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ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛСАН БҮРТГЭЛ  
 

д/д Өөрчлөлт 
No. 

Хуудас 
No. Өөрчлөлт оруулсан шалтгаан 

1 02 Бүх МТ-ны баримт бичгүүдийг бүхэлд нь хянаж, уялдааг хангасан 
2 03 Бүх Бүлгийн дугааруудад өөрчлөлт орсон. 

3 03 04 
Итгэмжлэлийн Техникийн Хорооны зорилгод үнэлгээний 
мэргэжилтэн, техникийн шинжээчтэй холбогдох шийдвэр гаргах 
талаар нэмж оруулсан. 

4 03 04 Хамрах хүрээг нэмж оруулсан. 

5 03 04 Итгэмжлэлийн техникийн хорооны ажиллах зарчимд ТХ-ы гишүүдэд 
тавих шаардлагыг нэмж оруулсан. 

6 03 06 Үнэлгээний мэргжилтэн, техникийн шинжээчтэй холбоотой шийдвэр 
гаргах талаар нэмж оруулсан. 

7 03 06 Техникийн хорооны бүрэлдэхүүн хэсгийг хассан. 
8 03 07 Үйл явцын диаграмм нэмж оруулсан. 
9 03 08 ТХ-ны хурлын хөтөлбөрийн маягтыг шинээр оруулсан. 

10 Бүх 09 Үндэсний Итгэмжлэлийн Төв  болж шинэчлэгдэн зохион 
байгуулагдсантай холбогдуулан мэдээлэл шинэчлэв. 
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АГУУЛГА  
 

д/д Бүлэг  Хуудас No. 
   
 Өөрчлөлт оруулсан бүртгэл 2 
 Агуулга 3 
1 Нийтлэг үндэслэл  4 
2 
3 

Хамрах хүрээ 
Итгэмжлэлийн техникийн хорооны  ажиллах зарчим                                  

4 
4 

4 Техникийн хорооны эрхлэх асуудал                                                            5 
5 Техникийн хорооны  эрх, үүрэг                                                                    5 
6 Техникийн хорооны санхүүжилт 6 
7 Холбогдох баримт бичиг 6 
8 Үйл явцын диаграмм 7 
 MNAS P401 F01 Техникийн хорооны хурлын хөтөлбөрийн маягт 8 
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Итгэмжлэлийн техникийн  
хорооны журам 

 
MNAS P401 

 
1 Зорилго 
 
Энэхүү журмын зорилго нь Итгэмжлэлийн байгууллага (MNAS)-ийн дэргэд ажиллах, 
итгэмжлэлд хамаарах асуудлыг хэлэлцэн, дүгнэлт гаргах эрх бүхий орон тооны бус 
техникийн хорооны ажиллах зарчмыг тогтооход оршино.  
 
Итгэмжлэлийн техникийн хороо (цаашид “Хороо” гэх) нь улсын хэмжээнд тохирлын 
үнэлгээний байгууллагын итгэмжлэлд хамаарах асуудлыг хэлэлцэн, дүгнэлт гаргах эрх 
бүхий орон тооны бус байгууллага юм. Түүнчлэн хороо нь үнэлгээний мэргэжилтэн, 
техникийн шинжээчтэй холбогдох шийдвэрийг гаргана. 
 
Хорооны гишүүд нь тухайн чиглэлээр  онолын мэдлэг, дадлага туршлагатай, аливаа 
байгууллага, хувь хүний ашиг сонирхлыг илэрхийлэхгүй, тохирлын үнэлгээний 
байгууллагыг итгэмжлэх үйл ажиллагаанд төр, үйлдвэрлэгч, төрийн бус байгууллага, 
хэрэглэгчийн эрх, тэгш байдлыг эрхэмлэн төрийн бодлогыг уялдуулан хэрэгжүүлэх ур 
чадвар бүхий  шударга мэргэшсэн ажилтнуудаас бүрдэнэ.   
 
2 Хамрах хүрээ 
 
Техникийн хороо нь тохирлын үнэлгээний байгууллага (ТYБ)-ыг итгэмжлэлийн дүгнэлт 
гаргах үйл ажиллагааг “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний 
итгэмжлэлийн тухай” хууль, “Итгэмжлэлийн үйл ажиллагааны журам” (MNAS P701), 
тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан баримт бичиг, стандарт болон энэхүү журмын дагуу 
явуулна.  

 
3 Итгэмжлэлийн техникийн хорооны  ажиллах зарчим 
 
3.1 Техникийн хорооны даргыг MNAS-ийн даргын тушаалаар томилох бөгөөд MNAS-ийн 
Даргын өмнө хороог төлөөлж, хариуцлага хүлээнэ. Хорооны даргын эзгүйд гишүүд 
дотроосоо тухайн хуралдааны даргыг томилон ажиллуулж болно. 
 
3.2 Итгэмжлэлийн шийдвэр гаргахад оролцох техникийн хорооны гишүүн нь дараах 
шаардлагыг хангасан байна.  
 

a) Тохирлын үнэлгээний чиглэлээр 10-аас дээш жилийн туршлагатай байх (үйлдвэр, 
лаборатори, хяналт эсхүл бүтээгдэхүүн, тогтолцоо, ажилтны баталгаажуулалтын 
байгууллага); 
 

b) Холбогдох стандартын сургалтад хамрагдсан байх; 
 

c) ISO/IEC 17011 стандартын сургалтанд хамрагдсан байх. 
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3.3 Хорооны үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна. Гишүүдийн ирц 51-
ээс доошгүй хувь бүрдсэн тохиолдолд хуралдах ба хамтын удирдлагын зарчмын дагуу 
асуудлыг  дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ.   
   
3.4 Хорооны хуралдааны шийдвэр нь тэмдэглэл байна. Тэмдэглэлд хорооны дарга гарын 
үсэг зурснаар баталгаажна.  
 
3.5 Хороо нь хурлаар хэлэлцэх асуудал бүрдсэн тохиолдолд тухай бүр түргэн шуурхай 
хуралдана.  
  
3.6 Хорооны бүрэлдэхүүнийг мэргэжлийн байгууллагуудаас санал авсны үндсэн дээр 
MNAS-ийн даргын тушаалаар батална. 
 
3.7 Техникийн хорооны томилогдсон гишүүд нь итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний 
байгууллагад мөрдөгдөх техник, болон худалдааны холбогдолтой  мэдээ материалын 
нууцыг хадгалах, шударга байдлын мэдэгдэл (MNAS P402 F01)-д гарын үсэг зурна. 
 
3.8 Хорооны нарийн бичгийн дарга нь тухайн тохирлын үнэлгээний байгууллагыг  
итгэмжлэх салбар асуудал хариуцсан  итгэмжлэлийн байгууллагын үндсэн ажилтан байна. 
 
3.9 Техникийн хорооны нарийн бичгийн дарга хуралдааныг зохион байгуулах ажлыг 
хариуцан, тэмдэглэлийг үнэн зөв хөтөлж, хуралдаанд санал өгөх эрхгүйгээр оролцоно.  
 
3.10 Хорооны нарийн бичгийн дарга Итгэмжлэлийн Техникийн хорооны даргад ээлжит 
хуралдаанаар хэлэлцэх  асуудлын төлөвлөгөө, баримт бичгийг 7 хоногийн өмнө 
танилцуулж, зөвшөөрөл авна.  
 
3.11 Нарийн бичгийн дарга төлөвлөгөө, холбогдох тайлан, танилцуулгыг хуралдаан 
болохоос гурваас доошгүй хоногийн өмнө Хорооны гишүүдэд бичгээр буюу цахим 
шуудангаар хүргүүлнэ.  
 
3.12 Хорооны нарийн бичгийн дарга дараах  ажлыг гүйцэтгэнэ.  Yүнд:  
 

a) ТХ-ны хуралдаанаар итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллагын талаарх 
мэдээллийг байгууллагын веб хуудас, сонин сэтгүүлээр сурталчлах;  
 

b) итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллагын гэрчилгээ, материал, бүртгэлийг  
зохих журмын дагуу хөтлөх, архивлах, хадгалах; 
 

c) хурлын хэлэлцсэн асуудлын тэмдэглэл хөтлөх, шийдвэрийг хариуцаж гаргуулах. 
 

3.13 Асуудлыг нь хэлэлцэх явцад тухайн итгэмжлэгдэх байгууллагатай ашиг сонирхлын 
зөрчилтэй гишүүн санал өгөх эрхгүй.  
 
3.14 Хорооны бүрэн эрхийн хугацаа 3 жил хүртэл байх ба гишүүн нь нэг удаа улиран 
томилогдож болно. 
 
4 Техникийн хорооны эрхлэх асуудал 
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4.1 Тохирлын үнэлгээний байгууллагад тавигдах итгэмжлэлийн шаардлага, шалгуур 
үзүүлэлтийн дагуу тухайн ТҮБ-д итгэмжлэлийн үнэлгээ, магадлах шалгалт явуулсан ажлын 
хэсгийн тайланг хэлэлцэн, итгэмжлэлийн асуудлаар мэргэжлийн дүгнэлт гаргах;  
 
4.2  Тохирлын үнэлгээний байгууллагын итгэмжлэлийн хүрээг багасгах, өргөтгөх,  
түдгэлзүүлэх,  цуцлах, хугацааг сунгах  асуудлыг авч хэлэлцэн мэргэжлийн  дүгнэлт  гаргах 
ба итгэмжлэгдсэн ТҮБ-ын гэрчилгээний хүчинтэй байх хугацааг тогтоох, сунгах;   
 
4.3 Итгэмжлэлийн шалгуур баримт бичгийг хэлэлцэх, саналаа тусгах, дүгнэлт гаргах; 
 
4.4 Техникийн хороо Үнэлгээний мэргэжилтнээр ажиллах өргөдөлтэй холбоотой дараах 
дүгнэлт, санал гаргана.  
 

a) Өргөдөл гаргагчийг үнэлгээний мэргэжилтэн, техникийн шинжээчээр бүртгэх эсэх;  
 
 

b) Хэрэв өргөдөл гаргагч нь заасан шалгуурт нийцэхгүй байвал өргөдөл гаргагчийг 
хүлээн зөвшөөрөхгүй байх гэх мэт. (MNAS Р 602-ыг журмыг үзнэ үү)  
 

5 Техникийн хорооны эрх, үүрэг  
 
5.1 Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай урьдчилан танилцаж мэргэжлийн дүгнэлт гаргах. 
 
5.2 Тохирлын үнэлгээний байгууллагын техник, технологийн болон худалдааны 
холбогдолтой  мэдээ, материалын нууцыг хадгалах, гадагш задлаж тараахгүй байх. 
 
5.3 Гишүүд нь хуралд товлосон цагт оролцох, хүндэтгэх шалтгааны улмаас өөрийн 
биеэр оролцох боломжгүй тохиолдолд  санал дүгнэлтээ бичгээр мэдэгдэх. 
 
5.4 Аль нэг талын эрх ашиг, үзэл бодлыг илэрхийлэхгүй, төвийг сахисан байр суурийг 
баримтлах. 
 
5.5 Хорооны гишүүн нь 3-аас доошгүй удаа хүндэтгэх шалтгаангүйгээр хуралд 
оролцоогүй тохиолдолд гишүүнчлэлийн эрхийг түдгэлцүүлнэ.  
 
6 Техникийн хорооны санхүүжилт 
 
6.1 Хорооны үйл ажиллагааны зардлыг байгууллагын жил бүрийн төсөвт тусган 
санхүүжүүлнэ. 
 
7 Холбогдох баримт бичиг 
 

− “MNAS P 701 Итгэмжлэлийн үйл ажиллагааны журам”; 
− “MNAS P 602 Үнэлгээний мэргэжилтний ур чадварын журам”. 
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8 Үйл явцын диаграмм 
 
Үүрэг, хариуцлага    Үйл явц    Баримт 
бичиг 
ТХ-ны нарийн бичиг         Хөтөлбөр 
 
Нэгжийн дарга 
 
 
 
     
ТХ-ний нарийн         P401 F01 
бичиг           
 
MNAS -ийн дарга 
                      
ТХ-ны нарийн 
бичгийн дарга 
 
            
 
 
 
        Үгүй  
ТХ-ны гишүүд 
 
 
 
       Тийм 
ТХ-ны нарийн 
бичгийн дарга 
 
 
 
 
ТХ-ны нарийн                                                                                                                       Тэмдэглэл 
бичгийн дарга           
 
TХ-ны нарийн            
Бичгийн дарга 
 
 
MNAS-ийн дарга         Тушаал 
 
 
 
 
 

 
  

 Хэлэлцэх асуудлаар хурлын хөтөлбөрийг 
бэлтгэх 

Хөтөлбөрийг батлах 

Хөтөлбөр, холбогдох материалыг ТХ-ны 
гишүүдэд тараах 

Хурлын тэмдэглэл бэлтгэх, баталгаажуулах 

Шийдвэрийн төсөл бэлтгэх 

Архив 

Хурлыг зохион байгуулах 

Ирц 51 
хувиас 
дээш 

Шийдвэр гаргах 

Хэлэлцэх, дүгнэлт гаргах 

Тайлан, материал бэлтгэх 

MNAS-ийн даргад танилцуулах, зөвшөөрөл 
авах 
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MNAS P401 F01 
 
БАТЛАВ……………….. 
ИТГЭМЖЛЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ДАРГА    
 
 
 

…………………………… -ийн итгэмжлэлийн техникийн  
хорооны хурлын хэлэлцэх асуудал  

 
 
 

Хурал ...... оны … дугаар сарын …..-ны өдрийн ………….. гаригт ……. цагаас 
………………….. байрлах хурлын танхимд болно. 

 
 
 

 
№ 

Хэлэлцэх асуудал Шаардлага 
хангасан эсэх 

Хариуцах 
ажилтан  

1    
2    
3    
4    

 
 

 
Хянасан:  

Нэгжийн дарга     ………………… 
 
Боловсруулсан: 
 мэргэжилтэн                                      ………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


