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Нэг. Зорилго 

1.1 Энэхүү журам нь аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт Чанарын менежментийн 
тогтолцоог бүрдүүлэхэд Чанарын удирдлагын хороо (цаашид хороо гэх), чанарын 
менежер багуудын хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт үүрэг хариуцлагыг 
тодорхойлж, гишүүдийг идэвхжүүлэх, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулах, 
баримт бичиг боловсруулах хэлэлцэх, дотоод аудит, дүн шинжилгээ хийхтэй 
холбоотой харилцааг зохицуулж, тогтмол сайжруулахад оршино. 

Хоёр. Хамрах хүрээ 

2.1 Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт чанарын менежментийн 
тогтолцоог хэрэгжүүлэх, баталгаажуулах, сайжруулах үйл ажиллагаа хамаарна. 

Гурав. Үйл ажиллагааны бүтэц, зохион байгуулалт 

 
Зураг 1. Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-н ЧМТ-ны хорооны бүтцийн схем 

 
 

Дөрөв. Чанарын менежментийн хорооны бүтэц 
зохион байгуулалт, үүрэг хариуцлага 

4.1 Чанарын менежментийн хорооны бүтэц, зохион байгуулалт 

4.1.1 Чанарын менежментийн хороог Засаг даргын захирамжаар байгуулна.  
4.1.2 Хороо нь дарга, чанарын менежер, чанарын багийн гишүүд гэсэн 

бүтэцтэй байна.  
4.1.3 Хорооны үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хурал, хэлэлцүүлэг байна.  
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4.1.4 Хороо нь шаардлагатай тохиолдолд хуралдана. Бусад тохиолдолд 
чанарын багийг чанарын менежер ахлана.  

4.2 Чанарын менежментийн хорооны үүрэг хариуцлага 

4.2.1 Хорооны хурлыг 70 буюу түүнээс доошгүй хувийн ирцтэй тохиолдолд 
зохион байгуулна.  

4.2.2. Засаг даргын Тамгын газарт Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 
9001:2015 стандартыг шаардлагын дагуу хэрэгжүүлэх Чанарын удирдлагын 
тогтолцоог сайжруулах нэгдсэн төлөвлөгөөг (цаашид ЧУТ-ны нэгдсэн төлөвлөгөө гэх) 
батлаж, хяналт тавьж, дүгнэж ажиллана. 

4.2.2. Хороо нь ЧМТ-ны нэгдсэн төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
хөрөнгө, нөөцийн талаар зохих шийдвэрийг гаргана. 

4.2.3. Байгууллагын ЧМТ-ны хэрэгжилтийн гүйцэтгэл, үр нөлөөтэй байгаа 
эсэхд дүн шинжилгээ хийх хариуцлагыг хүлээнэ. Энэхүү удирдлагын дүн шинжилгээг 
төлөвлөсөн хугацаанд хийнэ.  

4.2.4. Удирдлагын дүн шинжилгээг хийхдээ дотоод болон гадаад аудитын 
дүгнэлт, үл тохирлын талаарх дүгнэлт, үл тохирлыг залруулах арга хэмжээ, 
үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамж, ЗДТГ-ын төлөв байдлын өөрчлөлт, үйл явцын 
хэрэгжилт, чанарын зорилтын биелэлт,  эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний үр дүн, 
ЧМТ-г  байнга сайжруулах боломжийн талаар хэлэлцэн, цаашид хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний чиглэл зөвлөмжийг чанарын баг, хэлтэст (дэд багуудад) хүргүүлж, хяналт 
тавина. 

4.2.5. Нийт байгууллагын хэмжээнд үл тохирлыг бүртгэж хэвших, түүнийгээ 
залруулах, аливаа болзошгүй үл тохирлоос сэргийлэх, байнгын сайжруулалтыг хийх 
нөхцөл боломжоор хангаж, удирдлага зохион байгуулалтаар дэмжинэ. 

4.2.6. Чанарын дэд багуудаас гарсан идэвхжүүлэх, урамшуулах санал 
санаачлагыг Чанарын баг шийдвэрлэж, зохион байгуулна. 

4.2.7. Чанарын менежментийн тогтолцооны багуудын үйл ажиллагааны 
талаарх мэдээллийг сонсоно. 

Тав. Чанарын менежер, чанарын багийн үүрэг, хариуцлага 

5.1. Чанарын менежерийн үүрэг, хариуцлага 

        5.1.1. Чанарын менежер нь чанарын багийн ахлагч байх ба  хорооны олонхийн 
саналд тулгуурлан Засаг даргын Тамгын газрын даргын тушаалаар томилогдож, 
үндсэн ажлын хамт Чанарын менежерийн ажлыг хавсран гүйцэтгэнэ. 

5.1.2 Чанарын менежер нь чанарын менежментийн тогтолцоог бий болгох, 
хэрэгжүүлэх төслийн ажлыг ерөнхийд нь удирдан зохион байгуулах, чанарын багийн 
гишүүдээр дамжуулан чанарын дэд багуудын оролцоог хангах ажлыг хариуцна.   

5.1.3 Чанарын менежментийн тогтолцоог сайжруулах үйл ажиллагаанд 
шаардагдах төсөв, хөрөнгийн саналыг хороонд танилцуулна. 
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5.1.4. Чанарын менежер нь чанарын багийн ажил үүргийн хүрээнд гүйцэтгэх 
ажлуудын гүйцэтгэл, тэдгээрийн уялдаа холбоо, багийн гишүүдийн хоорондын 
харилцааг зохицуулахаас гадна өөрийн биеэр манлайлан оролцоно.  

5.1.5 Чанарын багийн гишүүд болон нийт албан хаагчдыг жигд ойлголт, мэдлэг 
мэдээлэлтэй байхын тулд ЧМТ-д хамаарах бүхий л мэдээллийг дотоод сүлжээгээр 
мэдэгдэх, эргэх холбоотой ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.  

5.1.6.Чанарын менежерийг түр хугацаагаар эзгүй (ээлжийн амралттай, 
томилолттой, өвчтэй) байх үед хорооны даргын саналаар Чанарын дэд багийн 
ахлагч нараас орлон гүйцэтгэнэ. 

5.1.7. ЧМТ-ны шаардлагад нийцсэн баримтжуулсан мэдээллийг бий болгох, 
түүнийг мөрдөн ажиллах, ЧМТ-ны бүртгэлийг хөтөлж хэвшүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах, хяналт тавих ажлыг хариуцна.  

5.1.8. ЧМТ-ны гүйцэтгэл, түүний сайжруулалтын талаар шаардлагатай бол 
тухай бүр Чанарын хорооны дарга болон Засаг даргад мэдээлнэ.  

5.1.9.ЧМТ-ны зөвлөх үйлчилгээ, төсөл хөтөлбөр, баталгаажуулалт болон 
хөндлөнгийн аудиттай холбоотой асуудлыг хариуцна.   

5.1.10. ЧМТ-ны үр дүн болох ЗДТГ-ын ажил үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, 
иргэд, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх, байнгын сайжруулалтыг бүхий 
л талаар дэмжиж, менежментийн тогтолцооны үр нөлөөг дээшлүүлэхийн төлөө 
чанарын багийг удирдаж ажиллана.  

5.1.11. ЧМТ-г хэрэгжүүлсэн бусад байгууллагын сайн туршлагыг судлаж, 
хамтран ажиллана.  

5.2. Чанарын багуудын ажлын зохион байгуулалт 

5.2.1. Засаг даргын Тамгын газарт чанарын менежментийн тогтолцоог 
хэрэгжүүлэх, баримт бичиг боловсруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх, сайжруулалт хийх 
зорилго бүхий орон тооны бус байнгын ажиллагаатай Чанарын баг, Чанарын дэд 
багууд ЧМТ-ны дотоод аудитын баг байна. 

5.2.2. Чанарын дэд багийн ахлагч нь тухайн хэлтэс, алба, тасгийн дарга байх 
ба тус дэд багийн нарийн бичгийн дарга нь тухайн нэгжийн мэргэжилтэн байна. 

5.2.3 Чанарын дэд багийн ахлагч болон нарийн бичгийн дарга нар нь Чанарын 
багийн гишүүд байх ба ЗДТГ-ын даргын тушаалаар нэр нь батлагдсан албан хаагчид 
хамаарна.  

5.2.4. Дотоод аудитын багийн гишүүд нь ЗДТГ-ын даргын тушаалаар нэр нь 
батлагдсан албан хаагчид байх ба менежментийн тогтолцооны дотоод аудитын 
сургалтанд заавал сууж, сургалтын гэрчилгээ авсан байна. 

5.2.5 Чанарын багийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хурал, хэлэлцүүлэг, 
семинар байна. Харин чанарын дэд багууд нь ЧМТ, 5S ба байнгын сайжруулалтыг 
ажлын байран дээрээ хэрэгжүүлэгч үндсэн нэгж юм.  
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5.2.6 Чанарын дэд баг нь долоо хоногт 1 удаа тогтмол багийн уулзалт хийж, 
тухайн долоо хоногт хийсэн ажлаа дүгнэж, дараа долоо хоногт хийх ажлаа ярилцаж 
төлөвлөнө. Багийн уулзалтаас гарсан санал санаачлагыг ахлагчаараа дамжуулан 
чанарын менежерт мэдэгдэнэ. Чанарын баг 14 хоногт 1-ээс доошгүй удаа багийн 
хурал хийж байна. Шаардлагатай тохиолдолд чанарын багийг зарлан хуралдана.  

5.2.7 Чанарын дэд багийн ахлагч, нарийн бичгийн дарга түр хугацаагаар эзгүй 
(ээлжийн амралттай, томилолттой, өвчтэй) байх үед багийн ахлагчийн саналаар 
бусад гишүүдээс орлон гүйцэтгэнэ. 

5.2.8 Багийн гишүүд саналаа чөлөөтэй илэрхийлэх нөхцөлийг хангахаас гадна 
идэвхтэй оролцоог хангана.  

5.2.9 Багууд ажлаа хороонд сар бүр тайлагнаж хорооны зүгээс ажлын 5 хоногт 
багтаан багуудад чиглэл, зөвлөмжийг албажуулж хүргүүлнэ. 

5.2.10 Чанарын багаас 5S ба сайжруулалтын аяныг зарлах бөгөөд тухайн 
аяныг дүгнэх үнэлгээний комисст чанарын дэд баг бүр өөрийн төлөөлөгчөө өөрсдөө 
сонгон томилно. Үнэлгээний комисс үнэлэх болон урамшуулалтын журамтай байна.  

                            5.3. Чанарын багуудын ажил үүргийн хуваарилалт    

5.3.1. Чанарын менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх баг /Чанарын баг/: 

5.3.1.1. ЧМТ-ны ISO9001:2015 стандартын зарчим, шаардлагын талаар нийт албан 

хаагчдад тайлбарлан таниулах  

5.3.1.2. Стандартын шаардлагыг төрийн ажил үйлчилгээ үзүүлэх үйл явцуудтай 

нийцүүлж нэгтгэх, албан хаагчдын оролцоог хангах, чиглүүлэх, дэмжлэг 

үзүүлэх  

5.3.1.3. Байгууллагын чанарын бодлого, чанарын зорилтыг тодорхойлох, 

тэдгээрийг бүх албан хаагчдад таниулах  

5.3.1.4. Байгууллагын ажил үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтийг тогтоох 

5.3.1.5. Байгууллагын стратегийн чиг баримтлалыг тодорхойлох 

5.3.1.6. ЧМТ-г хэрэгжүүлэхтэй холбоотой баримтжуулсан мэдээллийг боловсруулан 

бий болгох, түүнийг мөрдүүлэх 

5.3.1.7. ЧМТ-г баримт бичгийн бүртгэлүүдийг хөтлөх 

5.3.1.8. Шинэ санал, санаачилга гаргах талаар албан хаагчдыг идэвхжүүлэх үйл 

ажиллагааг зохион байгуулах, байнгын сайжруулалтыг дэмжих  

5.3.1.9. Стандартыг хэрэгжүүлэх ажлын явцын талаарх мэдээ мэдээллийг түгээх, 

баримтжуулах, хэвлэл мэдээлэл, нийгмийн сүлжээний хэрэгслээр 

дамжуулан тогтмол мэдээлэх 

5.3.2. Чанарын менежментийн тогтолцооны дотоод аудитын баг: 

5.3.2.1. Байгууллагын ЧМТ-ны дотоод аудитын хөтөлбөрийг жил бүр гарган 

батлуулах (аудитын зорилго, хамрах хүрээ, шалгуур) 

5.3.2.2. Дотоод аудиторуудыг “дотоод аудит” сургалтанд хамруулж сургалтын 

гэрчилгээ авсан байх 

5.3.2.3. Дотоод аудитын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх буюу төлөвлөсөн хугацаанд 

дотоод аудитыг хийж гүйцэтгэх, аудитын үр дүнг баримтжуулах 
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5.3.2.4. Дотоод аудитын мөрөөр арга хэмжээ авахад хяналт тавьж, тухайн дотоод 

аудитыг хаах 

5.3.2.5. Дотоод аудитын үр дүнг удирдлагад танилцуулах, удирдлагын дүн 

шинжилгээний оролт болгон оруулах  

5.3.2.6. Дотоод аудиторуудыг жил бүр тогтмол давтан сургаж мэргэжүүлэхээс гадна 

жил бүр 2-с доошгүй дотоод аудитад оролцож чадамжаа дээшлүүлэх   

5.3.3.Чанарын менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх дэд багууд: 

5.3.2.7. ЧМТ-г хэрэгжүүлэх багаас ирсэн мэдээлэл, үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь 

гүйцэтгэж, ЧМТ-г нэвтрүүлэхэд өөрийн хувь нэмрээ оруулах  

5.3.2.8. Чанарын дэд багийн (өөрийн хэлтэс, алба, тасаг) чанарын зорилтыг 

түвшин, чиг үүрэгтээ нийцүүлэн тодорхойлох 

5.3.2.9. Чанарын зорилтондоо хүрэх төлөвлөлтийг хийж хэрэгжүүлэх  

5.3.2.10. ЧМТ-ны хүрээнд өөрийн чиг үүрэгтэй холбоотой баримтжуулсан 

мэдээллийг боловсруулах  болон батлагдсан баримт бичгийг мөрдөн 

ажиллах 

5.3.2.11. Ажлын байрны эмх цэгц болон ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх талаар 

санал санаачлага гарган ажиллах  

5.3.2.12. Хариуцан авсан талбайн (гадна ба дотор) тохижилт, өнгө үзэмж, хаягжилт, 

мэдээллийн самбар, үзүүлэн, хавтасжуулалт гм ажлыг хариуцан хийх 

5.3.2.13. Чанарын дэд багууд ЧМТ-г хэрэгжүүлэхэд оруулж буй хувь нэмэр болон 

байнгын сайжруулалтын талаар мэдээллээ Чанарын багт гарган өгөх, 

идэвхжүүлэлт, урамшуулалын аянг зохион байгуулах  болон тэдгээрт 

идэвхтэй оролцох 

Зургаа. Урамшуулал, хариуцлагын тогтолцоо 

6.1 Урамшууллын тогтолцоо 

6.1.1. Үйл ажиллагаанд идэвх, санаачлагатай оролцсон чанарын дэд баг /хэлтэс/,  
гишүүдийг урамшуулах саналыг чанарын менежер тухай бүр хороонд танилцуулж 
шийдвэрлүүлнэ. 

6.1.2. Байгууллагаас зарласан идэвхжүүлэлтийн аяны хүрээнд дэвшүүлсэн шинэ 
санал санаачлагаа чанарын баг, хамт олноор дэмжүүлж, ажил хэрэг болгосон 
чанарын дэд багийг 1-2 хүртэл байр эзлүүлэх ба 1-р байранд шалгарсан багийг 
150000 төгрөг, 2-р байранд шалгарсан багийг 100000 төгрөг, идэвх зүтгэлтэй 
ажиллаж бусдыгаа манлайлж оролцсон 2 багийн гишүүнийг тус бүр 50000 төгрөгөөр 
тухай бүр урамшуулна.  

6.1.3. Чанарын менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх ажилд идэвхтэй оролцсон 
Чанарын баг, түүний гишүүн болон байгууллагын шилдэг дотоод аудиторыг жилийн 
эцэст шалгаруулж /Зөвлөх үйлчилгээний нэгжийн саналыг авч болно/ байгууллагаас 
урамшуулна.  

6.1.4. Урамшууллыг батлагдсан төсвөөс гаргаж шийдвэрлэнэ. (Бэлэг дурсгал, 
мөнгөн урамшуулал, гадаад дотоодын богино хугацааны сургалтад хамруулах г.м) 
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6.2. Хариуцлагын тогтолцоо 

       6.2.1. Багийн ахлагч, нарийн бичгийн дарга, гишүүн нь хариуцах ажил үүргээ 
хүндэтгэх шалтгаалангүйгээр биелүүлээгүй болон хангалтгүй биелүүлсэн тохиолдолд 
Чанарын багийн хурлаар хэлэлцүүлэн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр үүрэг 
даалгавар өгөх, байгууллагын “Дотоод журам”-ын дагуу хариуцлага хүлээлгэх зэрэг 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.  
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