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Олон улсын итгэмжлэлийн форум  
(ОУИФ) тохирлын үнэлгээний үйлчилгээ 
үзүүлдэг байгууллагуудыг итгэмжлэхэд 
тавих шалгуурыг нарийвчлан тогтоодог.  
Итгэмжлэл нь худалдааг дэмжих ба 
тохирлын үнэлгээний  олон төрлийн үйл 
ажиллагаанд тавих шаардлагыг 
багасгадаг. 
 
Итгэмжлэл нь итгэмжлэгдсэн тохирлын 
үнэлгээний байгууллагууд (ТҮБ) 
итгэмжлэлийн хүрээндээ хэрэгжүүлэх 
ажлаа хийх чадвартайг хангах замаар 
бизнес эрхлэгчдийн болон 
хэрэглэгчдийнхээ 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) -д гарын 
үсэг зурсан ИБ-уудад  итгэмжлэлийн 
хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд итгэх 
итгэлийг хангахын тулд ижил түвшний 
томилогдсон баг тогтмол үнэлгээ хийнэ.  
 
ОУИФ ОТХХЗХ-ийн бүтэц, хамрах хүрээг 
ОУИФ ОТХХЗХ-ын бүтэц болон баталсан 
норматив баримт бичиг - IAF PR 4 -д 
тусгагдсан.  
 
ОУИФ ОТХХЗХ нь таван түвшний 
бүтэцтэй: 1-р түвшин  нь бүх ИБ-уудад 
хамаарах заавал мөрдөх шалгуурыг 
тодорхойлно, ISO / IEC 17011.  
 
2-р түвшний үйл ажиллагаа болон 
холбогдох 3 түвшний норматив баримт 
бичиг (үүд)-ын нэгдлийг ОТХХЗХ-ын 
үндсэн хүрээ гэж нэрлэдэг. 4-р түвшин  
(хэрэв байвал) болон 5-р түвшний 
холбогдох норматив баримт бичгийн 
нэгдлийг ОТХХЗХ-ын дэд хамрах хүрээ 
гэж нэрлэдэг. 
 

The International Accreditation Forum, Inc. 
(IAF) details criteria for the accreditation of 
bodies that provide conformity assessment 
services, and such accreditation facilitates 
trade and reduces demands for multiple 
conformity assessment activities. 
 
 
 
Accreditation reduces risk for business and 
its customers by assuring that accredited 
Conformity Assessment Bodies (CABs) are 
competent to carry out the work they 
undertake within their scope of 
accreditation.  
 
Accreditation Bodies (ABs) that are 
members of IAF and the CABs they 
accredit are required to comply with 
appropriate international standards and the 
applicable IAF application documents for 
the consistent application of those 
standards. 
 
ABs that are signatories to the IAF 
Multilateral Recognition Arrangement 
(MLA) are evaluated regularly by an 
appointed team of peers to provide 
confidence in the operation of their 
accreditation program.  
 
The structure and scope of the IAF MLA is 
detailed in IAF PR 4 - Structure of IAF MLA 
and Endorsed Normative Documents.  
 
 
The IAF MLA is structured in five levels: 
Level 1 specifies mandatory criteria that 
apply to all ABs, ISO/IEC 17011. 
 
 
The combination of a Level 2 activity(ies) 
and the corresponding Level 3 normative 
document(s) is called the main scope of the 
MLA, and the combination of Level 4 (if 
applicable) and Level 5 relevant normative 
documents is called a sub-scope of the 
MLA. 
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ОТХХЗХ-ын үндсэн хүрээнд 
бүтээгдэхүүний баталгаа гэх мэт үйл 
ажиллагаа болон ISO / IEC 17065 гэх мэт 
холбогдох заавал мөрдөх баримт бичиг 
багтана. Гол хамрах хүрээний түвшинд 
ТҮБ-ын  хийсэн баталгааг адил 
найдвартай гэж үзнэ. 
 
• ОТХХЗХ-ын дэд хамрах хүрээнд 
тохирлын үнэлгээний шаардлага жишээ 
нь ISO 9001 болон шаардлагатай 
тохиолдолд схемийн онцлог шаардлага 
жишээ нь ISO/TS 22003 орно. Дэд 
хамрах хүрээний түвшинд ТҮБ-ын хийсэн 
баталгааг ижил тэнцүү гэж үзнэ. 
 
ОУИФ ОТХХЗХ нь тохирлын үнэлгээний 
үр дүнг зах зээл хүлээн зөвшөөрөхөд 
шаардлагатай итгэл төрүүлнэ. ОУИФ 
ОТХХЗХ-д гарын үсэг зурсан ИБ-аар 
итгэмжлэгдсэн байгууллагын ОУИФ 
ОТХХЗХ-н хамрах хүрээнд хийсэн 
баталгааг дэлхий дахинд хүлээн 
зөвшөөрөх ба улмаар олон улсын 
худалдааг дэмжинэ.  
 
Хэвлэл № 1 
Бэлтгэсэн : ОУИФ Техникийн хороо  
Баталсан: ОУИФ гишүүд  
Огноо: 2012 оны 10-р сарын 15 
Хэвлэсэн огноо: 2013 оны 2-р сарын 11  
Хэрэглэсэн огноо:2014 оны 2-р сарын 11 
Холбогдох ажилтны нэр: Elva Nilsen 
ОУИФ корпорацийн нарийн бичгийн 
дарга 
Утас: 1 + 613 454-8159 
И-мэйл хаяг: secretary@iaf.nu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The main scope of the MLA includes 
activities e.g. product certification and 
associated mandatory documents e.g. 
ISO/IEC 17065. The attestations made by 
CABs at the main scope level are 
considered to be equally reliable.  
 
 
• The sub-scope of the MLA includes 
conformity assessment requirements e.g. 
ISO 9001 and scheme specific 
requirements, where applicable, e.g. 
ISO/TS 22003. The attestations made by 
CABs at the sub-scope level are 
considered to be equivalent.  
 
The IAF MLA delivers the confidence 
needed for market acceptance of 
conformity assessment outcomes. An 
attestation issued, within the scope of the 
IAF MLA, by a body 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: 15 October 2012 
Issue Date: 11 February 2013 
Application Date: 11 February 2014 
Name for Enquiries: Elva Nilsen  
IAF Corporate Secretary  
 
Telephone: 1+613 454-8159  
Email: secretary@iaf.nu 
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ОУИФ-ын заавал мөрдөх баримт 
бичгийн танилцуулга 
Энэ баримт бичигт хэрэглэгдэх "байх 
ѐстой” нэр томьѐо нь заавал мөрдөх 
холбогдох стандартын шаардлагыг 
заана.  Энэ баримт бичигт хэрэглэгдэх 
"байвал зохино” нэр томьѐо нь 
шаардлагыг биелүүлнэ гэсэн утгыг 
илэрхийлнэ. Баталгаажуулалтын  
байгууллага (ББ) нь итгэмжлэлийн 
байгууллага (ИБ)-д нотлон харуулсан 
ижил аргаар эдгээр шаардлагыг 
биелүүлнэ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction to IAF mandatory 
documents 
The term “shall” is used in this document to 
indicate those provisions which, reflecting 
the requirements of the relevant standard, 
are mandatory. The term “should” is used 
to indicate recognized means of meeting 
the requirements; A Certification body (CB) 
can meet these criteria in an equivalent 
way provided this can be demonstrated to 
an Accreditation Body (AB).  
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1. Танилцуулга 
Энэхүү баримт бичиг нь Итгэмжлэлийн 
байгууллага ISO/IEC 17021:2011 
стандартын дагуу хэрхэн 
Баталгаажуулалтын байгууллага (ББ)-ын 
ур чадварын менежментийг үнэлэх 
хандлагыг тодорхойлно. 
 
2. Тодорхойлолт  
Энэхүү баримт бичгийн хувьд дараах 
тодорхойлолтыг хэрэглэнэ: 
 
2.1 Баталгаажуулалтын үйл явц 
Өргөдөл хүлээн авснаас 
баталгаажуулалтыг олгох болон 
хадгалах хүртэлх баталгаажуулалттай 
холбоотой бүхий л үйл ажиллагаа 
 
2.2 Баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа 
баталгаажуулалтын үйл явцын үе шат, 
жишээ нь, өргөдлийн дүн шинжилгээ, 
аудит, баталгаажуулалтын шийдвэр (эх 
үүсвэр, ISO / IEC 17021: 2011 Хавсралт 
А) 
 
2.3 Хүлээгдэж буй үр дүн 
ISO / IEC 17021:2011 -ын шаардлага 
болон ББ-ын баталгаажуулалтын үйл 
явцын зорилгыг хангасан 
баталгаажуулалтын үйл ажиллагааны 
гаралт 
 
3. Ерөнхий зүйл 
3.1 Баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг 
гүйцэтгэхэд оролцдог бүх ажилчид нь 
шаардлагатай ур чадвартай гэдгээ ББ 
нотлон харуулж чадаж байгаа байдлыг 
ИБ магадлах хэрэгтэй.  
 
3.2 ББ нь баталгаажуулалтынхаа үйл 
явцуудаа болон баталгаажуулалтын үйл 
ажиллагаа бүрийн хувьд хүрч болох 
хүлээгдэж буй үр дүнгүүдийг 
тодорхойлсон байдлыг ИБ магадлах 
хэрэгтэй. ИБ нь ББ-ын ур чадварыг 
үнэлэхдээ дараахад үндэслэнэ.Үүнд:  
 
(a) Ур чадварын шалгуурыг тодорхойлох 
ББ-ын баримтжуулсан үйл явц 
 

1. Introduction 
The aim of this document is to provide a 
harmonized approach to how Accreditation 
Bodies assess a Certification Body (CB)’s 
management of competence in accordance 
with ISO/IEC 17021:2011. 
 
 
2. Definitions 
For the purposes of this document the 
following definitions shall apply: 
 
2.1 Certification process: 
The entirety of functions relating to 
certification from receipt of application to 
the granting and maintenance of 
certification 
 
2.2 Certification function: 
a stage of the certification process, for 
example, application review, audit, 
certification decision (ref; ISO/IEC 
17021:2011 Annex A) 
 
 
2.3 Intended results 
the outputs of a certification function that 
comply with the requirements of ISO/IEC 
17021:2011 and the objectives of the CB’s 
certification process  
 
 
3 General 
3.1 The AB shall verify that the CB can 
demonstrate that all personnel involved in 
performing certification functions have the 
required competence. 
 
 
3.2 The AB shall verify that the CB has 
defined its certification process and the 
intended results to be achieved for each 
certification function. The AB’s evaluation 
of the CB’s competence shall be based on: 
 
 
 
(a) the CB’s documented process for 
determining competence criteria; 
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(b) Ур чадварын шалгуурыг тодорхойлох 
үйл явцын үр дүн 
 
(c) ББ-ын ажилтнаа үнэлсэн үнэлгээ 
 
 
(d) Баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа 
бүр хүлээгдэж буй үр дүндээ хүрсэн 
эсэхийг анхааралдаа авсан байдал 
 
3.3 ББ нь ур чадварын шалгуурыг 
тодорхойлсон эсэхийг ИБ магадлах 
баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа 
доорхыг агуулна, гэхдээ үүгээр 
хязгаарлагдахгүй.  
  
(а) Өргөдлийн дүн шинжилгээ  (доор 3.5-
ын жишээг үзнэ үү); 
 
(б) Аудитын хөтөлбөрийг бий болгох; 
 
(в) Аудитын хуваарь; 
 
(г) Аудитын багийн хуваарилалт; 
 
(д) Аудит хийх болон тайлагнах 
 
(е) Тайлангийн дүн шинжилгээ болон 
баталгаажуулалтын шийдвэр; ба 
 
(ж) Баталгаажуулалтын хадгалалт. 
 
Энэ баримт бичгийн Хавсралт А 
мэдээллийн шинжтэй бөгөөд дээрх 
баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанаас 
хүлээгдэж буй үр дүнгийн жишээг 
харуулсан. ББ нь баталгаажуулалтын 
үйл ажиллагаанаас хүлээгдэж буй бусад  
үр дүнг тодорхойлж болно. 
 
3.4 ББ ур чадварын шалгуурыг 
тодорхойлсон эсэхийг ИБ магадлах 
хэрэгтэй: 
 
(а) Баталгаажуулалтын үйл явцад хяналт 
тавих менежмент 
 
(б) Шударга байдлыг хамгаалах хорооны 
гишүүд 
 

(b) the outcomes of the process for 
determining competence criteria; 
 
(c) the CB’s evaluations of its personnel; 
and 
 
(d) taking account of the intended results of 
each certification function and whether, or 
not, these have been achieved. 
 
3.3 The certification functions for which the 
AB shall verify that the CB has determined 
competence criteria, include, but are not 
limited to, the following: 
 
 
(а) Application review (see example in 3.5 
below); 
 
(b) Establishing the audit program; 
 
(c) Scheduling of audits; 
 
(d) Allocation of audit teams; 
 
(e) Auditing and reporting; 
 
(f) Report reviews and certification 
decisions; and 
 
(g) Maintenance of certification. 
 
Annex A of this document is informative 
and provides examples of intended results 
from the above certification functions. The 
CB may identify other intended results from 
these certification functions. 
 
 
 
3.4 The AB shall verify that the CB has 
determined competence criteria for: 
 
 
(a) Management overseeing the 
certification process; 
 
(b) Members of its committee for 
safeguarding impartiality; 
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(в) Дотоод аудит хийж буй ажилтан, ба 
 
(д) Баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа  
гүйцэтгэж буй ажилтны ур чадвар, 
гүйцэтгэлийг үнэлэх, хянах үүрэг бүхий 
ажилтан 
 
3.5 Ур чадварыг тогтоох, үнэлэх үйл 
явцын үр дүнгийн үзүүлэлтээр ББ нь бүх 
баталгаажуулалтын үйл ажиллагааны 
(Энэхүү баримт бичгийн хавсралт А-г 
үзнэ үү) хувьд хүлээгдэж буй үр дүнд 
хүрч байгаагийн бодит нотолгоог ИБ 
үзэж байвал зохино. Ур чадварыг 
тогтоох, үнэлэх үйл явцын үзүүлэлтүүд 
нь үр дүн муутай байснаар аливаа 
баталгаажуулалтын үйл ажиллагааны 
хүлээгдэж буй үр дүнд ББ хүрч чадахгүй 
байгаа бодит нотолгоог ИБ үзэж байвал 
зохино.  
 
Тайлбар:  Тодорхой баталгаажуулалтын 
үйл ажиллагааны хүлээгдэж буй үр дүнд 
хүрэхэд ББ-ын гаргасан алдаа нь энэхүү 
үйл ажиллагааны ББ-ын журам  үр 
дүнгүй эсвэл хэрэгжээгүйн илрэл байж 
болно.  
 
Жишээ нь ББ-д томилж чадах ур 
чадвартай аудитын багийн гишүүд 
байгааг болон аудитын цагийг 
тодорхойлохоор өргөдөлд дүн 
шинжилгээ хийх тохиолдолд ИБ нь ББ-
ын дараах зүйлүүдийг магадлах 
хэрэгтэй.  
 
а) баталгаажуулалтын үйл явцын тухайн 
үйл ажиллагааны хүлээгдэж буй үр дүнг  
( доорх “г”-г үзнэ үү) тодорхойлсон эсэх  
 
б) тухайн үйл ажиллагааг гүйцэтгэж буй 
ажилтны үр нөлөөтэй ур чадварын 
шалгуурыг тодорхойлсон эсэх  
 
в) тухайн үйл ажиллагааг гүйцэтгэж 
байгаа ажилчид ур чадварын шалгуурыг 
хангасан байдлыг нотолсон бодит 
нотолгоог хангаж чадаж байгаа эсэх  
 
г) баталгаажуулалтын үйл явцын тухайн 

(c) Personnel performing internal audits; 
and 
(d) Personnel responsible for evaluating 
and monitoring the competence and 
performance of personnel performing 
certification functions. 
 
3.5 The AB shall regard objective evidence 
of the CB achieving the intended results 
for all certification functions (see Annex A 
of this document) as an indication of the 
effectiveness of its processes for 
determining and evaluating competence. 
The AB shall regard objective evidence of 
the CB failing to achieve intended results 
for any certification functions as an 
indication that the processes for 
determining and evaluating competence 
may be ineffective. 
 
 
Note: The failure of the CB to achieve the 
intended results for a particular certification 
function could also be an indication that the 
CB’s procedures for that 
function are ineffective or have not been 
implemented. 
 
For example, in the case of the application 
review, to determine that the CB has 
competent audit team members, it can 
allocate and to determine the audit time, 
the AB shall verify that the CB: 
 
 
 
a) has defined the intended results (see (d) 
below) for this function of the certification 
process; 
 
b) has defined effective competence criteria 
for the personnel performing this function; 
 
 
c) can provide objective evidence that the 
staff performing this function have 
demonstrated that they meet the 
competence criteria; and 
 
d) that the output from this function of the 
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үйл ажиллагааны  гаралт  хүлээгдэж буй 
үр дүнд дараах арга замаар хүрсэн эсэх 
 
i) аудит хийгдэх байгууллагын техникийн 
салбарыг зөв хуваарилсныг нотлох 
нотолгоогоор хангаснаар 
 
ii) томилсон аудиторууд нь зохих 
техникийн салбаруудын хувьд  
шаардлагатай ур чадвартай гэсэн 
нотолгоогоор хангаснаар 
 
iii) гэрчилгээжсэн хэрэглэгч/хүсэлт 
гаргагчийн ирүүлсэн мэдээлэл болон 
өмнөх аудитын мэдээллийн дүн 
шинжилгээнд үндэслэн аудитад 
хангалттай хугацаа хуваарилсан гэсэн 
нотолгоогоор хангаснаар 
 
3.6 Бүх баталгаажуулалтын үйл 
ажиллагааны хувьд хүлээгдэж буй үр 
дүнд тогтмол хүрэх чадвартай хэмээн 
үнэлэгдсэн ажилтанг шалгахын тулд ББ 
нь ур чадварын шалгуур үзүүлэлтийг 
тогтоож, үнэлэх зорилгоор бий болгосон 
үйл явц, журмуудыг ИБ үнэлнэ.  
 
3.7 ББ нь ур чадварыг тодорхойлж, 
үнэлэх үйл явцын хэрэгжилтийн зохих 
бүртгэлтэй болон үнэлгээ явуулах арга 
нь үр дүнтэй бөгөөд хүлээгдэж буй үр 
дүнд тогтмол хүрдэг гэдгээ нотлон 
харуулж байгаа байдлыг ИБ магадлах 
хэрэгтэй.  
 
4. Техникийн салбар 
4.1 ББ нь итгэмжлэгдсэн 
баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа 
явуулж буй техникийн салбаруудаа 
тодорхойлсон эсэх болон тэдгээр нь 
итгэмжлэлийн нийт хамрах хүрээнд 
хамрагдаж байгаа эсэхийг ИБ магадлах 
хэрэгтэй. Үйл явцын нийтлэг байдал, 
байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, 
хэтийн төлөв, эрсдэл гэх мэтэд үндэслэн 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа техникийн 
салбараа тодорхойлох нь ББ-ын үүрэг 
юм.  
 
 

certification process has achieved the 
intended results, by: 
 
i) providing evidence that the technical 
area(s) of the organization to be audited 
has/have been correctly allocated; 
 
ii) providing evidence that the assigned 
auditors have the required competence for 
the appropriate technical area(s); and 
 
 
iii) providing evidence that adequate time 
has been allocated for the audit, based on 
the review of information provided by the 
applicant/certified client and from previous 
audits. 
 
 
3.6 The AB shall assess the process and 
procedures established by the CB to 
determine competence criteria and to 
evaluate competence to verify that 
personnel evaluated as competent 
consistently achieve the intended results for 
all certification functions. 
 
3.7 The AB shall verify that the CB has 
appropriate records of the implementation 
of its processes for determining and 
evaluating competence and that the CB can 
demonstrate its evaluation methods are 
effective and achieve intended results 
consistently. 
 
4. Тechnical areas 
4.1 The AB shall verify that the CB has 
defined the technical areas for which it 
provides accredited certification and that 
these cover the total scope of the CB’s 
accreditation. It is the responsibility of the 
CB to determine the technical areas in 
which it operates, based on commonality of 
processes, environmental impacts and 
aspects, risk, etc. 
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(a) Итгэмжлэлийн хүрээг ашиглан 
техникийн салбаруудыг заавал 
тодорхойлох шаардлагагүй. Нэг 
итгэмжлэлийн хамрах хүрээ нь нэгээс 
олон техникийн салбарыг багтааж болно. 
Жишээ нь  Эрүүл мэнд ба нийгмийн ажил 
ЧУТ-ны хамрах хүрээ 38* нь дараахыг 
багтааж болно. Үүнд:  
 
Мал эмнэлгийн үйлчилгээ 
Эмнэлгийн үйлчилгээ 
Эмчилгээний болон шүдний эмчилгээний 
практик 
Тусламж үйлчилгээ 
Нийгмийн ажил 
 
Үүний нэгэн адил, ЧМТ хамрах хүрээ 28 * 
Барилга гэдэгт зураг, засал чимэглэлээс 
үндсэн барилга ба барилгын инженерийн 
төслүүдийг хамарсан үйл ажиллагаанаас 
бүрддэгийг анхааралдаа авах хэрэгтэй 
байж болох юм. 
 
Итгэмжлэлийн ЧМТ-ны хамрах хүрээний 
тухай мэдээллийн баримт бичиг 
IAF ID1: 2010-г үзнэ үү. 
 
(б) Зарим тохиолдолд нэг техникийн 
салбар нь  нэгээс илүү итгэмжлэлийн 
хүрээг хамарч болно.  
Жишээ нь  сав баглаа боодолд хэрэглэх 
гялгар уутны үйлдвэрлэл нь ЧМТ-ны 
хамрах хүрээ 9 хэвлэлийн компаниуд  
болон ЧМТ-ны хамрах хүрээ 14 резин 
болон хуванцар бүтээгдэхүүн аль алинд 
нь хамаарч болно. 
 
4.2 ББ нь техникийн салбарын ур 
чадварын шалгуурыг баримтжуулсан 
эсэхийг ИБ магадлах хэрэгтэй.  
 
(а) Ур чадварын элементүүдийг 
тодорхойлсон байна (техникийн 
салбарын хувьд шаардагдах мэдлэг, 
чадвар нь юу вэ гэх мэт) 
 
Тайлбар: Зарим тохиолдолд, жишээ нь 
эмчийн хувьд, үндэсний холбогдох эрх 
бүхий байгууллагын мэргэшүүлэх болон 
мэргэжлийн бүртгэлийн баримтыг 

(a) Technical areas do not necessarily need 
to be defined using scopes of accreditation. 
It is possible that a single scope of 
accreditation may comprise more than one 
technical area, for example QMS scope 38* 
Health and Social Work could comprise: 
 
 
 
Veterinary services 
Hospital services 
Medical and dental practices 
Care services 
Social work 
 
 
Similarly, QMS scope 28* Construction may 
need to take account that it comprises 
activities ranging from painting and 
decorating to major construction and civil 
engineering projects. 
 
 
* See IAF ID1:2010 Informative Document 
for QMS Scopes of Accreditation 
 
 
(b) In some cases, a single technical area 
may relate to more than one scope of 
accreditation For example, the manufacture 
of plastic bags for use in packaging could 
relate to both QMS scope 9 printing 
companies and QMS scope 14 rubber and 
plastics products. 
 
 
 
4.2 The AB shall verify whether the 
documented technical area competence 
criteria of the CB: 
 
(a) have been formulated in terms of 
competence (i.e. what are the required 
knowledge and skills for that technical 
area); 
 
Note: In certain instances, for example in 
the case of a medical doctor, evidence of 
qualification and professional registration 
with the relevant national authority may be 
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техникийн салбарын ур чадварын 
нотолгооны нэг хэсэг гэж үзэж болно 
 
(б) Техникийн салбарын  холбогдох бүх 
ойлголтуудыг хамарна; Жишээ нь 
тодорхойлчихсон техникийн салбарын 
хувьд холбогдох бүхий л талын 
мэдлэгтэй (жишээ нь, хууль эрх зүйн 
шаардлага, үйл явц, бүтээгдэхүүн, 
хяналтын арга техник). 
 
4.3 ББ нь техникийн салбарыг бүхэлд 
хамарсан баталгаажуулалтын үйл 
ажиллагаа бүрийн хувьд хүлээгдэж буй 
үр дүнд хүрэх ур чадвараа нотлон 
харуулах боломжтой нотолгоог ИБ эрж 
хайна. ББ нь үүнийг тууштай хийж чадна 
гэдгийг бататгах газар дээрх үйл 
явцуудтайг нотолсон нотолгоог ИБ эрж 
хайна. 
 
5. Ур чадварын шалгуурын 
тодорхойлолт 
5.1 ББ нь техникийн салбар тус бүрийн 
хувьд  ур чадварын шалгуурыг бий 
болгож, хангахад шаардлагатай  
мэргэжлийн ур чадварыг баримтжуулсан 
эсэхийг ИБ магадлах хэрэгтэй.  Энэхүү 
мэдлэг чадварыг гадаад эх үүсвэрээс 
хангасан байж болно. 
 
5.2 ББ нь техникийн салбар бүрийн 
болон менежментийн тогтолцооны 
стандарт эсвэл техникийн шаардлага 
бүрийн хувьд баталгаажуулалтын бүхий 
л үйл ажиллагааг гүйцэтгэж байгаа 
ажилтанд шаардлагатай мэдлэг, 
чадварыг тогтоох ур чадварын 
шалгуурыг тодорхойлсон үйл явцыг ИБ 
магадлах хэрэгтэй.  
 
(а) Тухайн хувь хүнд хуваарилсан зарим 
баталгаажуулалтын үйл ажиллагааны 
хувьд ур чадвар нь үйл явцын загварт 
агуулагдсан байж болно.  Жишээ нь ББ-
ын мэдээллийн технологийн тогтолцоо 
нь аудиторуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
болон тэд ур чадвартай гэж үнэлэгдсэн 
техникийн салбаруудын мэдээллийг 
агуулсан байх ба тодорхой байгууллагын 

considered as part of the evidence of 
technical area competence. 
 
(b) cover all the relevant aspects of that 
technical area; i.e. has all relevant 
knowledge (for example, legal 
requirements, processes, products, control 
techniques) for that technical area been 
identified. 
 
 
4.3 The AB shall seek evidence that the CB 
is able to demonstrate competence in all 
certification functions across the whole of a 
technical area, by achieving the intended 
results for each certification function. The 
AB shall seek evidence that the CB has 
processes in place to ensure it can do so 
consistently. 
 
 
5. Determination of competence criteria 
 
5.1 The AB shall verify that the CB has 
documented the expertise needed to 
establish and maintain the competence 
criteria for each technical area. This 
expertise may be provided by an external 
resource. 
 
 
5.2 The AB shall verify that the CB’s 
process for determining competence 
criteria identifies the knowledge and skills 
necessary for personnel performing all 
certification functions in each of its 
technical areas and for each management 
system standard or specification. 
 
 
 
(a) For some certification functions 
allocated to particular individuals, 
competence may be embedded in the 
design of the process. For example, the 
CB’s IT system may contain details of 
auditors and the technical areas for which 
they have been evaluated as competent 
and can nominate which auditors are 
competent to perform an audit of a 
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аудитыг гүйцэтгэх ур чадвартай 
аудиторуудын нэрийг дэвшүүлж чаддаг 
байна. Энэ тохиолдолд ББ-ын үйл 
явцууд  нь зохих ѐсоор хянагдсан бөгөөд 
хүлээгдэж буй үр дүнд хүрэх боломжтой 
эсэхийг ИБ нь магадлах хэрэгтэй. 
 
Тайлбар: Тохиромжтой хяналтанд 
хандах эрхийн түвшин болон нууц үг орж 
болно.  
 
(б) Өргөдөлд дүн шинжилгээ хийх,  
аудитын баг сонгох,  аудитын хугацааг 
тодорхойлох, тайланд дүн шинжилгээ 
хийх, баталгаажуулалтын шийдвэр 
гаргахад оролцож буй ажилтнуудын 
хувьд бүх салбарт аудиторуудын адил 
ижилт түвшний  ур чадвартай байх 
шаардлагагүй юм. Жишээ нь, ISO / IEC 
17021-ийн Хавсралт А-д тайланд дүн 
шинжилгээ хийх, баталгаажуулалтын 
шийдвэр гаргах ажилтныг ББ-ын үйл 
явцын мэдлэгийн хувьд  аудиторуудтай 
тэнцүү ур чадвартай байхыг шаарддаг.  
Гэхдээ үйлчлүүлэгчийн бизнесийн 
салбарын мэдлэг эсвэл аудитын зарчим, 
практик болон арга техникийн мэдлэг 
биш юм.  
 
(в) ББ нь эдгээр үйл ажиллагааг 
гүйцэтгэх  хамтын ур чадвартай гэдгээ 
нотлон харуулснаар баталгаажуулалтын 
үйл ажиллагаа гүйцэтгэхээр томилогдсон 
хүн бүрийн хувьд бүх шаардлагатай 
чадваруудтай байх шаардлагагүй. 
Жишээ нь, баталгаажуулалтын шийдвэр 
гаргагч  нь үйлчлүүлэгчийн бизнесийн  
салбарын бүх зүйлд чадваргүй байж 
болно. Гэхдээ хэрэв бие даасан 
техникийн шинжээч тайланд дүн 
шинжилгээ хийсэн бол хамтын ур чадвар 
илэрхий байж болно.  
 
(г) аудитын хамрах хүрээнээс хамааран 
аудитын багт шаардлагатай ур чадвар 
ялгаатай байж болно  Жишээ нь, 
магадлах хяналтын айлчлалын хамрах 
хүрээ нь анхдагч үнэлгээний хамрах 
хүрээнээс илүү нарийн байж болно. ББ 
нь  аудитын баг тодорхой газруудад 

particular organization. Where this is the 
case, the AB shall verify that the CB’s 
process is appropriately controlled and 
capable of achieving intended results. 
 
 
 
Note: Appropriate controls may include 
defining authority levels, password control 
etc. 
 
(b) It is not necessary for personnel 
involved in reviewing applications, selecting 
audit teams, determining audit times, 
reviewing reports and making certification 
decisions to have the same depth of 
competence, in all areas, as auditors. For 
example, referring to Annex A of ISO/IEC 
17021, personnel reviewing reports and 
making certification decisions are required 
to have equivalent competence to that of 
auditors in knowledge of the CB’s 
processes, but not in knowledge of the 
client’s business sector or knowledge of 
audit principles, practices and techniques. 
 
 
 
 
(c) Individuals assigned to perform 
certification functions need not necessarily 
each have all the required competencies, 
providing the CB can demonstrate that it 
has the collective competence to perform 
those functions. For example, the 
certification decision maker may not be 
competent in all of the client’s business 
sector, but if the report has been reviewed 
by an independent technical expert the 
collective competence may be evident. 
 
 
 
(d) The competence required in an audit 
team may differ depending on the scope of 
the audit. For example, the scope of a 
surveillance visit may be narrower than that 
for an initial assessment. The AB shall 
verify that the CB has a process which 
ensures audit teams have the collective 
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очиж аудит хийхэд шаардлагатай 
хамтын ур чадвартайг батлах үйл явцтай 
эсэхийг ИБ магадлах хэрэгтэй.   
 
6.  Үнэлгээний үйл явц 
6.1 ББ нь баталгаажуулалтын бүхий л 
үйл ажиллагааг удирдах, гүйцэтгэхэд 
оролцож буй бүх ажилтнуудын ур 
чадварыг анх удаа үнэлэх болон ур 
чадвараа хадгалж байгааг үнэлэх 
баримтжуулсан журамтай эсэхийг ИБ-с 
магадлах хэрэгтэй. 
ББ өөрийн баримтжуулсан үйл явцын 
дагуу эдгээр ажилтнуудыг үнэлсэн бодит 
нотолгоог ИБ эрж хайна. 
 
(a) ISO / IEC 17021 Хавсралт Б-д ББ ур 
чадварыг үнэлэхэд ашиглаж болох зарим 
арга зүйн талаар норматив биш 
мэдээллийн шинжтэй удирдамжаар 
хангасан. Гэсэн хэдий ч ББ ур чадварыг 
үнэлэх бусад аргыг хэрэглэх нь нээлттэй 
юм. Ур чадварыг үнэлэхэд ашигладаг 
аль ч аргуудын хувьд ур чадвараа 
нотлон харуулахад эдгээр арга нь үр 
дүнтэй гэдгээ ББ нотлон харуулж чадаж 
байгаа эсэхийг ИБ магадлах хэрэгтэй.   
 
(б) Томилсон ажлуудын хувьд хүлээгдэж 
буй үр дүнд хүрч буй ажилтны 
батлагдсан чадварын түүхийг ББ 
харгалзан үзнэ, гэхдээ дан ганц үүнд 
найдаж болохгүй. Эдгээр батлагдсан 
чадвар нь баримтжуулсан ур чадварын 
шалгуур хангасан мэдлэг, чадвартайг 
нотлоход хувь нэмэр болох бүртгэл, 
тайлан эсвэл бусад мэдээлэл гэх мэт 
тохирох баталгаажуулалтын үйл 
ажиллагааны үр дүнгийн ББ-ын хийсэн 
үнэлгээн дээр үндэслэсэн эсэхийг ИБ 
магадлах хэрэгтэй.  
  
6.2 ББ нь итгэмжлэгдсэн бусад ББ-аар ур 
чадвараа үнэлүүлсэн гадаад болон шинэ 
ажилтанг  ажиллуулж байгаа эсэхийг, 
тэдгээр ажилчдыг өөрийн ур чадварын 
шалгуураар үнэлсэн эсэхийг ИБ 
магадлах хэрэгтэй. Гэвч ББ өөрийн 
үнэлгээг хийж байх үед бусад 
итгэмжлэгдсэн ББ гаргасан үнэлгээг 

competence necessary to audit for 
particular visits. 
 
 
6. Evaluation processes 
6.1 The AB shall verify that the CB has 
documented processes for initially 
evaluating the competence and evaluating 
the continued competence of all personnel 
involved in the management and 
performance of all certification functions. 
The AB shall seek objective evidence that 
the CB has evaluated these personnel in 
accordance with its own documented 
processes. 
 
(a) Annex B of ISO/IEC 17021, being 
informative and not normative, provides 
useful guidance on some methods that may 
be used by a CB to evaluate competence. 
However, the CB is free to use other 
methods of evaluating competence. 
Whichever methods the CB uses to 
evaluate competence, the AB shall verify 
that the CB can demonstrate that these 
methods are effective in demonstrating 
competence. 
 
(b) The CB may take into account, but not 
solely rely on, a history of proven ability of 
personnel achieving intended results for the 
tasks they have been assigned. The AB 
shall verify that this proven ability is based 
on the CB performing an evaluation of the 
outputs from the appropriate certification 
function, for example, records, reports or 
other information, which can contribute to 
the evidence that personnel have the 
knowledge and skills required by the 
documented competence criteria. 
 
 
6.2 The AB shall verify that where the CB 
employs external and new personnel who 
may have been evaluated as competent by 
another accredited CB, it performs its own 
evaluation of those personnel against its 
own competence criteria. However, the CB 
may take the evaluation (when the 
complete records of the evaluation are 
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(үнэлгээний иж бүрэн бүртгэл байгаа 
үед),  авч болохыг харгалзан үзнэ. 
Гэхдээ зөвхөн үүнд найдаж болохгүй. 
 
6.3 ISO / IEC 17024-ын дагуу 
итгэмжлэгдсэн  ажилтны 
баталгаажуулалтын схемийн гэрчилгээг 
схемийн хамрах хүрээний хэмжээнд 
ажилтнуудын ур чадварыг нотлоход 
хэрэглэж болно. ББ ажилтны 
баталгаажуулалтын схемийн хамрах 
хүрээнд байхгүй ур чадварын шалгуураа 
тодорхойлсон болон эдгээр шалгуурын 
дагуу өөрийн үнэлгээгээ явуулсан нотлох 
баримтыг ИБ эрж хайна.  
 
6.4 Ажилтны баталгаажуулалтын схем 
итгэмжлэгдээгүй үед үүнийг зөвхөн  
ажилтан тодорхой мэдлэг чадвартайг 
илэрхийлэхэд л ашиглаж болох бөгөөд 
ББ схемийн хүрээнд хамаарах 
шалгуурын дагуу ур чадварын өөрийн 
үнэлгээг гүйцэтгэсэн эсэхийг ИБ 
магадлах хэрэгтэй.   
 
6.5 Хувь хүн  чөлөөлөгдөхөд ББ-ын нийт  
ур чадварт нөлөөлж байгаа эсэхээ 
тодорхойлох боломжтой эсэхийг ИБ 
магадлах хэрэгтэй. Жишээ нь, онцлог 
техникийн салбарт чадвартай аудитор 
ажлын байраа орхиж явахад ББ нь 
тодорхой техникийн салбарт чадвараа 
нотлон харуулах боломжгүй болоход 
хүргэж болно. Энэ нөхцөлд ББ нь нийт ур 
чадварт болон одоо байгаа 
баталгаажуулалтад нөлөөлөх нөлөөний 
хязгаарыг тодорхойлсон нотолгоог  ИБ 
эрж хайна. 

available) by the other accredited CB into 
account, but not solely rely on it, when 
performing its own evaluation. 
 
6.3 Certification in a personnel certification 
scheme, accredited to ISO/IEC 17024 may 
be used as demonstrating the competence 
of personnel, to the extent covered by the 
scope of the scheme. The AB shall seek 
evidence that the CB has determined which 
of its competence criteria are not covered 
by the scope of the personnel certification 
scheme and that the CB has performed its 
own evaluation against these criteria. 
 
 
6.4 Where a personnel certification scheme 
is not accredited it may be used only as an 
indication that personnel have certain 
knowledge and skills, and the AB shall 
verify that the CB has performed its own 
evaluation of competence against the 
criteria covered by the scheme. 
 
 
6.5 The AB shall verify the CB is able to 
identify where an individual ceasing to be 
available to the CB has an impact on the 
overall competence of the CB. For 
example, it is possible that an auditor, 
competent in a specific technical area, 
leaving the employment of a CB could 
result in it no longer being able to 
demonstrate competence in a particular 
technical area. Under such circumstances 
the AB shall seek evidence that the CB has 
identified the limitations to its overall 
competence and the effect on existing 
certifications. 
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Хавсралт А – мэдээллийн 
Баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанаас 
хүлээгдэж буй үр дүнгийн жишээ 

Annex A - Informative 
Examples of intended results from 
certification functions. 
 

Сertification function /Баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа/ 
                                     Intended results /Хүлээгдэж буй үр дүн/ 
 
Өргөдлийн дүн шинжилгээ : 
- хамрах хүрээ нь ББ-ын ур чадвар дотор 
байна; 
 
- санал болгож буй хамрах хүрээг 
өргөдөл гаргагчийн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ болон менежментийн 
тогтолцоотой нийцүүлж үнэн зөв 
тодорхойлсон байна; 
 

- Аудит хийгдэх байгууллагын техникийн 
салбар (ууд) / -ыг зөв тодорхойлж, 
хуваарилсан байна;  
 
- хангалттай аудиторуудыг томилсон 
байна; 
 
Томилогдсон аудиторууд нь 
шаардлагатай ур чадвартай байна: 
 
i) тэдэнд оноосон аудитын үйл 
ажиллагаа, жишээ нь: аудитын багийн 
ахлагч; 
 
ii) тэдэнд оноосон үйл явц, үйл 
ажиллагаа; 
 
iii) холбогдох менежментийн 
тогтолцооны стандарт (ууд); 
 
iv) баталгаажуулалтын схем,  
шаардлагатай бол. 
 
- Өргөдөл гаргагч болон гэрчилгээжсэн 
үйлчлүүлэгчийн ирүүлсэн мэдээлэлд  
хийсэн дүн шинжилгээг үндэслэн IAF 
MD1 болон IAF MD5 (ЧМТ болон БОМТ-
ны хувьд) эсвэл холбогдох 
баталгаажуулалтын  схемийн бусад 
тодорхой шаардлагуудын дагуу аудитын 
хугацааг хангалттай бөгөөд үндэслэлтэй 
тогтоосон байна. 
 

 
Application review  
-  the scope falls within the competence of 
the CB; 
 
- the proposed scope is accurately defined 
consistent with the products/service of the 
applicant and the management system;  
 
 
 
- the technical area(s) of the organisation to 
be audited has/have been correctly 
identified and allocated; 
 
- sufficient auditors have been assigned; 
 
 
- the assigned auditors have the required 
competence for:  
 
i) the audit functions they are assigned, e.g. 
audit team leader; 
 
 
ii) the processes and operations they are 
assigned; 
 
iii) the relevant management system 
standard(s); 
 
iv) the certification scheme, where 
appropriate. 
 
- adequate time has been allocated and 
justified for the audit, in line with IAF MD1 
and IAF MD5 (for QMS and EMS) or other 
specific requirements for particular 
certification schemes, based on the review 
of information provided by the 
applicant/certified client. 
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- гэрчилгээ шилжүүлэх өргөдлийг IAF MD 
2–ын шаардлагын дагуу боловсруулсан 
байна.  
 

- applications for transfer of certification are 
processed in line with the requirements of 
IAF MD 2. 
 

Аудитын хөтөлбөр бий болгох 
- ISO/IEC 17021-ын дагуу магадлах 
болон давтан аудитын хуваарь 
 
 
- Олон газруудын хувьд IAF MD 1-ын зөв 
хэрэглээ 

Establishing the audit Programme 
- the schedule for surveillance and 
recertification audits is in line with ISO/IEC 
17021;  
 
- correct application of IAF MD 1 for 
multiple sites. 

Аудитын хуваарь 
- Аудитын хөтөлбөр нь ISO/IEC 17021-
тэй нийцсэн байна. 
 
- Аудитын хугацаа, аудит явуулах огноог 
үйлчлүүлэгчтэй харилцан тохиролцсон 
байна. 
 

Scheduling of audits 
- the audit program complies with ISO/IEC 
17021; 
 
- audit duration and dates have been 
agreed with the client. 
 

Аудитын багийн томилолт 
- Аудитын багийн  хамтын ур чадвар 
үйлчлүүлэгчийн бүтээгдэхүүн, үйл 
явцтай нийцэж байна.  
 

Allocation of audit teams 
- the collective competence of the audit 
team is consistent with the products and 
processes of the client. 
 

Аудитын төлөвлөгөө 
- Аудитын төлөвлөгөө нь санал болгож 
буй баталгаажуулалтын хамрах хүрээ, 
аудитын төрөл, үйлчлүүлэгчийн бүтэц 
зохион байгуулалт, үйл явц, үйл 
ажиллагаатай нийцсэн байна.  
 
- Аудитын төлөвлөгөө нь аудитыг бүрэн  
хийхэд  хангалттай цаг хуваарилсан 
байна.  
 
- Аудитын багийн гишүүдэд тэдгээрийн 
чадварт тохирсон ажил үүргийг 
хуваарилсан байна. 
 

Audit planning 
- the audit plan is consistent with the 
proposed scope of certification and the type 
of audit and reflects the client’s 
organization, processes and operation; 
 
 
- the audit plan allocates sufficient time for 
a thorough audit; 
 
 
- the audit team members are allocated 
tasks appropriate to their competence. 
 

Аудит явуулах болон тайлагнах 
- Аудитын гүйцэтгэлийг  үр дүнтэй хийнэ: 
 
o Нээлт, хаалтын хурлыг зохион 
байгуулна; 
 
o Аудитын нотолгоо цуглуулах арга үр 
дүнтэй байна; 
 
o Аудитын багийн гишүүд нь аудитын 
нотлох баримтыг  хангалттай тэмдэглэж 

Auditing and reporting 
- audit execution is performed effectively: 
 
o opening and closing meetings are held; 
 
 
o audit evidence collection techniques are 
effective; 
 
o audit team members take adequate notes 
of audit evidence; 
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авна; 
 
o Түүвэр хийх аргыг үр дүнтэй хэрэглэдэг 
байна; 
 
o Аудитын багийн гишүүд нь аудитын 
нотлох баримтад нийцсэн дүгнэлт 
гаргана.  
 
- Аудитын тайлангийн агуулга нь ISO / 
IEC 17022:2012-ийн шаардлагыг 
хангасан байна. 
 
- Шаардлагатай үед дахин аудитыг 
хийдэг байна. 
 
- Баталгаажуулалтын зөвлөмж аудитын 
дүгнэлт, аудитын хамрах хүрээ, 
баталгаажуулалтын хамрах хүрээтэй 
нийцэж байна.  
 

 
 
o sampling techniques are used effectively;  
 
 
o audit team members reach conclusions 
consistent with the audit evidence. 
 
 
- the content of the audit report fulfils the 
requirements of ISO/IEC TS 17022:2012. 
 
 
- reaudits are performed when necessary. 
 
 
- the certification recommendation is 
consistent with the audit findings, the audit 
scope and the scope of certification. 
 

Тайлангийн дүн шинжилгээ болон 
баталгаажуулалтын шийдвэр 
- Өргөдөлд дүн шинжилгээ хийснээс 
хойшхи аливаа өөрчлөлтийг шалгах;   
 
- Аудитын хугацаа зөв гэдгийг батлах; 
 
 
- Аудитын багийн гишүүдийг тэдний ур 
чадварт тохирох ажилд хуваарилсан 
гэдгийг батлах;   
 
- Аудитын тайлан ISO/IEC TS 
17022:2012-ийн шаардлагыг хангаж 
байгааг батлах;  
 
- зөвлөмж аудитын дүгнэлттэй нийцэж 
байгааг батлах; 
 
- бие даасан шүүмжлэгч тайлангийн 
агуулга эсвэл холбогдох зөвлөгөөний 
талаар аливаа асуудлыг 
хэлэлцэх/тодруулах шалтгаан байсан 
бол баримтжуулсан  нотлох баримттай 
байна. 
 

Report reviews and certification 
decisions 
- checking for any changes since the 
application review;  
 
- confirming that the audit duration was 
correct;  
 
- confirming that audit team members have 
been allocated audit tasks appropriate to 
their competence; 
 
- confirming that the audit report fulfils the 
requirements of ISO/IEC TS 17022:2012; 
 
 
- confirming that the recommendation is 
consistent with the audit findings; 
 
- documentary evidence is available where 
the independent reviewer has had cause to 
discuss/clarify any aspect of the report 
content. or associated recommendation. 
 

Баталгаажуулалтыг хадгалах   
- Аудитын хөтөлбөрийн дагуу магадлах 
болон давтан аудитын үйл ажиллагааг 

Maintenance of certification 
- the audit program has been followed and 
surveillance and recertification functions 
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цаг тухайд нь хийж байх; 
 
- Дүн шинжилгээ хийх зорилгоор 
магадлах үнэлгээний тайлангаас  
хангалттай түүвэрлэлт хийх 
 
- Аливаа өөрчлөлт нь 
баталгаажуулалтад сөргөөр 
нөлөөлөхгүйд дүн шинжилгээ хийж, 
хянах 
- гэрчилгээг түдгэлзүүлэх, эсвэл хүчингүй 
болгоход хүргэж болзошгүй үл тохирол 
тохиолдоход escalation/өсөлт/-ийг нотлон 
харуулсан байх; 
 
- хүчинтэй хугацаа дуусахаас өмнөх  
цагаа олсон давтан аудит болон дахин 
гэрчилгээжүүлэх шийдвэр 
 
 
Нэмэлт мэдээлэл: 
Энэ баримт бичиг эсвэл ОУИФ-ын бусад 
баримт бичгийн талаар нэмэлт мэдээлэл 
авах бол ОУИФ-ын аль нэг гишүүн эсвэл 
ОУИФ-ын нарийн бичгийн дарга нарын 
газартай холбоо барина уу. 
ОУИФ-ийн гишүүдтэй холбоо барих 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг ОУИФ-ын вэб 
хуудаснаас үзнэ үү. http://www.iaf.nu. 
 
Нарийн бичгийн дарга нарын газар: 
Холбоо барих ажилтан: Элва Нилсен 
ОУИФ корпорацийн нарийн бичгийн 
дарга 
Утас: 1 + 613-454-8159 
И-мэйл хаяг: secretary@iaf.nu 
 
 
 

have been performed in a timely manner; 
 
- adequate sampling of surveillance reports 
for review;  
 
 
- any changes have been reviewed and 
verified as not adversely affecting the 
certification; 
 
- demonstrated escalation in the event of 
nonconformities that could lead to 
suspension or withdrawal of certification; 
 
 
- timely recertification audits and 
recertification decisions prior to expiry. 
 
 
 
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: 
Name for Enquiries: Elva Nilsen, IAF 
Corporate Secretary 
Phone: +1 613 454-8159 
Email: secretary@iaf.nu 
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