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Британы Стандартын Байгууллага – BSI

• 1901 онд Лондонд байгуулагдсан

• Дэлхийн хамгийн анхны стандартын байгууллага

• Дэлхийн анхны стандартын байгууллага, ISO
байгууллагыг үндэслэн байгуулагч

• Хамгийн түгээмэл ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, ISO / FSSC 22000 зэрэг 35,000 стандартыг 
зохион бүтээгч

• 1) Стандартуудыг зохиож хөгжүүлэх, 2) Сургалт 
боловсрол олгох, 3) Баталгаажуулалт олгох зэрэг 
үйл ажиллагаа явуулдаг

• Бид Хатан хааны зарлигаар байгуулагдсан 

ашгийн төлөө бус байгууллага

12/21/2016



BSI-ийн end-to-end шийдэл нь 
“төгс байдлыг дадал болгодог”

Эрсдэлийн менежментийн стандартуудЭрсдэлийн менежментийн стандартууд
Тогтвортой хөгжлийн стандартуудТогтвортой хөгжлийн стандартууд
Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн стандартуудҮйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн стандартууд

10,000 гаруй бие даасан 
экспертүүдтэй хамт BSI нь
дэлхий нийтийн 
стандартуудын хөгжлийг 
манлайлж байна
•Олон нийтийн 

стандартууд - PAS
•Британы стандартууд - BS
• Евро стандартууд - EN
•Олон улсын стандартууд –

ISO

10,000 гаруй бие даасан 
экспертүүдтэй хамт BSI нь
дэлхий нийтийн 
стандартуудын хөгжлийг 
манлайлж байна
•Олон нийтийн 

стандартууд - PAS
•Британы стандартууд - BS
• Евро стандартууд - EN
•Олон улсын стандартууд –

ISO

БоловсруулахБоловсруулах
Бид стандартуудаа 
болон зааваруудаа 
цаасан, PDF, тусгай 
зөвшөөрөл зэрэг 
төрөл бүрээр 
өргөнөөр хуваалцдаг

•Oнлайн 
стандартуудын 
портал

•Сүлжээний тусгай 
зөвшөөрлүүд

Бид стандартуудаа 
болон зааваруудаа 
цаасан, PDF, тусгай 
зөвшөөрөл зэрэг 
төрөл бүрээр 
өргөнөөр хуваалцдаг

•Oнлайн 
стандартуудын 
портал

•Сүлжээний тусгай 
зөвшөөрлүүд

ХуваалцахХуваалцах
Манай сургагч багш 
нар төгс байдлыг 
нэвтрүүлэхэд 
шаардагдах мэдлэг 
чадварыг дамжуулдаг

•Компани дээрх 
сургалтууд

•Олон нийтийн 
сургалтууд

•Дотоод & Ахлах 
аудиторын сургалт

• Зөрүүгийн 
шинжилгээ

• Entropy программ™

Манай сургагч багш 
нар төгс байдлыг 
нэвтрүүлэхэд 
шаардагдах мэдлэг 
чадварыг дамжуулдаг

•Компани дээрх 
сургалтууд

•Олон нийтийн 
сургалтууд

•Дотоод & Ахлах 
аудиторын сургалт

• Зөрүүгийн 
шинжилгээ

• Entropy программ™

НэвтрүүлэхНэвтрүүлэх Манай үнэлгээчид танд 
байгууллагаа хэмжих, 
сайжруулах ба 
итгэлтэйгээр хөгжүүлэх 
шалгарсан арга замуудыг 
өгнө:

• Менежментийн 
тогтолцооны 
баталгаажуулалт

• Gap Analysis

• Магадлан шалгах 
үйлчилгээ

• Ханган нийлүүлэгчийн 
баталгаажуулалт

• 2 дагч талын үнэлгээ

• Өөрийгөө үнэлэх арга 
хэрэгслүүд

• Бүтээгдэхүүний 
баталгаажуулалт

• Kitemark & CE marking

Манай үнэлгээчид танд 
байгууллагаа хэмжих, 
сайжруулах ба 
итгэлтэйгээр хөгжүүлэх 
шалгарсан арга замуудыг 
өгнө:

• Менежментийн 
тогтолцооны 
баталгаажуулалт

• Gap Analysis

• Магадлан шалгах 
үйлчилгээ

• Ханган нийлүүлэгчийн 
баталгаажуулалт

• 2 дагч талын үнэлгээ

• Өөрийгөө үнэлэх арга 
хэрэгслүүд

• Бүтээгдэхүүний 
баталгаажуулалт

• Kitemark & CE marking

ҮнэлэхҮнэлэх
Тасралтгүй 
сайжрахад танд 
шаардагдах мэдлэг 
болон бизнесийн 
арга хэрэгслүүдээр 
бид таныг дэмжих 
болно. 

• Entropy 
программ™

•BSI-ийн 
Excellerator™ 
тайлан

• Supply Chain 
шийдэл

• Six Sigma сургалт

•Бизнесийн 
сайжралтын 
сургалтууд

Тасралтгүй 
сайжрахад танд 
шаардагдах мэдлэг 
болон бизнесийн 
арга хэрэгслүүдээр 
бид таныг дэмжих 
болно. 

• Entropy 
программ™

•BSI-ийн 
Excellerator™ 
тайлан

• Supply Chain 
шийдэл

• Six Sigma сургалт

•Бизнесийн 
сайжралтын 
сургалтууд

ДэмжихДэмжих



Сургалтын хэлбэрүүд

• Нээлттэй семинарууд

• Байгууллага дээрх сургалтууд

• Олон нийтийн сургалтууд

Үндсэн сургалтуудын агуулга

• Стандартыг танилцуулах 
сургалтууд

• Стандартыг хэрэгжүүлэх арга 
техникийн сургалтууд

• Баримт бичгийн сургалтууд

• Дотоод аудиторуудын сургалтууд

• Удирдлагын тогтолцооны ахлах 
аудиторын сургалтууд

• Бусад 

“Дэвшилтэт” сургалтууд

• Клиентийн журамууд дээр 
үндэслэсэн сургалтууд

• Дэлхийн тэргүүлэгч 
байгууллагуудаас туршлага 
судлах сургалтууд:

Сургалтууд 





Нэр хүнд болон эрэлт хэрэгцээний өсөлт

BSI



BSI-ийн зарим 
үйлчлүүлэгчид

12/21/2016



• Хөрөнгийн биржууд дээрх нэр хүнд: дэлхийн томоохон 
хөрөнгийн биржүүд дээр бүртгэлтэй компаниудын 
дийлэнх нь BSI брэндийг баталгаажуулалтандаа 
сонгодог.

– FTSE (Лондон): 75% нь – BSI-ийн баталгаажуулалттай

– Fortune 500 (АНУ): 51% нь – BSI-ийн баталгаажуулалттай 

– Hang Seng (Хонг Конг): 45% нь – BSI-ийн баталгаажуулалттай 

– Nikkei (Япон): 47% нь – BSI-ийн баталгаажуулалттай

• Учир нь хөрөнгө оруулагчид, тендер шалгаруулагчдын 
хувьд BSI нь “хамгийн шилдэг” гэсэн утгатай байдаг

Баталгаажуулалт 



Баталгаажилттай болон баталгаажилтгүй 
компаниудын хувьцааны курсын харьцуулалт

BSI-ийн баталгаажилттай компаниудын хувьцааны 
курсын өсөлтийн харьцуулалт
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Product Specification Standards

BSI-ийн бизнесийг хөгжүүлсэн 100 гаруй жилийн түүх

• 1901 оноос эхлэн 
анхны 
стандартууд 
худалдааг 
хөнгөвчлөх 
зорилгоор 
бүтээгдэхүүний 
тодорхойлолт 
дээр төвлөрсөн 
байлаа

• Дараагийн үеийн стандартууд 
бизнесийн процессууд дээр 
төвлөрсөн:

Чанарын Удирдлага (ISO 9001) 

Мэдээллийн аюулгүй байдал 
(ISO/IEC 27001) 

Байгаль орчны удирдлага 

(ISO 14001)

Эрүүл мэнд & Аюулгүй байдал
(OHSAS 18001)

IT Үйлчилгээний удирдлага

(ISO/IEC 20000-1) 

Бизнесийн үргэлжлэл (ISO 22301)

• BSI-ийн шинэ үеийн стандартууд 
хүмүүсийн зан байдал болон үнэ 
цэнэ дээр төвлөрсөн ба 
байгууллагуудад өөрсдийн бүрэн 
хүчин чадалд хүрч нэр хүндээ 
хамгаалахад тусладаг

• Гол стандартууд:

• Aвлигын эсрэг

• Нийгмийн хариуцлага

• Бизнесийн хамтын ажиллагаа

1901 он 1950 он 2000 он

10

Бүтээгдэхүүний 
стандартууд

Бизнес процессуудын 
стандартууд

Бизнесийн ирээдүйн 
стандартууд



Төлөвлө 

Төлөвлөснөө 
хий Шалга Арга хэмжээ ав

Байг-гын 
орчин

Нөөцүүд

ДэмжлэгТөлөвлөлт Манлайлал 

Төлөвлөлт 
хяналт

Эрсдэл 
боломжууд
тай ажиллах

Манлайлал 
ба үүрэг

Өөрчлөлтийн 
төлөвлөлт

Чанарын 
зорилтууд

Үүрэг роль, 
хариуцлага ба 

эрх мэдэл

Чанарын 
бодлого Чадвар 

Мэдлэг 

Баримтжуулс
ан мэдээлэл

Харилцаа 

Үйл 
ажиллагаа

Гүйцэтгэлийн 
үнэлгээ

Сайжралт 

Бүт-н үйлч-ний 
шаардлагыг 
тодорхойлох

Бүт-н үйлч-ний 
дизайн ба 

хөгжил

Гаднаас хангах 
бүт-н үйлч-

гээний хяналт

Үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ

Хяналт,хэмжи
лт,анализ,

үнэлгээ

Дотоод 
аудит

Удирдлагын 
дүн 

шинжилгээ

Тасралтгүй 
сайжралт

Үл тохирол ба 
залруулах а/х

Байг-гын 
орчинг ойлгох

Сонирхогч 
талуудын 
хүлээлт

Удирдлагын 
тогтолцооны 
хамрах хүрээ

ЧУТ

Үл тохиролын 
хяналт

Бүт-н үйлч-
ний гаргалт



Шинээр юу орсон бэ? 

• Дээд удирдлагын оролцоог илүү онцолсонМанлайлал 

• ‘Эрсдэл дээр суурилсан сэтгэлгээ’-г 
шаардлагуудтай нэгтгэж өгсөн

Эрсдэл 

• Байгууллагын орчин болон Сонирхогч 
талуудын хэрэгцээг онцолсон

Байгууллагын орчин 
(context)

• Чанарын удирдлага одоо байгууллагын 
стратег чиглэлтэй тохирч байхыг онцолсон

Чанар чухал

• Процессын хандлагыг хэвшүүлэхПроцесийн хандлага

• Илүү уян хатан хандлагаБаримтжуулсан мэдээлэл



ISO төслийн төлөвлөгөө

1 2 3 4 5 6

Сургалтууд X

BSI-ийн итгэмжлэгдсэн
зөвлөх үйлчилгээ

Х Х X X X

BSI-ийн баталгаажуулалт Х
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* Гар утас    80308535

* Шуудан undarlaa.battogtokh@bsigroup.com

* Вэбсайт                 www.bsigroup.com/MN-mn/

Холбоо барих
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