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СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН  

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ 

 

 

Нэг. Ерөнхий зүйл 

 

1.1. Стандарт, хэмжил зүйн газар болон түүний харьяа аймгийн Стандарт, 

хэмжил зүйн хэлтсийн баталгаажуулалтын зөвлөлийн зохион байгуулалт, бүрэлдэхүүн, 

ажиллах зарчим, эрх үүргийг энэхүү нийтлэг дүрмээр зохицуулна.  

 

1.2. Баталгаажуулалтын зөвлөл нь үйл ажиллагаандаа Стандартчилал, 

техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль, Тохирлын 

үнэлгээ–Менежментийн тогтолцооны аудит болон баталгаажуулалт явуулдаг 

байгууллагад тавих шаардлага MNS ISO/IEC 17021-1:2016 стандарт, Тохирлын үнэлгээ-

Бүтээгдэхүүн, үйл явц болон үйлчилгээг баталгаажуулах байгууллагад тавих 

шаардлага” MNS ISO/IEC 17065:2013 стандарт болон бусад хууль тогтоомж, энэхүү 

дүрмийг мөрдлөг болгоно. 

 

1.3. Экспортын бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээ олгох үйл ажиллагаанд 

энэхүү дүрэм хамаарахгүй. 

 

 

Хоёр. Баталгаажуулалтын зөвлөлийн зохион байгуулалт, бүрэлдэхүүн 

 

2.1. Стандарт, хэмжил зүйн газрын баталгаажуулалтын зөвлөл нь бүтээгдэхүүний, 

үйлчилгээний болон менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын зөвлөлөөс 

бүрдсэн бүтэцтэй ажиллана.  

 

2.2. Баталгаажуулалтын зөвлөл нь дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга гэсэн 

бүрэлдэхүүнтэй байна. 

 

2.3. Стандарт, хэмжил зүйн газрын баталгаажуулалтын зөвлөлийн дарга нь 

Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын газрын дарга, нарийн бичгийн дарга нь 

мөн газрын мэргэжилтэн байна. 

 

2.3. Аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн баталгаажуулалтын зөвлөлийн 

дарга нь тухайн хэлтсийн дарга, нарийн бичгийн дарга нь мөн хэлтсийн мэргэжилтэн 

байна. 

      



2.4. Стандарт, хэмжил зүйн газрын баталгаажуулалтын зөвлөлийн 

бүрэлдэхүүнийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын тушаалаар, аймгийн Стандарт, 

хэмжил зүйн хэлтсийн баталгаажуулалтын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хэлтсийн даргын 

тушаалаар тус тус томилж, чөлөөлнө. 

 

2.5. Стандарт, хэмжил зүйн газрын бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын зөвлөл 

нь хүнс, худалдаа, үйлчилгээний болон байгаль орчны хамгааллын бодлого, 

зохицуулалт хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага, мэргэжлийн хяналтын 

болон тохирлын үнэлгээний асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага, 

Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, эрдэм шинэжилгээний байгууллагын 

төлөөллөөс бүрдсэн 7 хүртэл хүний бүрэлдэхүүнтэй байна. 

 

2.6. Стандарт, хэмжил зүйн газрын менежментийн тогтолцооны 

баталгаажуулалтын зөвлөл нь менежментийн тогтолцооны чиглэлээр мэргэшсэн 5 

хүртэл хүний бүрэлдэхүүнтэй байна. 

 

2.7. Стандарт, хэмжил зүйн газрын үйлчилгээний баталгаажуулалтын зөвлөл 

нь мэргэжлийн хяналтын болон тохирлын үнэлгээний асуудал хариуцсан төрийн 

захиргааны байгууллага, Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба төлөөллөөс 

бүрдсэн 5 хүртэл хүний бүрэлдэхүүнтэй байна. 

 

2.8. Аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн баталгаажуулалтын зөвлөл нь 

хүнс, үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний болон мэргэжлийн хяналтын асуудал 

хариуцсан болон холбогдох байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн 7 хүртэл хүний 

бүрэлдэхүүнтэй байна. 

 

 

Гурав. Баталгаажуулалтын зөвлөлийн ажиллах зарчим 

 

3.1. Стандарт, хэмжил зүйн газрын баталгаажуулалтын зөвлөл нь 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тохирлын үнэлгээний болон менежментийн тогтолцооны 

аудитын ажлын тайлан, дүгнэлтийг хэлэлцэж шийдвэр гаргана. 

 

3.2. Аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн баталгаажуулалтын зөвлөл нь 

бүтээгдэхүүний болон үйлчилгээний тохирлын үнэлгээний ажлын тайлан, дүгнэлтийг 

хэлэлцэж шийдвэр гаргана. 

 

3.3. Баталгаажуулалтын зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хурал 

байх ба хэлэлцсэн асуудлаар гаргах шийдвэр нь хурлын тэмдэглэл байна. 

 

3.4. Баталгаажуулалтын зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн баталгаажуулалтын 

зөвлөлийн дарга тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагатай байгуулах гэрээ болон тэдгээрт 

олгох гэрчилгээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулна. 

 



3.5. Хурлыг баталгаажуулалтын зөвлөлийн дарга товлох ба хурлыг удирдана. 

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлыг гишүүдийн олонх ирсэн тохиолдолд 

хуралдуулна.  

 

3.6. Хуралд хууль дээдлэх ѐс, шудрага ѐс, хамтын удирдлагын зарчмыг 

баримтлан, олонхийн саналаар асуудлыг шийдвэрлэнэ.  

 

3.7. Хурлын тэмдэглэлийг нарийн бичгийн дарга хөтөлж, зөвлөлийн дарга 

хянаж, гарын үсэг зурж албажуулна. 

 

3.8. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тохирлын үнэлгээ, менежментийн 

тогтолцооны аудитын ажлын тайлан, дүгнэлтийн баримт бичгийн бүрдэл, шаардлагатай 

тооцоо судалгаа зэрэг холбогдох зааврын шаардлагыг хангасан байдлыг тухайн 

асуудал хариуцсан аудитор, баталгаажуулалтын шинжээч бүрэн хариуцах ба хуралд 

хэлэлцүүлэх тайланг хянуулсан байна. 

 

3.9. Стандарт, хэмжил зүйн газраас нийслэлд явуулсан үйлчилгээний тохирлын 

үнэлгээний ажлын тайлан, дүгнэлтийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын 

баталгаажуулалтын зөвлөлийн даргын  томилсон үйлчилгээний баталгаажуулалтын 

зөвлөлийн  гишүүдээс санал авсаны үндсэн дээр тухай бүр шийдвэрлэнэ. 

 

 

Дөрөв. Баталгаажуулалтын зөвлөлийн эрх, үүрэг 

 

4.1. Баталгаажуулалтын зөвлөл нь дор дурьдсан чиглэлээр холбогдох 

шийдвэрийг гаргана. Үүнд: 

 

4.1.1. Бүтээгдэхүүний тохирлын үнэлгээний чиглэлээр: 

 

- Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан тохирлын баталгаанд заавал хамрагдах 

жагсаалтад заасан дотоодын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнд аюулгүйн тэмдэг хэрэглэх 

эрх олгох, хугацааг сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох; 

 

- Дээрхи жагсаалтад заагдаагүй сайн дурын тохирлын баталгаанд хамруулахаар 

хүсэлт гаргасан дотоодын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээ олгох, 

хугацааг сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох. 

 

4.1.2. Үйлчилгээний тохирлын үнэлгээний чиглэлээр: 

 

- Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан тохирлын баталгаанд заавал хамрагдах 

жагсаалтад заасан үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээ олгох, хугацааг сунгах, 

түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох; 

- Дээрхи жагсаалтад заагдаагүй сайн дурын тохирлын баталгаанд хамруулахаар 

хүсэлт гаргасан үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээ олгох, хугацааг сунгах, түдгэлзүүлэх, 

хүчингүй болгох. 

 



4.1.3. Менежментийн тогтолцооны чиглэлээр: 

 

- Менежментийн тогтолцооны (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP зэрэг) 

стандарт нэвтрүүлсэн гэрчилгээ, стандартын тэмдэглэгээ хэрэглэх эрх олгох, хугацааг 

сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох. 

 

4.2. Баталгаажуулалтын зөвлөлийн гишүүн дараах үүрэгтэй байна. Үүнд: 

 

4.2.1. Зөвлөлийн гишүүн хуралд биечлэн оролцож саналаа өгсөн тохиолдолд уг 

саналыг хүчинтэйд тооцно. 

4.2.2. Зайлшгүй шаардлагаар хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас хуралд оролцох 

боломжгүй тохиолдолд баталгаажуулалтын зөвлөлийн даргад албан ѐсоор мэдэгдэж, 

саналаа бичгээр өгнө. 

4.2.3. Шийдвэр гаргахдаа аль нэг талын болон хувийн ашиг, сонирхолыг 

илэрхийлэхгүй байна. 

4.2.4. Хэрэв ашиг сонирхолын зөрчил үүссэн, үүсч болзошгүй тохиолдолд ашиг 

сонирхолын зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл гаргана.  

4.2.5. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаа, технологийн болон 

бизнесийн нууцыг хадгалж, задруулахгүй байх үүргийг хүлээж, нууцын болон шударга 

ѐсны мэдэгдэлд гарын үсэг зурж, баримтжуулна. 

4.2.6. Хууль тогтоомж, дүрэм, журмаар тогтоосон бусад үүрэг хариуцлагыг 

хүлээнэ. 

 

4.3. Баталгаажуулалтын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга дараах үүрэгтэй 

байна. Үүнд: 

 

4.3.1. Хурлын явцыг тэмдэглэл хэлбэрээр баримтжуулах; 

4.3.2. Баталгаажуулалтын зөвлөлийн баримт бичгийн архив, бичиг хэргийг 

хөтлөх; 

4.3.3. Энэхүү дүрмийн 3.8-д заасан баримт бичгийн бүрдэл хангагдаагүй 

тохиолдолд хурлын хэлэлцэх асуудалд оруулахгүй, баталгаажуулалтын шинжээчид 

буцаах; 

4.3.4. Баталгаажуулалтын зөвлөлийн шийдвэрийг байгууллагын мэдээллийн 

хэрэгслээр мэдээлэх. 

 

Тав. Хариуцлага 

 

5.1. Баталгаажуулалтын зөвлөлийн үйл ажиллагаа, гаргасан шийдвэр илэрхий 

зөрчилтэй талаар аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс гаргасан гомдлыг Стандарт, 

хэмжил зүйн газрын Баталгаажуулалтын үйл ажиллагааны шудрага байдлыг хамгаалах 

хороо шалгаж дүгнэлт гаргана.  

 

5.2. Шаардлагатай тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага 

хүлээлгэх асуудлыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд тавьж шийдвэрлүүлнэ. 

 

-------- oOo -------- 


