
    Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулатын зөвлөлийн хурлын шийдвэр  

Дугаар № 05/19 

 

2019.12.26                                                                                                  Улаанбаатар хот               

Хуралд оролцсон гишүүд: 
 

1. Д.Чимгээ- СХЗГ-ын Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын газрын 
ахлах мэргэжилтэн  

2. Ц.Бурмаа- СХЗГ-ын Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын газрын 
ахлах мэргэжилтэн 

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

4. Г.Хоролмаа- БОАЖЯ-ын Цэвэр технологи, хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн 
хэлтсийн мэргэжилтэн  

 
Хурлын ирц:  80% 
 
Хэлэлцсэн асуудлууд:            
   

№ 
Аж ахуй нэгжийн 
нэр 

Баталгаажуулалтын объектын 
нэр 

Шийдвэрлэсэн нь: 
 

1 
Менежментийн тогтолцооны  стандартыг хэрэгжүүлсэн байгууллагад  
гэрчилгээг олгох, сунгах 

1.1 
Орхон-Уул 
аймгийн СХХ 

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 
Дархан-Уул 
аймгийн Нийгмийн 
даатгалын хэлтэс 

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 
“Ашид үлэмж” ХХК-
ийн  Продент 
шүдний эмнэлэг 

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

Чанарын менежментийн 
тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан 
гэрчилгээг 3 жилээр олгох 

1.4 
АШУҮИСургуулийн 
сувилахуйн 
сургууль ХХК 

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

Чанарын менежментийн 
тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан 
гэрчилгээг 3 жилээр сунгах 

1.5 “Мед импекс Чанарын менежментийн Чанарын менежментийн 



интернэйшнл”ХХК  тогтолцооны MNS ISO 
9001:2016 стандартыг 
хэрэгжүүлсэн  байдалд давтан  
аудит явуулсан тухай 

тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан 
гэрчилгээг 3 жилээр сунгах 

1.6 

Сэлэнгэ аймгийн  
СХХ 

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

Чанарын менежментийн 
тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан 
гэрчилгээг 3 жилээр сунгах 

1.7 
Дархан-Уул 
аймгийн ЗДТГ 

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

Чанарын менежментийн 
тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан 
гэрчилгээг 3 жилээр сунгах 

1.8 
УБТЗ-ын вагон 
ашиглалтын депо  

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн менежментийн 
тогтолцооны MNS ISO 
45001:2018 стандартыг 
хэрэгжүүлсэн  байдалд анхдагч 
аудит явуулсан тухай 

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 
менежментийн тогтолцоог 
нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан  
гэрчилгээг 3 жилээр олгох  

1.9 
“Спирт бал бурам 
” ХХК 

Хүнсний аюулгүй байдлын 
менежментийн тогтолцооны 
MNS ISO 22000:2019 
стандартыг хэрэгжүүлсэн  
байдалд анхдагч  аудит 
явуулсан тухай 

Хүнсний аюулгүй байдлын 
менежментийн тогтолцоог 
нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан 
гэрчилгээг 3 жилээр олгох  

1.10 

Багануурын 
цахилгаан 
механикийн 
үйлдвэр  

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

Чанарын менежментийн 
тогтолцоог нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан 
гэрчилгээг 3 жилээр олгох 

 
 
 
 
Хянасан: 

                 Д.Чимгээ                                      /СХЗГ-ын БТБГ-ын ахлах мэргэжилтэн/  
 

 
Шийдвэрийн тайлан гаргасан: 

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

 
 
 

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР. 


