгэн 
итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын 
байгууллага (цаашид “хүлээн авагч 
баталгаажуулалтын байгууллага” гэх) 
өөрийн гэрчилгээг олгох зорилгоор 
хүлээн зөвшөөрөх үйл ажиллагаа. 
 
Тайлбар: Зэрэгцсэн-гэрчилгээ (нэгээс 
дээш баталгаажуулалтын байгууллагаас 
авсан адилхан гэрчилгээ) дээрх 
тодорхойлолтод багтахгүй бөгөөд ОУИФ-
с үүнийг дэмжээгүй болно. 
 
2. БАЙЖ БОЛОХ ХАМГИЙН БАГА 
ШААРДЛАГУУД 
 
2.1. Итгэмжлэл 
2.1.1. Зөвхөн ОУИФ-н ОТХХЗХ-н 
гишүүнээр итгэмжлүүлсэн 
баталгаажуулалтын гэрчилгээг л 
шилжүүлж болно. Ийм итгэмжлэлд 
хамрагдаагүй гэрчилгээтэй байгууллагыг 
шинэ үйлчлүүлэгч гэж үзнэ. 
 
 
2.2. Шилжүүлэхээс өмнөх дүн шинжилгээ 
2.2.1 Хүлээн авагч баталгаажуулалтын 
байгууллагын ур чадвартай ажилтан 
боломжит үйлчлүүлэгчийн гэрчилгээнд 
дүн шинжилгээ хийх ѐстой. Энэ нь 
баримт бичгийн дүн шинжилгээ 
хэлбэрээр хийгдэх бөгөөд ердийн 
нөхцөлд боломжит үйлчлүүлэгчийн газар 
дээр нь очиж хийвэл зохино. Газар дээр 
нь очоогүй бол үндэслэлээ бүрэн 
баримтжуулах бөгөөд гэрчилгээ олгогч 
баталгаажуулалтын байгууллагатай 
холбоо тогтоох боломжгүй бол 
айлчлалыг шууд гүйцэтгэнэ. Дүн 
шинжилгээ доорх зүйлсийг хамарч, 
илрүүлсэн зүйлсийг бүрэн 
баримтжуулвал зохино: 

1.DEFINITION 
1.1.Transfer of Certification 
The transfer of certification is defined as 
the recognition of an existing and valid 
management  system  certification, 
granted  by  one  accredited  certification  
body, (hereinafter referred to as the 
“issuing certification body”), by another 
accredited certification body, (hereinafter 
referred to as the “accepting certification 
body”) for the purpose of issuing its own 
certification.  
 
Note:  Multiple certification, (concurrent 
certification by more than one 
certification body), does not fall under the 
definition above, and is not encouraged by 
IAF.  
 
2.MINIMUM REQUIREMENTS 
 
 
2.1.Accreditation 
2.1.1.Only certifications which are 
covered by an accreditation of an IAF 
MLA signatory shall be eligible for 
transfer.  Organizations holding 
certifications that are not covered by such 
accreditations shall be treated as new 
clients. 
 
2.2.Pre-Transfer Review 
2.2.1 A competent person from the 
accepting certification body shall carry out 
a review of the certification of the 
prospective client.  This review shall be 
conducted by means of a  
documentation review and should, 
normally, include a visit to the prospective 
client. Reasons for not conducting a visit 
shall be fully justified and documented 
and a visit shall be conducted if no 
contact can be made with the issuing 
certification body.  The review should 
cover the following aspects and its findings 
shall be fully documented:  
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(i) үйлчлүүлэгчийн гэрчилгээжсэн 
ажиллагаанууд нь хүлээн авагч 
баталгаажуулалтын байгууллагын 
итгэмжлэлийн хүрээнд багтаж байгааг 
батлах 
 
(ii) шилжүүлэх болсон шалтгаан; 
 
(iii) гэрчилгээгээ шилжүүлэх хүсэлт 
гаргасан салбар эсвэл салбарууд нь үнэн 
зөв байдал, хугацаа, менежментийн 
тогтолцооны баталгаажуулалтад 
хамрагдсан үйл ажиллагааны хамрах 
хүрээний хувьд хүчин төгөлдөр 
итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын 
гэрчилгээтэй эсэх. Гэрчилгээ олгогч 
баталгаажуулалтын байгууллага үйл 
ажиллагаагаа зогсоогоогүй бол 
гэрчилгээний хүчин төгөлдөр байдал, 
залруулаагүй үл тохирлын төлөв байдлыг 
гэрчилгээ олгогч баталгаажуулалтын 
байгууллагаар шалгуулбал зохино. 
Гэрчилгээ олгогч баталгаажуулалтын 
байгууллагатай холбоо тогтоох 
боломжгүй бол хүлээн авагч 
баталгаажуулалтын байгууллага уг учир 
шалтгааныг бүртгэлжүүлнэ. 
 
(iv). Сүүлд хийгдсэн баталгаажуулах 
эсвэл давтан баталгаажуулах аудитын 
тайлан, дагалдах магадлан хяналтын 
тайлан, сөхөгдөж болзошгүй ямарваа нэг 
залруулаагүй үл тохирлуудыг харгалзан 
үзэх. Үүнд мөн баталгаажуулалтын үйл 
явцтай холбогдох баримт бичгүүд буюу 
гар бичмэл тэмдэглэл, шалгах хуудас 
зэрэг орох ѐстой. Хэрэв сүүлд хийсэн 
баталгаажуулалт, давтан 
баталгаажуулалт, магадлан хяналтын 
аудитын тайланг үзэх боломжгүй эсвэл 
магадлан хянах аудит хугацаанаасаа 
хоцорсон байвал тухайн байгууллагыг 
шинэ үйлчлүүлэгч гэж үзнэ. 
 
(v) хүлээн авсан гомдол, авсан арга 
хэмжээ; 
 
(vi) баталгаажуулалтын одоогийн 

(i) confirmation that the client’s certified 
activities fall within the accredited scope of 
the accepting certification body;  
 
 
 

(ii) the reasons for seeking a transfer;  
 
(iii) that the site or sites wishing to 
transfer certification hold an accredited 
certification that is valid in terms of 
authenticity, duration and scope of 
activities covered by the management 
system certification.  If practical, the 
validity of certification and the status of 
outstanding nonconformities should be 
verified with the issuing certification body 
unless it has ceased trading.  Where it has 
not been possible to communicate with the 
issuing certification body, the accepting 
certification body shall record the reasons; 
 
 
 
 
 
 
  
(iv). A consideration of the last certification 
or recertification audit reports, subsequent 
surveillance reports and any outstanding 
nonconformities that may arise from them.  
This consideration shall also include any 
other available, relevant documentation  
regarding the certification process i.e. 
handwritten notes, checklists.  If the last  
certification, recertification or subsequent 
surveillance audit reports are not made  
available or if the surveillance audit is 
overdue then the organization shall be 
treated as a new client;  
 
 
 
(v) complaints received and action taken; 
  
 
(vi) the stage in the current certification 



IAF MD 2 
 

8 
 

мөчлөгийн үе шат. Энэ баримт бичгийн 
2.3.4 заалтыг үзнэ үү; 
 
(vii) тухайн байгууллага хуулийн дагуу 
засаглалын байгууллагуудтай тогтоосон 
одоо байгаа харилцаа. 
 
2.3. Certification 
2.3.1 Ердийн нөхцөлд зөвхөн хүчин 
төгөлдөр итгэмжлэгдсэн гэрчилгээг л 
шилжүүлэх боломжтой. Тухайн 
байгууллагад гэрчилгээ олгосон 
баталгаажуулалтын байгууллага үйл 
ажиллагаа зогсоосон эсвэл итгэмжлэл нь 
түдгэлзэгдсэн, цуцлагдсан, хугацаа нь 
дууссан тохиолдолд хүлээн авагч 
баталгаажуулалтын байгууллага уг 
гэрчилгээг шилжүүлэх эсэхээ өөрөө 
шийднэ. Ийм тохиолдолд хүлээн авагч 
баталгаажуулалтын байгууллага 
шилжилт хийхээсээ өмнө гэрчилгээн дээр 
тэмдэгийг нь ашиглах гэж буй 
итгэмжлэлийн байгууллагаасаа 
зөвшөөрөл авах ѐстой. Эзэмшилдээ 
шилжүүлэх тохиолдолд, боломжтой бол 
эзэмшилдээ шилжүүлж буй 
баталгаажуулалтын байгууллага 
эзэмшилд шилжиж буй 
баталгаажуулалтын байгууллагын 
гэрээгээр хүлээсэн үүргийг биелүүлвэл 
зохино. 
 
2.3.2. Түдгэлзэгдсэн эсвэл түдгэлзэгдэх 
эрсдэлтэй гэрчилгээг шилжилтэд хүлээн 
зөвшөөрөх ѐсгүй. Хүлээн авагч 
баталгаажуулалтын байгууллага 
гэрчилгээний төлөв байдлыг гэрчилгээ 
олгогч баталгаажуулалтын байгууллагаас 
мэдэх боломжгүй бол тухайн байгууллага 
гэрчилгээ нь түдгэлзэгдээгүй бөгөөд 
түдгэлзэгдэх эрсдэлгүй болохыг нотлох 
ѐстой. 
 
2.3.3. Боломжтой бол залруулагдаагүй үл 
тохирлуудыг шилжилтээс өмнө гэрчилгээ 
олгогч баталгаажуулалтын 
байгууллагатай хамтарч залруулсан 
байна. Тэгээгүй бол хүлээн авагч 

cycle.  See Clause 2.3.4 of this document; 
and  
 
(vii) any current engagement by the 
organization with regulatory bodies in 
respect of legal compliance.  
 
2.3.Certification 
2.3.1 Normally, only valid accredited 
certification should be transferred.  In 
cases where certification has been granted 
by a certification body which has ceased 
trading or whose accreditation has 
expired, been suspended or withdrawn, 
the accepting certification body may 
consider such a certification for transfer 
at its discretion.  In such cases, before it 
proceeds with the transfer, the 
accepting certification body shall obtain  
agreement  from  the  accreditation  body,  
whose  mark  it  intends  to  place  on  the  
certificate.  In the case of acquisitions the 
acquiring certification body should, where  
practical, fulfill the contractual obligations 
of the acquired certification body.  
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2. Certification which is known to have 
been suspended or under threat of 
suspension shall not be accepted for 
transfer.  If the accepting certification 
body has not been able to verify the 
status of the certification with the issuing 
certification body, the organization  
shall be required to confirm that the 
certificate is not suspended or under 
threat of suspension.  
 
2.3.3. Outstanding  nonconformities  
should  be  closed  out,  if  practical, with  
the issuing certification body, before 
transfer.  Otherwise they shall be closed 
out by the accepting certification body.  
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баталгаажуулалтын байгууллага 
залруулах ѐстой. 
 
2.3.4. Шилжилтийн өмнөх дүн 
шинжилгээгээр илэрсэн ямарваа нэгэн 
байгаа болон гарч болзошгүй асуудал 
шийдвэрлэгдсэн бол шийдвэр гаргах 
ердийн үйл явцын дагуу гэрчилгээ олгож 
болно. Хүлээн авагч баталгаажуулалтын 
байгууллага дүн шинжилгээний үр дүнд 
анхны эсвэл давтан баталгаажуулалтын 
аудит гүйцэтгээгүй л бол магадлан 
хяналтын хөтөлбөрийг өмнө гэрчилгээнд 
захируулан тогтоовол зохино. 
 
2.3.5 Хүлээн авагч баталгаажуулалтын 
байгууллага шилжилтийн өмнөх дүн 
шинжилгээ хийсэн хэдий ч одоогийн 
болон өмнөх баталгаажуулалтын 
гэрчилгээний хүчин төгөлдөр байдалд 
эргэлзсээр байвал хэр зэрэг эргэлзэж 
байгаад үндэслэн доорх арга хэмжээнээс 
аль нэгийг хэрэгжүүлнэ: 

 хүсэл гаргагчийг шинэ үйлчлүүлэгч 
гэж үзэх 
эсвэл 

 асуудалтай хэсэгт төвлөрсөн аудит 
явуулах. 

Авах арга хэмжээний шийдвэрийг 
илрүүлсэн асуудлын төрөл, цар хүрээнд 
үндэслэн гаргана. Баталгаажуулалтын 
байгууллага шийдвэрийг тухайн 
байгууллагад тайлбарлаж, шийдвэрийн 
үндэслэлийг баримтжуулж, бүртгэлийг 
хадгална. 
 
ТӨГСӨВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.3.4. If no further outstanding or potential 
problems are identified by the pre-transfer 
review a certification may be issued 
following the normal decision making 
process.  The programme of ongoing 
surveillance should be based on the 
previous certification regime unless the 
accepting certification body has conducted 
an initial or recertification audit as a result 
of the review.  
 
 
2.3.5  Where doubt continues to exist, 
after the pre-transfer review, as to the 
adequacy of a current or previously held 
certification, the accepting certification 
body shall, depending upon the extent of 
doubt, either:  
 
 
• treat the applicant as a new client  
or  
• conduct an audit concentrating on 
identified problem areas.  
 
The decision as to the action required will 
depend upon the nature and extent of any  
problems found and shall be explained to 
the organization and the justification for 
the decision shall be documented and the 
records maintained by the certification body.  
 
 
End of IAF Mandatory Document for the 
Transfer of Accredited Certification of 
Management  
Systems.  
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Нэмэлт мэдээлэл 
Энэхүү баримт бичгийн талаар болон  
ОУИФ-н бусад баримт бичгийн талаар 
нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл ОУИФ-н 
гишүүд болон нарийн бичгийн дарга 
нарын газартай холбогдоно уу.  
ОУИФ-н веб сайт - http://www.iaf.nu 
 
Нарийн бичгийн дарга нарын газар 
 – Жон Оуэн, 
ОУИФ Корпорацийн НБД, 
Telephone +612 9481 7343 
email <secretary1@iaf.nu> 
 

Further Information  
For further Information on this document or 
other IAF documents, contact any member 
of IAF or the IAF Secretariat.  
For contact details of members of IAF see 
- IAF Web Site - <http://www.iaf.nu> 
 
 
Secretariat - 
John Owen,  
IAF Corporate Secretary,  
Telephone +612 9481 7343  
email <secretary1@iaf.nu>  
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