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BSI. 
 
BSI-ийн түүх 

British Standards Institution – Британийн Стандартын Байгууллага (BSI) нь дэлхийн ууган, домогт, 
хамгийн нэр хүндтэй стандартын байгууллагаар зүй ёсоор тооцогддог.  

100 гаруй жилийн амжилттай хөгжлийн явцад BSI нь стандартуудыг зохиогч төдийгүй 
тэдгээрийн цаашдын сургалт боловсрол болон баталгаажуулалтын дэлхийн хэмжээний 
хөгжлийн хандлагыг тодорхойлогч олон улсын байгууллага болон хөгжсөн юм.  

BSI нь олон улсын стандартын ISO байгууллагыг болон итгэмжлэлийн UKAS байгууллагуудыг 
үүсгэн байгуулагч нь ба эдгээр байгууллагуудын хөгжилд BSI-ийн гүйцэтгэсэн үүрэг роль болон 
оруулсан хувь нэмрийг үнэлж баршгүй юм.  

Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд BSI нь өөрийн нэр дор АНУ-ын KPMG болон First Advantage Co., 
Германы Eurocat болон NIZ Cert, Австралийн Benchmark Cerification, Британы Germanisher Lloyd 
(GLSC) зэрэг компаниудын баталгаажуулалтын бизнесийг нэгтгэснээр өөрийн байр суурийг 
хэмжээлшгүй бэхжүүлсэн юм. 

BSI-ийн үйлчилгээ 

BSI нь байгууллагуудын тогтвортой байдлыг дээшлүүлэх салбарт төрөл бүрийн үйлчилгээ 
үзүүлдэг. Эдгээр нь дэлхийн шилдэг практикуудыг нэгтгэж стандартуудыг боловсруулж 
хэрэгжүүлдэгтэй холбоотой. Тухалбал: 

• Байгууллагын, салбарын, үндэсний болон олон улсын стандартуудыг боловсруулдаг 
• Удирдлагын тогтолцооны аудит болон баталгаажуулалт хийдэг 
• Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээний туршилт болон баталгаажуулалт 
• Эрсдэлийн тохирол ба удирдлагыг хангах 
• Сургалтуудыг оролцуулсан боловсролын үйл ажиллагаа 

BSI нь Хатан хааны зарлигаар байгуулагдсан ашгийн төлөө бус байгааллагын хувьд өөрийн 
шийдвэрүүдэд гадны аливаа нөлөөллөөс ангид хараат бус байдлыг эрхэмлэдэг. Тиймээс, BSI-
ийн баталгаажуулалтыг дэлхий нийтээрээ онцгойлон эрхэмлэж хүлээн авдаг болохыг эдийн 
засгийн статистик мэдээлэл болон бидний клиент байгууллагуудын хөрөнгийн биржууд дээрх 
рейтинг баталж байдаг. 

 
BSI-ийн зах зээл 

BSI нь өөрийн салбартаа дээд зэрэглэлийн буюу premium class ангилалд ордог хэдий ч үнэ ба 
чанарын дээд зэргийн тохиролыг хангадаг. Энэ цагт BSI нь дэлхийн хамгийн хурдацтай хөгжиж 
яваа стандартын болон баталгаажуулалтын байгууллага ба 175 орны 90 000 гаруй байгууллагад 
premium class ангилалын ашгийн төлөө бус үнэтэй үйлчилгээ үзүүлж байна.  
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Бизнесийн ертөнц дэхь нэр хүнд 

BSI нь ажил хэрэгч хүрээлэлд онцгой нэр хүндтэй юм. Тухайлбал, хөрөнгийн зах зээлүүдийн 
статистикаас харахад FTSE (Лондон)-ийн хөрөнгийн биржийн индексд ордог байгууллагуудын 
75%, Fortune 500 (АНУ)-ийн шилдэг компаниудын 51%, Hang Seng (Гонконг)-ийн 45%, Nikkei 
(Япон)-ийн 47% нь BSI-аар баталгаажуулсан байдаг.  

BSI-аар үйлчлүүлдэг байгууллагуудын үнэт цаасны өсөлт мэдэгдэхүйц хурдацтай явагддаг ба 
хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь (ROI, ROS, ROA) зах зээлийн дундажаас давсан үзүүлэлттэй 
байдагийг судалгаагаар тогтоосон байдаг.  

Сүүлийн жилүүдэд BSI нь жил бүр дараалан Британийн дэлхийн хэмжээний супер брэндээр 
тогтвортой шалгарсаар байна. 

Мэргэжлийн хүрээлэл дэхь нэр хүнд 

BSI бусад баталгаажуулалтын байгууллагуудаас ялгарах бас нэгэн онцлог нь BSI нь 
стандартуудыг боловсруулж гаргадаг ба тэдгээрийг олон улсын түвшинд хөгжүүлдэг гагцхүү 
байгааллага байгаа. ISO байгууллагын 190 техникийн хороо болон өөрийн 1204 хороодын үйл 
ажиллагааг BSI удирдан явуулдаг ба өдгөө 35,000 гаруй стандартуудыг гаргаснаар өнөөдөр 
дэлхий нийтэд өргөнөөр хэрэглэгдэж байна.  

BSI-д эхлэлээ тавьсан зарим түгээмэл стандартаас дурьдвал: 

• BS 5750:1979 – өнөөгийн ISO 9001 | Чанарын удирдлага 
• BS 7750:1992 – өнөөгийн ISO 14001 | Байгаль орчны хамгаалал 
• BS PAS 220:2008 – өнөөгийн ISO / FSSC 22000 | Хүнсний аюулгүй байдал 
• BS 8800:1996 – өнөөгийн ISO 45001 | Ажлын байрны эрүүл мэнд ба аюулгүй байдал 
• BS 7799-1:1995 – өнөөгийн ISO 27001 | Мэдээллийн аюулгүй байдал 
• BS 15000:2000 – өнөөгийн ISO 20000 | Мэдээллийн Технологийн үйлчилгээний удирдлага 
• BS 16001:2009 – өнөөгийн ISO 50001 | Эрчим хүчний хэмнэлтийн удирдлага 
• BS 25999:2007 – өнөөгийн ISO 22301 | Бизнесийн тасалдлаас хамгаалах удирдлага 
• BS PAS 55:2008 – өнөөгийн ISO 55000 | Хөрөнгийн удирдлага 

 

Клиент байгууллагуудын амжилтанд нөлөөлөх байдал 

BSI-ийн үйлчилгээг авахыг дэлхий даяар олон арван мянган амжилттай байгууллагууд 
эрхэмлэдэг. Тэдний заримаас дурьдвал: 

BMW, DuPont, Exxon Mobil, BP, Shall, Pfizer, Motorola, Boeing, Cisco, WalMart, Dell, HP, Johnson & 
Johnson, Microsoft, Philips, Siemens, GE, GM, Ford, Alcoa, Boeing, BAE Systems, HSBC, American 
Express, Citi, Barclays, Yahoo, Hitachi, Astra Zeneca, Cable & Wireless, Centrica, Cadbury, LG, 
Vodafon, Electrica, Rolls Royсe, Sony, Ricoh, Sharp, Pioneer, Toyota, Honda, Mercedes Benz, 
Mitsubishi, Samsung, Sanyo, Fujitsu, Carlsberg, Heineken, Diageo, British Pub Association, UEFA, 
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KPMG, PwC, Deloitte, Saudi Aramco, Exxon Mobil, British Petroleum, Royal Dutch Shell, Chevron, 
Kuwait Petroleum, Qatar Petroleum, Total зэрэг олон байгууллага байдаг. 

BSI нь Монгол улсад 2016 оноос 4 дэхь жилдээ ажиллаж байгаа ба энэ хугацаанд олон улсын 
стандартуудын цаг үеийн сургалт боловсрол, зөвлөгөө болон баталгаажилтын шаардагдах 
үйлчилгээг MCS International, Grape City, QPay, Premium Group, Монголын Ипотекийн Корпорац, 
Алтан жолоо Групп болон барилга, аялал жуулчлал, ачаа тээвэр логистик, даатгал, мах махан 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл зэрэг олон салбарын байгууллагуудыг дэлхийн түвшинд өрсөлдөх 
чадвартай олон улсын байгууллага болоход нь бүх талын дэмжлэг туслалцаа үзүүлж байна. 
 

Ил тод байдал  

BSI-ийн ялгарах бас нэг онцлог нь клиенттэй харилцах ил тод байдал юм. Дэлхийн аль ч өнцөг 
буланд хоногийн аль ч цагт таны ажил хэргийн түншүүд таны гэрчилгээ хүчин төгөлдөр болохыг 
шалгах боломжтой. Энэ мэдээллийг манай аль ч вэб хуудсанд байдаг олон улсын мэдээллийн 
сангаас харж болно. Ил тод байдал нь таны хэрэглэгч байгууллага, даатгалын компани, хөрөнгө 
оруулагч байгууллага, үнэлгээний байгууллага зэрэгт болон тендерт оролцоход онцгой үнэ 
цэнэтэй юм. Холбоос линк нь: www.bsigroup.com/en/Assessment-and-certification-services/Client-
directory  
 

Нэр хүнд болон статус 

BSI-д ажилласнаар та мэргэжлийн шилдэг туршлагыг эзэмших ба өөрийн мэргэшлийн түвшинг 
BSI-ийн олон улсын мэргэжлийн сургалтын Академийн онлайн сургалт боловсрол, хөгжлийн 
тусгай хөтөлбөрүүдээр тасралтгүй дээшлүүлэх үүрэгтэй байдагийн зэрэгцээ баталгаажуулалтын 
экспертүүдийн хүрээлэлд байнга хөгжүүлж байдаг.  
 

Хамтран ажилладаг зөвлөхүүдийн сүлжээ 

BSI нь хараат бус байдлыг хангахаар итгэмжлэлийн байгууллагуудтай зөвшилцсөн олон улсын 
АСР (Associate Consultant Programme) буюу Хамтран Ажиллах Зөвлөхийн Хөтөлбөрийн хүрээнд 
тэдгээрийн ур чадварыг байнга ханган хөгжүүлдэг. Ингэснээр бидний үйлчлүүлэгчид 
удирдлагын стандартчилсан тогтолцоог бий болгох, баталгаажуулах болон хөгжүүлэх бүтэн 
мөчлөгийн хүрээнд бүгдийг хамарсан чанартай, харилцан уялдаатай цогц үйлчилгээ авах 
боломжтой байдаг.  
 
Монгол дахь бидний үйл ажиллагаа 
BSI нь олон улсын стандартын байгууллагынхаа хувьд Монгол улсын засгийн газартай хамтран 
2014 – 2017 онуудад “Монгол Улсын стандартын тогтолцоог боловсронгуй болгох” SMMSS 
төслийн хүрээнд Монгол улсын Стандартчилал хэмжил зүйн газрын чадавхийг бэхжүүлэхэд 
туслалцаа үзүүлсэн.  
Нөгөөтэйгүүр, баталгаажуулалтын байгууллагынхаа хувьд BSI нь Монгол улсын төрийн 
байгууллагууд, хувийн сектор болон бусад байгууллагуудад олон улсын менежментийн 
стандартуудыг нэвтрүүлэн баталгаажуулахад хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна.  
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