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ЧАНАР

объектын хувийн багц үзүүлэлтүүд шаардлагыг хангах хэр 
хэмжээ

Объект:   байгууллага

эд юмс

ухамсарлагдахуйц, ойлгогдохуйц аливаа зүйл

Жишээлбэл: бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл явц, хүн, 
байгууллага, тогтолцоо, нөөц

Объект материаллаг байж болно (хөдөлгүүр, хуудас цаас, 
очир эрдэнэ гэх мэт ), эсвэл  дүрслэгдсэн  зүйлс 
(байгууллагын ирээдүйн төлөв )



Чанарын менежментийн тогтолцоо 

ISO 9001 стандарт



Эдуард Демингийн тогтоосон хамаарал

Тайлбар:

Аливаа асуудлын

• 98% нь – Удирдлагын тогтолцооноос,

• 2% нь   – Хүний хүчин зүйлээс шалтгаалдаг.

Удирдлагын Тогтолцооны үндэс:



Чанарын 
менежмент

Чанар хангалт

Чанарын 
хяналт

Чанарын менежмент

чанарын бодлого, зорилтууд 

ба үйл явцуудыг тогтоох 

чанарын төлөвлөлт, хангалт, 

хяналт болон сайжруулалт 

хийх замаар тэдгээрт хүрэх 

асуудлууд хамаарна

чанарын хангалт

чанарын шаардлага
хангагдах итгэл бий болгоход 
чиглэсэн чанарын 
менежментийн нэг хэсэг

чанарын хяналт

чанарын шаардлагыг 
хангахад чиглэсэн чанарын 
менежментийн нэг хэсэг



1950 онд Эдуард 

Демингийн санал 

болгосон

PDCA мөчлөг

Төлөвлө

ГүйцэтгэШалга

Сайжруул

Удирдлагын менежментийн үндэс:



ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

ИТГЭМЖЛЭЛ

• Баталгаажуулалт,

• Техникийн 
хяналтын 
байгууллага,

• Лаборатори

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 

• Бүтээгдэхүүн 

• Ажилтан

• Удирдлагын 
тогтолцоо

ТЕХНИКИЙН 
ХЯНАЛТ, СОРИЛТ

• Рентген 
оношлогоо

• Химийн 
лаборатори 

• Мал эмнэлгийн 
лаборатори

стандарт, техникийн зохицуулалт, холбогдох норматив баримт бичигт 

заасан үзүүлэлт, ШААРДЛАГАД ТОХИРЧ БАЙГАА ЭСЭХИЙГ шууд буюу 

шууд бус байдлаар ТОДОРХОЙЛОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА-г



13.1. Итгэмжлэлд сорилтын лаборатори,

баталгаажуулалт, техникийн хяналтын

байгууллага хамрагдаж болно.

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай Монгол Улсын хууль



• 3.1.9.“баталгаажуулалт” гэж бүтээгдэхүүн, 

тогтолцоо нь тогтоосон шаардлагад нийцэж 

буйг хөндлөнгийн этгээд бичгээр нотлох 

ажиллагааг;

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай Монгол Улсын хууль



“БАТАЛГААЖУУЛАЛТ”

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

• Үйл явц

• Үйлчилгээ

АЖИЛТАН 

• Шинжээч 

• Багш

• Аудитор

• Мэргэшсэн 
мэргэжилтэн

УДИРДЛАГЫН 
ТОГТОЛЦОО 

• Чанар (ISO 9001)

• ХАБЭА (OHSAS 18001)

• Байгаль орчин (ISO 14001) 
гэх мэт

MNS ISO/IEC 17065:2013

Тохирлын үнэлгээ-Бүтээгдэхүүн, үйл 

явц болон үйлчилгээг 

баталгаажуулах байгууллагад тавих 

шаардлага

MNS ISO/IEC 17024:2014

Тохирлын үнэлгээ-Ажилтны 

баталгаажуулалт явуулах 

байгууллагад тавих ерөнхий 

шаардлага

MNS ISO/IEC 17021-1:2016

Тохирлын үнэлгээ-Менежментийн 

тогтолцооны аудит, баталгаажуулалт 

гүйцэтгэдэг байгууллагад тавих 

шаардлага 



1111

ЧАНАРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГАА ЧАНАРЫН ДЭД БҮТЭЦ

Хэмжил зүй
Зах зээлийн хяналт

Баталгааажуулалт,

Итгэмжлэл

Hardware

Сорилт 

Шинж чанар, найрлага, 
үзүүлэлтийн туршилт, 
дүн шинжилгээ

Итгэмжлэл

Техникийн чадавхийг 
батлах

Стандартчилал

Шинж чанар,  хэмжээ, 
зөвшөөрөгдөх утга зэргийг 
тодорхойлох г.м

Баталгаажуулалт

Cтандартаар тогтоосон 
шаардлагын нийцэл

Хэмжил зүй

Үнэн зөв, найдвартай 
хэмжлийн нэгдмэл 
байдлыг хангах

Стандартчилал

+  Тех. хяналт 

+  Сорилт 

+ Хүнсний аюулгүй 

байдлын хяналт

Зах зээлийн хяналт 

Аюулгүй байдлын 
шаардлагад 
нийцсэнийг 
тодорхойлох
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