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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 
үнэлгээний давхардсан олон үйл 
ажиллагаа явуулах 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-н Олон талт харилцан хүлээн 
зөвшөөрөх хэлэлцээр (ОТХХЗХ - 
MLA)-д нэгдсэн итгэмжлэлийн 
байгууллагууд итгэмжлэлийн 
хөтөлбөрийн ижил тэнцүү байдлыг 
хангахын тулд өөр хоорондоо тогтмол 
үнэлгээ хийдэг. ОУИФ–н ОТХХЗХ хоѐр 
түвшний үйл ажиллагаа явуулдаг:  
 

The International Accreditation Forum, Inc. 
(IAF) operates programs for the accreditation 
of bodies that provide conformity assessment 
services, and such accreditation facilitates 
trade and reduces demands for multiple 
certifications. 
 
 
 
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: 

ОТХХЗХ-н хувьд техникийн хяналтын 
байгууллагад ISO/IEC 17020-ын 
стандарт, менежментийн тогтолцооны 
баталгаажуулалтын байгууллагад 
ISO/IEC 17021 стандарт, ажилтны 
баталгаажуулалтын байгууллагад 
ISO/IEC 17024, бүтээгдэхүүний 
баталгаажуулалтын байгууллагад 
ISO/IEC Guide 65 зэргийг тус тус 
ТҮБ-ын итгэмжлэлийн ерөнхий бүдүүвч 
гэж үздэг. ОТХХЗХ-н ерөнхий бүдүүвч 
нь  итгэмжлэгдсэн ТҮБ-уудын 
тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэл нь ижил тэгш найдвартай 
гэсэн итгэлийг төрүүлдэг.  
 

A MLA for the accreditation of CABs to 
standards including ISO/IEC 17020 for 
inspection bodies, ISO/IEC 17021 for 
management systems CABs, ISO/IEC 17024 
for personnel CABs and ISO/IEC Guide 65 
for product CABs, is considered a framework 
MLA. A framework MLA provides confidence 
that accredited CABs are equally reliable in 
the performance of conformity assessment 
activities. 
 
 

• ОТХХЗХ нь тохирлын үнэлгээний 
тодорхой стандарт эсвэл итгэмжлэлийн 
хүрээний схемийг багтаасан нь 

• A MLA for the accreditation of CABs that 
also includes the specific conformity 
assessment standard or scheme as a scope 
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баталгаажуулалтын тэнцвэрт байдалд  
итгэх  итгэлийг  өгнө 

of accreditation provides confidence in the 
equivalence of certification. 

ОУИФ-н ОТХХЗХ, зах зээлд 
баталгаажуулалтыг  хүлээн 
зөвшөөрөх итгэлийг төрүүлдэг. ОУИФ-н 
ОТХХЗХ-д  нэгдсэн ИБ-аар  тодорхой 
стандарт, итгэмжлэлийн хүрээнд 
итгэмжлэгдсэн ТҮБ дэлхий даяар 
хүлээн зөршөөрөгдөж, ингэснээр олон 
улсын худалдааг хөнгөвчилнө.  
 

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. 
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IAF –ын 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 Document 
 
 
The term “should” is used in this document to 
indicate recognized means of meeting the 
requirements of the standard. A 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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IAF Тохирлын үнэлгээний 
байгууллагад авах хориг арга 
хэмжээний зохицуулалт 
 
Энэхүү баримт бичиг нь  ISO/IEC 
17011:2004-ын 7.13 заалтыг тодорхой 
нөхцлүүдэд тууштай мөрдөх тухай 
заавал мөрдөх баримт бичиг. Энэхүү 
баримт бичиг нь тухайн стандартын 
ямар нэг шаардлагуудыг орлохгүй 
болно.  

IAF Mandatory Document for 
Harmonization of Sanctions to be applied 
to Conformity Assessment Bodies 
 
This document is mandatory for the 
consistent application of Clause 7.13 of 
ISO/IEC17011:2004 under specific 
circumstances described in this document. 
This document does not supersede any of the 
requirements of that standard. 
 

0 ТАНИЛЦУУЛГА 
0.1 0.1 ISO/IEC 17011 стандартын дагуу 

итгэмжлэлийн байгууллага (ИБ) 
итгэмжлэлийн хүрээг түтгэлзүүлэх, 
цуцлах, багасгах  журамтай байх 
шаардлагатай. (ISO/IEC 17011  
7.13.1 зүйл хамаарах).  

0 INTRODUCTION 
0.1 Under ISO/IEC 17011, Accreditation 
Bodies (ABs) are required to have 
procedures for suspension, withdrawal or 
reduction of the accreditation scope (refer to 
ISO/IEC 17011 Clause 7.13.1). 
 

0.2    0.2 Энэхүү баримт бичгийн зорилго нь 
хүсэлт гаргасан  эсвэл итгэмжлэгдсэн 
тохирлын үнэлгээний байгууллагад 
хориг тавих нөхцөл байдал, түүнтэй 
холбогдон ИБ-с тогтоох шаардлагатай 
харилцааг тайлбарлахад оршино.   

 

0.2 The intention of this document is to clarify 
the situations where the sanctions shall be 
applied to applicant or accredited Conformity 
Assessment Bodies (CABs) and the 
subsequent necessary communication which 
shall be taken by ABs. 
 

0.3   0.3 Дараах нь ОУИФ-н ОТХХЗХ-н 
хүрээнд төдийгүй, ОУИФ-н бусад ямар 
нэгэн итгэмжлэлийн үйл ажиллагаанд 
мөн зөвхөн удирдлагын тогтолцооны 
баталгаажуулалт гэлтгүй өөр бусад 
тохиолдолд үйлчилнэ. Бусад 
тохиолдолд  итгэмжлэлийн 
байгууллагын бие даасан саналаар 
гүйцэтгэж болно. 

 

0.3 The following are applicable not only to 
the scope of the IAF MLA but also to any 
other IAF accreditation activities, not just the 
management system certification. 
Other situations are at individual AB‟s 
discretion. 
 

0.4   0.4. 2-р зүйлд итгэмжлэлийн 
байгууллагыг олон удаа хориг тавихад 
хүргэдэг зарим нөхцлийг заасан ба 3-р 
зүйлд итгэмжлэлийн байгууллага 
ердийн үед аажмаар тавих хоригийг 
тайлбарласан.   

 

0.4 Clause 2 states some situations that 
frequently lead to sanctions by an AB and 
Clause 3 describes sanctions that are 
normally applied progressively by an AB. 
 

0.5    0.5. 4 ба 5-р бүлэгт бүх итгэмжлэлийн 
байгууллага зохицуулах арга замтай 
байх ѐстой тусгай шаардлагыг 
тодорхойлсон. 

 

0.5 Clauses 4 and 5 describe specific 
instances in which there shall be a 
harmonized approach by all ABs. 
 

1. 1. ИШ ТАТАЛТ 
1.1.  1.1 ISO/IEC 17011 Тохирлын 

үнэлгээ-Тохирлын үнэлгээний 

1. REFERENCES 
1.1 ISO/IEC 17011 Conformity assessment – 
General requirements for accreditation 
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байгууллагыг итгэмжлэх 
итгэмжлэлийн байгууллагад 
тавигдах ерөнхий шаардлага  

1.2.  1.2 IAF-ILAC JGA 2007 Сиднейн 7-р 
тогтоол  ( Хавсралт 1-д дурьдсан)  

 

bodies accrediting conformity assessment 
bodies. 
 
1.2. IAF-ILAC JGA 2007 Sydney Resolution 7 
(Refer to Annex 1) 

2. ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 
ҮНДЭСЛЭЛ  

2.1 Хүсэлт гаргагчид эсвэл 
итгэмжлэгдсэн ТҮБ-д хориг тавихад 
хүргэдэг нөхцөл байдлуудад доорх 
орно, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй: 

2. INITIATION OF SANCTIONS 
 
2.1. Situations that lead to sanctions being 
applied to applicant or accredited CABs 
include, but are not limited to the following: 
 

- Итгэмжлэлийн байгууллагын 
журмын дагуу үл тохирлыг 
залруулаагүй, бүтэлгүйтсэн;  

 

• Failure to resolve nonconformities in 
accordance with an AB‟s procedures; 
 

- Гомдлын судалгааны хариу 
сөрөг гарсан;  

 
 

• Negative outcome of a complaint 
investigation; 

- Итгэмжлэлийн таних тэмдгийг  
буруугаар ашиглах/гуйвуулах       
(ISO/IEC 17011 8.3.3 заалт болон 
тайлбарыг үзнэ үү);  

 

• Misuse/misrepresentation of an 
accreditation symbol (see ISO/IEC 17011 
clause 8.3.3 and NOTE); 

 

- Хураамжийг төлж 
барагдуулаагүй. 

• Non-payment of fees. 
 

3.  3. ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭ 
3.1.  3.1 Хориг арга хэмжээнд доорх зүйлс 

орно, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй:  
• Магадлан шалгалтын 
эрчимжүүлэх (оффис, гэрчлэх эсвэл 
баримт бичгийн үзлэг);  
• Итгэмжлэлийн хүрээг багасгах  
(газар зүйн хүрээг оролцуулан);  
• Түтгэлзүүлэх;  
• Цуцлах;  
• Итгэмжлэлийн хүрээг 
багасгасан/ түтгэлзүүлсэн/  цуцалсан/ 
итгэмжлэлийг гуйвуулсан тухай олон 
нийтийн мэдээлэх;  
• Хууль эрх зүйн үйл явц.  
 

 

3. SANCTIONS  AVAILABLE 
3.1. Sanctions available include, but are not 
limited to: 
 
• Intensification of surveillance (office, 
witness or document review); 
• Reduction of accreditation scope (including 
geographical scope); 
• Suspension; 
• Withdrawal; 
• Public notice of scope reduction/ 
suspension/ withdrawal/ misrepresentation of 
accreditation; 
 
• Legal actions. 

ТАЙЛБАР 1: Энэхүү баримт бичигт 
заасан хориг тавих нь хөндлөнгийн 
этгээд, захиргааны болон олон 
нийтийн байгууллагууд эсвэл бусад 
сонирхогч талуудыг хууль эрх зүйн арга 
хэмжээ авхад нь саад болохгүй.  

NOTE 1: Application of sanctions outlined in 
this document does not preclude legal action 
by third parties, regulators, public authorities 
or any other interested parties. 
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ТАЙЛБАР 2:  ISO/IEC 17011 –ын  
8.1.1.(g)-д, хэрвээ ТҮБ хууль, журам 
зөрчиж ИБ-н нэр хүндийг унагаж 
болзошгүйг ажигласан тохиолдолд ИБ 
үйлчилгээ үзүүлхээс татгалзах нөхцөл 
байдаг. 

NOTE 2: Under ISO/IEC 17011 Clause. 
8.1.1.(g), there is provision for an AB to 
refuse services if an AB perceives that any 
known violation of laws and regulations by 
the CAB would bring the AB into disrepute. 

4.  4. ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 
ОНЦЛОГ ЗОХИЦУУЛАЛТ  

4.1.  4.1 Итгэмжлэлийн байгууллага 
тодорхой хориг тавих шаардлагатай 
нөхцөл байдлууд нь:  

 

4. SPECIFIC HARMONIZED SANCTIONS 
 
4.1. The following are situations requiring 
specific sanctions by the AB: 
 

4.1.1.  4.1.1. Санаатайгаар хууран мэхэлсэн 
нь нотлогдсон эсвэл санаатайгаар  
буруу мэдээлэл  өгсөн буюу 
итгэмжлэлийн дүрмийг зориудаар 
зөрчсөн бол итгэмжлэлийн байгууллага 
тухайн ТҮБ-н итгэмжлэлийг цуцлах үйл 
явцыг  эхлүүлнэ.  

 

4.1.1. Where there is proven evidence of 
fraudulent behavior, or the CAB intentionally 
provides false information, or the CAB 
deliberately violates accreditation rules, the 
AB shall initiate its process for withdrawal of 
accreditation. 
 

4.1.2.  4.1.2. ТҮБ нь ТҮБ-г итгэмжлэхэд 
ашиглагддаг ямар нэгэн суурь 
стандартад (тухайлбал, ISO/IEC 17025 
or ISO 15189) баталгаажуулт хийж 
байгаа бол ИБ ТҮБ-ыг ISO/IEC 
17011-ын 4.3.6 заалтын зөрчиж ИБ-г 
ТҮБ-тэй ижил төрлийн үйл ажиллагаа 
явуулхад хүргэсэн гэж үзээд 
итгэмжлэлийг нь түдгэлзүүлэх үйл 
явцыг эхлүүлнэ. ТҮБ-ын авах арга 
хэмжээнд үндэслэж цаашдын шийдвэр 
гаргана. 

 

4.1.2. Where a CAB is providing certification 
to any standard used as a basis for 
accrediting CABs (e.g. ISO/IEC 17025 or ISO 
15189), the AB shall initiate its process for 
suspension of accreditation, as this behavior 
of the CAB will put the AB, against its will, in 
the condition of providing the same service 
that a CAB performs, in violation of Clause 
4.3.6 of ISO/IEC 17011. Further decisions 
shall be based on the actions taken by the 
CAB. 

ТАЙЛБАР: Энэхүү заавал мөрдөх  
баримт бичигт заасан зүйлс нь ISO/IEC 
17011 стандартын 7.10-д заасны дагуу 
ТҮБ шийдвэрийн эсрэг зарга гаргах  
эрхийг  хүчингүй болгохгүй. 

 

NOTE: The action detailed in this mandatory 
document does not override the CABs right to 
appeal against a decision as described in 
ISO/IEC 17011 Clause 7.10 

5.  5. ХАРИЛЦАА ХОЛБОО 
5.1  5.1 4.1.1 болон 4.1.2-т заасан 

нөхцөлийн аль аль нь итгэмжлэлийг 
түтгэлзүүлэх, цуцлахад хүргэсэн 
бөгөөд ямар нэгэн гомдлыг ИБ-ын 
зарга шийдвэрлэх журмын дагуу 
шийдвэрлэсний дараа ИБ ОУИФ-ын 
нарийн бичгийн дарга нарын газарт 
энэхүү шийдвэр, учир шалтгааныг 
мэдэгдэж байна. ОУИФ-ын нарийн 

5. COMMUNICATION 
5.1 In each of the situations mentioned in 
Clauses 4.1.1 and 4.1.2 that lead to 
suspension or withdrawal of accreditation 
and after any appeal decision in accordance 
with the AB‟s appeals procedures, the AB 
shall notify the IAF Secretariat of this decision 
and the reasons. The IAF Secretary shall 
then communicate the decision and status to 
all IAF Member ABs in the following format: 
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бичгийн дарга бүх  ОУИФ-ын гишүүн 
ИБ руу шийдвэрийг дараах хэлбэрээр 
мэдээлнэ:  
“[ИБ-н нэр] нь [ТҮБ-н нэр]-ийн 
итгэмжлэлийг  [огноо]-ний өдөр 
[нотлогдсон зөрчил] шалтгаанаар 
[“цуцалсан” эсвэл “түтгэлзүүлсэн”] 
болно”. 

 

 
 
 
“[Name of AB] [state the action as „withdrew‟ 
or „suspended‟] accreditation of [Name of CB] 
on [date] for [state the proven offence]”. 
 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
 
Энэхүү баримт бичгийн нэмэлт 
мэдээлэл эсвэл ОУИФ–ын бусад 
баримт бичгийн талаар ОУИФ-ын 
нарийн бичгийн дарга болон ОУИФ-ын 
гишүүн ямарч оронтой холбогдож 
болно. IAF-ын  гишүүн орнуудын 
талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг  
ОУИФ-ын  веб хуудас 
<http://www.iaf.nu>-аас  харна уу.  
Нарийн бичгийн дарга,  
Жон Оуэн,  
IAF Корпорацийн нарийн бичгийн 
дарга,  
Утас  +612 9481 7343 
И-мэйл <secretary1@iaf.nu>  

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iaf.nu/


IAF MD 7 

10 
 

Хавсралт 1:  
IAF -ILAC  JGA 2007 Сиднейн 7-р 

тогтоол – Итгэмжлэлийн стандартын 
баталгаажуулалт  

 

Annex 1:  
IAF-ILAC JGA 2007 Sydney Resolution 7 
– Certification to accreditation standards 

IAF болон  ILAC –ын Нэгдсэн ерөнхий 
Ассемблей  JCCC-ын зөвлөмжийг 
үндэсэлэн акт гаргаж ТҮБ-д зөвлөсөн 
бөгөөд ТҮБ нь ТҮБ-г итгэмжлэхэд 
ашиглагддаг ямар нэгэн суурь 
стандартад (тухайлбал, ISO/IEC 17025 
or ISO 15189) баталгаажуулт хийж 
байгаа бол ИБ ТҮБ-ыг ISO/IEC 
17011-ын 4.3.6 заалтын зөрчиж ИБ-г 
ТҮБ-тэй ижил төрлийн үйл ажиллагаа 
явуулхад хүргэсэн гэж үзээд 
итгэмжлэлийг нь түдгэлзүүлэх үйл 
явцыг эхлүүлнэ. ТҮБ-ын авах арга 
хэмжээнд үндэслэж цаашдын 
шийдвэрийг гаргана.   

The IAF and ILAC Joint General Assembly, 
acting on the recommendation of the JCCC, 
resolves that when a Conformity 
Assessment Body (CAB), accredited by an 
Accreditation Body (AB), is providing 
certification to any standard used as a basis 
for accrediting CABs (e.g. ISO/IEC 17025 or 
ISO 15189), the AB shall initiate its process 
for suspension of accreditation, as this 
behaviour of the CAB will put the AB, 
against its will, in the condition of providing 
the same service that a CAB performs, in 
violation of clause 4.3.6 of ISO/IEC 17011. 
Further decisions shall be based on the 
actions taken by the CAB 

IAF болон ILAC-ын гишүүн бүх 
итгэмжлэлийн байгууллага ТҮБ-тай 
хийсэн гэрээнд тохиромжтой 
байдлаар ийм боломж олгох 
нөхцлүүдийг оруулж өгөх ѐстой. 
 

All IAF and ILAC AB members shall include 
a suitable provision on such a possibility in 
their contracts with CABs. 

Тайлбар: ТҮБ итгэмжлэлийн стандарт  
тухайлбал, ISO/IEC 17025-ыг ашиглан 
хавсран гүйцэтгэгчээ шаардлагад 
нийцэж байгаа эсэхэд үнэлэгээ 
хийхийг хүлээн зөвшөөрнө. Хавсран 
гүйцэтгэгчид амжилттай үнэлэгдсэн 
дүнг баримтжуулж олгох ба хавсран 
гүйцэтгэгчийн зорилго нь итгэмжлэл, 
баталгаажуулалт биш гэдгийг ISO/IEC 
17011–д заасны дагуу мэдэгдэнэ. 
 

Note: It is accepted that a CAB may have to 
assess subcontractors to confirm that they 
meet the CABs‟ requirements, which may 
include accreditation standards e.g. 
ISO/IEC 17025. Documentation issued to 
subcontractors as a result of a successful 
assessment should clearly state that this is 
only for the purposes of the subcontract and 
is not certification or accreditation in 
accordance with ISO/IEC 17011 

 
 
 
 

 


