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ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ 

 

д/д 
Өөрчлөлт 

No 

Хуудас 

No 
Өөрчлөлтийн шалтгаан 

1 02 
Бүх 

хуудас 

Менежментийн тогтолцооны баримт бичгүүдийг хянаж энэ журмын 

бүх хэсэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 

2 03 
Бүх 

хуудас 
Шинэчлэн найруулсан. 

3 04 
Бүх 

хуудас 
Маргаан шийдвэрлэхтэй холбоотой заалтуудыг хассан. 
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 Өөрчлөлтийн бүртгэл 2 

 Агуулга  3 

1 Зорилго 4 

2 Хамрах хүрээ 4 

3. Үүрэг хариуцлага 4 

4. Журам 4 

 4.1 Гомдол 4 

 4.2 Зарга 5 

5. Бүртгэл 6 

6. Холбогдох баримт бичиг 6 

7. Үйл явцын диаграмм 7-9 
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ГОМДОЛ, ЗАРГА, МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ 

 

1. ЗОРИЛГО 

1.1 Энэ баримт бичиг нь төрөл бүрийн эх үүсвэрээс хүлээн авсан гомдол, заргыг барагдуулах журмыг 

тогтооно. 

 

2.     ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Энэ журам нь үйлчилгээний чанар, итгэмжлэлийн үйл явцад оролцсон ажилтан, итгэмжлэгдсэн эсвэл 

өргөдөл гаргагч ТҮБ-н талаар хүлээн авсан гомдол, заргыг шийдвэрлэхэд хамаарна. 

 

3.  ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА  

3.1 Гомдлыг шийдвэрлэх үүргийг Чанарын менежер эсвэл Итгэмжлэлийн байгууллагын даргын 

томилсон (гомдол хариуцсан) ажилтан хариуцна. Тухайн ажилтан гомдлыг шалгах үйл явцдаа 

итгэмжлэлийн байгууллагын даргын зөвшөөрлөөр MNAS-н бусад ажилчдыг татан оролцуулж болно. 

3.2 Итгэмжлэлийн байгууллагын дарга гомдол шийдвэрлэх үйл ажиллагааг хянах, гомдлыг эцэслэн 

шийдвэрлэх үүрэг хүлээнэ. 

 

4. ЖУРАМ 

4.1 Гомдол 

4.1.1 Хувь хүн/хэрэглэгч, байгууллага доор дурьдсан зүйлсийн талаар гомдол гаргаж болно. Үүнд:  
- Итгэмжлэлийн байгууллагын үйл ажиллагаа болон/эсвэл журам; 

- Итгэмжлэлийн байгууллагын үнэлгээний мэргэжилтнүүд, шинжээчид, хорооны гишүүд эсвэл 

ажилтан; 

- Итгэмжлэлийн байгууллага болон/эсвэл үнэлгээний мэргэжилтнүүдийн гүйцэтгэсэн 

үнэлгээний үйл явц; 

- Итгэмжлэлийн хамрах хүрээ, бэлгэ тэмдэг, тэмдэг буруугаар ашигласан; 

- ТҮБ-н үйл ажиллагааны чанар; 

4.1.2 Итгэмжлэлийн байгууллагын хүлээн авсан гомдлыг Чанарын менежер (гомдол хариуцсан) 

ажилтанд шилжүүлнэ. Шилжүүлсэн гомдлуудыг хүлээн авсан огноо, цохолт хийсэн огноо, хаасан 

буюу эцэслэн шийдвэрлэсэн огноо зэрэг чухал огноонуудыг маягт дээр тэмдэглэнэ. 

4.1.3 Хүлээн авсан гомдол итгэмжлэлийн байгууллагын итгэмжлэлтэй (MNAS-н итгэмжлэлээр 

олгосон гэрчилгээ эсвэл MNAS-н итгэмжлэлтэй холбоотой ТҮБ-н үйл ажиллагаа) холбоотой эсэхийг 

тодруулж дүгнээд хэрэв холбоотой бол гомдлыг бүртгэн авч шийдвэрлэх ажилтныг томилно.  

4.1.4 Итгэмжлэлийн байгууллагын дарга 7 хоногийн дотор (шуудангаар очих хугацааг оруулж 

тооцохгүй) гомдол, түүнийг шийдвэрлэх аргын талаар товч тайлбарт цохолт хийнэ. Шаардлагатай 

тохиолдолд гомдол гаргагчаас нэмэлт мэдээлэл хүсэх эрхтэй. Хэрэв гомдол MNAS-н үйл 
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ажиллагааны хамрах хүрээнд багтахгүй бол гомдол гаргагчид энэ тухай мэдэгдэж, гомдлоо холбогдох 

байгууллагад гаргахад нь туслалцаа үзүүлнэ. 

4.1.5 Гомдол гаргагчийн тухай мэдээлэлгүй эсвэл үндэслэлгүй гомдлыг итгэмжлэлийн байгууллага 

хаана.  

4.1.6 Гомдол өөр байгууллагын итгэмжлэлтэй холбоотой боловч MNAS-с итгэмжлэгдсэн ТҮБ-д 

хамаатай нөхцөлд холбогдох Итгэмжлэлийн байгууллагад энэ тухай мэдэгдэж, тухайн ТҮБ-ыг 

мэдээлээр хангах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ. ТҮБ-с авсан мэдээлэлд үндэслэж гомдол гаргагчид 

холбогдох итгэмжлэлийн байгууллагатай үргэлжлүүлэн харилцахыг зөвлөнө.  

4.1.7 Гомдол барагдуулах үйл явц, шийдвэрийг гомдол гаргагчид цаг тухайд нь мэдээлнэ. 

4.1.8 ТҮБ итгэмжлэлийн шалгуурыг дагаж мөрдөөгүй талаар гомдол гарсан тохиолдолд MNAS 

гомдол гаргагчид холбогдох ТҮБ-ын гомдол шийдвэрлэх журмыг ашиглахыг зөвлөнө. MNAS 

гомдлыг үндэслэлтэй эсэхийг тогтоох шинжилгээг гомдол гаргагч шаардаж, ТҮБ зөвшөөрсөн 

тохиолдолд эхлүүлнэ. Дүн шинжилгээний тайланд дүн шинжилгээ хийхтэй холбогдон гарсан зардлын 

нэхэмжлэлийг хавсаргаж, хоѐр талд илгээнэ. 

4.1.9 ТҮБ-аар үйлчлүүлэгч байгууллагатай холбогдон гарсан гомдлыг итгэмжлэгдсэн ТҮБ-аар 

шийдвэрлүүлэхээр илгээнэ. ТҮБ-ын хариуг гомдол гаргагч хангалтгүй гэж үзвэл гомдлоо дараагийн 

шатанд гаргах эрхтэй. 

4.1.10 Гомдол гаргагч гомдлоо өөрийн биеэр бус хөндлөнгийн байгууллага/оролцогч талаар 

дамжуулан гаргасан тохиолдолд гомдол шийдвэрлэх үйл явцын эцэст гарсан үр дүнг тухайн 

байгууллагад мэдээлнэ. 

4.1.11 IAF/ILAC эсвэл бүс нутгийн хамтын ажиллагааны гишүүдэд (MLA/MRA-т нэгдсэн эсэхээс 

үл хамаарч) гаргасан гомдлыг MNAS тухайн байгууллагад шилжүүлнэ. 

4.1.12 Итгэмжлэлийн байгууллагын дарга гомдлыг эцэслэн шийдвэрлэх үе шат хүртэл хянах бөгөөд 

урьдчилан сэргийлэх боломжит арга хэмжээг эхлүүлнэ. Авсан арга хэмжээний үр нөлөөг үнэлж, 

Удирдлагын дүн шинжилгээнд хамруулна. 

4.1.13 Гомдолтой холбоотой мэдээлэл / бүртгэлийг хадгална. 

4.2 Зарга 

4.2.1 Итгэмжлэлийн байгууллагын шийдвэртэй холбогдон гаргасан заргаа аливаа хувь хүн, 

байгууллага MNAS-н даргаар дамжуулан Зарга шийдвэрлэх хороонд гаргаж болно. 

4.2.2 Заргыг MNAS-н шийдвэр гарсанаас хойш ажлын 10 хоногийн дотор холбогдох баримт 

бичгүүдийг хавсаргаж, бичгээр гаргана. 

4.2.3 Итгэмжлэлийн байгууллагын дарга баримт бичгийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, шаардлагатай 

тохиолдолд нэмэлт баримт бичиг шаардаж болно. Баримт бичиг бүрдсэн үед Итгэмжлэлийн 

байгууллагын дарга зарга хүлээн авч Зарга шийдвэрлэх хороонд шилжүүлнэ. Заргын агуулга нь 

үндэслэлтэй, ач холбогдолтой эсэхээс хамаарч Зарга шийдвэрлэх хороо нь заргыг хүчингүйд тооцох 

эсвэл Зарга шийдвэрлэх ажлын хэсэг байгуулахыг шийднэ.  
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4.2.4 Зарга шийдвэрлэх хорооны нэр дэвшүүлсэн ажлын хэсгийн гишүүн Зарга шийдвэрлэх ажлын 

хэсгийг ахлана. Ажлын хэсгийн ахлагч Итгэмжлэлийн байгууллагын үнэлгээний мэргэжилтэн, 

ажилтан, шинжээчдээс хоѐр хүнийг байнгын гишүүнээр авч ажиллуулах, заргыг шийдвэрлэхийн тулд 

шаардлагатай хөнлөнгийн гишүүдийг урьж ажиллуулах эрхтэй. Уг заргад хамаарах асуудал ажлын 

хэсгийн гишүүдтэй сонирхлын зөрчилгүй эсэхийг сайтар нягталсан байна. 

4.2.5 Ажлын хэсгийн ахлагч зарга мэдүүлэгчийг шаардлагатай үед дуудаж, эсвэл зарга мэдүүлэгч 

зарга шийдвэрлэх хороонд сайн дураар ирж баримтуудыг дэлгэнэ. 

4.2.6 Зарга шийдвэрлэх ажлын хэсэг холбогдох техникийн хороо эсвэл үнэлгээний ажлын хэсэг, 

ажилтнуудаас заргыг шийдвэрлэхэд тус болох баримт материал шаардах эрхтэй. 

4.2.7 Зарга шийдвэрлэх ажлын хэсэг Зарга шийдвэрлэх хороонд заргыг зарга мэдүүлэгчийн санаанд 

нийцэхээр шийдвэрлэхэд шаардлагатай арга хэмжээ, хэрэв боломжтой бол уг заргыг дахин гаргахгүй 

байх урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахыг санал болгоно. Зарга шийдвэрлэх хороо ажлын 

хэсгийн санал, дүгнэлтэд үндэслэн эсвэл өөрөө заргыг шийдвэрлэнэ. Зарга шийдвэрлэх хорооны 

гаргасан шийдвэр эцсийнх байна. 

5. БҮРТГЭЛ 

Гомдол, заргыг хүлээн авсан, барагдуулахаар авсан арга хэмжээ, залруулах ажиллагаа, /хэрэв 

байвал/ үр нөлөөний талаарх бүртгэлийг Итгэмжлэлийн байгууллагын дарга хадгална. Эдгээр 

бүртгэлийг 5 жилийн хугацаатай хадгална. 

6. ХОЛБОГДОХ БАРИМТ БИЧИГ  

- MNAS P503 Үл тохирлын хяналт, залруулах ажиллагааны журам 

- MNAS P506 Удирдлагын дүн шинжилгээний журам  

- P507 F01 Гомдол, заргын бүртгэл 
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7. ҮЙЛ ЯВЦЫН ДИАГРАММ 

     

ИГ-ын дарга          P507 F01 

           

 

         

 

 

                        Үгүй   

ИГ-ын дарга          Албан бичиг 

 

 

 

      Тийм 

 

Бүх ажилтан  P507 F01 

 

 

 

 

  

Хариуцсан ажилтан                                                               Үгүй Албан бичиг 

 

 

 

  

Тийм 

 

   

ИГ-ын дарга          Санал дүгнэлт 

 

 

 

ИГ-ын дарга           Албан бичиг 

Хариуцсан ажилтан 

 

 

 

Чанарын менежер  Р502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гомдол хүлээн авах 

Гомдол 

үндэслэлтэй 

эсэх 

Холбогдох ажилтанд шилжүүлнэ 

Итгэмжлэлийн байгууллага шийдвэрлэнэ 

Хэрхэн шийдсэн талаар гомдол гаргагчид 

илгээнэ 

Архив 

Гомдол гаргагч 

Гомдол ИБ-

тай 

холбоотой 

Холбогдох 

байгууллагад 

илгээнэ 
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ҮЙЛ ЯВЦЫН ДИАГРАММ 

     

ИГ-ын дарга           

           

 

         

 

 

                            Үгүй   

ИГ-ын дарга           

 

 

 

       Тийм 

 

ИГ-ын дарга   

 

 

 

 

Итгэмжлэлийн  

зөвлөл           

 

 

 

Ажлын хэсэг 

 

 

 

Итгэмжлэлийн  

зөвлөл   

 

 

ИГ-ын дарга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зарга хүлээн авах 

Зарга 

үндэслэлтэй 

эсэх 

Зарга шийдвэрлэх хороонд шилжүүлнэ 

Ажлын хэсэг байгуулна 

Санал дүгнэлт гаргана 

Зарга шийдвэрлэх хороо шийдвэр гаргана 

Зарга гаргагч 

Бүртгэлийг архивт хадгална 
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P 507 F 01 

 

ГОМДОЛ, ЗАРГА, МАРГААН БҮРТГЭХ МАЯГТ    

 

д/д Хүлээн 

авсан 

огноо 

Гомдол, зарга, 

гаргагчийн нэр, 

хаяг 

Шалтгаан (товч) Ангилал Цохолт 

хийсэн 

огноо 

Үр дүн  Хаасан 

огноо 

        

        

        

        
 


