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1. ЗОРИЛГО, ХЭРЭГЛЭГЭЭ 

1.1 Энэхүү журам нь Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Чанарын 

менежментийн тогтолцоо (ЧМТ)-той холбоотой мөрдөж хадгалах баримтжуулсан 

мэдээлэл болон хөтөлж хадгалах баримтжуулсан мэдээллийн эх загварыг 

боловсруулах, хянах, бэлэн байлгах, бүртгэх, хадгалах хамгаалах, устгах зэрэг үйл 

ажиллагаа, тэдгээрт оролцогч талуудын үүрэг хариуцлагыг зохицуулна. 

1.2 ЧМТ-ны баримтжуулсан мэдээлэлд дараахь баримт бичгүүд багтах бөгөөд 

тэдгээрийг байгууллагын “Баримт бичгийн ерөнхий жагсаалт” –д оруулна.  

• ISO 9001:2015  стандартад шаардсан баримтжуулсан мэдээлэл 

• ЧМТ-ны үр нөлөөг хангахад шаардлагатай гэж байгууллагаас тодорхойлсон 

баримтжуулсан мэдээлэл 

1.3 Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын төрийн ажил үйлчилгээтэй 

холбоотой эрх зүйн акт, бодлогын баримт бичиг, бүртгэлүүд, гадны гаралтай баримт 

бичгийн хяналт нь  “Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар”–аар зохицуулагдах 

тул энэхүү журамд хамаарахгүй.  

1.4 Энэхүү журмыг аймгийн ЗДТГ-н ЧМТ-ны хамрах хүрээнд багтах нийт хэлтэс, 

нэгжийн албан хаагчид мөрдөн ажиллана. 

2. ХОЛБОГДОХ БАРИМТ БИЧГҮҮД 

2.1 Энэхүү журам нь дараахь баримт бичгүүд лавалгаа болгон ашиглана. Үүнд: 

- Архивын тухай хууль,  

- Монгол хэлний тухай хууль,  

- Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар 

- MNS ISO 9000:2016 Чанарын менежментийн тогтолцоо- суурь асуудал ба 

тайлбар толь 

- MNS ISO 9001:2016-Чанарын менежментийн тогтолцоо-шаардлага,  

- MNS 5140-1:2011- Баримт бичгийн нэр, төрөл тодорхойлолт,  

- MNS 5140-2:2011- Баримт бичгийн бүрдэл, тэдгээрт тавих шаардлага 

- Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-н ЧМТ-ны баримт бичгийн ерөнхий жагсаалтад 

багтсан баримт бичиг, бүртгэлүүд. 

2.2 Тус журмыг дараах бүртгэлийн загвар маягтууд дагалдана. Үүнд: 

- Загвар маягт 1 – ЧМТ-ны баримт бичгийн нүүрний загвар маягт   

- Загвар маягт 2 – Баримт бичгийг түгээсэн/танилцсан бүртгэл  

- Загвар маягт 3 – Баримт бичгийн өөрчлөлтийн бүртгэл  

- Загвар маягт 4 – Баримт бичгийн өөрчлөлтийн мэдүүлгийн хуудас 
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3. НЭР ТОМЬЁО БА ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТОВЧИЛСОН ҮГ 

3.1 Энэхүү журамд MNS ISO 9000:2016, MNS ISO 9001:2016-д тогтоосон нэр томъёо ба 

тодорхойлолтыг хэрэглэнэ. Тухайлбал:  

• Мэдээлэл – ач холбогдолтой өгөгдөл  

• Мэдээллийн тогтолцоо - байгууллага доторх хэрэглэгддэг харилцаа холбооны 

сүлжээ 

• Баримт бичиг – мэдээлэл ба түүнийг агуулсан зөөгч хэрэгсэл, Жишээ: бүртгэл, 

чанарын үзүүлэлт, журам, зураг, тайлан, стандарт 

• Зөөгч хэрэгсэл нь цаас, соронзон, цахим, компьютерийн диск, фотозураг, мастер 

загвар, эсвэл тэдгээрийн нэгдэл байж болно 

• Баримтжуулсан мэдээлэл – байгууллагын хяналтанд байлгаж, хадалж байвал 

зохих мэдээлэл болон түүнийг хадгалж буй зөөгч  

• Бүртгэл – хүрсэн үр дүнг тодорхойлж эсвэл гүйцэтгэсэн үйл ажиллагаануудын 

нотолгоог хангаж байдаг баримт бичиг 

3.2 Товчилсон үгс 

Товчилсон үг Үгийн тайлбар 

ЧМТ Чанарын менежментийн тогтолцоо  

ЧМХ Чанарын менежментийн хороо 

ҮАЖ Үйл ажиллагааны журам 

4. ҮЙЛ ЯВЦЫН ДЭМЖЛЭГ  

4.1 ЧМТ-ны баримт бичгийн хяналт, хадгалалт, цахим хэлбэрийн өөрчлөлтүүд, баримт 

бичгийг түгээх, байршуулах, бүртгэх зэрэг үйл ажиллагааг чанарын менежментийн 

хороо хариуцна.  

4.2 Чанарын багийн гишүүд тус журамд өөрчлөлт оруулах эрхтэй бөгөөд хэрэв 

өөрчлөлтийн санал гаргах бол тус журмын 5.3-т заасны дагуу  шийдвэрлүүлнэ.  

5. БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЙЛ ЯВЦ 

5.1 Баримт бичгийг боловсруулах  

5.1.1 ЧМТ-ны баримт бичгийг Чанарын менежментийн хороо MNS ISO 9001:2015 

стандартын 7.5 шаардлага болон уг журамд нийцүүлэн ЧМХ боловсруулна. 

5.1.2 Баримт бичгийг зохион бүрдүүлэхдээ оффисын бүх төрлийн программ ашиглан, 

Arial фондоор, бичвэрийн үсгийн хэмжээ 11-12 /хүснэгтэн мэдээлэл 10 байж болно/ 
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байх ба баримт бичгийн бүрдэл, тэдгээрт тавих шаардлага /MNS 5140-2:2011/-ыг 

баримтлан боловсруулна.  

5.1.3 ЧМТ-ны журам бүхий баримт бичгийн  нүүр дээр байгууллагын нэр, лого, тухайн 

баримт бичгийн нэр, дугаар буюу код, хувилбарын дугаар, боловсруулсан болон 

баталсан албан тушаалтны нэр, огноо дугаар, стандартын холбогдох заалт гэсэн 

мэдээллийг харуулсан байна. /Маягт 01/ 

5.1.4 ЧМТ-ны баримтжуулсан баримт бичгүүдийн үндсэн хуудаснууд нь толгой (Header), 

хөл (Footer) гэсэн бүрдлийг агуулж болно.  

5.1.5 Баримтжуулсан баримт бичгийн эх хувьтай хамт тухайн баримт бичгийн 

өөрчлөлтийн түүхийг /Маягт 03/-р бүртгэн хавсаргана.  

5.2 Баримт бичгийг хянаж батлах, бүртгэх 

5.2.1 Байгууллагын ЧМТ-ны баримтжуулсан баримт бичгийн боловсруулалт нь орон 

нутгийн бодлого, байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт болон MNS ISO 9001:2016  

стандартын шаардлагад нийцүүлэн оновчтой тодорхойлсон эсэхийг Чанарын 

менежментийн хороо хянан хэлэлцэнэ.  

5.2.2 Хянасан баримт бичгийг MNS 5140-2:2011 Баримт бичгийн бүрдэл, тэдгээрт тавих 

шаардлага болон уг журмын дагуу хэвлэж аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 

Даргаар батлуулна.  

5.2.3 Батлагдсан баримт бичгийн эх хувьд тэмдэглэл хийж тус журмын дагуу бүртгэнэ. 

Шинээр баримтжуулсан баримт бичгийн талаарх мэдээллийг “ЧМТ-ны баримт бичгийн 

ерөнхий жагсаалт”-д оруулан, бусад баримт бичигт холбоос үүсгэх болон тэмдэглэх 

зэрэг хэрэглэгээнд хялбар байлгахын тулд баримт бичгийн товчилсон дугаар (код) 

олгоно.   

5.2.4 ЧМТ-ны баримт бичигтэй танилцсан байх шаардлагатай авсан албан тушаалтны 

нэрсийн жагсаалтаар гаргаж түгээх ба /маягт 02/ бүртгэнэ. Хэрэв байгууллагын дотоод 

сүлжээнд нээлттэй тавьсан тохиолдолд 3 хоногийн дотор танилцсан байна.   

5.2.5 Чанарын менежментийн тогтолцооны баримтжуулсан мэдээлэлтэй Тамгын газрын 

бүх албан хаагчид танилцах, ашиглах эрхтэй ба шаардлагатай баримт бичгийг өдөр 

тутмын үйл ажиллагаандаа ашиглаж болно. Загвар маягтыг файл хэлбэрээр эсвэл 

олшруулан авч ашиглана.  

5.3 Баримт бичгийг шинэчлэх, өөрчлөлт оруулах 

5.3.1 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын чанарын багийн гишүүд болон дэд багийн 

нийт гишүүд ЧМТ-ны баримт бичгийн ерөнхий жагсаалтад орсон баримт бичигт 

засварлах, шинэчлэн найруулах саналыг ЧМХ-д гаргаж болно.  

5.3.2 Аливаа ЧМТ-ны баримт бичигт оруулах нэмэлт, өөрчлөлт болон сайжруулалтын 

саналыг “Баримт бичгийн өөрчлөлтийн мэдүүлгийн хуудас”-нд /Маягт 04/ бичиж 



 

ЧМТ-НЫ БАРИМТ БИЧИГ БА БҮРТГЭЛИЙН 
ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ 

ЧМТ-ҮАЖ-02 

Хувилбар: 01 
Огноо: 2020.06.30 

 

7 
 

Чанарын дэд багийн ахлагчаар дамжуулан  Чанарын хорооны нарийн бичгийн даргад 

өгнө.  

5.3.3 Чанарын хорооны нарийн бичгийн дарга тус саналыг чанарын багаар хэлэлцүүлэн 

шийдвэр гаргуулна. Гаргасан шийдвэрийн дагуу тухайн баримт бичигт хийх 

өөрчлөлтийг ТЗУХ-н чанарын дэд багийн нарийн бичгийн дарга хийнэ.  

5.3.4 Баримт бичиг өөрчлөгдөх, шинэчлэгдэх тохиолдолд  тухайн баримт бичгийн 

“хувилбар дугаар” нэгээр нэмэгдэнэ. 

5.4 Түгээх, байршуулах, архивлах 

5.4.1 Чанарын менежментийн хорооны нарийн бичгийн дарга холбогдох албан 

хаагчдад түгээх болон дотоод сүлжээнд байршуулахдаа PDF форматад шилжүүлнэ.  

5.4.2 ТЗУХ-ын дэд багийн нарийн бичгийн дарга нь ЧМТ-ны баримтжуулсан баримт 

бичгүүдийн хэвлэмэл эх хувийг тогтсон газар, олоход хялбар байхаар хавтаслан, 

хаягжуулж байршуулах бөгөөд хавтас  бүр нь баримт бичгийн товъёогтой байна.  

5.4.3 Хэрэв нэмэлт өөрчлөлт оруулан “шинэчилсэн эх хувилбар”-г өмнөх эх хувийн 

оронд зохих хавтаст байршуулах  ба хуучин хувилбарийн эх хувийг архивын нэгж 

болгон ЗДТГ-ын архив бичиг хэргийн эрхлэгчид хүлээлгэн өгч “Албан хэрэг хөтлөлтийн 

үндсэн заавар”-ын дагуу архивлана.  

5.4.4 Харин цаасаар түгээсэн хуучин хувилбарын хуулбаруудыг татаж устгана. Цахим 

хэлбэрээр байршуулах бол хуучин хувилбарыг цахимаас татан устгаж, шинэ 

хувилбарыг PDF хэлбэрээр байршуулна.   

6. ЧМТ-НЫ БҮРТГЭЛИЙГ ХЯНАХ ҮЙЛ ЯВЦ  

Сүхбаатар аймгийн ЗДТГ-н төрийн албаны ажил үйлчилгээтэй холбоотой “Төрийн 

албан хэрэг хөтлөлтийн  үндсэн заавар”-аар зохицуулагдах эрх зүйн акт, тайлан, мэдээ 

болон ирсэн, явсан бичгийн бүртгэлүүд нь тул энэхүү ЧМТ-ны бүртгэлийг хянах үйл 

явцад хамаарахгүй болно.  

6.1  ЧМТ-ны бүртгэүүдэд тавигдах ерөнхий шаардлага   

6.1.1  Хөтлөгдөж байгаа бүртгэлийн маягт нь ЧМТ-ны хүрээнд гарсан журам болон 

төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын шаардалагад нийцсэн маягт байна.  

6.1.2 Бүртгэлийг бүрэн, үнэн зөв, цэвэр, алдаагүй хөтөлнө.  

6.1.3 Тухайн цаг хугацаанд нь бүртгэнэ.  

6.1.4 Бүртгэлийн дугаарлалт алдаагүй байна.  

6.1.5 Бүртгэлийг тогтоосон байршилд хадгална.  

6.1.6 Төрийн ажил үйлчилгээтэй холбоотой баримт бичгийн бүртгэлүүдийг 1-ээс 5 гэсэн 

дугаартай хавтсанд хийж хадгална.  

6.1.7 Гараар хийж байгаа бүртгэлийг гаргацтайгаар тосон балаар хөтөлнө.  
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6.2 ЧМТ-ны бүртгэлийн байршил ба хадгалах хугацаа   

Бүртгэлийг хүснэгтэнд заасан хугацаагаар хадгална. 

 Бүртгэлийн төрөл Бүртгэлийн нэр  Идэвхтэй 
байршил 

Хариуцах 
эзэн  

Хадгалах 
хугацаа 

А. ЧМТ-ны баримт бичгийн бүртгэлийн жагсаалт 

1 Иргэдийн санал 
гомдол, талархал, 
сэтгэл ханамжийн 
талаарх бүртгэл  

Иргэдийн санал гомдол 
хүлээж авсан болон 
шийдвэрлэсэн бүртгэл, дүн 
шинжилгээ хийсэн тайлан 
мэдээ, 
Хэрэглэгчийн сэтгэл 
ханамжийн судалгааны 
хуудас, дүн шинжилгээ хийсэн 
тайлан мэдээ 

ХМОНХА 
мэргэжилтэн 
 
ХШҮДАХ 
ахлах 
мэргэжилтэн 

ХШҮДАХ 3 жил  

2 Удирдлагын дүн 
шинжилгээний 
бүртгэл 

УДШ хурлын оролт буюу 
хэлэлцэх асуудлууд, УДШ 
хурлын протокол, УДШ-ны үр 
дүн буюу хурлын шийдвэр 

ТЗУХ 
чанарын дэд 
багийн НБ 
дарга 

ЗДТГ-н 
дарга 

3 жил  

3 
Баримт бичиг ба 
бүртгэлийн 
хяналтийн 
өөрчлөлтийн 
бүртгэл 

ЧМТ-ны баримт бичгийн 
ерөнхий жагсаалт, баримт 
бичгийн өөрчлөлтийн түүх, 
баримт бичигт баримт 
бичгийн өөрчлөлтийн 
мэдүүлгийн хуудас,  

ТЗУХ 
чанарын дэд 
багийн НБ 
дарга 

Чанарын 
менежер 

10 жил  

4 

Дотоод аудитын 
бүртгэл 

 

 

Дотоод аудитын хөтөлбөр, 
дотоод аудитын төлөвлөгөө, 
баримт бичгийн дүн 
шинжилгээ, дотоод 
аудиторын ажлын хуудас, 
аудитын үр дүн, аудитын 
дүгнэлт тайлан,  

ХШҮДАХ Чанарын 
менежер 

3 жил  

5 Үл тохирох 
гаралтыг хянах 
бүртгэл  

Үл тохирох ажил үйлчилгээг 
хянах бүртгэл, түүнийг 
залруулах арга хэмжээ  

Хэлтэс, нэгж 
бүрт 

ХШҮДАХ 3 жил  

6 Үл тохирол ба 
залруулах арга 
хэмжээний 
бүртгэл 

 

 

 

Үл тохирлын бүртгэл 
(хэрэглэгчийн гомдол болон 
үйл ажиллагааны хяналт 
шинжилгээ үнэлгээний явцад 
илэрсэн), дотоод аудитаар 
илэрсэн үл тохирлын бүртгэл, 
залруулах ба сайжруулах 
арга хэмжээний төлөвлөгөө, 

Хэлтэс нэгж 
бүрт 

 

 

Дотоод 
аудиторууд  

ХШҮДАХ 3 жил  
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залруулах ба сайжруулах 
арга хэмжээний тайлан 

7 Хүний нөөц, 
хөгжлийн бүртгэл   

Хүний нөөцийн хувийн хэрэг, 
чадамжийн үнэлгээ,  
сургалтын хэрэгцээний 
бүртгэл, сургалтын 
төлөвлөгөө, ирцийн бүртгэл, 
сургалтын үнэлгээ  

ХН 
хариуцсан 
мэргэжилтэн  

ТЗУХ  Хугацаагүй 
 
 
 
3 жил   

8 ЧМТ холбоотой 
бусад бүртгэлүүд  
 

Байгууллагын төлөв байдлын 
шинжилгээ (гадаад макро 
орчны PESTLE, гадаад микро 
орчин, дотоод орчин) 
Сонирхогч талууд, тэдгээрийн 
шаардлага, Ажил 
үйлчилгээний чанарт 
нөлөөлөх эрсдэлийн үнэлгээ 

Чанарын 
багийн 
гишүүд 

Чанарын 
баг 

3 жил  

Б. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгийн бүртгэлийн жагсаалт 

1  
-Хууль тогтоомж, 
бодлогын баримт 
бичгийн бүртгэл 

Үндэсний болон дэд 
хөтөлбөр, МУЗГ Хөтөлбөр, 
Аймгийн ЗД үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр, аймгийн НЭЗХ 
үндсэн чиглэл, Сайдын гэрээ 
болон тайлан 

Байгууллагын 
бүх 
мэргэжилтэн 

Архив, 
Бичиг 
хэрэг 
эрхлэгч 

8 жил 

2  
-Эрх зүйн актын 
бүртгэл 

Аймгийн ЗД-ын захирамж,  
ЗДТГ-ын даргын тушаал, ЗД-
ын зөвлөмж, Албан даалгавар 
болон тайлан 

Байгууллагын 
бүх 
мэргэжилтэн 

Архив, 
Бичиг 
хэрэг 
эрхлэгч 

8 жил 

3 Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө, 
тайлангийн 
бүртгэл 

Албан тушаалын 
тодорхойлолт, Байгууллага, 
хэлтэс, ТАХ-ын гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө, тайлан 

Хэлтэс, 
нэгжийн 
дарга нар  

ЗДТГ-н 
дарга 

    8 жил 

4 Албан бичгийн 
бүртгэл 
 

Ирсэн, явсан бичиг болон 
өргөдөл, гомдол 

Бүх 
мэргэжилтэн 

Архив, 
Бичиг 
хэрэг 
эрхлэгч  

8 жил 

5 Техник тоног 
төхөөрөмжийн 
ашиглалт, 
үйлчилгээний 
бүртгэл 

Автомашин ашиглалт, 
урьдчилан сэргийлэх үзлэг, 
эвдрэл гэмтэл, засвар 
үйлчилгээтэй холбоотой 
бүртгэл, тайлан, дүгнэлтүүд;  

Санхүү 
СБ-НҮ 

Менежер      5 жил  

6 Захиргаа, аж ахуй, 
ажлын байртай 
холбоотой бүртгэл 

Аж ахуйн үйл ажиллагаатай 
холбоотой, бүртгэл, тайлан 

СБ-НҮ Менежер  3 жил 
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6.3  Хадгалалт  

6.3.1 Бүртгэлүүдийг цаас болн цахим орчинд бүртгэж хадгална. Холбогдох албан 
тушаалтан бүртгэл хөтлөх хугацаанд өөрийн шүүгээнд хадгалах ба хадгалалт 
хмагаалалтын бүрэн бүтэн байдлыг хариуцна.  
6.3.2 Бүртгэлүүдийг нэг жилийн хугацаанд хөтлөх ба дараа оны 1-р сарын 10-ы дотор 
архив, бичиг хэргийн эрхлэгчид хүлээлгэн өгч, Монгол Улсын Архив, албан хэрэг 
хөтлөлтийн тухай болон бусад журам, зааврын дагуу архив нэгж болгон хадгална.   
6.3.3 Цахим бүртгэлүүдийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж байхаар 
шийдвэрлэнэ.  
6.3.4 ЧМХ болон Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч хадгалалтын доод хугацаа дууссан 
бүртгэлүүдийг устгахдаа дахин уншигдах боломжгүй, байгаль орчинд хор хөнөөлгүй 
хэлбэрээр устгах ба устгалыг баримтжуулна.  

7.  ОРОЛЦОГЧДЫН ҮҮРЭГ БА ХАРИУЦЛАГА 

7.1 Засаг даргын Тамгын газрын дарга 

7.1.1. Засаг даргын Тамгын газрын дарга нь баримт бичгийг баталгаажуулах ба 

хэрэгжүүлэх үүрэг чиглэлийг холбогдох албан тушаалтанд өгнө. 

7.2 Чанарын менежментийн хорооны үүрэг 

7.2.1 Чанарын менежментийн хороо нь ЧМТ-ны баримтжуулсан баримт бичгийг 

боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал хүлээн авах, шинэчлэн засварлах, 

хянах, батлах, түгээх, хадгалах, архивлах, хэрэгжилтийг хангах, ашиглалтад хяналт 

тавих үндсэн үүрэг хүлээнэ.  

7.2.2 ТЗУХ-н чанарын дэд багийн нарийн бичгийн дарга ЧМТ-ны баримт бичгийн эх 

хувийг хадгалах, мөн түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдийг бүртгэх, түгээх, шинээр 

боловсруулсан баримт бичгийг ерөнхий жагсаалтад оруулж, дугаар өгч бүртгэх, баримт 

бичгийг бүртгэлийг байнга хянаж, тухай бүрд нь өөрчлөлтийг хийнэ. Мөн баримт 

бичгийн хадгалалт хамгаалалтыг хариуцан алдагдаж, үрэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ. 

7.3 Баримт бичиг эзэмшигч 

7.3.1 Баримт бичгийн хуулбарыг гарын үсэг зурж хүлээн авсан хүнийг баримт бичиг 

эзэмшигч гэнэ. 

7.3.2 Баримт бичиг эзэмшигч нь тухайн баримт бичгийг өөрийн үйл ажиллагаандаа 

мөрдлөг болгож хэрэглэхээс гадна шаардлагатай бүртгэлийг цаг тухайд нь үнэн зөв 

хөтөлж мэдээлж байна. 

7.3.3 Баримт бичгийг эзэмшигч нь баримт бичгийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалт, 

хэрэглээний талаарх хариуцлагыг бүрэн хүлээнэ. 

7.3.4 Баримт бичиг эзэмшигч нь ажлаас чөлөөлөгдөхдөө эзэмшиж байсан баримт 

бичгээ ТЗУХ-ийн хүний нөөцийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэнд хүлээлгэн 

өгнө. 
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7.4 Албан хаагчид 

7.4.1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нийт  ажилтан, албан хаагчид ЧМТ-ны өөрт 

холбогдолтой баримт бичгүүдийг дагаж мөрдөх болон ашиглах эрхтэй. Шаардлагатай 

бол тэдгээрийг шинэчлэх, өөрчлөлт оруулах хүсэлтээ гаргах, баримт бичигт тавигдах 

шаардлагыг хангах үүрэг хүлээнэ.   

8. ҮР ДҮНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ 

8.1 ЧМТ-ны баримтжуулсан баримт бичгүүдийн тохирч байгаа эсэх, бүрэн гүйцэд эсэх, 

хэрэгжилтийн байдалд тодорхой төлөвлөгөөт Дотоод аудитыг хийнэ. Аудитын үр дүнд 

үндэслэн сайжруулалт хийх хэрэгтэй бол энэхүү журмын 6.3-д  заасны дагуу 

өөрчлөлтийг хийж баталгаажуулна.  

8.2 Баримт бичгийн хяналт, шинжилгээний  үр дүнд тохирох  залруулах, сэргийлэх арга 

хэмжээг цаг тухайд нь авч байна. Мөн энэ талаар удирдлагын дүн шинжилгээнд 

оруулж, шийдвэрлүүлж байна.  

8.3 Гүйцэтгэлийн хэмжүүр үзүүлэлт: 

№ Гүйцэтгэлийн 
хэмжүүр 

Хэмжих аргачлал Өгөгдлийн эх 
үүсвэр 

Давтамж 

1 Баримт бичгийн 
хяналтын түвшин 

Хянагдсан баримт 
бичгийн тоо/нийт баримт 
бичгийн тоо 

 
Чанарын 

дотоод аудитын 
тайлан 

 
Хагас жил 

тутам 

2 Баримт бичгийн үл 
тохирлын түвшин 

Илэрсэн үл тохирлын тоо/ 
хянагдсан баримт 
бичгийн тоо   

 

10. ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ 

10.1. ЧМТ-ны баримтжуулсан баримт бичиг болон загвар маягтад зөвшөөрөлгүй 

өөрчлөлт оруулах, бусдад дамжуулах болон ашиглуулахыг хориглоно.  
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Маягт 01 – БАРИМТ БИЧГИЙН НҮҮР ЗАГВАР  

 

 

 

 

 

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР 

 

 

................................................................... 

/Баримт бичгийн нэр/ 

  

Баримт бичгийн дугаар 

/код/ 

Чанарын менежментийн тогтолцооны хүрээнд 

баримтжуулан гаргасан баримт бичгийн дугаар буюу 

кодыг 

Хувилбарын дугаар 
Баримт бичгийн анхны баталсан болон шинэчлэн 

баталсныг дугаарлахыг, 

Стандартын заалт MNS ISO 9001:2016 ЧМТ-шаардлагын заалтын дугаарыг 

Боловсруулсан Боловсруулсан албан тушаалтныг 

Баталсан Баталсан тушаалын он, сар, өдөр, дугаарыг хэлнэ 
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Маягт 02 - БАРИМТ БИЧГИЙГ ТҮГЭЭСЭН БҮРТГЭЛ  

Хуулбар 

No. 
Хэнд түгээсэн Огноо Гарын үсэг 

Танилцсан  

Огноо Гарын үсэг 
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Маягт 03- БАРИМТ БИЧГИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТҮҮХ 

Огноо Хувилбар Боловсруулсан Өөрчлөлтийн тодорхойлолт 
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Маягт 04- БАРИМТ БИЧГИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН МЭДҮҮЛЭГ   

 

Санаачлагч бөглөнө: 

Баримтын дугаар:   Баримтын нэр: 

Санал болгосон 

өөрчлөлтүүд:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Санаачлагчийн гарын үсэг: Огноо: 

Чанарын багийн гишүүн эрх бүхий этгээд бөглөнө: 

Хэлэлцэх хэрэгтэй эсэх? 

      Тийм ____     Үгүй 

____ 

 Чанарын багийн гишүүдийн нэрс: 

_________________    _________________________ 

___________________    _________________    _________ 

Саналыг хүлээн авсан уу? 

 Тийм ____    Тийм, бага зэрэг 

өөрчлөлттэй____       Үгүй  ____ 

Үгүй бол санаачлагчид мэдэгдсэн огноо ____ 

/_____/ ____ 

Санаачлагчийн гарын үсэг: 

____________________________ 

Хийх өөрчлөлтийн агуулга:  

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Баталсан, холбогдох эрх бүхий этгээдийн гарын үсэг:   

_________________________ 

 

огноо: __________ 


