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ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН  

МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО (IS0 22000)-НЫ  

ИТГЭМЖЛЭЛИЙН АРГА ЗҮЙН ЗААВАР 

 

1. ЗОРИЛГО 

Энэхүү арга зүйн заавар нь Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо /ХАБМТ/ 

(ISO 22000:2005)-ны баталгаажуулалт гүйцэтгэдэг байгууллагуудыг итгэмжлэхэд 

шаардлагатай хэм хэмжээг тодорхойлно.  

Итгэмжлэлийн үйл ажиллагааны журмуудыг  Итгэмжлэлийн үйл явцын журам (P701), энэхүү 

арга зүйн заавруудтай уялдуулан хамтад нь хэрэглэнэ. 

2. ХАМРАХ ХҮРЭЭ 

Энэхүү арга зүйн заавар нь ХАБМТ (ISO 22000:2005), стандартын хүрээнд 

баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудыг итгэмжлэх үйл явцыг хамарна. 

3. ХҮСЭЛТ ГАРГАХ 

3.1 ХАБМТ (ISO 22000:2005) стандартын хүрээнд баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа 

явуулдаг байгууллагууд итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргахаас өмнө доорх нөхцлүүдийг хангасан 

байх ѐстой 

- ХАБМТ (ISO 22000:2005) стандартын баталгаажуулалттай холбогдох дэд бүтцийн 

бүх шаардлагуудыг хангасан байх 

- Хүсэлт гаргасан төрөл бүрт хамгийн багадаа  нэг баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа 

явуулдаг байх 

- ХАБМТ (ISO 22000:2005) стандартын үнэлгээний үйл ажиллагааны менежменттэй 

холбоотой үндсэн дүрмүүдийг тодорхойлох, 

- Дээрх зүйлсээс гадна “Итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргахад шаардлагатай баримт бичгүүд” 

жагсаалтад багтсан бүх баримт бичгүүдийг хүлээлгэн өгнө. 

3.2 Тухайн байгууллага чанарын удирдлагын болон/эсвэл байгаль орчны удирдлагын 

тогтолцооны чиглэлээр итгэмжлэлийн байгууллагаар (MNAS)-р итгэмжлүүлэх бол 

үнэлгээний төлөвлөгөөг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ: 

 Хэрэв хүсэлт гаргасан хүрээ нь 7 хүртэл төрөлтэй бол оффис үнэлгээг хамгийн 

багадаа 2 хүн/өдөр хийнэ. Хэрэв хүсэлт гаргасан хүрээ нь 7-с дээш төрөлтэй бол 

оффис үнэлгээг хамгийн багадаа 3 хүн/өдөр хийнэ. Мөн хүсэлт гаргасан хүрээний 

дагуу Хавсралт В-д өгөгдсөн бүлгүүдэд багтах төрлүүдээс хамгийн багадаа 1 төрөлд 

гэрчлэх аудитыг хийнэ. Магадлах шалгалт эсвэл давтан үнэлгээний үеэр (хэрэв 

баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн хүрээнд багтсан бол) 2-р бүлэгт 
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хамгийн багадаа 1 гэрчлэх аудит хийх бөгөөд итгэмжлэлийн мөчлөгийн туршид бусад 

бүлэг тус бүрт хамгийн багадаа 1 гэрчлэх аудит хийнэ. 

Давтан итгэмжлэлийн үнэлгээний хувьд баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн 

хүрээний бүлгүүдийн хамгийн багадаа 25%-д гэрчлэх аудитыг дахин хийнэ.  

3.3 Тухайн байгууллага Чанарын болон/эсвэл Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны 

чиглэлээр итгэмжлэлийн байгууллага (MNAS)-р итгэмжлүүлж байгаагүй тохиолдолд 

үнэлгээний төлөвлөгөөг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ 

 Хэрэв хүсэлт гаргасан хүрээ нь 7 хүртэл төрөлтэй бол оффис үнэлгээг хамгийн 

багадаа 4 хүн/өдөр хийнэ. Хэрэв хүсэлт гаргасан хамрах хүрээ нь 7-с дээш төрөлтэй 

бол оффис үнэлгээг хамгийн багадаа 5 хүн/өдөр хийнэ 

Анхны итгэмжлэлийн үнэлгээний үеэр 1-р болон 2-р шатны аудитын хоѐуланд нь дор хаяж 

нэг гэрчлэх үнэлгээ хийнэ. 

3.4 ISO 22000 стандартын дагуу хамрах хүрээгээ өргөтгөх хүсэлт гаргасан тохиолдолд 

оффис үнэлгээг хамгийн багадаа 1 өдөр 1 үнэлгээний мэргэжилтэн гүйцэтгэнэ. Өргөтгөх 

хүсэлт гаргасан хамрах хүрээний бүлэг бүрийг багадаа 1 төрөлд гэрчлэх үнэлгээг хийнэ. 

4. ISO 22000 СТАНДАРТЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД  

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛТНУУДЫГ ТОМИЛОХ ШАЛГУУР 

4.1 Баталгаажуулалтын байгууллага үйл ажиллагаа явуулах төрөл бүрийн салбаруудаа 

тодорхойлох ѐстой. Баталгаажуулалтын байгууллага нь ISO 22000-н баталгаажуулалтын үйл 

ажиллагаандаа зохих ур чадвартай, зохих тооны ажилтнуудыг ажиллуулна. 

Баталгаажуулалтын байгууллага нь итгэмжлүүлэхээр хүсэлт гаргасан төрөл тус бүрт хамгийн 

багадаа нэг салбарт ажиллах туршлагатай тэргүүлэх аудитор/аудитор байна. 

4.2 ХАБМТ-ны аудитор НАССР, PRP (Угтвар нөхцлийн хөтөлбөр)-ийн хэрэглээнд 

шаардсаны дагуу ур чадвараа нотлон харуулна. Ингэхдээ дараах шаардлагыг хангасан байна: 

- НАССР-н зарчмыг ойлгосон байх 

- PRP-н талаар шаардлагатай мэдээлэлтэй байх  

- Хүнсний аюулгүй байдлын аюулуудыг тодорхойлох 

- Хүнсний аюулгүй байдлын аюулын менежмент, хэрэгжилт, шийдвэр гаргалт, эгзэгтэй 

цэгийн  хяналт, хяналтын хэмжлийн аргачлалд үнэлгээ хийх 

- Хүнсний нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээтэй холбоотой хүнсний аюулгүй байдлын 

болзошгүй аюулыг үнэлэх чадвартай байх  

- RPR-н зааварчилгаа, аргуудыг сонгох, хэрэглэхтэй холбогдох PRP-үүдийг үнэлэх 

чадвартай байх 

- ХАБМТ-ны үнэлгээг зөв удирдахын тулд хүнсний аюулгүй байдалтай холбогдох 
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хууль, журмуудын талаар хангалттай мэдээлэлтэй байх 

- Үнэлүүлэх гэж буй үйл ажиллагааны ашиглалт, ж урам,  үйлдвэрлэлийн талаар 

хангалттай мэдээлэлтэй байх 

- ХАБМТ-ны шаардлагуудын талаар мэдээлэлтэй байх 

4.3 Баталгаажуулалтын байгууллагын ХАБМТ-ны аудитор  нь НАССР, PRP болон бусад 

хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлээр сургалтад хамрагдсан бөгөөд НАССР-н хэрэглээнд 

шаардлагатай ур чадвартай эсэхийг нягтална. Эдгээр сургалтын хөтөлбөрүүдийг холбогдох 

үйлдвэрлэлийн салбар (тухайн салбарын удирдлага) эсвэл оролцогч талууд (жишээ нь: төрийн 

байгууллагууд, их сургуулиуд, төрийн бус байгууллагууд) хүлээн зөвшөөрсөн байна. Мөн 

сургалтанд хамрагдсан нотлох бүх бүртгэлийг (сургалтын тэмдэглэл г.м) итгэмжлэлийн 

үнэлгээний мэргэжилтнүүдэд хүлээлгэн өгнө. 

4.4 Баталгаажуулалтын байгууллага нь аудитор бүрийг шаардлагатай сургалтанд хамруулж, 

хүнсний сүлжээний үйл ажиллагааны хангалттай туршлагатай болгоход анхаарч ажиллана. 

Тухайн бүртгэлд аудиторуудыг болзошгүй аюул, PRP, бүтээгдэхүүн, боловсруулалт, түүхий 

эд материалын талаар хангалттай мэдээлэлтэйг нотлох баримтыг хавсаргана. 

4.5 Аудитор бүр хүнсний үйлдвэрлэлтэй холбогдох чиглэлээр, ХАБМТ-ны үйл ажиллагаа 

явуулах гэж буй салбараар их, дээд сургууль төгссөн байна: 

- Хүнсний үйлдвэрлэл: Хүнсний микробиологи, хүнсний үндсэн боловсруулалт, 

хүнсний хими 

- Хөдөө аж ахуй: Хөдөө аж ахуйн инженерчлэлийн хүнстэй холбогдох салбарууд 

- Мал эмнэлэг: Мал аж ахуй 

- Ерөнхий хими, биологи: Хүнсний хими, биохими, микробиологи 

- Савлагаа/Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин тоноглол: холбогдох салбарт 

зөвлөх/мэргэшсэн инженер байх  

4.6 Дээр дурьдсаны дагуу аудиторууд нь  их, дээд сургуулийг доорх мэргэжлүүдээр төгссөн 

байна: 

- Хүнсний инженерчлэл, хүнсний оператор, хүнсний техникч, хүнсний технологич, мал 

эмнэлгийн албар, хими (химич), биологи (биологич), Хөдөө аж ахуйн салбарын 

холбогдох мэргэжлүүд, Инженерчлэл,  Усны инженерчлэлийн салбарын холбогдох 

мэргэжлүүд 

4.7 Аудитор, техникийн шинжээч нь Хавсралт А-д заасан хамрах хүрээнд багадаа 5 жил 

ажилласан туршлагатай байх бөгөөд холбогдох нотлох баримтыг хүлээлгэн өгнө (нийгмийн 

даатгал, тэтгэвэрийн сан, компаний лавлагаа г.м). Ажлын туршлага нь үйл ажиллагааны 

салбартай холбоотой байна. Мөн 5 жилийн ажлын туршлагын 2 жил нь ХАБМТ эсвэл 
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хүнсний үйлдвэрлэлийн салбар дахь чанарын менежментийн тогтолцооны үйл ажиллагаатай 

холбогдсон байх ѐстой. 

4.8 Баталгаажуулалтын байгууллага дээрх шаардлагыг хангасан ажилтнуудаа холбогдох 

албан тушаалд томилж болно. Итгэмжлэлийн үнэлгээний үеэр баталгаажуулалтын 

байгууллагын аудитор, техникийн шинжээчид нээлт, хаалтын бүх хуралд оролцоно. 

Итгэмжлэлийн байгууллага (MNAS)-ын үнэлгээний баг шаардлагатай гэж үзвэл аудитор, 

техникийн шинжээчидтэй ярилцлага хийж болно. 

5. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛ ЯВЦ 

5.1 Аудитын угацааг ISO/TS 22003 стандартын Хавсралт В-д заасны дагуу тогтооно. 

5.2 Хэд хэдэн газар үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагад аудит хийх хугацааг ISO/TS 22003 

стандартын 9.1.5.1-9.1.5.4-д заасны дагуу тогтооно. 

5.3 Анхдагч баталгаажуулалтын аудит: Баталгаажуулалтын анхдагч аудитыг 2 шаттайгаар 

гүйцэтгэнэ. (ISO/TS 22003 стандартын: 9.2-р заалтыг үзнэ үү) 

 1-р шатны аудит: ISO/IEC 17021:2011-ийн 9.2.1-д заасан шаардлагын дагуу 1-р шатны 

аудитын төлөвлөгөөг бэлтгэнэ. Аудитын баг ХАБМТ-ны 1-р шатны аудитыг газар 

дээр нь гүйцэтгэнэ. 

 1-р шатны аудитын  үеэр доор дурьдсан зүйлсд ерөнхий хяналт тавьж ажиллана. 

a. 2-р шатны аудит хийлгэх хүсэлт гаргасан компанид газар дээрх аудитыг 

бэлтгэх зорилгоор хийх. 

b. Тухайн компани ХАБМТ-н холбогдох стандартуудын шаардлагыг хангаж 

байгаа эсэхийг компаний баримт бичигт хяналт хийж үнэлэх. Шаардлагатай 

хүчин зүйлс, зорилт, үйл явц, үйл ажиллагаанууд нь холбогдох стандартуудтай 

нийцэж байгаа эсэхийг үнэлэх. 

c. Доор дурьдсан зүйлсийг ХАБМТ-н хүрээний талаар хэрэгцээт мэдээллийг 

цуглуулах замаар хянана; 

- Аюулын задлан шинжилгээний менежментийн тухай мэдээлэл 

- Аюулын задлан шинжилгээ, боломжит алхмуудын арга зүйн 

тодорхойлолт 

- НАССР болон PRP (Угтвар нөхцлийн хөтөлбөр) 

- Компаний газар/газруудын тухай мэдээлэл, явагдаж буй үйл 

ажиллагааны тухай үндсэн мэдээлэл 

- Холбогдох хууль тогтоомж, дүрмийн чадамж, үнэлгээ  

- Холбогдох эрсдлүүд 

- Компаний хүсэлт гаргасан хүрээн дэх хүрээлэн буй орчин, чанарын 
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хүчин зүйлс 

d. 2-р шатны аудитыг  нарийвчилсан хэлэлцээр 

e. Чухал байж болзошгүй хүчин зүйлс, газар дээрх үйл ажиллагаа, ялангуяа 

компаний ХАБМТ-ны талаар ойлголттой болох, ингэснээр 2-р шатны үнэлгээг 

төлөвлөх 

f. Менежмент, дотоод аудитын гүйцэтгэлийн хяналтанд үнэлгээ хийснээр тухайн 

компани 2-р шатны үнэлгээнд бэлэн эсэхийг хянах 

g. Компаний PRP нь гүйцэтгэсэн ажил, эрх зүйн шаардлага, зохицуулалтын дагуу 

тодорхойлогдсон эсэхийг хянах 

h. Компаний ХАБМТ нь хүний аюулгүй байдлын аюулыг тодорхойлход 

хангалттай үйл явцтай эсэхийг хянах 

i. Компаний ХАБМТ болон хүнсний аюулгүй байдлын дүрэм хоорондын 

тохирлыг хянах 

j. ХАБМТ-ны бодлогын мэдээлэл, түүний хэрэглээ 

k. Хүчин төгөлдөр байдал, батламж, боловсронгуй болгох дүрмүүд нь ХАБМТ-

ны стандартын шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг хянах 

l. 2-р шатны үнэлгээнд бэлтгэх зорилгоор компаний нэмэлт баримт бичгүүдийг 

хянах 

Компани 1-р шатны үнэлгээний үндсэн шаардлагуудыг хангаж байгаа нь батлагдвал 2-р 

шатны аудитыг эхлүүлж болно. 

- 2-р шатны аудит: Компани 1-р шатны үнэлгээний үндсэн шаардлагуудыг хангаж 

байгаа нь батлагдвал 2-р шатны аудитыг ISO IEC 17021:2011 стандартын дагуу 

төлөвлөнө. 

5.4 Баталгаажуулалтын байгууллага аудитын дараа тайлан бэлтгэхтэй холбогдсон журамтай 

байна. 1-р шатны аудитын тайланд доорх зүйлсийг тусгасан байна: 

 Компаний ХАБМТ-ны тухай мэдээлэл 

 Компаний үндсэн гүйцэтгэлийн тухай мэдээлэл, чухал хүчин зүйлсийн шинжилгээ 

 Компани 2-р шатны үнэлгээнд бэлэн эсэх тухай аудит.  

2-р шатны аудитын тайлан доорх зүйлсийг тусгасан байна: 

 Аудит хийлгэж буй үйлчлүүлэгчийн тухай мэдээлэл 

 Аудит хийлгэж буй үйлчлүүлэгчийн төлөөлөгчийн тухай мэдээлэл 

 Аудитын багийн тухай мэдээлэл 

 Аудитын зорилтууд 

 Аудитын хамрах хүрээ, үйл ажиллагааны нэгж, үйлц явц 
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 Аудитын  шалгуур 

 ХАБМТ-ны стандартаас ашигласан зүйлс 

 Компаний PRP-с ашигласан зүйлс 

 Газар дээрх үнэлгээний байршил, огноо 

 Аудитаар  илрүүлсэн зүйлс (компаний давуу талууд мөн багтана) 

5.5 Төлөвлөгөөт бус гэрчлэх үнэлгээг дараах тохиолдолд хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд; 

5.5.1 Магадлан шалгалт буюу MNAS-аар итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллагын 

давтан итгэмжлэлийн үнэлгээ бүрт; office үнэлгээний турш эсвэл өмнө, MNAS үнэлгээний 

баг баталгаажуулалтын байгууллагаас олгосон гэрчилгээний тоотой пропорционалиар 

гэрчилгээжсэн үйлчлүүлэгчийн тоог сонгоно. Төлөвлөгөөт бус үнэлгээнд гэрчилгээжсэн 

үйлчлүүлэгч нь баталгаажуулалтын байгууллагын эрх бүхий хүнтэй (Ерөнхий захирал, 

компаний захирал, удирдлагын төлөөлөгч, төлөвлөгөөний мэргэжилтэн буюу 

баталгаажуулалтын газар гэх мэт) айлчилна. Шалгалт болон тодорхойлолтыг  эдгээр 

компаниуд баталгаажуулалтын байгууллагаас хийсэн   итгэмжлэлийн журам, түүний үр 

ашигтай байдалд үнэлгээний нийцтэй байдлыг тодорхойлохын тулд хийж гүйцэтгэнэ. Эдгээр 

ажлын үр дүнд үнэлгээний баг баталгаажуулалтын байгууллагаас томилсон эрх бүхий хүнтэй 

уулзалт хийнэ. Энэхүү уулзалтанд, хэрэв холбогдох стандарт буюу баталгаажуулалтын 

байгууллагын журамд нийцсэн талаар аливаа нэг үл тохирол байх тохиолдолд үл тохиролоос 

хамаарч үнэлгээний баг нь итгэмжлэлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох, цуцлах арга 

хэмжээний тухай MNAS-т зөвлөмжийг ирүүлсэн байх талаар эрх бүхий хүнд мэдэгдэнэ.     

5.5.2 MNAS-аар итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллагын үйл ажиллагаатай 

холбоотой гомдол байх тохиолдолд түүний гэрчилгээжсэн үйлчлүүлэгч, үнэлгээний багийн 

гишүүд гэх мэт төлөвлөгөөт бус үнэлгээг (нэмэлт магадлан шалгалт буюу мөшгөх үнэлгээ) 

хийж гүйцэтгэнэ 

6. ХОЛБОГДОХ БАРИМТ БИЧГҮҮД 

P402 Нууцыг хадгалах журам  

P602 Үнэлгээний мэргэжилтний ур чадварын журам 

P701 Итгэмжлэлийн үйл явцын журам  

P702 Итгэмжлэлийн хүрээг түдгэлзүүлэх, цуцлах, өргөтгөх/багасгах журам 

IAF MD16:2015 Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтын 

байгууллагад  ISO/IEC 17011 стандартыг хэрэглэх нь  

AG 09 Үнэлгээнд  зориулсан түүвэр хийх арга зүйн удирдамж  

ISO/TS 22003:2013 Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо – Хүнсний аюулгүй 

байдлын удирдлагын тогтолцоонд аудит болон баталгаажуулалт явуулдаг байгууллагад 



МОНГОЛЫН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦОО 
Баримт бичгийн №:  

AG 08 

 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын 

байгуууллагыг итгэмжлэх зааварчилгаа 

Хэвлэсэн огноо: 24.06.2016 Өөрчлөлт №: 00 Өөрчилсөн огноо: Хуудас: 10/11 

 
 

тавих шаардлага  

ХАВСРАЛТ A: ISO 22000:2005 стандартын итгэмжлэлийн хүрээ  

Кластер 
a
 Категори Дэд категори Үйл ажиллагааны жишээ 

Газар тариалан 

A Мал аж ахуй 

AI 
Мах/сүү/өндөг/зөги

йн балны чиглэлийн 

аж ахуй 

Хүнс, өндөг, сүү ба зөгийн балын 

үйлдвэрлэлд ашиглах амьтан 

үржүүлэх (загас ба далайн хүнсээс 

бусад)  

Өсгөх, арчлах, барих, агнах (агнасан 

газраа төхөөрөх) 

Associated farm packing 
b
 and storage 

AII 

Загас ба дайлан 

хүснний аж ахуй 

Махны зориулалттай загас ба 

далайн амьтны үржүүлэг 

Өсгөх, барих, загасчлах (барьсан 

газар нь төхөөрөх) 

Хамаарах савлагаа 
b
 ба хадгалалт 

B 
Ургамалын 

аж ахуй 

BI Ургамал тарих (үр 

тариа ба шошоос 

өөр) 

Ургамал тарих, хураах (үр тариа ба 

шошоос өөр): хүлэмжийн ургамал 

(жимс, ногоо, мөөг гэх мэт) ба 

хүнсэнд зориулсан усны ургамал. 

Хамаарах савлагаа 
b
 ба хадгалалт 

BII Үр тариа ба шошны 

аж ахуй 

Хүнсний зориулалттай үр тариа ба 

шош ургуулах, хураах. Хамаарах 

савлагаа 
b
 ба хадгалалт 

Хүнс ба тэжээл 

боловсруулалт 

C 
Хүнсний 

үйлдвэрлэл 

CI 

Амархан мууддага 

амьтны гаралтай 

бүтээгдэхүүний 

боловсруулалт 

Загас, далайн хүнс, мах, өндөг, сүүн 

ба загасан бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэл 

CII 

Амархан мууддаг 

ургамлын гаралтай 

бүтээгдэхүүний 

боловсруулалт 

Жимс, шинэ жүүс, ногоо, үр тариа, 

самар ба шош зэрэг ургамлын 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 

CIII Амьтан ба 

ургамлын амархан 

мууддаг 

бүтээгдэхүүний 

боловсруулалт 

(холимог) 

Пицца, лазани, сэндвич, банш, 

бэлэн хоол зэрэг амьтан ба ургамлын 

бүтээгдэхүүний холимог үйлдвэрлэл  

CIV 
Орчинд тэсвэртэй 

бүтээгдэхүүний 

боловсруулалт 

Лаазалсан бүтээгдэхүүн, жигнэмэг, 

бэлэн хоол, тос, ундны ус, ундаа, 

паста, гурил, сахар, хүнсний давс 

зэрэг орчны хэмд хадгалж, 

борлуулах зориулалттай хүнсний 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 

D 

Амьтны 

тэжээлийн 

үйлдвэрлэл 

DI Тэжээлийн 

үйлдвэрлэл 

Хүнсний зориулалттай амьтанд 

зориулсан дан ганц эсвэл холимог эх 

үүсвэр бүхий тэжээлийн үйлдвэрлэл 
DII Амьтны хоол 

хүнсний үйлдвэрлэл 

Хүнсний бус зориулалттай амьтанд 

зориулсан дан ганц эсвэл холимог эх 

үүсвэр бүхий тэжээлийн үйлдвэрлэл 

Хоолны 

үйлчилгээ 
E Хоолны үйлчилгээ 

Хүнсийг хэрэглэх газар нь эсвэл өөр 

салбарт хэрэглэх  зориулалтаар 

боловсруулах, хадгалах ба 

боломжтой бол хүргэх 

Жижиглэн, 

тээвэр ба 

хадгалалт 

F Түгээлт 

FI 
Жижиглэн /бөөний 

худалдаа 

Боловсруулсан хүнсний 

бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгчийг 

хангах (жижиглэнгийн дэлгүүр, 

бөөний худалдаачид) FII 

Хүнсний зуучлал ба 

худалдаа 

Хүнсний бүтээгдддэхүүнийг өөрийн 

мөнгөөр эсвэл бусдын төлөөлөгчийн 

нэрийн өмнөөс худалдан авч 

борлуулах 

Хамаарах савлагаа
 c
  

G 

Тээвэр, 

хадгалалтын 

үйлчилгээ 

GI Амар мууддаг хүнс 

ба тэжээлийн тээвэр 

ба хадгалалтын 

үйлчилгээ 

Амархан мууддаг хоол хүнс, тэжээл 

тээврийн хадгалах байгууламж, 

түгээх тээврийн хэрэгсэл 

Хамаарах савлагаа
 c
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GII 
Орчинд тэсвэртэй 

хүнс ба тэжээлийн 

тээвэр ба 

хадгалалтын 

үйлчилгээ 

Хүрээлэн буй орчны тогтвортой 

хоол хүнс, тэжээл тээврийн хадгалах 

байгууламж, түгээх тээврийн 

хэрэгсэл 

 

Хамаарах савлагаа
 c
 

a
 Кластерийг итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллагын итгэмжлэлийн хамрах хүрээнд 

баталгаажуулалтын байгууллагыг гэрчилж байгаа итгэмжлэлийн байгууллагад зориулсан. "Газар 

тариалнгийн савлагаа" гэж бүтээгдэхүүнийг өөрчилж, боловсруулахгүй савлахыг хэлнэ.  

 
c
 "Хамаарах савлагаа" гэж бүтээгдэхүүнийг өөрчилж боловсруулахгүй ба анхны савлагааг өөрчлөхгүй 

савлахыг хэлнэ. 

Кластер 
a
 Категори ба дэд категори Үйл ажиллагааны жишээ 

Дагалдах 

үйлчилгээ 

H Үйлчилгээ 

Хүнсийг аюулгүй үйлдвэрлэхэд 

хамаарах үйлчилгээ, ус хангамж, 

шавьжийн хяналт, цэвэрлэгээ ба хог 

хаягдал 
I 

Хүнсний савлагаа ба савлагааны 

материал үйлдвэрлэх 

Хүнсний савлагааны материалын 

үйлдвэрлэл 

J Тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл 
Хүнс үйлдвэрлэлийн болон худалдааны 

тоног төхөөрөмжийг хөгжүүлэх ба 

үйлдвэрлэх   

Биохими K Биохимийн үйлдвэрлэл 

Хүнс ба тэжээлийн нэмэлт, аминдэм, 

эрдэс бодис, био өсгөвөр, амтлагч, 

фермент ба боловсруулалтыг дэмжих 

бүтээгдэхүүн, пестицид, эм, бордоо, 

цэвэрлэгээний бодисын үйлдвэрлэл 

 

ХАВСРАЛТ B:  ISO 22000 :2005 БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААН ДАХЬ 

ГЭРЧЛЭХ АУДИТЫН БҮЛГҮҮД; 

БҮЛГҮҮД ХОЛБОГДОХ ТӨРЛҮҮД 

1-Р БҮЛЭГ (ГАЗАР ТАРИАЛАН, МАЛ АЖ АХУЙ) A, B 

2-Р БҮЛЭГ (БОЛОВСРУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН) C, D,  

3-Р БҮЛЭГ (ХООЛНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ) E 

4-Р БҮЛЭГ (ТҮГЭЭХ, ТЭЭВЭРЛЭХ, ХАДГАЛАХ) F, G 

5-Р БҮЛЭГ (ДАГАЛДАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ) H, I, J 

6-Р БҮЛЭГ (БИОХИМИ) K 

 


