
                 МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 

ХУРЛЫН ШИЙДВЭР 

 

2019.10.18                                                                                                    Дугаар № 04/19  

Хуралд оролцсон гишүүд: 
 

1. В.Ганзориг- СХЗГ-ын Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын газрын 
дарга, Баталгаажуулалтын зөвлөлийн дарга  

2. Д.Болд-/ХХААХҮЯ-ны Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн 
ахлах мэргэжилтэн/   

3. Д.Даш-Янжмаа СХЗГ-ын Стратегийн бодлого, төлөвлөлт, дотоод аудитын 
газрын ахлах мэргэжилтэн/  

 
 
Хурлын ирц:  60% 
 
Хэлэлцсэн асуудлууд:            
   

№ 
Аж ахуй нэгжийн 
нэр 

Баталгаажуулалтын объектын 
нэр 

Шийдвэрлэсэн нь: 
 

1 
Менежментийн тогтолцооны  стандартыг хэрэгжүүлсэн байгууллагад  
гэрчилгээг олгох, сунгах 

1.1 
Нийслэлийн өргөө 
амаржих газар  

Чанарын менежментийн 
тогтолцооны MNS ISO 
9001:2016 стандартыг 
хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч 
аудит явуулсан тухай 

Чанарын менежментийн 
тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан 
гэрчилгээг 3 жилээр олгох  

1.2 
Нийслэлийн хүрээ 
амаржих газар  

Чанарын менежментийн 
тогтолцооны MNS ISO 
9001:2016 стандартыг 
хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч 
аудит явуулсан тухай 

Чанарын менежментийн 
тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан 
гэрчилгээг 3 жилээр олгох 

1.3 “Топаз” эмнэлэг  

Чанарын менежментийн 
тогтолцооны MNS ISO 
9001:2016 стандартыг 
хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч 
аудит явуулсан тухай 

Чанарын менежментийн 
тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан 
гэрчилгээг 2 жилээр олгох 

1.4 “Батс-Өргөө” ХХК 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын  
менежментийн тогтолцооны 
MNS OHSAS 18001 :2012 
стандартыг хэрэгжүүлсэн  
байдалд анхдагч  аудит 
явуулсан тухай 

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдлын менежментийн 
тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан 
гэрчилгээг 2 жилээр олгох 

1.5 “Милко” ХХК  Хүнсний аюулгүй байдлын Хүнсний аюулгүй байдлын 



удирдлагын тогтолцооны MNS 
ISO 22000:2005 стандартыг 
хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч 
аудит явуулсан тухай 

удирдлагын тогтолцоог 
нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан 
гэрчилгээг 2021 оны 06 
сарын 18-ныг хүртэл  олгох

1.6 
“Баянгол зочид 
буудал” ХК  

Чанарын менежментийн 
тогтолцооны MNS ISO 
9001:2016 стандартыг 
хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч 
аудит явуулсан тухай 

Чанарын менежментийн 
тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан 
гэрчилгээг 3 жилээр олгох 

1.7 
“Практикал 
даатгал” ХХК  

Чанарын менежментийн 
тогтолцооны MNS ISO 
9001:2016 стандартыг 
хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч 
аудит явуулсан тухай (хүрээ 
өргөтгөх 11 салбар) 

Чанарын менежментийн 
тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан 
гэрчилгээг 11 салбарт 2020 
оны 09 сар хүртэл олгох 

1.8 
“Эм жэй партнерс” 
ХХК  

Хүнсний аюулгүй байдлын 
удирдлагын тогтолцооны MNS 
ISO 22000:2005 стандартыг 
хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч 
аудит явуулсан тухай 

Хүнсний аюулгүй байдлын 
удирдлагын тогтолцоог 
нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан 
гэрчилгээг 2021 оны 06 
сарын 18-ныг хүртэл  олгох

1.9 “Лю да ди” ХХК 

Эгзэгтэй цэгийн аюултай 
байдлыг шинжлэн хянах 
тогтолцооны MNS 5998:2009 
стандартыг хэрэгжүүлсэн 
байдалд анхдагч аудит 
явуулсан тухай   

Эгзэгтэй цэгийн аюултай 
байдлыг шинжлэн хянах 
тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан 
гэрчилгээг 2 жилээр олгох 

 
 
 
 
Хянасан: 
                 В.Ганзориг                                       /СХЗГ-ын Баталгаажуулалтын 

                                                                              зөвлөлийн дарга / 
 

 
Шийдвэрийн тайлан гаргасан: 

С.Алтанцэцэг                                   /СХЗГ-ын Баталгаажуулалтын 
                                                              зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга / 

 
 
 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР. 


