
 
 
 

Баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлын шийдвэр 

   Дугаар № 01/19 

 

2019.03.01                                                                                            Улаанбаатар хот       

 
Хуралд оролцсон гишүүд: 
 

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

2. С.Тойвгоо - Нийслэлийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн 
гүйцэтгэх захирал 

3. Я.Батцагаан- Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн хяналтын газрын , 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хяналтын хэлтсийн улсын ахлах байцаагч  

4. Г.Хоролмаа - БОАЖЯ-ны Цэвэр технологи, хөрөнгө оруулалт, 
үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэрэгжилтэн 

5. Г.Батзориг- СХЗГ-ын Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний бодлогын газрын 
ахлах мэргэжилтэн   

6. М.Пүрэвжав -ШУТИС-ийн ҮТС-ийн эрдэмтэн  нарийн бичгийн дарга 
7. Ш.Цэрэндулам /ШӨХТГ-ын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах газрын дарга/ 
8. Д. Д.Болд /ХХААХҮЯ-ны Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэлтсийн ахлах 

мэргэжилтэн/   
 
Хурлын ирц: 89 % 
 
 

Хэлэлцсэн асуудлууд:            
   

№ 
Аж ахуй нэгжийн 

нэр 
Баталгаажуулалтын объектын 

нэр 
Шийдвэрлэсэн нь: 

 

1 
Менежментийн тогтолцооны  стандартыг хэрэгжүүлсэн байгууллагад  

гэрчилгээг олгох, сунгах 

 
1.1 

Монголын 
мэргэшсэн 
нягтлан 
бодогчидын 
институт  

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 

Өвөрхангай 
аймгийн стандарт, 
хэмжилзүйн 
хэлтэс 

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

Чанарын менежментийн 
тогтолцоог 
нэвтрүүлсэнийг 
баталгаажуулсан 
гэрчилгээг 3 жилээр 
сунгах 

2 
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээг олгох, сунгах 

 



2.1 Туушин  ХХК 

 Хэрэглэгчдэд зориулсан 
үйлчилгээ. Зочид буудал, 
ресторан 2, төрөл, баар,  
саун  /шинэ/ 

Тохирлын гэрчилгээг 2 
жилээр олгох 

2.2 Дойче  вурст ХХК 

 Төрөл бүрийн хиам. 8 
төрлийн 29 

  нэрийн бүтээгдэхүүн 
/сунгах/ 

Тохирлын гэрчилгээг 3 
жилээр олгох 

2.3 АПУ  ХХК 
 Архи 3 нэр төрөл  /сунгах/ 
 Шар айраг 2 нэр төрөл 

/сунгах  

Тохирлын гэрчилгээг 3 
жилээр сунгах 

2.4 АПУ дэйри ХХК    14 нэр төрлийн сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүн /сунгах/ 

Тохирлын гэрчилгээг 3 
жилээр сунгах 

2.5 
Жем Интернэйшнл 
ХХК 

 Архи 2 нэр төрөл /сунгах/ 
 Шар айраг 2 нэр төрөл 

/сунгах/ 

Тохирлын гэрчилгээг 3 
жилээр сунгах 

2.6 
Алтанмөнх оргил 
ХХК  

 Хэрэглэгчдэд зориулсан 
үйлчилгээ. Кафе /шинэ/ 

Тохирлын гэрчилгээг 1 
жилээр олгох  

2.7 Мон Илч ХХК   Хүчилтөрөгч /шинэ/ 
Тохирлын гэрчилгээг 3 
жилээр олгох 

2.8 Хүн-Од  ХХК   Нөөшилсөн махан 
бүтээгдэхүүн /сунгах / 

Тохирлын гэрчилгээг 3 
жилээр сунгах  

2.9 Эрчим сүлжээ ХХК   Хянах самбар, дэд өртөө 
/сунгах/ 

Тохирлын гэрчилгээг 3 
жилээр сунгах  

2.10 
Болор-Импекс  
ХХК  

 Төрөл бүрийн хиам. 7 нэр 
төрөл   /шинэ/ 

Тохирлын гэрчилгээг 3 
жилээр олгох 

2.11 

Арвайн үндэс  Цагаан архи: Mongol 
vodko 39%%   /сунгах/  

 Өвөрмөц архи:  Арвай 
38%, Улаанбуудай 39%  
/сунгах/  

Тохирлын гэрчилгээг 3 
жилээр сунгах  

2.12 
Монгол маркет   Үхрийн жигнэсэн мах  

/сунгах/ 
Тохирлын гэрчилгээг 3 
жилээр сунгах  

 
 

 
 
Хянасан: 

     В. Ганзориг                                     /СХЗГ-ын БТБГ-дарга, БЗ дарга /  
 

 
Шийдвэрийн тайлан гаргасан: 

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

 
 

                  
БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГАЗАР. 

 


