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ОРШИЛ 
1. Энэхүү баримт бичиг нь доорх IAF 
баримт бичгийн төсөлд үндэслэгдсэн 
болно: 
 

- Хүнсний аюулгүй байдлын 
менежментийн тогтолцооны  
баталгаажуулалтын байгууллагын 
итгэмжлэлийн хүрээг тодорхойлох 
тухай IAF-н заавал мөрдөх баримт 
бичгийн төсөл 
 
- ХАБМТ-ны баталгаажуулалтын 
байгууллагыг итгэмжлэх 
итгэмжлэлийн байгууллагын 
ажилтанд шаардлагатай мэдлэг, 
ур чадвар” баримт бичгийн төсөл 

 
Энэ баримт бичиг нь IAF-н баримт 
бичиг хэвлэгдэх хүртэл PAC FSMS MLA-
г дэмжиж ашиглахаар РАС-аас гаргасан 
түр зуурын баримт бичиг болно. 
 
2. Энэхүү баримт бичгийг ISO/IEC 17011, 
IAF/ILAC-А5:2009, ISO/IEC 17011:2004-н 
хэрэгжилттэй холбож ойлгох ёстой. 
ISO / IEC 17011:2004-н бүх заалтыг  
үргэлжлүүлэн хэрэглэх ба энэ баримт 
бичиг стандартад нэмэлт шалгуур 
болно. Энэхүү баримт бичиг нь зөвхөн 
ISO 22000-ын баталгаажуулалтын 
байгууллагын итгэмжлэлд хамаарна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREAMBLE 
1. This document has been based on the 

following draft IAF documents: 
 
 

- Draft IAF Mandatory Document 
for the scoping of accreditation of 
certification bodies offering 
certification of Food Safety 
Management Systems 
 
 

- Draft “Required knowledge and 
skills for accreditation body 
personnel involved in the 
accreditation of FSMS 
certification bodies” 

 
It is intended to be used as a PAC 
interim document for supporting the 
PAC FSMS MLA until the IAF document 
is published or otherwise specified. 
 

2. This document shall be read in 
conjunction with ISO/IEC 17011 and 
IAF/ILAC-A5:2009, Application of 
ISO/IEC 17011:2004.  All clauses of 
ISO/IEC 17011:2004 continue to apply 
and this document provides additional 
criteria to that standard.  This  document 
is exclusively for accreditation of bodies 
certifying to ISO 22000. 
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1. ТАНИЛЦУУЛГА 
 

1.1 ISO/IEC 17011 стандарт нь тохирлын 
үнэлгээний байгууллагуудад 
итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа байгууллагад тавигдах 
шаардлагуудыг тусгасан олон улсын 
стандарт юм. 
 
1.2 Энэхүү баримт бичгийн зорилго нь 
байгууллагын менежментийн 
тогтолцоонд ISO 22000-р аудит, 
баталгаажуулалт гүйцэтгэдэг 
байгууллагын итгэмжлэхдээ ISO/IEC 
17011-н хэрэгжилтийг зохицуулах 
боломжийг итгэмжлэлийн байгууллагад 
олгоход оршино. 
 
1.3 Энэхүү баримт бичиг ISO 22000-р 
баталгаажуулалт явуулдаг байгууллагыг 
ISO/IEC 17011-р итгэмжлэхэд тавигдах 
норматив шаардлагуудыг багтаасан 
болно. 
 
1.4 Энэхүү баримт бичгийг ISO / IEC 
17011 стандартын бүтцийн дагуу 
боловсруулсан. IAF-н норматив 
шалгууруудын тэмдэглэгээ нь “FS”-н 
араас  ISO/IEC 17011 стандартын 
холбогдох шаардлагын заалтын 
дугаарыг бичсэн байна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. INTRODUCTION 
 

1.1 ISO/IEC 17011 is an International 
Standard that sets out the requirements for 
bodies operating accreditation systems for 
conformity assessment bodies  

 

 

 

 

1.2 The objective of this document is to 
enable accreditation bodies to harmonize 
their application of ISO/IEC 17011 for the 
accreditation of bodies providing audit and 
certification to ISO 22000. 

 

 

 

 

1.3 This document provides normative 
criteria on the application of ISO/IEC 17011 
for the accreditation of bodies providing 
certification of organization’s management 
system to of ISO 22000. 

 

1.4 This document follows the structure of 
ISO/IEC 17011.  IAF normative criteria are 
identified by the letters” FS” followed with a 
reference number that incorporates the 
related requirements clause in ISO/IEC 
17011.  In all cases a reference in the text of 
this document to "clause XXX" refers to a 
clause in ISO/IEC 17011 unless otherwise 
specified. 
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2 АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ 
 
Энэхүү баримт бичгийн норматив эшлэл 
нь ISO / IEC 17011-д өгөгдсөн бөгөөд 
дараах байдлаар хэрэглэнэ. Огноотой 
эшлэлийн хувьд зөвхөн эш татсан 
хувилбарыг хэрэглэнэ. Огноо заагаагүй 
эшлэлийн хувьд эш татсан баримт 
бичгийн хамгийн сүүлийн хувилбарыг 
(өөрчлөлтийн хамт) хэрэглэнэ. 
 
Хүнсний аюулгүй байдлын 

менежментийн тогтолцооны 
баталгаажуулалтын байгууллагын 
итгэмжлэлийн хүрээг тодорхойлох 
тухай IAF-н заавал мөрдөх баримт 
бичгийн төсөл 

 
ХАБМТ-ны баталгаажуулалтын 

байгууллагыг итгэмжлэх 
итгэмжлэлийн байгууллагын 
ажилтанд шаардлагатай мэдлэг, ур 
чадвар” баримт бичгийн төсөл 

 
ISO / IEC 17011 Тохирлын үнэлгээ - 

тохирлын үнэлгээний байгууллагыг 
тохирлын үнэлгээний байгууллагыг 
итгэмжлэх итгэмжлэлийн 
байгууллагад тавигдах ерөнхий 
шаардлага. 

 
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын 

менежментийн тогтолцоо - Хүнс 
салбар дахь аливаа байгууллагад 
тавигдах шаардлага 

 
IAF/ILAC А5 IAF/ILAC Олон талт 

харилцан хүлээн зөвшөөрөх 
хэлэлцээр: ISO / IEC 17011:2004 
стандартын хэрэглээ. 

 
IAF GD3:2003 Хил дамнасан 

итгэмжлэлийн арга зүйн заавар 

2. REFERENCES 

For the purposes of this document, the 
normative references given in ISO/IEC 
17011 and the following apply.  For dated 
references, only the edition cited applies.  
For undated references, the latest edition of 
the referenced document (including any 
amendments) applies. 
 
 

Draft IAF Mandatory Document for the 
scoping of accreditation of 
certification bodies offering 
certification of Food Safety 
Management Systems  

 

 
Draft “Required knowledge and skills for 

accreditation body personnel 
involved in the accreditation of FSMS 
certification bodies” 

 
 
ISO/IEC 17011 Conformity 

Assessment - general requirements 
for accreditation bodies accrediting 
conformity assessment bodies. 

 
 
 
ISO 22000 Food safety management 

systems – Requirements for any 
organization in the food chain 

 
 
IAF/ILAC A5 IAF/ILAC Multi-Lateral 

Mutual Recognition Arrangements 
(Arrangements): Application of 
ISO/IEC 17011:2004 

 
IAF GD3:2003 Guidance on Cross 
Frontier Accreditation 
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3  НЭР ТОМЪЁОНЫ ТОДРХОЙЛОЛТ  

3.1   Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 
 

4 Итгэмжлэлийн байгууллага 

4.1 Эрх зүйн хариуцлага  
 

Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

4.2 Бүтэц зохион байгуулалт 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

4.3 Шударга байдал  
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

4.4 Нууцлал  
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 
 

4.5 Өр төлбөр, санхүүжилт 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

4.6 Итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа  
 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. DEFINITIONS 

3.1. No additional requirements for ISO 
22000 

 

4. Accreditation body 

4.1 Legal responsibility 

No additional requirements for ISO 22000. 

 

4.2 Structure 

No additional requirements for ISO 22000. 

 

 

4.3 Impartiality 

No additional requirements for ISO 22000. 

 

4.4 Confidentiality 

No additional requirements for ISO 22000 

 

4.5 Liability and financing 

No additional requirements for ISO 22000. 

 

4.6. Accreditation activity 

No additional requirements for ISO 22000. 

 

 

 

 

 

 

 



Хэвлэл 1 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн 
тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллагыг 

итгэмжлэхэд ISO/IEC 17011 стандартыг 
хэрэглэх тухай РАС-Техникийн баримт бичиг 

 PAC-TECH-003 
Хуудас 7 of 20 

 
 

PAC-TECH-003.doc    Хэвлэсэн огноо:  2012.08.17 Хэрэгжиж эхлэх огноо: Шууд 

 

5 Менежмент 

5.1 Ерөнхий зүйл  
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

5.2 Менежментийн тогтолцоо 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

5.3 Баримт бичгийн хяналт 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

5.4 Бүртгэл  
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

5.5 Үл тохирлууд, залруулах арга 

хэмжээ  
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

5.6 Сэргийлэх арга хэмжээ  
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

5.7 Дотоод аудит  
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

5.8 Менежментийн дүн шинжилгээ 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

5.9 Гомдол 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

 

 

 

 

 

 

5. Management 

5.1. General 
No additional requirements for ISO 22000. 
 
 

5.2. Management system 
No additional requirements for ISO 22000. 
 
 

5.3. Document control 
No additional requirements for ISO 22000. 
 

5.4 Records 
No additional requirements for ISO 22000 
 
 

5.5 Nonconformities and corrective 

actions 

No additional requirements for ISO 22000. 

 

 

5.6 Preventive actions 
No additional requirements for ISO 22000. 
 
 

5.7 Internal audits 
No additional requirements for ISO 22000. 
 
 

5.8 Management reviews 
No additional requirements for ISO 22000. 
 

 

5.9 Complaints 
No additional requirements for ISO 22000.  
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6 Хүний нөөц 

6.1 Итгэмжлэлийн байгууллагатай 

хамтран ажилладаг ажилтан 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 
 

6.2 Итгэмжлэх үйл явцад оролцох 

ажилтан 
Норматив Хавсралт 1-д итгэмжлэлийн 
байгууллага тодорхой  үйл ажиллагаанд 
ямар төрлийн мэдлэг, ур чадварыг 
тодорхойлох талаар тусгасан. 
 

6.3 Хяналт-шинжилгээ 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 
 

6.4 Ажилтны бүртгэл 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Human resources 

6.1 Personnel associated with the 

accreditation body 
No additional requirements for ISO 22000. 
 
 

6.2 Personnel involved in the 

accreditation process 

FS 6.2.1 
Normative Annex 1 specifies the type of 
knowledge and skills that the accreditation 
body shall define for specific functions. 
 

6.3 Monitoring 
No additional requirements for ISO 22000. 

 

 

6.4 Personnel records 
No additional requirements for ISO 22000. 
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7. Итгэмжлэлийн үйл явц 

 

7.1 Итгэмжлэлийн шалгуур, мэдээлэл 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

7.2 Итгэмжлэлийн өргөдөл 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

7.3 Нөөцийн үнэлгээ 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 
 

7.4 Хавсран гүйцэтгэх үнэлгээ 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 
 

7.5 Үнэлгээний бэлтгэл ажил 

FS 7.5.6 
Нэг ба түүнээс дээш төрлөөр (ISO/TS 
22003-н Хавсралт A Хүснэгт A.1) хийсэн 
итгэмжлэл нь тухайн баталгаажуулалтын 
байгууллага эдгээр төрлүүдэд ХАБМТ 
(ISO 22000)-ны баталгаажуулалт явуулах 
чадвартайг тогтооно.  
 
Гэвч энэ нь тухайн баталгаажуулалтын 
байгууллага эдгээр төрлүүдэд (ISO/TS 
22003-н 7.2.4.6.3-р заалтыг үзнэ үү) 
багтах бүх секторуудад шаардагдах ур 
чадвар бүхий аудиторуудтай гэсэн үг 
биш юм. Иймээс тодорхой нэг төрөлд 
итгэмжлэл олгохоосоо өмнө 
итгэмжлэлийн байгууллага доорх 
зүйлсийг үнэлэх ѐстой:   
 
 
 
 
 
 

 

7. Accreditation process 

 

7.1 Accreditation criteria and 

information 
No additional requirements for ISO 22000. 
 

7.2 Application for accreditation 
No additional requirements for ISO 22000. 
 
 

7.3 Resource review 
No additional requirements for ISO 22000. 
 
 

7.4 Subcontracting the assessment 
No additional requirements for ISO 22000. 
 
 

7.5 Preparation for assessment 

FS 7.5.6 
Accreditation for one or more Categories 
(Annex A Table A.1 of ISO/TS 22003) 
confirms that the certification body has 
demonstrated competence to deliver 
certification for FSMS (e.g. ISO22000) in 
those Categories. 
 
However it does not mean that the 
certification body has auditors with the 
competence needed in all the Sectors that 
may be included in such Categories (see 
ISO/TS 22003 clause 7.2.4.6.3). For this 
reason before granting accreditation for a 
specific Category, the accreditation body 
shall assess that: 
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a) Баталгаажуулалтын байгууллага 
гэрээнд дүн шинжилгээ хийж, зөв 
төрлийг сонгох ур чадвартай 
ажилтнуудтай эсэх (ISO/TS 22003-
н 7.2.2-р заалтыг үзнэ үү) 

b) Баталгаажуулалтын байгууллага 
төрөл тус бүр дэх секторуудыг 
тодорхойлсон эсэх. Энэ секторууд 
нь дор хаяж ISO/TS 22003-н 
Хавсралт А-гийн Хүснэгт А.1 дэх 
зүйлсийг хамарсан байна. 

c) Баталгаажуулалтын байгууллага 
сектор тус бүрийн аудиторуудын 
ур чадварыг тодорхойлсон 
техникийн шалгууртай эсэх 
(Хавсралт A Хүснэгт A.1 ба ISO/TS 
22003-н 7.2.4-р заалтыг үзнэ үү) 

d) Баталгаажуулалтын байгууллага 
тухайн төрлийн ядаж нэг секторт 
ур чадвар бүхий аудитортой эсэх 

e) Баталгаажуулалтын байгууллага 
зөвхөн ур чадвартай аудитор 
бүхий сектортоо итгэмжлэгдсэн 
баталгаажуулалт хийнэ гэдгээ 
баталсан процесстой эсэх 

f) Баталгаажуулалтын байгууллага ур 
чадвартай аудитор бүхий 
секторуудын шинэчилсэн 
жагсаалттай эсэх. Энэ жагсаалтыг 
итгэмжлэлийн байгууллага шаарах 
үед бэлэн байх ѐстой. 

g) Баталгаажуулалтын байгууллага 
итгэмжлэл хүссэн төрөлдөө дор 
хаяж нэг идэвхитэй хөтөлбөртэйгээ 
батлах харуулах ѐстой. Тухайн 
баталгаажуулалтын байгууллага 
нэг төрөлд багтсан шинэ 
секторуудыг зохицуулах журамтай 
эсэх (хэрэв ББ тухайн секторт ур 
чадвартай аудиторгүй бол). 
 

 

a) The certification body has competent 
personnel to perform the contract 
review and select the correct 
Category (see 7.2.2 in ISO/TS 
22003) 

b) The certification body has defined 
Sectors inside each Category. These 
Sectors shall include, as a minimum, 
those included in Table A.1 in Annex 
A in ISO/TS 22003. 

c) The certification body has established 
technical criteria to describe the 
competence for auditors in each 
Sector (see Annex A Table A.1 and 
clause 7.2.4 in ISO/TS 22003) 

d) The certification body has competent 
auditors in at least one Sector of the 
Category 

e) The certification body has established 
a process giving assurance that 
accredited certification will be offered 
only in Sectors where the 
certification body has competent 
auditors. 

f) The certification body keeps an 
updated list of the Sectors in which it 
has competent auditors. This list 
shall be available to the accreditation 
body on demand. 

g) The certification body must be able to 
demonstrate that it has at least one 
active application in the Category for 
which it is seeking accreditation. The 
certification body has established the 
procedure to handle applications for 
new Sectors included in a Category 
(when the certification body does not 
already have competent auditors in 
that sector). 
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Норматив хавсралт 2-т итгэмжлэлийн 
хүрээг өргөтгөх, олгох үйл явцыг заасан. 

 

7.6 Баримт бичиг, бүртгэлийн хяналт 

Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

7.7 Газар дээрх үнэлгээ 

Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

7.8 Үнэлгээний тайлан, илрүүлсэн 

зүйлсд анализ хийх 

Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

7.9 Шийдвэр гаргах, итгэмжлэл олгох 

FS 7.9.4 

Итгэмжлэлийн баримт бичиг (гэрчилгээ 
эсвэл цар хүрээ) нь итгэмжлэл ISO / IEC 
17021 ба ISO / TS 22003-ын дагуу 
хийгдсэн байна гэж шууд заасан байх 
ѐстой. Итгэмжлэлийн байгууллага нь ISO 
22000 эсвэл өөр ямарваа стандартаар 
гэрчилгээжүүлэхийн тулд итгэмжлэл 
олгох ѐсгүй. 

Итгэмжлэлийн хамрах хүрээг ISO / TS 
22003-н Хавсралт А-гийн хүснэгт А.1-т 
заасан нэг буюу түүнээс дээш төрлийн 
дагуу илэрхийлсэн байх ѐстой. 

 

 

 

Normative Annex 2 provides the process 
for granting or extending the scope of 
accreditation. 
 

7.6 Document and record review  

No additional requirements for ISO 22000. 

 

7.7 On-site assessment  

No additional requirements for ISO 22000. 

 

7.8 Analysis of findings and 

assessment report 

No additional requirements for ISO 22000. 

 

7.9 Decision-making and granting 

accreditation 

FS 7.9.4 

The accreditation document (certificate or 
scope) shall explicitly state that the 
accreditation is against ISO/IEC 17021 and 
ISO/TS 22003. Accreditation bodies shall 
not grant accreditation to certify ISO 22000 
with any other standard. 

 

The Scope of accreditation shall be 
expressed according to one or more of the 
Categories detailed in Annex A Table A.1 of 
ISO/TS 22003. 
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7.10 Зарга 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

7.11 Давтан үнэлгээ ба магадлах 

шалгалт 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

7.12 Итгэмжлэлийг сунгах 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

7.13 Итгэмжлэлийг түдгэлзүүлэх, 

цуцлах, багасгах 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

7.14  ТҮБ-ын бүртгэл 
 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10 Appeals 
No additional requirements for ISO 22000. 

 

 

7.11 Reassessments and surveillance 
No additional requirements for ISO 22000. 

 

 

 

7.12 Extending accreditation 
No additional requirements for ISO 22000. 

 

 

7.13 Suspending, withdrawing or 

reducing accreditation 
No additional requirements for ISO 22000. 

 

 

7.14 Records on CABs 
No additional requirements for ISO 22000. 
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7.15  Ур чадварын сорилт, 

лабораторийн бусад харьцуулалт  
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 

 

8. Итгэмжлэлийн байгууллага, 

ТҮБ-ын үүрэг, хариуцлага 

 

8.1  ТҮБ-ын үүрэг 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 
 

8.2  Итгэмжлэлийн байгууллагын 

үүрэг 
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 
 

8.3 Итгэмжлэлийн тэмдэгийг  

ашиглах заавар  
Нэмэлт шаардлагагүй /ISO 22000-тай 
адил/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

7.15 Proficiency testing and other 

comparisons for laboratories 
No additional requirements for ISO 22000. 

 

 

8. Responsibilities of the accreditation 

body and the CAB 

 

8.1 Obligations of the CAB 
No additional requirements for ISO 22000. 

 

 

8.2 Obligations of the accreditation 

body 
No additional requirements for ISO 22000. 

 

 

8.3 Reference to accreditation and use 

of symbols 
No additional requirements for ISO 22000. 
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Хавсралт 1 

ХАБМТ-ны баталгаажуулалтын 

байгууллагыг итгэмжлэх 

итгэмжлэлийн байгууллагын 

ажилтанд шаардлагатай мэдлэг, ур 

чадвар (норматив) 

 

Доорх хүснэгтэнд итгэмжлэлийн 

байгууллага ХАБМТ-ны 

баталгаажуулалтын байгууллагыг 

итгэмжлэх тодорхой үйл ажиллагаанд 

хэрэгтэй мэдлэг, ур чадварыг 

тодорхойлсон. X гэдэг нь 

итгэмжлэлийн байгууллагын ажилтан 

ерөнхий мэдлэг, ур чадвартай байх 

ѐстой гэсэн утгатай. X+ гэдэг нь 

итгэмжлэлийн байгууллагын ажилтан 

гүнзгий мэдлэг, ур чадвартай байх 

ѐстой гэсэн утгатай. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Annex 1 

Required knowledge and skills for 

accreditation body personnel involved in 

the accreditation of FSMS certification 

bodies (normative) 
 
The following table specifies the 
knowledge and skills that an 
accreditation body shall apply for 
specific accreditation activities in the 
accreditation of an FSMS certification 
body.  X means the accreditation body 
personnel shall have a general level of 
knowledge and skills.  X+ indicates a 
need for the accreditation body 
personnel to have a deeper level of 
knowledge and skills. 
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              Итгэмжлэлийн  
                                  ҮА 
Мэдлэг 
Ур чадвар 

Баримт 
бичгийн 
хяналт 

Газар 
дээрх 
үнэлгэ
э 

Гэрчлэ
х 
үнэлгэ
э 

Үнэлгээний 
тайланг хянах, 
итгэмжлэлийн 
шийдвэр 
гаргах 

Схемийн 
менежме
нт 

Үнэлгээний зарчим, 
практик, аргачлалын 
талаарх мэдлэг. *  

 X+ X+ X X 

ISO/IEC 17021, ISO/TS 
22003-н талаарх 
мэдлэг. * 

X+ X+ X+ X X 

Итгэмжлэгдсэн ТҮБ-н 
ажил үйлчилгээний 
талаарх мэдлэг. * 

X X+ X X X 

ISO 22000-н мэдлэг * X X X+ X  
Дараах мэдлэг:  * 
- HACCP зарчим 
- хүнсний аюулгүй 

байдлын менежмент, 
үүнд PRPs зэрэг орно 
- эрх зүйн орчин 

X X X+ X  

Үнэлүүлж буй хүнсний 
салбарын секторын 
талаарх мэдлэг. Үүнд: 
- HACCP-н одоогийн 

зарчим 
- холбогдох PRPs 
- хүнсний аюулгүй 

байдлын аюулыг 
тодорхойлох 
- хяналтын арга хэмжээ 
- бүтээгдэхүүн, үйл явц, 

практик 
- эрх зүйн холбогдох 

шаардлага (тайлбар 
3) 

  X+   

ТҮБ-н үйлчлүүлэгч 
бизнесийн салбарын 
талаарх мэдлэг 

  X   

Үнэлүүлэх төрлүүд, 
газар зүйн 
байршлуудтай 
холбогдох нийгэм, 
соѐлын ѐс заншлын 
талаарх мэдлэг 

 X X X  

Тайлбар 1: Үнэлгээг багаар хийхээс үл хамаарч үнэлгээний мэргэжилтэн бүр үнэлгээ, 
ХАБМТ-ны талаар ерөнхий (* гэж тэмдэглэсэн) мэдлэг, ур чадвартай байх 
шаардлагатай. 
Тайлбар 2: Харин тодорхой сектор, төрөл, үнэлгээ явуулах газар зүйн байршлын 
талаарх шаардлагатай мэдлэгийн хувьд багийг бүхэлд нь авч үзэх бөгөөд багийн 
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гишүүн тус бүрт авч үзэхгүй 
 
Тайлбар 3: Эрх зүйн шаардлагыг энд тодорхойлохдоо гэрчлүүлж буй байгууллага үйл 
ажиллагаагаа явуулж байгаа хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын эсвэл 
улс/муж/аймгийн түвшинд мөрдөх ѐстой зохицуулалтууд гэж үзсэн. 
 
Тайлбар 4: Үнэлгээний тайланд дүн шинжилгээ хийж, итгэмжлэлийн шийдвэр 
гаргадаг группт шаардлагатай мэдлэгийн хувьд бүлгийг бүхэлд нь авч үзэх бөгөөд 
группын гишүүн тус бүрт авч үзэхгүй. 
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Хавсралт 2 
 

Итгэмжлэлийн хүрээг олгох, 

өргөтгөх үйл явц 

(норматив) 

 
ISO / TS 22003 –ын Хавсралт А хүснэгт 
А.1 нь дараах бүлэгт

1
 хуваагдаж болно:  

1. Хөдөө аж ахуй (A + B) 
2. Хүнс, тэжээл боловсруулах (C + 

D + E + F) 
3. Түгээх, тээвэрлэх, агуулах (H + J) 
4.  Хангамж(G) 
5. (Био) химийн бүтээгдэхүүн (L) 
6.  Туслах үйлдвэрлэл (I + K + M) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

_______________________ 
 

1
Эдгээр бүлгүүд зөвхөн итгэмжлэлийн үйл явцад 

зориулагдсан бөгөөд баталгаажуулалтын үйл явцад 
ашиглахад тохиромжгүй болно 

 

Annex 2 

 

Process for granting or extending the 

scope of accreditation 

(normative) 
 
Table A.1 in Annex A in ISO/TS 22003 
may be condensed in the following 
clusters

1
:  

1. Farming (A+B)  
2. Food and Feed Processing 

(C+D+E+F)  
3. Distribution, Transport and Storage 

(H+J)  
4. Catering (G)  
5. (Bio) Chemicals (L) 
6 Auxiliary Industries (I+K+M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 These clusters are established only for the 

accreditation process and are not appropriate to be 
used by certification bodies in their certification 
processes   



Хэвлэл 1 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн 
тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллагыг 

итгэмжлэхэд ISO/IEC 17011 стандартыг 
хэрэглэх тухай РАС-Техникийн баримт бичиг 

 PAC-TECH-003 
Хуудас 18 of 20 

 
 

PAC-TECH-003.doc    Хэвлэсэн огноо:  2012.08.17 Хэрэгжиж эхлэх огноо: Шууд 

 

1. Гэрчлэх ажиллагаа  
1.1. Итгэмжлэлийн байгууллага тухайн 
бүлэгт дор хаяж нэг гэрчлэх үнэлгээ 
хийлгүйгээр өгөгдсөн төрөлд 
итгэмжлэл олгох ѐсгүй. Жишээ нь 
баталгажуулалтын байгууллага В 
болон D төрлөөр итгэмжлүүлэх хүсэлт 
гаргасан бол итгэмжлэлийн 
байгууллага хоѐр гэрчлэх үнэлгээ 
хийнэ гэсэн үг. Харин 
баталгаажуулалтын байгууллага C 
болон E төрлөөр итгэмжлүүлэх хүсэлт 
гаргавал ганц гэрчлэх үнэлгээ 
хангалттай байж болно. 
 
1.2. Энэ шалгуурыг хүрээг өргөтгөхөд 
мөн ашиглаж болно. Бүлэг дотор 
өргөтгөхөд гэрчлэх үнэлгээ заавал хийх 
шаардлагагүй. Шинэ бүлгийн 
төрлүүдрүү өргөтгөх гэж байгаа 
нөхцөлд гэрчлэх үнэлгээг заавал хийнэ. 
 

1.3. Эдгээр шаардлагууд нь хамгийн 

бага шаардлагууд болно (4.3-т 
зааснаар бусад нөхцөлд). 
Итгэмжлэлийн байгууллага тохиолдол 
тус бүрийг үнэлж, тодорхой нөхцөлд 
илүү гэрчлэх үнэлгэ хийх хэрэгтэй 
эсэхийг шийднэ. 
 
1.4. Итгэмжлэлийн байгууллага 
магадлан хяналт, давтан үнэлгээний 
үеэр  Бүлэг 2-н дор хаяж нэг аудитад 
(баталгаажуулалтын байгууллагын 
итгэмжлэлийн хүрээнд багтсан бол), 
итгэмжлэлийн мөчлөгийн турш бусад 
бүлэг тус бүрийн дор хаяж нэг аудитад 
гэрчлэх үнэлгээг хийх ѐстой. 
 
 

 

 

 

1. Witnessing  
1.1. The accreditation body shall not grant 

accreditation for a given Category 
without at least one witnessing visit 
performed in the cluster. This is to 
say that if a certification body asks, 
for example, for accreditation for 
Categories B and D, the accreditation 
body has to perform two witnessing 
visits. If the certification body asks for 
accreditation for C and E, one 
witnessing visit may be enough. 

 
 
 
1.2. These criteria are also applicable to 

extension of scopes. For extensions 
inside a Cluster, witnessing is not 
mandatory. Witnessing is mandatory 
for extensions to Categories in a new 
Cluster. 

 

1.3. These requirements are minimum 
requirements (except for the cases 
described in 4.3). The accreditation 
body has to assess every individual 
case and decide if more witnessing is 
needed in specific situations. 

 
 
1.4. The accreditation body has to witness 

at least one audit in Cluster 2 (if 
covered by the accredited scope of 
the certification body) as part of each 
surveillance or re-assessment and at 
least one audit in each of the other 
clusters during the accreditation 
cycle. 
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1.5 Хэрэв гэрчлүүлж байгаа компаний 
үйл ажиллагаа болон 
баталгаажуулалтын байгууллага 
боломжтой гэж үзвэл ганц гэрчлэх 
аудитаар ялгаатай төрлүүдийг хамарч 
болно. 
  

2 Criteria for the selection of audit 

to be witnessed  
2.1. Баталгаажуулалтын байгууллагад 

нэг буюу түүнээс дээш төрөлд 
анхны итгэмжлэл, давтан 
үнэлгээний хийх үеэр 
баталгаажуулалтын анхны аудит 
(1-р шатыг оруулаад)-ад гэрчлэх 
үнэлгээ хийх  нь зүйтэй. 
Итгэмжлэлийн мөчлөг бүрийн 
гэрчлэх аудитын дор хаяж нэг нь 1-
р шатны аудитыг хамарсан байвал 
зохино. 

 
2.2. Итгэмжлэлийн байгууллага 

итгэмжлэлийн мөчлөгийн 
тохиромжтой нөхцлүүдэд хүнсний 
аюулгүй байдлын аюулын өндөр 
эрсдэл бүхий (баталгаажуулалтын 
байгууллагын хүрээнд багтсан) 
секторуудад  гэрчлэх үнэлгээг 
хийвэл зохино. Итгэмжлэлийн 
байгууллага ижил төрөл дэх бусад 
итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын 
үйл ажиллагааг харгалзан үзэж 
болно (4.3-р заалтыг үзнэ үү). 

 
2.3. Итгэмжлэлийн байгууллага өмнө нь 

тухайн тодорхой ур чадварын 
салбарт гэрчлэх үнэлгээ хийлгэж 
байгаагүй аудитын багийг сонгож 
гэрчилвэл зохино. 

 
 
 

1.5. A single witness audit could 
encompass different categories if the 
activities of the witnessed company 
and of the certification body justify it. 

 

 

 

2 Criteria for the selection of audit 

to be witnessed  
2.1. For the initial accreditation and for the 

re-assessment of the certification 
body in one or more Categories, a 
witness of an initial certification audit, 
including stage 1, is highly 

recommended. At least one of the 
witness audits per accreditation cycle 
should include a stage 1 audit. 
 
 
 
 

2.2. Wherever feasible, throughout its 
accreditation cycle, the accreditation 
body should ensure that witness 
assessments are performed in those 
sectors (from those covered by the 
certification body scope) with the 
higher risks of food safety hazards. 
The accreditation body may take into 
account other accredited certification 
activity in the same category (see 
clause 4.3). 

 
 
2.3. It is preferable that the accreditation 

body witnesses an audit team that 
has not been witnessed previously in 
that particular field of competence. 
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2.4. Баталгаажуулалтын байгууллагын 
нэг үйлчлүүлэгч байгууллагад 
гэрчлэх үнэлгээг давтан хийхээс 
зайлсхийх ѐстой. Итгэмжлэлийн 
байгууллага гэрчлэх ажиллагааны 
стратегийг боловсруулахдаа өмнө 
гэрчлэх ажиллагааны үр дүнг 
харгалзан үзэх ѐстой. 

 

3 Бусад итгэмжлэлийн нөлөөлөл 

Итгэмжлэлийн байгууллага ямар 
гэрчлэх ажиллагаа гүйцэтгэхийг 
шийдэхдээ бусад хүнсний аюулгүй 
байдлын стандартын дагуу нэгэн ижил 
бүлэг доторхи төрлүүдээр 
баталгаажуулалтын байгууллагад 
олгосон итгэмжлэлийг харгалзан үзвэл 
зохино. Энэ нөхцөлд итгэмжлэлийн 
байгууллага 4.1-т заасан гэрчлэх 
үнэлгээний үйл ажиллагааны заримыг 
(олонхийг биш) дээрх схемүүдийн аль 
нэгээр гүйцэтгэсэн гэрчлэх 
ажиллагаагаар орлуулан ашиглаж 
болно. Итгэмжлэлийн байгууллага ийм 
нөхцлүүдийг бүрэн баримтжуулж, 
үндэслэлийг гаргах ѐстой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Witness assessments shall avoid the 
repeated witnessing of the same 
certification body client company. 
Accreditation bodies shall take into 
account previous results of 
witnessing to establish its witness 
strategy. 

 
 

3 Influence of other accreditations 
The accreditation body should take into 
account accreditation granted to the 
certification body in other food safety 
standards for categories in the same 
cluster when deciding which witness 
assessments need to be performed. In 
these cases the accreditation body may 
use witnessing performed in one of such 
schemes to substitute some, but not the 
majority, of the witness assessment 
activity required in 4.1. These cases shall 
be fully documented and justified by the 
accreditation body. 

 


