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Олон салбартай (газар дээр нь 
түүврийн арга хэрэглэх зохимжгүй) 
байгууллагын менежментийн 
тогтолцоонд аудит болон 
баталгаажуулалт хийх тухай ОУИФ-
ын Заавал дагаж мөрдөх баримт 
бичиг 

IAF Mandatory Document For The Audit 
and Certification of a Management 
System operated by a Multi-Site 
Organization (where application of site 
sampling is not appropriate) 
 

0 ТАНИЛЦУУЛГА  
Энэхүү баримт бичиг нь газар дээрх 
түүврийн аргыг зөвшөөрдөггүй 
баталгаажуулалтын тогтолцооны олон 
байршил бүхий сүлжээтэй байгууллагад 
удирдлагын тогтолцооны аудит хийх, 
зохимжтой гэж үзвэл баталгаажуулалт 
хийхэд зориулагдсан болно. Энэхүү 
бичиг баримтын зорилго нь аудит 
хийхээр жагсаалтад оруулсан бүх 
байршилд холбогдох стандартуудын 
дагуу удирдлагын тогтолцоог 
хэрэгжүүлэхэд хангалттай хэмжээний 
итгэлийг аудитаар бий болгож, аудитын 
эдийн засгийн болон үйл ажиллагааны 
хувьд хэрэгжүүлэх боломжтой байдлыг 
хангахад оршино. 
 

0 INTRODUCTION  
This document is for the audit and, if 
appropriate, the certification of 
management systems of organizations 
with a network of sites within certification 
schemes which do not permit site 
sampling. The aim is to ensure that the 
audit provides adequate confidence in the 
implementation of the management 
system to the relevant standard across all 
sites listed and that the audit is both 
practical and feasible in economic and 
operative terms. 

1 ХАМРАХ ХҮРЭЭ  
Энэхүү баримт бичиг нь ISO/IEC 17021-
1: 2015 стандартын 8.2 болон 9 дүгээр 
зүйлүүдэд заасны дагуу Удирдлагын 
тогтолцоог газар дээр нь түүвэрлэхэд 
зохимжгүй олон байршил бүхий 
сүлжээтэй байгууллагад Удирдлагын 
тогтолцооны аудит болон 
баталгаажуулалт хийх  
Баталгаажуулалтын Байгууллага (ББ)-
уудын хувьд энэхүү стандартад заасан 
болон бусад үйл ажиллагааг эрхлэн 
явуулахад нь заавал дагаж мөрдөх 
байдлаар үйлчилнэ. ISO/EC 17021-1 
стандартын бүх зүйл тус стандартад 
заасан байдлаараа дагаж мөрдөгдөх 
бөгөөд энэхүү баримт бичиг нь тус 
стандартад тусгасан аливаа 
зохицуулалтаас давуу зохицуулалтыг 
бий болгоогүй болно. Мөн холбогдох 
зарим (ISO/IEC 27006, ISO/TS 22003 
зэрэг) стандартуудад олон байршилтай 
байгууллагад аудит, баталгаажуулалт 
хийхэд зориулсан тодорхой 
шаардлагуудыг тусгасан байж болно.  
 
 

1. SCOPE  
This document is mandatory for 
Certification Bodies (CBs) of Management 
Systems for the consistent application of 
Clause(s) 8.2 and 9 of ISO/IEC 17021-1: 
2015, for all situations involving the audit 
and certification of Management Systems 
operated by organizations with a network 
of sites where application of site sampling 
is not appropriate. All clauses of ISO/EC 
17021-1 continue to apply and this 
document does not supersede any of the 
requirements in that standard. However, 
relevant standards may provide specific 
requirements for multi-site auditing and 
certification (e.g. ISO/IEC 27006, ISO/TS 
22003). 
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2. НЭР ТОМЪЁО  
 
2.1 Байгууллага 
Тодорхой зорилгодоо хүрэхийн тулд 
өөрийн гэсэн чиг үүрэг, хариуцлага, 
бүрэн эрх болон харилцаатайгаар 
ажиллаж байгаа хувь хүн эсвэл бүлэг 
хүмүүсийн нэгдэл.  
 

2. DEFINITIONS  
 
2.1 Organization  
Person or group of people that has its own 
functions with responsibilities, authorities 
and relationships to achieve its objectives. 
 

2.2 Байнгын байршил 
Үйлчлүүлэгч, байгууллага нь 
үргэлжилсэн байдлаар ажил, үйлчилгээ 
эрхэлдэг биет эсвэл цахим байршил.  
(Эх сурвалж: ISO/IEC TS17023: 2013) 
 

2.2 Permanent site  
Location (physical or virtual) where a client 
organization performs work or provides a 
service on a continuing basis.  
(Source: ISO/IEC TS17023: 2013)  
 

2.3 Түр байршил  
Байнгын байршил болгох 
зорилгогүйгээр байгуулсан, үйлчлүүлэгч 
байгууллага нь тодорхой хугацаагаар 
хязгаарлагдмал хэмжээний ажил, 
үйлчилгээ эрхэлдэг биет эсвэл цахим 
байршил.  
(Эх сурвалж: ISO/IEC TS17023: 2013) 
 

2.3 Temporary site  
Location (physical or virtual) where a client 
organization performs specific work or 
provides a service for a finite period of 
time and which is not intended to become 
a permanent site.  
 
(Source: ISO/IEC TS17023: 2013) 

2.4 Олон байршилтай байгууллага  
Урьдчилан тогтоосон төвлөрсөн 

удирдлага (байгууллагын төв удирдлага 
байх албагүй) болон сүлжээний 
байршлууд (байнгын, түр болон цахим 
зэрэг)-аас бүрдсэн удирдлагын нэг 
тогтолцоотой байгууллага байна. 
Байгууллагын төвлөрсөн удирдлагад нь 
тодорхой үйл ажиллагаануудыг 
төлөвлөж, хянаж байдаг бол сүлжээний 
байршлуудад нь тухайн үйл 
ажилагаануудыг бүхэлд нь болон 
хэсэгчилсэн байдлаар эрхлэн явуулж 
байдаг.   

 

2.4 Multi-site organization  
An organization covered by a single 
management system comprising of an 
identified central function (not necessarily 
the headquarters of the organization) at 
which certain activities are planned, 
controlled, and a network of sites 
(permanent, temporary or virtual) at which 
such activities are fully or partially carried 
out.  
 

2.5 Төвлөрсөн удирдлага  
Байгууллагын Удирдлагын тогтолцоог 
төвлөрсөн байдлаар хянах чиг үүрэг 
бүхий хэсэг байна.  

2.5 Central function  
The function that is responsible for and 
centrally controls the management system.  
 

Тэмдэглэл: Энэхүү төвлөрсөн 
удирдлагаас байгууллагын дээд 
удирдлага нь бусад байршил бүрийг 
өөрийн бүрэн эрхийн хэмжээнд хянадаг 
байна.   
 

Note: The Central function is where control 
and authority from the top management of 
the organization is exerted over every site. 
 

2.6 Цахим байршил  
Тодорхой үйл ажиллагаануудын 
илэрхийлэл, нотолгоо, тохирол болон 

2.6 Virtual site  
On-line environment allowing persons from 
different physical locations to execute 
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явцын чанарыг электрон хэлбэрээр 
баталгаажуулж болдог интернэтэд 
суурилсан орчин юм.  

 

processes.  
 

Тэмдэглэл 1: Жишээлбэл, цахим 
байршил нь тухайн байгууллагын бүх 
ажилчид нь зайнаас Клауд орчинд 
ажилладаг загвар болон хөгжүүлэлтийн 
байгууллага байж болно.  

 

Note 1: An example of such a virtual site is 
a design & development organization with 
all employees performing work located 
remotely, working in a Cloud environment.  

Тэмдэглэл 2: Агуулах, үйлдвэр, 
физикийн туршилтын лаборатори, биет 
бүтээгдэхүүнийг суурилуулах, засварлах 
зэрэг үйл ажиллагаа эрхэлдэг зэрэг 
байдлаар бодит байдал шаардлагатай 
үйл ажиллагаа бүхий хэсгүүдийг цахим 
байршил гэж үзэж болохгүй.  

 

Note 2: A site cannot be considered a 
virtual site where the processes must be 
executed in a physical environment, e.g., 
warehousing, manufacturing, physical 
testing laboratories, installation or repairs 
to physical products. 

Тэмдэглэл 3: Аудитын хугацааг 
тодорхойлохдоо Цахим байршлыг нэг 
байршил гэж тооцно.  

 

Note 3: A virtual site is considered a single 
site for the purpose of calculating of audit 
time.  
 

2.7 Үндсэн үйл явц  
Хэм хэмжээ тогтоосон холбогдох бичиг 
баримтуудад заасан зорилгын дагуу 
аливаа алдаа гаргасан нь тохиролд 
шууд нөлөөлдөг, бүтээгдэхүүн, үйл 
ажиллагаатай шууд холбоотой үйл 
явцыг хэлнэ.  

 

2.7 Primary Process  
Process directly related to products or 
activities, where any failure impacts 
directly the conformity regarding the 
objective of the applicable normative 
documents  
 

Тэмдэглэл: Энэхүү үйл явц нь заримдаа 
“үндсэн эсвэл үнэ цэнэ бий болгох үйл 
явц” гэж дурдагдсан байж болно.  

Note: Such processes are sometimes 
referred to as “core or value creating 
processes”, normally addressed in the 
Annex SL under Clause 8. 
 

2.8 Хоёрдогч үйл явц  
Хэм хэмжээ тогтоосон холбогдох бичиг 
баримтуудад заасан зорилгын дагуу 
аливаа алдаа гаргасан нь тохиролд 
шууд нөлөөлдөггүй дэмжлэг үзүүлэх 
хэлбэрийн үйл явцыг хэлнэ. 

 

2.8 Secondary Process  
Supporting process which does not have a 
direct impact on the conformity regarding 
the objective of the applicable normative 
documents. 
 

3. ЗОРИЛТОТ ХАНДЛАГЫН 
ҮНДЭСЛЭЛ   
Байнгын, түр эсвэл цахим эсэхээс нь үл 
хамаарч сүлжээний байршлуудад 
тухайн байгууллагын зүгээс явуулж буй 
төлөвлөсөн, хяналттай, биелэгдэх үйл 
ажиллагаануудад (гуравдагч талын 
баталгаажуулалт хийх зорилгоор) аудит 
хийхэд энэхүү бичиг баримтыг 
ашиглана.  

3. RATIONALE FOR THE PROPOSED 
APPROACH  
This document deals with the auditing (for 
3rd Party certification purposes) of an 
organization performing activities which 
are planned, controlled, and realized by a 
network of sites, regardless of whether 
they are permanent, temporary or virtual. 
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Ямар нэг байршил дээр Удирдлагын 
тогтолцооны хүрээнд хамрагдах үйл 
ажиллагааг бүхлээр нь эсвэл хэсэгчлэн 
гүйцэтгэж байж болно.  
Энэхүү бичиг баримт нь аудитыг 
төлөвлөх, гүйцэтгэх үед газар дээр нь 
түүврийн арга зохимжгүй нөхцөл 
байдлын үед хэрхэн ажиллах талаар 
тусгасан болно. Газар дээр нь түүвэрлэх 
боломжгүй байх шалтгаанууд нь дор 
дурдсан зэрэг шалтгаанууд байж болно. 
Үүнд:  

 

Any one site may perform fully or partially 
the activities covered by the scope of the 
Management system.  
 
However, this document is addressing the 
situation where the application of site 
sampling is not appropriate during the 
planning and conduct of the audit. There 
may be many reasons for this, such as; 
 

- Байршил тус бүр дээр хоорондоо илт 
ялгаатай үйл ажиллагаануудыг 
явуулдаг;  

- all the sites perform significantly different 
activities;  
 

- Үйлчлүүлэгч нь байршил тус бүр дээр 
аудит хийлгэх хүсэлт гаргасан;  

- the client requests each site to be 
audited;  

- Салбарын онцлог эсвэл заавал дагаж 
мөрдөх зохицуулалтын дагуу байршил 
тус бүрийг системтэйгээр/үе шаттайгаар 
аудитлах шаардлагатай.  
 

- there is a sector scheme or regulatory 
requirement stipulating that each site is to 
be audited systematically.  
 

Энэхүү баримт бичигт байгууллагын 
удирдлагын тогтолцоо нь нэг аж ахуйн 
нэгжийг хамарсан эсвэл хэд хэдэн аж 
ахуйн нэгжийг хамарсан байх тухай 
аливаа хууль тогтоомжийн 
зохицуулалтыг харгалзан үзээгүй бөгөөд 
энэ нь удирдлагын тогтолцоонд аудит 
хийхэд холбогдолгүй зүйл гэж үзэж энэ 
баримт бичигт оруулаагүй болно.   
Энэхүү баримт бичигт байгууллагын 
Удирдлагын тогтолцоонд аудит, 
баталгаажуулалт хийх тухай бичигдсэн 
бөгөөд Удирдлагын тогтолцооны 
аудитыг зөвхөн хязгаарлагдмал 
хэмжээний мэдээллийн түүвэрлэлтэд 
тулгуурлан хийнэ гэж тодорхойлсон 
байдаг.  
Жишээ болгон 4 тусдаа салбартай 
байгууллагын Чанарын удирдлагын 
тогтолцоог авч үзвэл  тухайн 
тогтолцооны салбарууд нь хэдэн зуун 
километрийн зайтай байгаа эсэхийг үл 
харгалзан салбар тус бүрийн байршилд 
аудит хийх шаардлагатай болох бөгөөд 
байршлуудын зайнаас шалтгаалан 
аудитын хугацааг онцгой хэмжээгээр 
өөрчлөх ѐсгүй юм.  
Аудитын ажлыг эхлүүлэхээс өмнө ББ нь 
тухайн байгууллага хаана, хэрхэн 

Any legal considerations concerning the 
organization’s management system 
extending over a single legal entity or 
multiple legal entities is generally irrelevant 
to the auditing of the management system, 
and unless otherwise stated are not 
covered in the present document. 
 
 
It is the organization’s Management 
System which must be audited and 
certified; furthermore, by definition, a 
Management System audit is only based 
on a limited sample of the information 
available.  
 
 
If we take the example of a QMS audit of a 
manufacturing organization with 4 different 
production lines. All 4 will need to be 
audited irrespective of the fact that they 
are on a single site or in locations 
hundreds of kilometers apart; even if the 
logistics of the audit need to be 
appropriate to the geographical distances, 
the on-site auditing time should not vary 
significantly.  
Prior to the audit, the CB is responsible for 
obtaining the correct understanding of 
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тусдаа байршлуудад тусдаа үйл 
ажиллагаануудыг эрхэлдэг болох 
талаар мэдээлэл өгч, аудитыг үр 
дүнтэй, үр нөлөөтэй байдлаар 
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд туслалцаа 
үзүүлэх үүрэгтэй байна.  

where and how the organization is 
performing the different activities under the 
scope of the management system in order 
to plan and to perform efficient and 
effective audits. 
 
 

Аудитын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөг үр дүнтэй байлгахад 
чиглэсэн доорх шаардлагуудыг тавьж 
ажиллана. Үүнд:  
 

Key criteria to ensure effective planning 
and implementation of an audit program 
include:  
 

- Төлөвлөлтийн үе шатанд аль байршил 
дээр удирлагын тогтолцооны ямар 
төрлийн элмент, үйл явц, үйл 
ажиллагааг гүйцэтгэдэг талаар 
мэдээлэл авах;  

- obtaining knowledge at the planning 
stage of what Management System 
elements/ processes/activities are 
performed at which site;  
 

- Аудит хийх удирдлагын тогтолцооны 
хэлбэрээс шалтгаалан үр дүнтэй, үр 
нөлөөтэй аудит хийхэд шийдвэрлэх 
шинжтэй байх хүчин зүйлсийг 
тодорхойлох;  

- determining the critical factors to be 
evaluated for an efficient and effective 
audit, depending on the type of 
Management System being audited;  
 

- Дээрхийг анхааран үзсэний үндсэн 
дээр аудитын багийн гишүүдийг сонгох;  

- selecting the audit team members // 
taking account of the above;  
 

- Газар дээрх аудит хийхүйц хангалттай 
хэмжээний цаг хугацааг төлөвлөгөөнд 
тусгах. 
 

- allocating sufficient on-site audit time.  
 

4. АУДИТ БОЛОН 
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ЯВУУЛАХ 
АРГАЧЛАЛ 
 
4.1 Ерөнхий зүйл  
4.1.1 ISO/IEC 17021-1 стандартын 
зохимжтой байж болох бүх шаардлагууд 
доор дурдсан аргачлал дээр нэмэлт 
байдлаар тусгагдсан гэж үзнэ.  

 

4 METHODOLOGY FOR AUDIT AND 
CERTIFICATION  
 
 
4.1 General  
4.1.1 All appropriate requirements of 
ISO/IEC 17021-1 shall apply in addition to 
the methodologies set out below.  
 
 

4.2 Баталгаажуулалтад хамрагдах 
боломжийг бүрдүүлсэн эсэх  
4.2.1 Тухайн байгууллага нь удирдлагын 
тогтолцоог хариуцан ажиллах 
төвлөрсөн удирдлагыг урдчилан 
тодорхойлсон байна.  
 

4.2 Eligibility for Certification  
 
4.2.1 The organization shall identify its 
central function responsible for the 
management system.  
 

4.2.2 Төвлөрсөн удирдлага нь 
удирдлагын тогтолцоог тодорхойлох, 
байгуулах, хэвийн ажиллуулах бүрэн 
эрх бүхий байгууллага байна.  
 

4.2.2 The central function shall have 
organizational authority to define, establish 
and maintain the management system. 
 

4.2.3 Байгууллагын удирдлагын 4.2.3 The organization’s management 
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тогтолцоо нь төвлөрсөн удирдлагын 
саналаас шалтгаалан хэрэгжих ѐстой.  
 

system shall be subject to a centralized 
management review.  
 

4.2.4 дотоод аудитын хөтөлбөрт бүх 
байршлууд хамрагдсан байх ѐстой.  
 

4.2.4 All sites shall be subject to the 
organization’s internal audit program.  
 

4.2.5 Төвлөрсөн удирдлага нь бүх 
байршлуудаас мэдээллийг цуглуулж, 
дүн шинжилгээ хийх үүрэгтэй бөгөөд 
байгууллагад доорхыг оролцуулан, гэвч 
тэдгээрээр хязгаарлагдахгүй асуудлаар 
зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийх 
чадвар, эрх мэдэлтэй байх ѐстой. Үүнд:  
 

4.2.5 The central function shall be 
responsible for ensuring that data // is 
collected and analyzed from all sites and 
shall be able to demonstrate its authority 
and ability to initiate organizational change 
as required in regard, but not limited, to: 

i. Тогтолцооны баримт бичгүүд болон 
тогтолцооны өөрчлөлтүүд;  
 

(i) system documentation and system 
changes;  
 

ii. Удирдлагын дүн шинжилгээ;  
 

(ii) management review; 

iii. Гомдол;  
 

(iii) complaints;  
 

iv. Залруулах үйл ажилагааныүнэлгээ;  
 

(iv) evaluation of corrective actions;  
 

v. Дотоод аудитын төлөвлөгөө гаргах 
болон үр дүнг үнэлэх;  
 

(v) internal audit planning and evaluation 
of the results; 

vi. Холбогдох стандартуудын хэм, 
хэмжээ тогтоосон болон зохицуулах 
шинжтэй шаардлагууд. 
 

(vi) statutory and regulatory requirements 
pertaining to the applicable standard(s). 
 

4.3 Өргөдлийг хянаж үзэх, Аудитын 
хөтөлбөр  
4.3.1 ББ нь байгууллагын тухай 
холбогдох мэдээллийг доорх зорилгоор 
олж авах ѐстой. Үүнд:  

4.3 Application Review and Audit 
Programme 
4.3.1 The CB shall obtain relevant 
information concerning the organization in 
order to:  

- Удирдлагын тогтолцооны ажиллаж 
байгаа хамрах хүрээ болон 
итгэмжлэлээр шаардагдах хамрах 
хүрээг тодорхойлох;  

- determine the scope of the management 
system being operated and the requested 
scope of certification; 
 

- Удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлэх 
тусдаа байршлуудын хоорондын 
гэрээгээр тохиролцсон харилцан 
уялдааны талаар ойлголт авах;  

- understand the legal and contractual 
arrangements linking the different sites 
implementing the Management System; 
 

 
- “Ийм тохиолдолд яах вэ?” гэсэн 
асуултын хариултыг тодорхойлох болон 
тусдаа байршлуудад ижил үйл 
ажиллагааг давхардуулан хийдгийг 
тодорхойлох; 

- understand “what happens where” i.e. 
determine interfaces between the different 
sites and activities and identify any 
duplication of activities on separate sites;  
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- Холбогдох бусад хүчин зүйлсийн 
талаар анхаарч судлах (IAF MD5, 
ISO/IEC TS 17023 стандартыг үзэх); 

- take into consideration other relevant 
factors (see also IAF MD5, ISO/IEC TS 
17023); 
 

- Аудитын хугацаа, аудитын баг (ууд)-ын 
шаардлагатай чадамжийг тодорхойлох;  

 

- determine the audit time and determine 
audit team(s) competence required;  
 

- Аудитын хөтөлбөрийг тодорхойлох; - determine the audit program. 
 

4.3.2 Аудитын хөтөлбөрийг 
тодорхойлохдоо ББ нь аудитын 
тооцоолсон хугацаанд хамрагдаагүй 
замд өнгөрөх, гишүүд хоорондоо 
харилцах, ажил эхлүүлэх болон дуусгах 
зорилгоор уулзалт хийх зэрэг бусад үйл 
ажиллагааг гүйцэтгэх хангалттай нэмэлт 
хугацааг төлөвлөх үүрэгтэй байна.  

 

4.3.2 When determining the audit program, 
the CB shall allow sufficient additional time 
for activities which are not part of the 
calculated audit time, such as travelling, 
communicating between audit team 
members, local on-site opening and 
closing meetings, post-audit meetings, etc. 
due to the specific configuration of the 
organization to be audited.  

 Note: Remote auditing techniques may be 
used, provided that the processes to be 
audited are of such a nature that remote 
auditing is appropriate (see ISO/IEC 
17021-1).  
 

4.3.3 ББ нь 17021-1 стандартын 
9.3.1.2.2 дугаар зүйлд заасан 
шаардлагатай мэдээллийг олж авах 
зорилгоор 1 дүгээр шатыг хэд хэдэн 
байршил дээр гүйцэтгэх эсэхийг 
тооцоолж үзэх үүрэгтэй. 

 

4.3.3 The CB shall consider the need to 
perform Stage 1 on more than one site, in 
order to obtain the information required by 
Clause 9.3.1.2.2 of 17021-1. 
 

4.3.4 ББ нь баталгаажуулалтын хүрээнд 
үндэслэн үндсэн үйл явц, гүйцэтгэлийн 
үнэлгээ болон сайжруулалтын үйл явц, 
хоѐрдогч үйл явц зэрэг байршил тус бүр 
дээр хэрэгжүүлэх Удирдлагын 
тогтолцооны үйл явцуудыг тодорхойлох 
үүрэгтэйгээр Байгууллагатай хамран 
ажиллах үүрэгтэй байна.  
 
Баталгаажуулалтын мөчлөг бүрт 
Аудитын хөтөлбөр нь:  
 

4.3.4 The CB, in collaboration with the 
organization, shall identify all the 
processes of the Management System 
implemented at each site (based on the 
scope of certification) including primary 
processes, performance evaluation and 
improvement processes and secondary 
processes. 
 
In each certification cycle, the audit 
program shall:  

i. Аудит тус бүрийн явцад үндсэн үйл 
явцыг байршил тус бүр дээр хэрэгжсэн 
байдлаар нь хамруулсан байна;  
 

i. include during each audit all the primary 
processes, as performed on each site;  
 

ii. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ болон 
сайжруулалтын бүх үйл явцыг дахин 
баталгаажуулалтын аудитын явцад 
багтаах бөгөөд хяналтын аудитын 
явцад энэхүү үйл явц тус бүрийг доод 

ii. include all the Performance Evaluation 
and Improvement processes during each 
initial and recertification audit and at least 
one other time in each certification cycle 
during a surveillance audit;  
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тал нь нэг удаа хамруулсан байна.  
 

 

iii. Хоѐрдогч үйл явцуудыг доорх 
байдлаар хамруулна. Үүнд: 

iii. include the secondary processes in the 
following manner:  

a. Анхны аудит болон дахин 
баталгаажуулалтын аудит тус бүрт 
хоѐрдогч үйл явцыг хамруулна. Харин 
тусдаа байршлуудад гүйцэтгэдэг ижил 
төрлийн хоѐрдогч үйл явцуудыг 
түүврийн аргаар хамруулсан байж 
болно.  
 

a. Audit of all the secondary processes in 
each initial audit and recertification audit, 
but similar secondary processes carried 
out at different sites can be checked on 
sampling basis;  
 

b. Хяналтын аудитуудын явцад 
хоѐрдогч үйл явцуудыг өмнөх 
аудитуудын үр дүнгээс нь шалтгаалан 
түүврийн аргаар шалгана. Энэхүү 
түүврийн арга нь тухайн үйл явц 3 
жилийн турш аудитлагдсан байх, 
хангалттай хэмжээний түүвэр авах 
шаардлагуудыг хангасан байна.  
 

b. During surveillance audits, the 
secondary processes shall be checked on 
sampling basis and depending on the 
result of the preceding audits. This 
sampling shall be designed to ensure a 
significant sample size to achieve an 
evaluation of conformity with the 
requirements of the management system, 
and shall ensure that the selection of 
processes audited over the 3 year cycle 
are reasonably representative of the 
management system. 

4.3.5 аудитын баг нь нэгээс илүү 
гишүүдээс бүрдсэн байх тохиолдолд ББ 
нь байршил бүрт хийх аудитын хэсэг 
бүрийг мэддэг, ажлыг хуваарилан 
зохион байгуулах чадвартай этгээдийг 
Багийн ахлагчаар сонгох үүрэгтэй 
байна.  

 

4.3.5 Where audit teams consisting of 
more than one member are used at any 
point, it shall be the responsibility of the 
CB, in conjunction with the Team Leader, 
to identify the technical competence 
required for each part of the audit and for 
each site and to allocate appropriate team 
members for each part of the audit.  

4.4 Анхны аудит: 1 дүгээр шат 
4.4.1 Энэхүү 1 дүгээр шатанд аудитын 
баг нь доорх зорилгуудын дагуу 
мэдээллийг бүрэн цуглуулна. Үүнд:  

4.4 Initial Audit: Stage 1  
4.4.1 During Stage 1, the audit team shall 
complete the information to:  
 

- Аудитын хөтөлбөрийг баталгаажуулах;  
 

- confirm the audit program;  
 

- 2 дугаар шатыг төлөвлөх, элемент, үйл 
явц, үйл ажиллагааг байршил тус бүр 
дээр үнэлэх. Мөн Удирдлагын 
тогтолцоог бүрэн гүйцэт шалгахын тулд 
үндсэн бус үйл явцуудыг хэрхэн шалгах 
талаар төлөвлөнө.  
 

- plan Stage 2, taking into account the 
processes/ elements/activities to be 
audited in each site. In addition to any 
Primary processes implemented on each 
site, the audit team shall select at which 
sites the implementation of non-primary 
processes needs to be audited to ensure 
an effective and complete audit of the 
Management system; and  
 

2 дугаар шатыг хэрэгжүүлэх аудитын 
баг нь зохих чадвартай эсэхийг 
баталгаажуулна. 

- confirm that the Stage 2 audit team has 
the requisite competence.  
 

 Note: The non-primary processes referred 
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to here mean the Performance Evaluation 
and Improvement processes as well as the 
Secondary processes. 

4.5 Анхны аудит: 2 дугаар шат 
Энэхүү үе шатанд Аудитын баг нь 
байршил бүр дээр ямар ямар үйл 
явцуудыг хянасан болон анхны аудитын 
үр дүн хэрхэн гарсан талаар 
баримтбичигт тусгах бөгөөд энэхүү 
баримтбичигт үндэслэн дараа дараагийн 
Хяналтын аудитыг гүйцэтгэнэ.  
 

4.5 Initial Audit: Stage 2  
At the outcome of the initial audit, the Audit 
team shall document which processes 
were audited on each site. This 
information will be used to amend audit 
plans for subsequent surveillance audits. 
 

4.6 Хяналтын аудит  
4.6.1 ББ нь бүх үндсэн үйл явцуудад 
болон бусад үйл явцуудад газар дээрх 
аудит хийх хангалттай хугацааг 
төлөвлөх үүрэгтэй байна. Хоѐрдогч үйл 
явцуудад түүврийн аргаар аудит хийж 
болох боловч ийнхүү түүврийн аргаар 
үнэлж байгаа бол Удирдлагын 
тогтолцооны шаардлагуудад тохирсон 
хангалттай хэмжээний түүвэр авсан 
байх ѐстой. ББ нь сонгох үйл явцыг 
гурван жилийн мөчлөгтэйгөөр, 
удирдлагын тогтолцоог төлөвлөх 
үндэслэл бүхий байдлаар зохион 
байгуулна. 

4.6 Surveillance Audits  
4.6.1 The CB shall allocate sufficient on-
site time to audit all the primary processes 
as well as other processes on each site 
(see 4.5). The secondary processes can 
be sampled provided a significant sample 
size is achieved to ensure an evaluation of 
conformity with the requirements of the 
Management System (see also the 
requirements in Clause 9.6.2.2 of ISO/IEC 
17021-1: 2015). The CB shall ensure that 
the selection of processes audited over the 
3 year cycle are reasonably representative 
of the Management System. 
 

4.6.2 Тухайн байршилд үндсэн үйл явц 
хэрэгжиж байгаа эсэхийг харгалзан 
үзсэний үндсэн дээр тухайн байршилд 
аудит хийх хугацааг тодорхойлно.  

 

4.6.2 The amount of audit time allocated to 
each site shall depend on whether that site 
is performing primary processes or not. 
 

4.7 Дахин баталгаажуулах аудит  
ББ нь анхны аудиттай ижил төстэй 
байдлаар удирдлагын тогтолцоонд 
аудит хийж дуусгана. Түүнчлэн ББ нь 
тухайн нэг мөчлөгийн явцад аль 
байршил дээр ямар үйл явцад аудит 
хийсэн болохыг анхаарч ажиллах 
үүрэгтэй байна.  

 

4.7 Recertification Audits  
The CB shall audit the complete 
management system similarly to the initial 
audit. The CB shall take into account 
which processes have been audited on 
which site during the current cycle. 
 

5. АУДИТЫН ХУГАЦААГ ТООЦООЛОХ  
 
5.1 Холбогдох ОУСБ-ын стандартууд, 
ОУИФ-ын баримт бичгүүд болон 
шаардлагатай бол холбогдох Салбарын 
схемийн шаардлагуудыг Удирдлагын 
тогтолцоонд хийх аудитын хугацааг 
тодорхойлоход ашиглана. Хугацааг 
ийнхүү тооцохдоо байршлын тоог 
үндэслэн тооцохгүй.  
Энэ төрлийн аудитын хугацаа нь ижил 

5. CALCULATION OF AUDIT TIME  
 
5.1 The relevant ISO Standards, IAF 
documents (principally IAF MD5) and, 
where necessary, any applicable Sector 
Scheme requirements in conjunction with 
the requirements in this document shall be 
used to calculate the total audit time for 
the Management System, irrespective of 
the number of sites.  
This audit time shall never be less than 
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төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг нэг 
байршилтай байгууллагад хийх аудитын 
хугацаанаас бага байж болохгүй.  
 

that which would have been calculated for 
the size and complexity of the operation if 
all the work had been undertaken at a 
single site (i.e. with all the employees of 
the company in the same site).  
 

Тэмдэглэл: Хяналтын аудитын явцад 
“гуравны нэг”, дахин 
баталгаажуулалтын аудитад “Гуравны 
хоѐр” гэх зэргээр тооцоолох нь буруу 
байх магадлал өндөртэй.  
 

Note: It is unlikely that the “one-third” 
approach for surveillance audit time and 
the “two-thirds” approach for recertification 
audit time on single sites will be adequate, 
and consideration must be made for 
adding time needed for local opening & 
closing meetings, duplicated processes, 
the variety of primary processes to be 
audited, etc, as indicated in IAF MD5 for 
complicated logistics. 
 

6. БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН БАРИМТ 
БИЧГҮҮД  
6.1 Баталгаажуулалтын баримт бичигт 
баталгаажуулалтын хамрах хүрээ болон 
ББ-аар аудит, баталгаажуулалт хийлгэж 
байгаа байршил болон аж ахуйн 
нэгжүүдийг тусгасан байна.  

6. CERTIFICATION DOCUMENTS  
 

6.1 The Certification document shall 
reflect the scope of certification and the 
sites/legal entities audited and certified by 
the CB. 

 
 

Энэ хэсэг нь Олон байршилд үйл 
ажиллагаагаа явуулдаг (газар дээр нь 
түүврийн арга хэрэглэх зохимжгүй) 
байгууллагад Удирдлагын тогтолцооны 
Аудит болон Баталгаажуулалт хийхэд 
зориулсан ОУИФ-ын Заавал дагаж 
мөрдөх баримт бичгийн төгсгөл. 

End of IAF Mandatory Document for the 
Audit and Certification of a Management 
System operated by a Multi-Site 
Organization (where application of site 
sampling is not appropriate) 
 
 

 


