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BSI – cтандартуудыг зохиогч

стандартын байгууллага

Британийн Стандартын Байгууллага – BSI

• 1901 онд Лондонд байгуулагдсан

•Дэлхийн хамгийн анхны стандартын байгууллага

• Стандартуудыг зохиогч, тухайлбал ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, ISO / FSSC 22000 зэрэг 

•Олон улсын стандартын байгууллага ISO-г 1947 онд 
үндэслэн байгуулагч

• Хатан хааны зарлигаар байгуулагдсан 

ашгийн төлөө бус байгууллага

Монгол дахь үйл ажиллагаа:

1) Стандартуудыг зохиож хөгжүүлэх, 

2) Сургалт боловсрол олгох, 

3) Зөвлөх үйлчилгээ

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

1. Эрсдэлийн менежмент

2. Тогтвортой хөгжил

3. Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн тасралтгүй сайжралт

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

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

•Oнлайн стандартуудын 
портал

•Сүлжээний тусгай 
зөвшөөрлүүд

Хуваалцах
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™

Нэвтрүүлэх
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

Үнэлэх

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

Дэмжих

Үр дүн:
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BSI-ийн (www.bsigroup.com/mn-mn/) 
гэрчилгээний нэр хүнд:

• Английн цог жавхлант Хатан хааны тэмдэг 
(Хатан хааны үүсгэн байгуулсан компани)

• Компаний лого
• BSI-ийн www.bsigroup.com итгэмжлэлийн 

тэмдэг
• Олон улсын итгэмжлэлийн IAF (International 

Accreditation Forum www.iaf.nu) 
байгууллагын тэмдэг

• Америкийн ANAB-ын www.anab.org
итгэмжлэлийн тэмдэг

• Английн UKAS-ийн www.ukas.com
итгэмжлэлийн тэмдэг

• Итгэмжлэлийн байгууллагуудын сайт дээр 
Таны компаний авсан гэрчилгээний 
бүртгэлийг аливаа сонирхогч талууд харах 
интернет линк

BSI нь нэртэй хяналтын байгууллагуудад туслалцаа үзүүлдэг:

Ижил төрлийн байгууллагуудаас 
хамгийн шилдэг нь

•Lloyd’s Register

•Bureau Veritas

•SGS

•DNV

•TUVs

• Intertek

• Inspectorate

•Germanischer Lloyd

BSI нь дэлхийн:
• 175 оронд 
• 90 гаруй мянган үйлчлүүлэгчидтэй

http://www.bsigroup.com/mn-mn/
http://www.bsigroup.com/
http://www.iaf.nu/
http://www.anab.org/
http://www.ukas.com/
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• Дэлхийн томоохон хөрөнгийн биржүүд дээр бүртгэлтэй 
компаниудын дийлэнх нь BSI брэндийг 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 шалгаруулагчид, 
хэрэглэгчдийн хувьд BSI нь “хамгийн шилдэг” гэсэн 
утгатай байдаг

Хөрөнгийн биржууд дээрх онцгой нэр хүнд

Баталгаажилттай болон баталгаажилтгүй 
компаниудын хувьцааны курсын харьцуулалт

BSI-ийн баталгаажилттай компаниудын хувьцааны 
курсын өсөлтийн харьцуулалт
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Олон улсын  
үйлчлүүлэгчидээс
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* Гар утас    80308535

* Шуудан undarlaa.battogtokh@bsigroup.com

* Вэбсайт                 www.bsigroup.com

Холбоо барих

Royal Charter Company

mailto:undarlaa.battogtokh@bsigroup.com

