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Маргаан шийдвэрлэх журам 
 

MNAS P908 
 
1 Зорилго 
 
Энэхүү журмын зорилго нь итгэмжлэлийн тогтолцоонд оролцогч талуудын хооронд гарсан 
маргаан (3.2-т заасан)–ыг бүх талаас нь бүрэн гүйцэд, бодитой хянан үзэж, магадлан 
шийдвэрлэх шаардлагыг тогтооход оршино. 
 
2 Хамрах ба хэрэглэх хүрээ 
 
Энэхүү журам нь зөвхөн маргаан шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд хамаарах ба итгэмжлэлийн 
тогтолцооны бүх оролцогч талууд маргаан шийдвэрлэх хүрээнд хэрэглэнэ. 
 
3 Нэр, томьёо, тайлбар 
 
Энэ журамд заасан нэр, томьёог “MNS ISO/IEC 17011:2018 Тохирлын үнэлгээ. Тохирлын 
үнэлгээний байгууллагыг итгэмжлэх итгэмжлэлийн байгууллагад тавих ерөнхий 
шаардлага” стандартад заасны дагуу ойлгоно.  
 
3.1 
гомдол 
итгэмжлэлийн байгууллага эсвэл итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллага (3.4)-
ын үйл ажиллагаанд хамаарах асуудлаар аливаа хувь хүн, байгууллагаас итгэмжлэлийн 
байгуулллага (3.1)-д хандан хариу хүсэж гаргасан, маргаан (3.21)-аас бусад сэтгэл 
хангалуун бус байдлын илэрхийлэл; 
 
3.2 
маргаан 
итгэмжлэл (3.1)-ийн байдлын талаар гаргасан сөрөг итгэмжлэлийн шийдвэр (3.13)- ээ дахин 
авч үзэхийг тохирлын үнэлгээний байгууллага (3.4)-аас гаргасан хүсэлт; 
 
3.3 
маргаан шийдвэрлэх  
итгэмжлэлд оролцогч талуудын хооронд гарсан аливаа маргааныг магадлан тогтоох 
ажиллагаа;  
 
3.3 
маргаан гаргагч 
итгэмжлэлийн байгууллагын гаргасан шийдвэрт сэтгэл ханамжгүй үлдсэн хуулийн этгээд. 
 
 
4 Маргаан шийдвэрлэх комиссын бүтэц, зохион байгуулалт 
 
4.1 Итгэмжлэлийн удирдах зөвлөл нь Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, 
тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд заасны дагуу маргаан 
шийдвэрлэх комиссыг байгуулж, ажиллуулна.  
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4.2 Маргаан шийдвэрлэх комисс нь төрийн болон шинжлэх ухааны байгууллага, 
хэрэглэгчийн төлөөлөл бүхий 3-аас доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба дарга, гишүүд, 
нарийн бичгийн дарга нараас бүрдэнэ. 
 
4.3 Комиссын үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байх бөгөөд шийдвэр 
гаргахдаа хараат бус, бие даасан, сонирхлын зөрчилгүй байх зарчмыг баримтлана. 
 
4.4  Маргааныг судлан шалгах, шийдвэр гаргахдаа маргаан гаргагчийг ямар нэгэн 
байдлаар ялгаварлан гадуурхахгүй байна. 
 
4.5 Маргаанд багтсан үйл ажиллагаанд оролцогч этгээд энэ тухай шийдвэрийг гаргах, 
хянах, батлах үйл ажиллагаанд оролцохгүй. Комисс нь маргааныг шалгах үйл явцдаа 
MNAS-ийн даргын зөвшөөрлөөр MNAS-ийн шинжээчдийг татан оролцуулж болно. 
 
 
5 Маргаан шийдвэрлэх комиссын эрхлэх асуудал 

 
5.1 Итгэмжлэлийн тогтолцоонд оролцогч талууд (ТҮБ)-ын эрх зөрчигдсөн дараах 
асуудлыг комисс авч хэлэлцэн шийдвэр гаргана. Үүнд: 
 
а) “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн 
тухай” хуулийн 21.1-д зааснаар Итгэмжлэлийн техникийн хорооны дүгнэлтийг үндэслэлгүй 
гэж үзсэн тохиолдолд; 
 
б) мөн хуулийн 19.3.1-д зааснаар итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний байгууллагын 
итгэмжлэлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгохтой холбогдон гарсан маргаан.  
 
6 Маргааныг хүлээн авах 
 
6.1 Итгэмжлэлийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдолтой (энэ журмын 5.1-д 
заасан)  маргааныг Итгэмжлэлийн удирдах зөвлөлд бичгээр ирүүлнэ.  
 
6.2 Маргаан гаргагч тал нь үүссэн асуудлын талаархи үндэслэл, шалтгааныг тодорхой 
дурьдсан холбогдох баримт бичгийг ирүүлсэн байна. 
  
6.3 Итгэмжлэлийн удирдах зөвлөл нь ирүүлсэн маргааныг хүлээн авч бүртгээд уг 
асуудал үндэслэлтэй эсэхийг газар дээр нь шалган тогтоолгохоор хөндлөнгийн дадлага 
туршлагатай, мэргэшсэн ур чадвар бүхий 3-5 шинжээчээс бүрдэх, маргаан шийдвэрлэх 
комиссийг томилно.  
 
6.4 Маргаан гаргагч тал нь маргаан шийдвэрлэх комиссын бүрэлдэхүүнийг татгалзах 
эрхтэй бөгөөд энэ тухай бичгээр гаргаж Итгэмжлэлийн удирдах зөвлөлд ирүүлнэ. Гаргасан 
хүсэлтийг үндэслэлтэй гэж үзсэн тохиолдолд комиссын гишүүдийг шинэчлэн томилно.  
 
6.5 Удирдах зөвлөлийн дарга 7 хоногийн дотор (шуудангаар очих хугацааг оруулж 
тооцохгүй) маргааныг шийдвэрлэх аргын талаар товч тайлбарт цохолт хийнэ. 
Шаардлагатай тохиолдолд маргаан гаргагчаас нэмэлт мэдээлэл хүсэх эрхтэй. Хэрэв маргаан 
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MNAS-ийн үйл ажиллагааны хамрах хүрээнд багтахгүй бол маргаан гаргагчид энэ тухай 
мэдэгдэж, гомдлоо холбогдох байгууллагад гаргахад нь туслалцаа үзүүлнэ. 
 
6.6 Маргаан өөр байгууллагын итгэмжлэлтэй холбоотой боловч MNAS-аас 
итгэмжлэгдсэн ТҮБ-д хамаатай нөхцөлд холбогдох итгэмжлэлийн байгууллагад энэ тухай 
мэдэгдэж, тухайн ТҮБ-ыг мэдээлээр хангах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ.  
 
6.7 Маргааны үйл явцын мэдээлэл ямарваа сонирхогч талд нээлттэй байх ба энэ 
талаарх мэдээллийг маргаан гаргагчид цаг тухайд нь мэдээлнэ. 
 
 
7 Маргааныг шийдвэрлэх үйл ажиллагаа 
 
7.1 Хугацаа 
 
7.1.1 Маргаан шийдвэрлэх комисс нь ажлын 10 өдөрт багтаан асуудлыг газар дээр нь 
шалган тогтоож, гишүүн тус бүрийн тайлан, санал, дүгнэлтийг магадлан авч хэлэлцэх 
хуралдааныг зохион байгуулна. Хуралдаанд талуудыг оролцуулж тайлбар хийх, дүгнэлтийн 
талаар санал бодлоо илэрхийлэх бололцоогоор хангана. 
 
7.1.2 Нарийн бичгийн дарга нь хуралд хэлэлцэх асуудлыг холбогдох материалын хамт 
бүрдүүлэн, хуралдаан эхлэхээс 3-аас доошгүй хоногийн өмнө комиссын гишүүдэд 
хүргүүлсэн байна.  
 
ТАЙЛБАР: Маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг үүсгэснээс хойш хуралдаанд бэлтгэх ажиллагааг 30 
хоногийн дотор гүйцэтгэх бөгөөд маргаан ээдрээ, төвөгтэй  шалтгаанаар дээрхи хугацаанд дуусахгүй бол 
Комиссийн дарга 30 хүртэл хоногоор сунгаж болно. 
 
7.2 Комиссийн хуралдаанд маргаан хянан хэлэлцэх 
 
7.2.1 Комиссийн хуралдаанд маргаан хянан хэлэлцэх ажиллагаа уг маргааныг урьдчилан 
шалгасан Комиссийн гишүүний илтгэлийг сонссоноор эхэлнэ. 
 
7.2.2 Комиссийн гишүүн илтгэлдээ маргааны гол агуулга, түүнтэй холбоотой нотлох 
баримтыг өөрийн урьдчилсан дүгнэлт, саналгүйгээр танилцуулна. 
 
7.2.3 Гишүүний илтгэлийг сонссоны дараа хуралдаанд маргагч талуудаас нэмэлт тайлбар 
байгаа бол өргөдөл, мэдээлэл, хүсэлт гаргасан талаас эхэлж ээлж дараалан сонсоно. 
 
7.2.4 Нотлох баримтыг шинжлэн судлах, гэрч, шинжээч, мэргэжилтнүүдийн мэдүүлэг, 
дүгнэлт сонсох ажиллагаа явуулах бөгөөд дарааллыг хянан хэлэлцэж байгаа маргаан тус 
бүрийн онцлогийг харгалзан хуралдаан даргалагч тогтооно. 
 
7.2.5 Оролцогч талууд харилцан мэтгэлцэх бөгөөд ээлж дарааллыг хуралдаан даргалагч 
тогтооно.  
 
7.2.6 Комиссийн бүрэлдэхүүнд орсон гишүүд хуралдааны аль ч шатанд хуралдаан 
даргалагчийн зөвшөөрөлтэйгээр асуулт тавьж, хариулт авна. 
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7.2.7 Бүх нотлох баримтыг шалгаж, мэтгэлцээн, асуулт, хариулт дууссаны дараа маргагч 
талуудад төгсгөлийн үг хэлж, хүсэлт гаргах санал байгаа бол сонсоно. Дараа нь шийдвэр 
гаргахаар Комиссийн хуралдаан завсарлаж байгааг хуралдаан даргалагч зарлана. 
 
7.2.8 Комиссийн хуралдааны явцад маргааныг нэгтгэх, тусгаарлах асуудал гарвал, энэ 
тухай магадлал гаргана. 
 
7.3 Комисс шийдвэр гаргах 
 
7.3.1 Комисс зөвлөлдөж өргөдөл, мэдээлэл, хүсэлтэд тавьсан шаардлагыг бүрэн хангах 
буюу хэрэгсэхгүй болгох, эсхүл зарим хэсгийг хэрэгсэхгүй болгох тухай шийдвэр 
гаргана. Ийнхүү шийдвэрлэхдээ гагцхүү хуралдааны явцад батлагдсан баримт нотолгоог 
үндэслэнэ. 
 
7.3.2 Хэлэлцэж байгаа асуудлыг Комиссын хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн 
саналаар шийдвэрлэнэ. Харин санал тэнцсэн тохиолдолд комиссын даргын саналаар эцсийн 
шийдвэр гаргана. Комиссийн шийдвэрийг комиссын нарийн бичгийн дарга бичнэ. 
 
7.3.3 Комисс шийдвэрээ гаргасны дараа хуралдаан даргалагч болон бусад гишүүд бүгд 
гарын үсэг зурж, хуралдаан даргалагч буюу түүний даалгаснаар аль нэг гишүүн оролцогч 
талуудад уншиж сонсгох ба мөн бичгээр Итгэмжлэлийн удирдах зөвлөл, итгэмжлэлийн 
байгууллага болон Маргаан гаргагч талуудад ажлын 5 өдөрт багтаан хүргүүлнэ. 
 
7.3.4 Комиссын гаргасан шийдвэрийг тохирлын үнэлгээний тогтолцоонд оролцогч талууд 
биелүүлэх үүрэгтэй. 
 
7.3.5 Итгэмжлэлийн байгууллага нь эцсийн шийдвэр, цаашид авах арга хэмжээний тухай 
бүртгэлийг хөтөлж баримтжуулна. 
 
8  Маргаан шийдвэрлэх комиссын санхүүжилт 
 
8.1 “Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн 
тухай” 26.1-д заасны дагуу Маргаан шийдвэрлэх комиссын үйл ажиллагаатай холбогдсон 
зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.  
 
9 Бүртгэл 
 
9.1 Маргааныг хүлээн авсан, барагдуулахаар авсан арга хэмжээ, залруулах ажиллагаа, үр 
нөлөөний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, бүртгэлийг MNAS-т хадгална. Эдгээр бүртгэлийг 
5 жилийн хугацаатай хадгална. 
 
10 Холбогдох баримт бичиг  
 

− MNS ISO/IEC 17011 стандарт 
− MNAS P701 “Үйл явцын журам” 
− MNAS P903 “Үл тохирлын хяналт, залруулах ажиллагааны журам”; 
− MNAS P906 “Удирдлагын дүн шинжилгээний журам”; 
− MNAS P908 F02 “Маргаан бүртгэх маягт”.  
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10 Үйл явцын диаграмм 
                                                      MNAS P908 F01 

 
     

УЗөвлөлийн дарга           
           
 
         
 
 
                        Үгүй   
УЗөвлөлийн дарга          Албан бичиг 
 
 
 
      Тийм 
 
Маргаан шийдвэрлэх  
комисс 
 
 
 
Маргаан шийдвэрлэх  
комисс 
   
комиссын дарга         дүгнэлт 
 
 
 
          
Хариуцсан ажилтан 
 
 
 
   
 
 

 
 

  

 Маргаан хүлээн авах 

Маргаан 
үндэслэлтэй 

эсэх 

Маргаан шийдвэрлэх комисст шилжүүлнэ. 

Маргааныг хянаж, шийдвэрлэнэ. 

Хэрхэн шийдсэн талаар холбогдох байгууллага, 
маргаан гаргагчид илгээнэ 

Архив 

Маргаан гаргагч 



МОНГОЛЫН УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦОО 

ҮНДЭСНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТӨВ  
Баримт бичгийн No: MNAS P908  Маргаан шийдвэрлэх журам 

Хэвлэсэн огноо: 25.08.2021 Өөрчлөлт No: 000 Хуудас:  9/9 Өөрчлөлтийн огноо: 000 
ЦАХИМ ХУВЬ. ЦАХИМААС ХЭВЛЭСЭН ХУВЬ НЬ ХЯНАЛТГҮЙ ХУВЬ 

 

MNAS P 908 F 02 
 

Маргаан бүртгэх маягт    
 

Д/д Хүлээн авсан 
огноо 

Маргаан 
гаргагчийн нэр, 

хаяг 

Шалтгаан 
(товч) 

Ангилал Цохолт 
хийсэн 
огноо 

Үр дүн  Хаасан 
огноо 

        
        
        
        

 


