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ISO/IEC 17025:2017 СТАНДАРТЫН ШИЛЖИЛТИЙН БОДЛОГО 

Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025:2017 стандарт нь 2017 оны 11 дүгээр сарын 29-нд албан 

ёсоор хэвлэгдсэн.  

Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага  (ILAC)-ын 

шийдвэрээр ISO/IEC 17025:2017 стандартын шилжилтийн хугацааг  албан ёсоор хэвлэгдсэн 

өдрөөс хойш 3 жил байхаар тогтоосон ба энэхүү хугацаа 2020 оны 11 дүгээр сарын 29-ний 

өдрөөр дуусгавар болно.  

Шилжилтийн 3 жилийн хугацаанд ISO/IEC 17025 стандартыг хүлээн зөвшөөрөх тухай 

Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага (ILAC), Олон 

улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын хамтарсан мэдэгдлийг үндэслэн Итгэмжлэлийн 

байгууллага /MNAS/-аас ISO/IEC 17025:2005 ба ISO/IEC 17025:2017 стандартын аль ч 

хувилбараар итгэмжлэгдсэн лабораториудын гэрчилгээг  шилжилтийн хугацаа дуусах хүртэл 

ижил тэнцүү хүлээн зөвшөөрөхийг мэдэгдэж байна. 

Шинэчлэгдсэн стандартын талаар Итгэмжлэлийн байгууллага /MNAS/-аас баримтлах 

бодлогыг дараах байдлаар тодорхойлж байна. Үүнд: 

1. Үндэсний хэмжээнд итгэмжлэгдсэн сорилт ба шалгалт тохируулгын лабораториуд нь 

үйл ажиллагаандаа ISO/IEC 17025:2017 стандартыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 29 гэхэд 

бүрэн нэвтрүүлсэн байна. 

2. Итгэмжлэгдсэн сорилт ба шалгалт тохируулгын лабораториуд нь шинэчлэгдсэн 

ISO/IEC 17025:2017 стандартын дагуу хийх шилжилтийн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний дотор Итгэмжлэлийн байгууллага 

/MNAS/-д ирүүлсэн байна.  

3. Шилжилтийн төлөвлөгөө нь дараах агуулгатай байна. Үүнд:  

- Стандартын хамгийн сүүлийн хувилбарыг худалдан авах; 

- Лабораторийн одоогийн тогтолцоо болон стандартын шинэ хувилбар 

хоорондын зөрүүг шинжлэх;  

- Баримт бичгийг хянах хугацааг тодорхойлсон байх; 

- Шаардлагатай баримтжуулалт, үйл явцуудыг шинэчлэх; 
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- Сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах, ажилтныг сургах; 

- Шинэчилсэн тогтолцоог хэрэгжүүлэх; 

- ISO/IEC 17025:2017 стандартын дагуу дотоод аудит, удирдлагын дүн 

шинжилгээг хийх, нэвтрүүлснийг нотлох. 

4. MNAS нь сорилт ба шалгалт тохируулгын лабораториудын  шилжилтийн төлөвлөгөөг 

шалгана. Үүний дараа шилжилтийн хугацааны туршид Итгэмжлэлийн байгууллага 

/MNAS/ нь төлөвлөгөөт итгэмжлэлийн үнэлгээ, магадлах шалгалтыг   хийж 

гүйцэтгэнэ. Хэрэв сорилт ба шалгалт тохируулгын лабораториуд  нь шилжилтийг 

тогтоосон хугацаанаас өмнө хийж дуусгах хүсэлт гаргасан тохиолдолд Итгэмжлэлийн 

байгууллага /MNAS/ нь нэмэлт үнэлгээг хийнэ. 

 

Итгэмжлэлийн байгууллага /MNAS/-аас баримтлах шилжилтийн хугацаа: 

MNAS нь  ISO/IEC 17025:2017 

стандартын дагуу үнэлгээ хийлгэхийг 

санал болгох  

/Итгэмжлэгдсэн болон 

итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргагчдад/ 

2018 оны 03-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэх 

MNS ISO/IEC 17025:2007 эсвэл ISO/IEC 

17025:2017 стандартын аль алинаар нь 

итгэмжлэлийн үнэлгээ явуулах 

 

/Лаборатори сонголтоо хийнэ/ 

Анхдагч итгэмжлэлийн хувьд  

- Стандартын хуучин хувилбараар 
өргөдөл хүлээн авах хугацаа:  2018.01.01-

2018.02.28-ны өдрийг дуустал 

- Баримт бичгийн үзлэг, дүн шинжилгээ,  

газар дээрхи үнэлгээ, итгэмжлэлийн 

шийдвэр, гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг 

2018.05.31-ний өдрөөр дуусгавар 

болгоно.  

- Хэрэв стандартын хуучин хувилбараар 

анх удаа итгэмжлүүлэхээр хүсэлт 

гаргасан ТҮБ-ын  баримт бичиг 

шаардлага хангахгүй буцаагдсан 

тохиолдолд лаборатори нь шинэчлэгдсэн 

стандартын дагуу боловсруулж ирүүлнэ.  

Давтан  итгэмжлэлийн хувьд 

- Хугацаа нь 2018.01.01-2018.08.31-ний 

хооронд бол хуучин хувилбараар өргөдөл 

авах сүүлчийн хугацаа 2018 оны 05-р 

сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болно. 

- 2020 оны 11-р сарын 01 гэхэд хуучин 

стандартаар үнэлгээ хийсэн 

лабораториудад шинэчлэгдсэн 

стандартын дагуу  магадлах үнэлгээг 

хийж, шинэ хувилбарт шилжүүлснийг  

баталгаажуулсан байна. 

Бүх үнэлгээг MNS ISO/IEC 17025:2017 2018 оны 09-р сарын 01-нээс эхлэх 
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стандартын дагуу явуулах 

Шилжилтийн үнэлгээг явуулж, дуусгах  2020 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэл 

MNS ISO/IEC 17025:2007 стандартын 

дагуу олгосон итгэмжлэлийн гэрчилгээг  

хүчингүй болгосон байх.   

2020 оны 11 дүгээр сарын 29 

  


