Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага

Итгэмжлэгдсэн лаборатори Засгийн газрын үйл
ажиллагаанд хэрхэн дэмжлэг үзүүлдэг вэ?

Итгэмжлэгдсэн лаборатори Засгийн
газрын үйл ажиллагаанд хэрхэн дэмжлэг
үзүүлдэг вэ?
Төр засаг, эрх бүхий байгууллагууд дараахь асуудлаар байнга шийдвэр гаргаж
байдаг:
l
l
l
l
l

Хэрэглэгч, олон нийтийн эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлыг хамгаалах;
Байгаль орчноо хамгаалах;
Шинэ хууль тогтоомж, журам гаргах;
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах;
Төсөв, техникийн чадавхиа тогтоох, хуваарилах.

Аливаа шийдвэрийг баримт, мэдээлэлд тулгуурлан гаргахын тулд энэ чиглэлээр
ажиллаж буй лабораториудын сорилт, хэмжилт, шалгалт тохируулгын үр дүн
найдвартай байх ёстой. Итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүнг ашиглах нь энэ
найдвартай байдлыг хангадаг. Лабораториуд хүлээн зөвшөөрөгдсөн итгэмжлэлийн
байгууллагаар итгэмжлэгдэх нь тухайн лабораторийн сорилт, хэмжилт, шалгалт
тохируулгын чадавхийг хангалттай түвшинд байгааг харуулдаг. Ингэснээр тухайн
лабораторийн үр дүнг найдвартай, үнэн зөв, дахин ашиглах боломжтой гэж үзэх
бөгөөд Засгийн газар шийдвэр гаргахад чухал мэдээллийн эх үүсвэр болно.

Итгэмжлэгдсэн лабораторийг ашигласнаар Засгийн газар, хууль тогтоогч байгууллагууд:
l
l
l
l

l
l
l
l

Бодлогын дүн шинжилгээ хийх, шийдвэр гаргахад шаардлагатай суурь мэдээллийг
ашиглахдаа бүрэн итгэлтэй байна;
Хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд нөлөөлөхүйц аливаа шийдвэрийг гаргахад
тодорхойгүй байдлыг бууруулна;
Итгэмжлэл нь чанарын баталгааны нэг хэлбэр бөгөөд итгэмжлэгдсэн үйлчилгээг
олон нийт найдвартайд тооцно;
Давтан дүн шинжилгээ хийгүй байх, үнэлгээний үр гөлөө дээшилнэ. (Энэ нь
цаашлаад зардлыг бууруулах магадлалтай).
Итгэмжлэгдсэн лабораторийг ашигласнаар итгэлцлэлийг нэмэгдүүлнэ.
Харьцуулагдахуйц өгөгдлүүдэд үндэслэн олон төрлийн техник хэрэгслүүдийг
ашиглан шийдвэр гаргана.
Нийлүүлэгчээс аюулгүй, найдвартай бараа, үйлчилгээгээр хангагдана.
Дээж авах, сорилт, туршилтыг дахин давтан хийхгүй тул цаг хугацаа алдах, илүү
зардал гаргахгүй байх боломжтой.
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавихад ашиглаж буй зарим нэг үзүүлэлт
хуурамч байх, эсвэл буруу тооцоолох магадлал буурна.

Итгэмжлэгдсэн лабораториудыг ашиглах нь худалдааг хөнгөвчилж, эдийн засгийн
өсөлтөд хувь нэмрээ оруулдаг. Итгэмжлэл нь лабораторийн чадавхийг олон улсад
хүлээн зөвшөөрөгдсэн нэг аргаар тодорхойлдог бөгөөд дэлхий даяар үйлдвэрлэлийн
бүхий л салбарт ашиглаж байна. Лабораториуд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн
сорилт, хэмжлийн аргыг хэрэглэж, үр дүнгээ тооцоолж байгаа тул ийм лабораторийн үр
дүн бүхий экспортын бүтээгдэхүүнийг шууд хүлээн авах боломж бүрдэнэ. Ингэснээр
экспорт, импортын бүтээгдэхүүнийг улс тус бүрт дахин шалгах шаардлагагүй болж,
бүтээгдэхүүний зардал буурч, хил дамнуулан худалдаа хийхэд хялбар болно.

20-р зууны эхэн үед буюу итгэмжлэлийн үйлчилгээ дөнгөж хөгжиж эхэлж байхад
итгэмжлэлийг сайн дурын үндсэн дээр хийдэг байв. Харин одоо олон улс оронд төрөөс
зохицуулалт шаардлагатай салбаруудад итгэмжлэлийг заавал хийлгэх шаардлага
тавьж байгаа бөгөөд олон нийтийн эрх ашгийг хамгаалах нэг арга хэрэгслийнх нь хувьд
ихэнхи засгийн газар, эрх бүхий байгууллагууд итгэмжлэлийн ач холбогдлыг хүлээн
зөвшөөрч байна.

Жишээлбэл, Ази, Номхон далайн бүс нутагт, APEC(Ази, Номхон далайн бүс нутгийн
эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллага)-аас итгэмжлэлийг хүлээн зөвшөөрсөн
бөгөөд АПЛАК APLAC (Ази, Номхон далайн бүсийн лаборатори итгэмжлэлийн хамтын
ажиллагааны байгууллага)-ыг APEC-ийн өөрийн төрөлжсөн байгууллага хэмээн зарласан
байна. APEC-ийн хэлэлцээрийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болох тохирлын үнэлгээг
итгэмжлэлээр дамжуулан хэрэгжүүлж байна.

Дүрэмд дэмжлэг үзүүлэх магадлал

Үүний нэгэн адил, ASEAN (Зүүн Өмнөд Азийн бүс нутгийн хамтын ажиллагааны
нийгэмлэг)-ийн гишүүн 10 орон цахилгаан, электрон төхөөрөмжийн салбарт байгуулсан
Харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хэлэлцээртээ итгэмжлэлийг гишүүн тус бүрийн
заавал биелүүлэх үүрэг хэмээн зааж өгсөн бөгөөд ASEAN-ы Чөлөөт худалдааны бүсийг
байгуулах гол арга хэрэгсэл гэж үзэж байна.
Европын Холбооны Зөвлөл, Европын Парламент хамтран Европ даяар хэрэглэх
итгэмжлэлийн үйлчилгээний хууль эрх зүйн орчныг тодорхойлсон зохицуулалт гаргасан
байна. Энэхүү зохицуулалтад сайн дурын болон хуулиар заавал гүйцэтгэх ёстой
тохирлын үнэлгээг хийхдээ итгэмжлэлийг ашиглах тухай заасан байдаг. Итгэмжлэлийг
хуульчилснаар хуулиар заасан тодорхой шалгууруудыг хэрэгжүүлэх нэг хөшүүрэг болж
өгнө.
Зохицуулалтын баримт бичигт Европын Итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны
байгууллага (EA)-ыг гишүүн улс бүрийн үндэсний итгэмжлэлийн тогтолцооны нэг
бүрэлдэхүүн хэсэг буюу зохицуулалтын байгууллага гэж оруулсан байдаг.
Америк тивд Засгийн газар болон хууль тогтоогч байгууллагууд хүнс, байгаль орчин,
тоглоом, цемент, ган, цахилгаан болон бусад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний аюулгүй,
найдвартай байдалд тавигдаж буй заавал биелүүлэх шаардлагуудын хэрэгжилтэнд
зөвхөн итгэмжлэгдсэн лабораториудын үр дүнг хүлээн зөвшөөрч, ашиглаж байна.
Америк тивийн Итгэмжлэлийн холбоо нь итгэмжлэлийн ач холбогдлыг тайлбарлан
таниулж, бүс нутгийн итгэмжлэлийн байгууллагуудыг олон улсын шаардлагад нийцсэн
үйл ажиллагаа явуулахыг дэмждэг байна. 2014 онд Америкийн чанарын дэд бүтцийн
гурван байгууллага буюу Америкийн Итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага
(IAAC), Америкийн хэмжил зүйн байгууллага (SIM), Америкийн Стандартын хороо
(COPANT) Америкийн Чанарын дэд бүтцийн зөвлөл байгуулах Хамтын ажиллагааны
санамж бичигт гарын үсэг зуржээ.
Бүс нутгийн итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлэгдэх нь Дэлхийн худалдааны
байгууллагын гишүүн орнуудад Худалдаан дахь техникийн саад тотгорын тухайн
хэлэлцээр, Мал эмнэлэг, ургамал хорио цээрийн тухай хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэхэд нь
дэмжлэг болдог.
Төр засаг итгэмжлэлийг хэрхэн ашиглаж байгаа талаарх мэдээллийг дараахь
вэбсайтнаас авч болно. publicsectorassurance.org

Лабораторийн итгэмжлэл хэрхэн
явагддаг вэ?
Нэг ихэвчлэн итгэмжлэлийн үйлчилгээг үзүүлдэг нэг байгууллагатай байдаг. Гэсэн хэдий
ч ILAC-ын Харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан хэд хэдэн
байгууллага бүхий орнууд ч бий. Зарим хөгжиж буй орнуудын хувьд өөртөө итгэмжлэлийн
байгууллага байгуулахгүйгээр өөр орны итгэмжлэлийн байгууллагаар лабораториудаа
итгэмжлүүлэх тохиолдол бас байдаг.
Итгэмжлэлийн байгууллагын техникийн мэргэжилтэн лабораторийн үйл ажиллагаа, хүний
нөөц, тоног төхөөрөмж зэрэг тухайн лабораторийн сорилт, шалгалт тохируулгын үр дүнд
нөлөөлөх бүхий л хүчин зүйлд үнэлгээ хийнэ. Лабораториудыг олон улсын ISO/IEC 17025
Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага,
эсвэл, ISO 15189 Эрүүл мэндийн лаборатори – Чанар ба чадавхид тавигдах шаардлага
стандартын дагуу үнэлнэ.
Итгэмжлэгдсэн лабораториудыг тогтмол хугацааны давтамжтайгаар техникийн чадавхиа
хадгалж чадаж байгаа эсэхэд нь хяналт тавьж, үнэлгээ хийнэ. Түүнчлэн лабораторийн
чадавхийг шалгахын тулд лабораториудыг тогтмол ур чадварын хөтөлбөрт хамрагдах
шаардлага тавигддаг.
Төрийн байгууллагууд итгэмжлэлийн тогтолцоонд итгэх итгэлээ нэмэгдүүлэхийн тулд,
хэрвээ хүсвэл, үнэлгээний үйл явцад оролцож болно.
Лабораторийн итгэмжлэл ISO9001-ээс ямар ялгаатай вэ? ISO 9001 нь тухайн лабораторид
чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлснийг баталгаажуулж байгаа бөгөөд техникийн
чадавхийг тодорхойлохгүй. Лабораторийн итгэмжлэл нь чанарын удирдлагын дараагийн
үе шат буюу техникийн чадавхийг тодорхойлох тодорхой журам, шалгуурыг ашилана.

Итгэмжлэгдсэн лабораторийг хаанаас олох вэ?

Хэрвээ танай улс ILAC-ын Харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хэлэлцээрт нэгдсэн итгэмжлэлийн байгууллагатай бол ILAC-ын www.ilac.org вэбсайтаас холбогдох итгэмжлэлийн
байгууллагын тухай мэдээллийг аваарай
Ихэнхи орнуудад итгэмжлэлийн байгууллага нь өөрийн итгэмжилсэн лабораториудын
жагсаалтыг гаргадаг бөгөөд тэндээс лабораторийн хаяг, техникийн чадавхийн талаарх
дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. ILAC-ын вэбсайтанд бас гишүүн улс орнууд дахь
итгэмжлэгдсэн лабораториудын жагсаалт бий. Түүнчлэн итгэмжлэлийн байгууллагууд
таны хайж байгаа сорилт, шалгалт тохируулгын үйлчилгээг гүйцэтгэж чадах
лабораториудыг сонгохонд тань туслалцаа үзүүлж чадна.

Лаборатори сонгохдоо юуг анхаарах
вэ?
Сорилт, шалгалт тохируулга, хэмжлийн лабораторийг сонгохдоо хамгийн түрүүнд таны
хэрэгцээнд нийцсэн үнэн зөв, найдвартай үр дүнг өгч чадах эсэхийг харна.
Лабораторийн сорилт, шалгалт тохируулга, хэмжил хийх итгэмжлэлийн хүрээ, журмыг
лабораториос өөрөөс нь авах, эсвэл тухайн лабораторийг итгэмжилсэн итгэмжлэлийн
байгууллагаас гаргадаг хэвлэлээс авч үзэж болно.
Үйлчилгээг авахаасаа өмнө тухайн лаборатори таны хайж байгаа үйлчилгээгээр
итгэмжлэгдсэн эсэхийг шалгаарай.
Итгэмжлэгдсэн лаборатори нь итгэмжлэгдсэн үйлчилгээгээ үзүүлсний дараа сорилт,
шалгалт тохируулгын тайланг итгэмжлэлийн тэмдэг дарж баталгаажуулна.
Лабораторийн техникийн чадавхи нь дараахь хүчин зүйлээс хамаарна:
l
l
l
l
l
l
l
l

Ажилтны ур чадвар, боловсрол, туршлага;
Шалгаж тохируулсан, засвар үйлчилгээнд хамруулсан тоног төхөөрөмж;
Чанарын хяналтын журмыг хэрэгжүүлсэн байдал;
Дээж авах журам;
Сорилт хийх журам нь хүчин төгөлдөр, тохиромжтой байх;
Үндэсний эталоноос нэгж дамжуулж авсан байх;
Үйл ажиллагааг дэс дараалуулан тэмдэглэж, тайлагнадаг байх;
Сорилт хийх орчин тохиромжтой байх

Тухай лаборатори нь итгэмжлэгдсэний дараа дээр дурьдсан шаардлагуудыг заавал
хангах үүрэгтэй.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг хаанаас
авч болох вэ?
ILAC нь Олон талт харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хэлэлцээр буюу ILAC ийн
хэлэлцээрийн хүрээнд худалдааг дэмжиж, төрийн зохицуулалтыг бууруулахыг зорьж
ажилладаг бөгөөд ILAC-ын гишүүн итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлэгдсэн
лаборатори, техникийн хяналтын байгууллага буюу нийтэд нь тохирлын үнэлгээний гэж
нэрлэгддэг байгууллагуудын сорилт, хэмжлийн үр дүнг дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөх
нөхцлийг бүрдүүлдэг. Тийм учраас, зах зээлд шинээр орж ирж байгаа бүтээгдэхүүнийг
шалгалт, сорилтонд дахин хамруулах худалдаан дахь техникийн саад тотгорыг
бууруулж, “нэг удаа итгэмжлүүлж, дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрөх” чөлөөт худалдааны
зорилгыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж байна.

Тохирлын үнэлгээний байгууллагаар итгэмжлэгдсэн байгууллагуудын бизнесийн эрсдэл
буурч, улмаар хэрэглэгчиддээ найдвартай үйлчилгээ үзүүлнэ.
Төрийн байгууллагууд итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилт, шинжилгээний үр дүнг
байгаль орчноо хамгаалах, хүн амаа найдвартай хүнс, цэвэр ус, эрчим хүчээр хангах,
эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах зэрэг нийтийн сайн сайхны
төлөө ашигладаг.

ILAC-ын гишүүн итгэмжлэлийн байгууллага, түүний итгэмжилсэн тохирлын үнэлгээний
байгууллага нь олон улсын холбогдох стандарт, түүний хүрээнд гаргасан ILAC-ын дүрэм
журмыг мөрдөх үүрэгтэй.
ILAC-ын ь лаборатори, техникийн хяналт, ур чадварын сорилт зохион байгуулдаг болон
эталон үйлдвэрлэдэг байгууллагуудыг итгэмжилдэг олон улсын байгууллага бөгөөд
дэлхийн улс орнуудын итгэмжлэлийн болон бусад оролцогч байгууллагууд гишүүнээр
нь ажилладаг юм.
ILAC нь дараахь чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна:
l
l
l
l
l
l
l

Итгэмжлэлийн дүрэм журмыг боловсруулах:
Итгэмжлэлийг худалдааг хөнгөвчлөх нэг арга хэрэгсэл гэж сурталчлах, хөгжүүлэх;
Үндэсний, орон нутгийн түвшинд явуулж буй үйл ажиллагааг дэмжих;
Итгэмжлэлийн тогтолцоог хөгжүүлэхэд нь туслалцаа үзүүлэх;
Сорилтын (эмнэлгийн) болон шалгалт тохируулгын лабораториудын ур чадвар,
чадавхийг хүлээн зөвшөөрөх;
Хяналтын байгууллага, ур чадварын сорилт зохион байгуулж, эталон материал
үйлдвэрчлэгчтэй хамтран ажиллах,
Дэлхий даяар үйл ажиллагаагаа явуулах.

ILAC нь энэ зорилгынхоо хүрээнд олон улсын холбогдох байгууллагуудтай нягт хамтран
ажиллаж байна. Итгэмжлэгдсэн байгууллагууд нь ILAC-ын гишүүн болохоосоо өмнө ILAC-ын
дүрэм журмын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулдаг бүсийн хамтын ажиллагааны байгууллагаас
албан ёсоор зохион байгуулж буй ижил түвшний харьцуулалтанд оролцох үүрэгтэй.

Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага

ILAC-ын вэбсайтад итгэмжлэл, тохирлын үнэлгээ, худалдааг хөнгөвчлөх тухай болон
түүний гишүүдийн талаарх мэдээллүүд бий. Итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний ач холбогдлыг төрийн байгууллагуудад зориулан тайлбарласан тэмдэглэл, жишээ, бие даасан
судалгааны тайлан зэргийг www.publicsectorassurance.org сайтаас авна уу.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараахь хаягаар авна уу:

ILAC

PO Box 7507
Silverwater
NSW 2128
Australia

Утас: +61 2 9736 8374
Имэйл: ilac@nata.com.au
Вэбсайт: www.ilac.org
@ILAC_Official
https://www.youtube.com/user/IAFandILAC
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АЙЛАК, ИАФ нь өөрийн хэвлэлийг сургалт, стандартчилал, итгэмжлэл, эсвэл АЙЛАК, ИАФ-ийн үйл ажиллагааны чиглэл, зорилгод нийцсэн,

дэмжсэн үйл ажиллагаанд бүтэн болон хэсэгчилсэн байдлаар хэрэглэхийг зөвшөөрнө. АЙЛАК, ИАФ-ийн материалыг дахин хэвлэж

ашиглах тохиолдолд уг хэвлэлд АЙЛАК, ИАФ-ийн дэмжлэг, хувь нэмрийг дурьдсан мэдээллийг заавал оруулна.
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