
 

 

 
 
 
АГУУЛГА 
 

 
 
 

Хуудас 

 
Өмнөх үг   v 

Танилцуулга   vi 

1 Хамрах хүрээ   1 

2 Норматив эшлэл ........................................ 1 

3 Нэр томъѐо ба тодорхойлолт ........................................ 1 

4 Байгууллагын орчин нөхцөл  9 

 4.1 Байгууллага болон түүний орчин нөхцлийг ойлгох...................................... 9 
 4.2 Сонирхогч талуудын хэрэгцээ, хүсэл сонирхлыг ойлгох.................................... 9 
 4.3 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны хамрах хүрээг 

тогтоох.... 
9 

 4.4 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо..................................... 10 
5 Манлайлал  10 

 5.1 Манлайлал ба үүрэг хариуцлага.............................................................. 10 
 5.2 Бодлого  10 
  5.2.1 Хүнсний аюулгүй байдлын бодлогыг тодорхойлох................................ 10 
  5.2.2 Хүнсний аюулгүй байдлын бодлогыг түгээх.......................................... 10 
 5.3 Байгууллага доторх чиг үүрэг, хариуцлага ба эрх мэдэл................................... 11 
6 Төлөвлөлт  11 

 6.1 Эрсдэл ба боломжийг шийдвэрлэх үйл ажиллагаа............................................. 11 
 6.2 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны зорилтууд ба 

тэдгээрийг хэрэгжүүлэх  төлөвлөгөө............................ 
12 

 6.3 Өөрчлөлтийн төлөвлөгөө................................ 12 
7 Дэмжлэг   13 

 7.1 Нөөц.............................................................................. 13 
  7.1.1 Нийтлэг зүйл................................................ 13 
  7.1.2 Боловсон хүчин......................................... 13 
  7.1.3 Дэд бүтэц.................................................... 13 
  7.1.4 Хөдөлмөрийн нөхцөл.............................................. 13 
  7.1.5 Байгууллагын гаднах хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн 

тогтолцооны бүрдэл хэсгүүд................................................................. 
14 

  7.1.6 Гаднаас үзүүлж буй үйл ажиллагаа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хянах.... 14 
 7.2 Ур чадвар................................................................... 14 
 7.3 Мэдлэг................................................................... 14 
 7.4 Хамтын ажиллагаа............................................... 15 
  7.4.1 Нийтлэг зүйл................................................ 15 
  7.4.2 Гадаад хамтын ажиллагаа....................................... 15 
  7.4.3 Дотоод хамтын ажиллагаа................................. 15 

 7.5 Баримтжуулсан мэдээлэл............................................................ 16 
  7.5.1 Нийтлэг......................................................... 16 
  7.5.2 Бүрдүүлэх ба шинэчлэх........................................................ 16 
  7.5.3 Баримтжуулсан мэдээллийг хянах.............................................................. 17 
8 Үй ажиллагаа  17 



 

 

 8.1 Үйл ажиллагааны төлөвлөлт ба хяналт.................................................................. 17 
 8.2 Угтвар нөхцлийг бүрдүүлэх хөтөлбөрүүд (УНХХ)................................................ 17 
 8.3 Ул мөрийг мөшгин тогтоох.......................................................... 18 
 8.4 Гэнэтийн осол эндэлд бэлэн байх ба хариу арга хэмжээ авах..................... 19 
  8.4.1 Нийтлэг зүйл.......................................... 19 
  8.4.2 Гэнэтийн осол ба аваарыг даван туулах........................................ 19 
 8.5 Аюулыг хянах............................................................. 19 
  8.5.1 Аюулын дүн шинжилгээг хийх бэлтгэл үе шатууд........................... 19 
  8.5.2 Аюулын дүн шинжилгээ................................................................ 21 
  8.5.3 Хяналтын арга хэмжээг үнэлэх ба хяналтын арга хэмжээг нэгтгэх....... 23 
  8.5.4 Аюулыг хянах төлөвлөгөө (АДШЭЦАБХ/Үйл ажиллагааны угтвар 

нөхцлийг бүрдүүлэх хөтөлбөрийн төлөвлөгөө)................ 
24 

 8.6 Угтвар нөхцлийг бүрдүүлэх хөтөлбөрүүд болон Аюулыг хянах төлөвлөгөөг 
агуулсан мэдээллийг шинэчлэх...................... 

25 

     
 8.7 Хэмжилт ба явцын үнэлгээг хянах...................................................... 25 
 8.8 Угтвар нөхцлийг бүрдүүлэх хөтөлбөр болон Аюулыг хянах төлөвлөгөөнд 

хамаарах хянан магадлагаа......................................... 
26 

  8.8.1 Хянан магадлагаа............................................................... 26 
  8.8.2 Хянан магадлагааны үр дүнд дүн шинжилгээ хийх  26 
 8.9 Бүтээгдэхүүн ба үйл ажиллагааны үл тохирлыг хянах................................. 27 
  8.9.1 Нийтлэг зүйл.............................................. 27 
  8.9.2 Засварууд....................................................................................................... 27 
  8.9.3 Залруулах үйл явц.................................................. 27 
  8.9.4 Аюултай бүтээгдэхүүнтэй харьцах................................. 28 
  8.9.5 Буцаах/татан авах............................... 29 
9 Гүйцэтгэлийн үнэлгээ................................................................ 29 

 9.1 Явцын хяналт, хэмжилт,  дүн шинжилгээ, үнэлгээ............................................... 29 
  9.1.1 Нийтлэг зүйл.......................................... 29 
  9.1.2 Дүн шинжилгээ ба үнэлгээ.................................................................. 29 
 9.2 Дотоод аудит........................................................... 30 

 9.3 Удирдлагын дүгнэлт................................................................. 31 
  9.3.1 Нийтлэг зүйл.......................................................... 31 
  9.3.2 Удирдлагын дүгнэлтийн орц............................................................... 31 
  9.3.3 Удирдлагын дүгнэлтийн гарц........................................................................ 31 
10 Сайжруулалт ......................................................................................................................... 32 

 10.1 Үл тохирол ба засах, тохируулах үйл явц...........................................................  32 
 10.2 Тасралтгүй сайжруулалт........................................... 32 
 10.3 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоог шинэчлэх..................  32 
Хавсралт A (мэдээллийн ) ХХЭЗХ-ны АДШЭЦАБХ ба энэхүү баримт бичгийн ижил төстэй 
мэдээллийн лавлагаа ............................................. 

33 

Хавсралт B (мэдээллийн) ISO 22000:2005 ба энэхүү бичиг баримтын ижил төстэй 
мэдээллийн лавлагаа .................................................................................................................. 

34 

Ашигласан  хэвлэл......................................................................................................................... 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ISO 22000:2018 (E) 

 
 
Өмнөх үг 
 
ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national 
standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is 
normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a 
subject for which a technical committee has been established has the right to be represented 
on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison 
with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International 
Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization. 
 
The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance 
are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria 
needed for the different types of ISO documents should be no ted. This document was drafted 
in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso
.org/directives). 
 
Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the 
subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent 
rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in 
the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso
.org/patents). 
 
Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and 
does not constitute an endorsement. 
 
For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and 
expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO’s adherence to 
the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see 
www.iso 
.org/iso/foreword.html. 
 
This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 34, Food products, 

Subcommittee SC 17, Management systems for food safety. 

 
Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national 
standards body. A complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html. 
 
This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 22000:2005), which has been 
technically revised through the adoption of a revised clause sequence. It also incorporates the 
Technical Corrigendum ISO 22000:2005/Cor.1:2006. 
 
The following annexes are included to provide the users of this document with further 
information: 
 
—  Annex A: cross references between the CODEX HACCP principles and this document; 
 
—  Annex B: cross reference between this document and ISO 22000:2005. 
 
 
 
 
 
 

https://www.iso.org/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/directives-and-policies.html
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/iso-standards-and-patents.html
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html
https://www.iso.org/foreword-supplementary-information.html
https://www.iso.org/members.html


 

 

 
Танилцуулга 
 
0.1 Нийтлэг зүйл 
 
Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоог (ХАБМТ) нэвтрүүлэх нь 
байгууллагын стратегийн шийдвэр бөгөөд энэ нь хүнсний аюулгүй байдлын ерөнхий төлөв 
байдлыг сайжруулахад туслах зорилготой. Байгууллага нь энэхүү стандартын дагуу 
ХАБМТ-г хэрэгжүүлснээр дараах бодит үр ашгийг хүртэнэ: 
 
a) хэрэглэгч болон холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлагад нийцсэн аюулгүй хоол хүнс, 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тогтвортой нийлүүлэх чадвартай болох; 
 
б) зорилгодоо хүрэхэд учрах эрсдэлийг даван туулах; 
 
в) ХАБМТ-ны холбогдох шаардлагад тохирч буйгаа харуулах чадвар. 
 
Төлөвлөх-Гүйцэтгэх-Шалгах-Сайжруулах (ТГШС) мөчлөг (0.3.2-ыг үзнэ үү), эрсдэлд 
суурилсан сэтгэлгээ (0.3.3-ыг үзнэ үү)-г багтаасан үйл явцад тулгуурласан хандлагыг (0.3-
ыг үзнэ үү) энэхүү баримт бичигт  ашигласан. 
 
Үйл явцад тулгуурласан хандлага нь байгууллагын үйл явц, тэдгээрийн хоорондын 
харилцаа, хамаарлыг төлөвлөх боломжийг олгодог. 
 
ТГШС мөчлөг нь аливаа үйл явцыг хэрэгжүүлэхэд хангалттай нөөц бүрдүүлж, удирдан 
зохион байгуулах, сайжруулах боломж, гарцыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх нөхцлийг 
байгууллагад бүрдүүлж өгдөг. 
 
Эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээ нь байгууллагын үйл явц, ХАБМТ нь төлөвлөсөн үр 
дүнгээсээ хазайх хүчин зүйлсийг тодорхойлж, сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, 
түүнийг бууруулах зорилгоор хяналтыг  хэрэгжүүлэх боломжийг байгууллагад олгодог. 
 
Энэхүү баримт бичигт дараах үйл үгийн хэвийг ашигласан: 
 
- "байх ѐстой" гэдэг нь шаардлагыг илэрхийлнэ; 
 
- "байх хэрэгтэй" гэдэг нь зөвлөмжийг илэрхийлнэ; 
 
- "болно" гэдэг нь зөвшөөрлийг илэрхийлнэ; 
 
- "боломжтой" гэдэг нь боломж эсхүл боломж байгааг илэрхийлнэ. 
 
"ТАЙЛБАР" нь энэ баримт бичигт заасан шаардлагыг ойлгох, тодруулах чиглэлийн 
зааварчилгаа юм. 
 
0.2 ХАБМТ-ны зарчим  
 
Хүнсний аюулгүй байдал нь хүнсийг хэрэглэх үеийн (хэрэглэгч хооллох үе) аюул, 
эрсдэлтэй холбоотой байдаг. Хүнсний аюул, эрсдэл нь хүнсний сүлжээний аль ч шатанд 
үүсч болно. Тиймээс хүнсний сүлжээг бүхэлд нь хамарсан цогц хяналт шаардлагатай юм. 
Хүнсний сүлжээнд оролцогч бүх талуудын хамтын хүчин чармайлт хүнсний аюулгүй 
байдлыг хангана. Энэхүү баримт бичиг нь нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн, дараах үндсэн 
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг багтаасан ХАБМТ-д тавигдах шаардлагаыг тодорхойлно: 
 
- эргэх холбоо бүхий харилцан мэдээлэл солилцох үйл ажиллагаа; 
 
- тогтолцооны менежмент; 



 

 

 
- Угтвар нөхцлийг бүрдүүлэх хөтөлбөр; 
 
- аюулын дүн шинжилгээ ба эгзэгтэй цэгийн хяналтын (АДШЭЦХ) зарчим. 
 
Үүнээс гадна энэ баримт бичиг нь ОУСБ-ын менежментийн тогтолцооны стандартын 
нийтлэг зарчмууд дээр тулгуурласан. Менежментийн зарчмууд нь: 
  
- ―үйлчлүүлэгч хаан‖ буюу хэрэглэгчийг дээдлэх; 
 
- манлайлах; 
 
- хүмүүсийн оролцоог хангах; 
  
- үйл явцад тулгуурлах; 
 
- тогтмол сайжруулалт хийх; 
 
- нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргах; 
 
- хүмүүс хоорондын харилцааг удирдах, зохион байгуулах буюу харилцааны менежмент. 
 
0.3 Үйл явцын хандлага 
 
0.3.1 Ерөнхий зүйл 
 
Энэхүү баримт бичиг нь холбогдох шаардлагыг хангасан аюулгүй бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээг үйлдвэрлэх, сайжруулахад чиглэсэн ХАБМТ-г бүрдүүлэх, төлөвшүүлэхдээ үйл 
явцад тулгуурласан хандлагыг баримталдаг. Харилцан хамаарал бүхий үйл явцыг 
тогтолцоо хэлбэрээр ойлгож, удирдах нь байгууллагын зорилтот үр дүнд хүрэх нөхцлийг 
бүрдүүлэх,  үр ашгийг сайжруулахад хувь нэмэр оруулдаг. Үйл явцад тулгуурласан 
хандлага нь хүнсний аюулгүй байдлын бодлого, стратегийн төлөвлөсөн зорилт, үр дүнд 
хүрэхийн тулд байгууллагын, үйл явц болон тэдгээрийн харилцан хамаарлыг тодорхойлж, 
эрэмблэх, зохион байгуулж, удирдахад оршино. Давуу талаа ашиглан, сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн, эрсдэлд суурилсан ТГШС мөчлөгийг ашигласнаар үйл 
явц болон тогтолцоог бүхэлд нь цогц байдлаар зохион байгуулж, удирдаж болно. 
 
Хүнсний сүлжээн дэх байгууллагын чиг үүрэг, байр суурийг тодорхойлох нь хүнсний 
сүлжээний оролцогчидтой үр ашигтай, харилцаа холбоог бий болгоход чухал үүрэгтэй. 
 
0.3.2 Төлөвлөх-Гүйцэтгэх-Шалгах-Сайжруулах мөчлөг 
 
ТГШСмөчлөгийг дараах байдлаар товч тодорхойлж болно: 
 
Төлөвлөх: Тогтолцооны зорилго, үйл явцыг тодорхойлж, үр дүнд хүрэх шаардлагатай 
нөөцийг бүрдүүлэн, эрсдэл ба боломжийг тодорхойлох, шийдвэрлэх; 
 
Гүйцэтгэх: төлөвлөсөн ажлыг гүйцэтгэх; 
 
Шалгах: Үйл явц, түүний үр дүнд бий болсон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэмжих 
(шаардлагатай бол), хянах, явцын хяналт, шалгалт, хэмжилтийн тайлан, мэдээнд задлан 
шинжилгээ хийх, дүгнэх, үр дүнг тайлагнах; 
 
Сайжруулах: Шаардлагатай бол гүйцэтгэлийг сайжруулах арга хэмжээ авах. 
 
Энэ баримт бичигт болон Зураг 1-т харуулсан үйл явцад тулгуурлах арга нь ТХШС-ийн 
мөчлөгийг хоѐр түвшинд хэрэглэдэг. Эхнийх нь ХАБМТ-ны ерөнхий хүрээг хамаардаг (4-7-



 

 

р зүйл ба 9-10-р зүйл). Хоѐр дахь түвшин (үйл ажиллагааны төлөвлөлт ба хяналт) нь 8-р 
зүйлд заасны дагуу хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцооны бизнесийн үйл явцыг 
хамаарна. 
 
0.3.3 Эрсдэлд суурилсан хандлага 
 
0.3.3.1 Нийтлэг зүйл 
 
Үр ашигтай ХАБМТ-г төлөвшүүлэхэд эрсдэлд суурилсан хандлага нэн чухал юм. Эрсдэлд 
суурилсан хандлагыг энэ баримт бичгийн 0.3.2-т тодорхойлсон үйл явцад тулгуурлах 
хандлагатай уялдуулан байгууллагын (0.3.3.2-ыг үзнэ үү) болон бизнесийн (0.3.3.3-ыг үзнэ 
үү) гэсэн 2 түвшинд авч үздэг. 
 
0.3.3.2 Байгууллагын эрсдэлийн менежмент 
 
Эрсдэл гэдэг нь тодорхой бус байдлын нөлөөлөл бөгөөд ийм нөлөөлөл нь эерэг эсхүл 
сөрөг үр дагавартай байж болно. Байгууллагын эрсдлийн менежментийн хувьд эрсдэлээс 
үүсэх эерэг үр дагавар нь боломжийг нээж өгдөг боловч эрсдэлийн бүх эерэг үр дагавар 
боломжийг бүрдүүлдэггүй. 
 
Энэхүү баримт бичгийн шаардлагыг хангахын тулд байгууллага нь эрсдлээс зайлсхийх 
үйл ажиллагааг төлөвлөж, хэрэгжүүлнэ (Бүлэг 6). Эрсдэлийг шийдвэрлэснээр ХАБМТ-ны 
үр ашгийг дээшлүүлэн, үр дүнг сайжруулж, сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлэх үндэс 
суурийг бий болгодог. 
 
0.3.3.3 Аюулын дүн шинжилгээ – Бизнесийн үйл явц 
 
Энэхүү стандарт нь АДШЭЦХ-ын зарчмууд дээр үндэслэсэн эрсдэлд суурилсан хандлагыг 
бизнесийн түвшинд хэрэглэх зайлшгүй шаардлагыг тодорхойлсон. 
 
АДШЭЦХ-ын холбогдох үе шатыг аюулаас урьдчилан сэргийлэх эсхүл аюулыг хүлээн 
зөвшөөрөхүйц түвшинд хүргэхэд шаардагдах хүнсний хэрэглээний аюулгүй байдлыг 
хангах арга хэмжээ гэж үзэж болно (Бүлэг 8). 
 
АДШЭЦХ-ыг хэрэгжүүлэх явцад гаргаж буй шийдвэрүүд нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, 
алдаагүй, баримтаар нотлогдсон байна.  
Баримт бичиг нь шийдвэр гаргах явцад гарсан аливаа таамаглал, үндэслэлийг багтаасан 
байна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Байгууллагын төлөвлөлт ба хяналт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ШАЛГАХ (ХАБ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зураг 1 — Хоѐр түвшний Төлөвлөх-Гүйцэтгэх-Шалгах-Сайжруулах мөчлөгийн загвар 
 
0.4 Тогтолцооны менежментийн бусад стандарттай уялдсан байдал 
 
Энэ баримт бичгийг ОУСБ-ын дээд түвшний бүтэц (ДТБ)–ийг баримтлан боловсруулсан 
болно. ДТБ-ийн зорилго нь ОУСБ-ын менежментийн стандартуудын хоорондын уялдаа 
холбоог сайжруулах юм. Энэхүү баримт бичиг нь ХАБМТ-г бусад менежментийн болон 
дэмжих стандартуудын шаардлагатай уялдуулах зорилгоор үйл явцад тулгуурласан 
хандлагыг ашиглах, ТГШС-ын мөчлөг, эрсдэлд суурилсан сэтгэлгээтэй хослуулан хэрэглэх 
боломжийг бүрдүүлдэг. 
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Энэ баримт бичиг нь ХАБМТ-ны нийтлэг зарчим, хамрах хүрээг тодорхойлдог ба хүнсний 
сүлжээний аливаа байгууллагын ХАБМТ-нд тавигдах шаардлагыг тогтоодог. Хүнсний 
аюулгүй байдал, хүнсний тухайлсан салбарын онцлогт хамаарах техникийн шаардлагын 
бусад удирдамжийг энэ баримт бичигтэй хамт хэрэглэж болно. 
 
Үүнээс гадна ОУСБ нь энэ стандарттай уялдах бүл баримт бичгийг боловсруулсан. Үүнд: 
 
- хүнсний сүлжээний тодорхой салбаруудын Угтвар нөхцлийг бүрдүүлэх хөтөлбөр 
хөтөлбөр (ISO / TS 22002 цуврал); 
 
- аудитын болон баталгаажуулалтын байгууллагад тавих шаардлага; 
 
- ул мөрийг мөшгих бүртгэлийн тогтолцоо. 
 
ОУСБ нь энэхүү баримт бичиг болон холбогдох стандартуудыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар 
байгууллагад зориулсан удирдамжийг боловсруулсан. Мэдээллийг ОУСБ-ын цахим 
хуудаст байршуулсан болно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 

Ангилалтын код:  

Хүнсний аюулгүй байдлын менежмент. Хүнсний 

сүлжээний аливаа байгууллагад тавих шаардлага 

MNS ISO 22000:2019 

Food safety management systems -- Requirements for 

any organization in the food chain 

MNS ISO 22000:2003, 

ISO 22000:2018-ын 

оронд 

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын ... оны ... дүгээр сарын...-ны өдрийн ... 
дугаар тушаалаар батлав. 
 
Энэхүү стандарт нь улсын бүртгэлд бүртгэсэн өдрөөс эхлэн хүчинтэй. 
 
1 Хамрах хүрээ 
 
Энэхүү баримт бичиг нь хүнсний сүлжээнд шууд болон шууд бус хэлбэрээр 
оролцдог хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагад дэмжлэг 
үзүүлэх зорилгоор тэдгээрийн хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн 
тогтолцоонд (ХАБМТ) тавих шаардлагыг тогтооно: 
 
а) хэрэглээний шаардлага хангасан, аюулгүй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үзүүлэхийн 
тулд ХАБМТ-г төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаатайгаа уялдуулах, хэвшүүлэх, 
сайжруулах; 
 
б) хүнсний аюулгүй байдлын талаарх холбогдох хууль тогтоомж, зохицуулалтын 
шаардлагад нийцэж буйгаа харуулах; 
 
в) хүнсний аюулгүй байдлын талаар хэрэглэгчтэй харилцан тохиролцсон 
шаардлагыг үнэлж, дүгнэн, түүнд нийцэж буйгаа харуулах; 
 
г) хүнсний сүлжээн дэх сонирхогч талуудтайгаа хүнсний аюулгүй байдлын талаар 
үр ашигтай хамтран ажиллах; 
 
e) байгууллага нь өөрийн тунхагласан хүнсний аюулгүй байдлын бодлогоо 
хэрэгжүүлж буй эсэхийг баталгаажуулах; 
 
f) Холбогдох сонирхогч талуудад тохирлын талаар мэдэгдэх; 
 
g) хөндлөнгийн байгууллагаар өөрийн ХАБМТ-г баталгаажуулж, бүртгэлд 
хамрагдах, эсхүл энэхүү баримт бичгийн шаардлагад нийцэж буй талаарх 
тохирлын үнэлгээг өөрөө өөртөө хийж, өөрийгөө үнэлж, тангарагийн бичиг үйлдэх. 
 
Энэхүү баримт бичгийн бүх шаардлага нийтлэг шинжтэй бөгөөд хэмжээ, зохион 
байгуулалтын хэлбэрээс үл хамааран хүнсний сүлжээний бүх байгууллагуудад 
хэрэглэх боломжтой юм. Хүнсний сүлжээнд шууд ба шууд бус хэлбэрээр оролцдог,  
хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч  байгууллага гэдэгт мал амьтны тэжээл 
үйлдвэрлэгчид, байгалийн ургамал, ойн дагалт нөөцийг бэлтгэгчид, фермерүүд, 
орц найрлагын бүрэлдэхүүн хэсгийг үйлдвэрлэгчид, хүнсний боловсруулах 
үйлдвэрлэл эрхлэгчид,  жижиглэн худалдаачид, хоол үйлдвэрлэл, нийтийн хоолны 
үйлчилгээ, ариутгал, халдваргүйтгэлийн үйлчилгээ, тээвэр, хадгалалт, түгээлтийн 
үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагууд, тоног төхөөрөмж ариутгал, халваргүйтгэлийн 
бодис, сав баглаа боодол, хүнстэй харьцдаг гадаргууны бусад материал 
нийлүүлэгч зэрэг байгууллагууд хамаарна.  

https://www.iso.org/contents/data/standard/06/54/65464.html
https://www.iso.org/contents/data/standard/06/54/65464.html


 

 

Аливаа байгууллага, түүний дотор жижиг ба /эсхүл өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч 
(жишээлбэл: жижиг фермер, жижиглэн савлаж-түгээгч, жижиглэнгийн худалдаа 
эрхлэгч эсхүл хүнсний түргэн үйлчилгээний цэг гэх мэт) зэрэг нь хөндлөнгийн 
байгууллагаас боловсруулсан шаардлагад нийцүүлэн өөрийн ХАБМТ-гоо 
бүрдүүлэх  боломжийг энэхүү бичиг баримт олгодог. 
 
Энэхүү баримт бичгийн шаардлагыг хангахад дотоод болон гадаад нөөцийг 
ашиглаж болно. 
 
2 Норматив эшлэл 
 
Энэ баримт бичигт норматив баримт бичгийг эшлээгүй. 
 
3    Нэр томьѐо, тодорхойлолт 
 
Энэ баримт бичигт дараах нэр томьѐо, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ. 
 
Дор дурдсан ОУСБ ба ОУЦТК-ын цахим хуудас нь стандартчилалд ашиглах нэр 
томьѐоны өгөгдлийн санг агуулсан болно: 
 
- ОУСБ-ын цахим хайлтын платформыг https://www.iso.org/obp хаягаар орж үзнэ үү 
 
- ОУЦТК-ын электрон санг http://www.electropedia.org/ хаягаар орж үзнэ үү 
 
3.1 
зөвшөөрөгдөх түвшин 
байгууллагын (3.31) үйлдвэрлэсэн эцсийн бүтээгдэхүүнд (3.15) хүнсний аюулын 
(3.22) зөвшөөрөгдөх хамгийн дээд түвшин 
 
3.2 
үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлт 
бизнесийн үйл явцтай уялдуулсан угтвар нөхцлийг хангах хөтөлбөр /БҮЯУХ/-ийн 
(3.30) явцын хяналтын (3.27) хэмжигдэхүйц эсхүл ажиглалтаар тогтоож болох 
үзүүлэлт 
 
1-Р ТАЙЛБАР: БҮЯУХ хяналтад байгаа эсэхийг тогтоох, мөн зөвшөөрөгдөх (шалгуур үзүүлэлтийг 
хангаж, биелүүлснээр БҮЯУХ-ийн зорилго хэрэгжинэ) эсхүл зөвшөөрөгдөхгүй (шалгуур үзүүлэлтийг 
хангахгүй, биелүүлэхгүй бол БҮЯУХ төлөвлөсний дагуу хэрэгжихгүй) түвшнийг тодорхойлохын тулд 
үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийг баримталдаг. 

 
3.3 
аудит 
аудитын шалгуурыг хэрхэн хангаж буйг тодорхойлох зорилгоор аудитын нотолгоог 
олж авах, түүнийг бодитой үнэлэх цогц, бие даасан, баримтжуулсан үйл явц (3.36),  
 
1-Р ТАЙЛБАР: Аудит нь дотоод аудит (өөрөө өөртөө) буюу хөндлөнгийн аудит (хоѐр дахь буюу 
гуравдагч этгээд) байж болох бөгөөд мөн нэгдсэн аудит (хоѐр ба түүнээс дээш тооны салбарыг 
нэгтгэсэн) байж болно. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Дотоод аудитыг тухайн байгууллага өөрөө эсхүл түүний нэрийн өмнөөс гадны этгээд 
явуулдаг. 

 
3-Р ТАЙЛБАР: "Аудитын нотолгоо" ба "аудитын шалгуур" -ыг ISO 19011-д тодорхойлсон болно. 
 



 

 

4-Р ТАЙЛБАР: Холбогдох салбарыг хүнсний аюулгүй байдлын менежмент, чанарын менежмент 
эсхүл байгаль орчны менежментээр жишээлж болно. 

 
3.4 
ур чадвар 
зорьсон үр дүнд хүрэхийн тулд мэдлэг, ур чадвараа дайчлах чадвар 
 
3.5 
тохирол 
шаардлагад нийцэх (3.38) 
 
3.6 
бохирдол 
бүтээгдэхүүн (3.37) эсхүл түүнийг боловсруулж, үйлдвэрлэж буй орчинд хүнсний 
аюултай байдал үүсэх (3.22), бохирдуулагч илрэх, 
 
3.7 
байнгын сайжруулалт 
гүйцэтгэлийг сайжруулах зорилгоор давтан хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа (3.33) 
 
3.8 
хяналтын арга хэмжээ 
хүнсний ноцтой аюул (3.22) үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх эсхүл түүнийг 
зөвшөөрөгдөх түвшинд (3.1) хүртэл бууруулах арга хэмжээ, үйл ажиллагаа 
 
1-Р ТАЙЛБАР: Хүнсний ноцтой аюул (3.40) -ыг мөн үзнэ үү. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Аюулын дүн шинжилгээ хийснээр хяналтын арга хэмжээг тодорхойлно.  

 
3.9 
залруулга 
илэрсэн үл тохирлыг арилгах арга хэмжээ (3.28) 
 
1-Р ТАЙЛБАР: Залруулга нь аюултай байж болзошгүй бүтээгдэхүүнийг хамрах тул залруулах арга 
хэмжээ (3.10) -тэй хамт хийгдэж болно. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: дахин боловсруулах, цаашид боловсруулах, устгах гэх мэт үл тохирлын сөрөг үр 
дагаварыг арилгах (тухайлбал, бусад зорилгоор ашиглах, устгах эсхүл тусгай тэмдэглэгээ хийх) нь 
залруулгын жишээ байж болно. 

 
3.10 
залруулах арга хэмжээ 
үл тохирлын (3.28) шалтгааныг арилгах, дахин давтагдахаас урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ 
 
1-Р ТАЙЛБАР: Үл тохирлын нэгээс илүү шалтгаан байж болно. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Залруулах ажиллагаа нь учир шалтгааны дүн шинжилгээг хамаарна. 

 
3.11 
хяналтын эгзэгтэй цэг /ХЭЦ/ 
хүнсний ноцтой аюул (3.40)-аас урьдчилан сэргийлэх эсхүл түүнийг зөвшөөрөгдөх 
түвшинд хүртэл бууруулах зорилгоор хяналтын арга хэмжээ (3.3)-г хэрэгжүүлдэг, 
мөн эгзэгийн хязгаарыг тодорхойлж (3.12), хэмжилт (3.26)  хийх замаар залруулга 
(3.9)-ыг хийж гүйцэтгэдэг  үйл ажиллагааны (3.36) нэг хэсэг юм.  



 

 

3.12 
эгзгийн хязгаар 
зөвшөөрөгдөх хэмжээг зөвшөөрөгдөхгүй хэмжээнээс зааглаж буй хэмжигдэхүйц 
үзүүлэлт 
 
1-Р ТАЙЛБАР: ХЭЦ (3.11) нь хяналтад байгаа эсэхийг тодорхойлох зорилгоор эгзэгийн хязгаарыг 
тогтооно. Хэрэв эгзэгийн хязгаар хэтэрсэн, эсхүл эгзэгийн хязгаарт тавигдах шаардлагыг хангаагүй 
бол тухайн бүтээгдэхүүнийг аюултай бүтээгдэхүүн гэж үзнэ. 
 
[ЭХ СУРВАЛЖ: CAC / RCP 1-1969, өөрчлөлт орсон - Тодорхойлолтыг өөрчилсөн учраас Тайлбар1: 
нэмэгдсэн.] 

 
3.13 
баримтжуулсан мэдээлэл 
байгууллагын (3.31) хөтөлж, сайжруулж байх мэдээлэл болон түүнийг агуулж буй 
аливаа зүйл, 
 
1-Р ТАЙЛБАР: Баримтжуулсан мэдээлэл нь хэлбэр, эх сурвалж, хадгалж буй төрөл зүйлийн хувьд 
ямар ч байж болно. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Баримтжуулсан мэдээлэл гэдэгт: 
 
- менежментийн тогтолцоо (3.25) болон холбогдох үйл явц (3.36); 
 
- Байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулахад шаардагдах мэдээлэл (баримт бичиг); 
 
- үр дүнд хүрснийг нотлох баримт (бүртгэл). 

 
3.14 
үр дүн 
үйл ажиллагааг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлж, төлөвлөсөн үр дүнд хүрэх 
 
3.15 
эцсийн бүтээгдэхүүн 
байгууллагын (3.31) хувьд цаашид боловсруулах, өөрчлөх боломжгүй бүтээгдэхүүн 
(3.37)  
 
1-Р ТАЙЛБАР: Өөр байгууллагын хувьд цаашид боловсруулах эсхүл өөрчлөх боломжтой 
бүтээгдэхүүн нь  тухайн эхний байгууллагын хувьд эцсийн бүтээгдэхүүн бөгөөд хоѐр дахь 
байгууллагын хувьд түүхий эд, орцын бүрэлдэхүүн хэсэг болно. 

 
3.16 
тэжээл 
хүнсний зориулалтын мал, амьтныг тэжээхэд зориулагдсан боловсруулаагүй 
түүхий, боловсруулсан, хагас боловсруулсан нэг эсхүл хэд хэдэн бүтээгдэхүүн  
 
1-Р ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичигт хүнсний зүйл (3.18), тэжээл (3.16), малын тэжээл (3.19) гэсэн нэр 
томъѐог хооронд нь зааглаж, ялгаж өгсөн. 
 
-хүнс гэж хүн, мал амьтныг хооллож, тэжээхэд зориулсан, тэжээл, амьтны тэжээлийг хамарсан 
бүтээгдэхүүн;  
-тэжээл гэж  хүнсний зориулалтын мал, амьтныг тэжээхэд зориулсан бүтээгдэхүүн; 
-амьтны тэжээл гэж хүнсний зориулалтын бус мал, амьтныг тэжээхэд зориулсан бүтээгдэхүүн, 
тухайлбал гэрийн тэжээвэр амьтан. 

 
[ЭХ СУРВАЛЖ: CAC / GL 81-2013, өөрчлөлт орсон- "материал" гэсэн үгийг "бүтээгдэхүүн" болгон 
өөрчилж, "шууд" гэсэн үгийг устгасан байна.] 



 

 

3.17 
урсгал диаграмм 
үйл явц дахь шат дараалал болон харилцан үйлчлэлийг цогц хэлбэрээр, 
бүдүүвчлэн харуулсан танилцуулга 
 
3.18 
хүнсний бүтээгдэхүүн 
гоо сайхны бүтээгдэхүүн, тамхи, зөвхөн эмийн зориулалтаар хэрэглэдэг бодисоос 
бусад хоол, тэжээлийн зориулалттай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, бэлтгэх, 
боловсруулахад ашигладаг түүхий, боловсруулсан, хагас боловсруулсан бодис, 
ундаа, бохь  
 
1-Р ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичигт хүнс (3.18), тэжээл (3.16), малын тэжээл (3.19) гэсэн нэр томъѐог 
хооронд нь зааглаж, ялгаж өгсөн. 
 
-хүнс гэж тэжээл, амьтны тэжээлийг хамарсан хүн, мал амьтныг хооллож, тэжээхэд зориулсан 
бүтээгдэхүүн;  
-тэжээл гэж  хүнсний зориулалтын мал, амьтныг тэжээхэд зориулсан бүтээгдэхүүн; 
-амьтны тэжээл гэж хүнсний зориулалтын бус мал, амьтныг тэжээхэд зориулсан бүтээгдэхүүн, 
тухайлбал, гэрийн тэжээвэр амьтан. 
 
[ЭХ СУРВАЛЖ: CAC / GL 81-2013, өөрчлөлт орсон - "Хүн" гэдэг үгийг устгасан байна.] 

 
3.19 
амьтны тэжээл 
хүнсний бус зориулалтын мал, амьтныг тэжээхэд зориулагдсан боловсруулаагүй 
түүхий, боловсруулсан, хагас боловсруулсан нэг эсхүл хэд хэдэн бүтээгдэхүүн 
 
1-Р ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичигт хүнс (3.18), тэжээл (3.16), малын тэжээл (3.19) гэсэн нэр томъѐог 
хооронд нь зааглаж, ялгаж өгсөн. 
 
-хүнс гэж хүн, мал амьтныг хооллож, тэжээхэд зориулсан, тэжээл, амьтны тэжээлийг хамарсан 
бүтээгдэхүүн;  
-тэжээл гэж  хүнсний зориулалтын мал, амьтныг тэжээхэд зориулсан бүтээгдэхүүн; 
-амьтны тэжээл гэж хүнсний зориулалтын бус мал, амьтныг тэжээхэд зориулсан бүтээгдэхүүн, 
тухайлбал гэрийн тэжээвэр амьтан. 
 
[ЭХ СУРВАЛЖ: CAC / GL 81-2013, өөрчлөлт орсон - "материал" гэсэн үгийг "бүтээгдэхүүн" болгон 
өөрчилсөн, "non" гэсэн үг нэмэгдэж, "шууд" гэсэн үгийг устгасан байна.] 

 
3.20 
хүнсний сүлжээ 
хүнсний бүтээгдэхүүн (3.18), түүний орцын бүрэлдэхүүн хэсгийг анхан шатны 
үйлдвэрлэлээс хэрэглээ хүртэл үйлдвэрлэх, боловсруулах, түгээх, хадгалах, 
боловсруулах үе шатууд  
 
1-Р ТАЙЛБАР: Энэ нь тэжээл (3.16), малын тэжээл (3.19) -ийг багтаасан байна. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Хүнсний сүлжээнд хүнс, түүхий эдтэй харьцах материал, гадаргууны үйлдвэрлэл 
багтана. 
 
3-Р ТАЙЛБАР: Хүнсний сүлжээ нь үйлчилгээ үзүүлж буй этгээдийг мөн хамаарна. 

 
3.21 
хүнсний аюулгүй байдал 
 



 

 

зааврын дагуу бэлтгэж, хэрэглэсэн үед хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэгчийн эрүүл 
мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх баталгаа 
 
1-Р ТАЙЛБАР: Хүнсний аюулгүй байдал нь эцсийн бүтээгдэхүүнд (3.15) аюул (3.22) илрэхтэй 
холбоотой бөгөөд тэжээлийн дутагдал гэх мэт эрүүл мэндтэй холбоотой бусад асуудлыг 
хамрахгүй. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Хүнсний аюулгүй байдлыг хүнсний хангамж, хүртээмжтэй байдал ("хүнсний 
баталгаат байдал")-тай хутгаж, ойлгох ѐсгүй. 
 
3-Р ТАЙЛБАР: Энд тэжээл, амьтны тэжээл орно. 
 
[ЭХ СУРВАЛЖ: CAC / RCP 1-1969, өөрчлөлт орсон - "Хор хохирол" гэсэн үгийг "эрүүл мэндэд 
үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл" болгон өөрчилсөн ба тайлбар нэмэгдсэн байна.] 

 
3.22 
аюул 
хүнсний бүтээгдэхүүнд (3.18) агуулагдах биологи, хими, физикийн гаралтай эрүүл 
мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй зүйл  
 
1-Р ТАЙЛБАР: "Аюул" гэсэн нэр томъѐог "эрсдэл" (3.39) гэсэн нэр томъѐотой хутгаж, ойлгох ѐсгүй 
бөгөөд хүнсний аюулгүй байдлын хүрээнд авч үзвэл эрсдэл нь эрүүл мэндэд хор хөнөөл учруулах 
(өвчлөх) магадлал, мөн тодорхой аюулд өртөхөд учирч болзошгүй хор хөнөөлийн түвшнийг (жишээ 
нь, нас баралт, эмнэлэгт хэвтэх гэх мэт) илэрхийлдэг. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Харшил үүсгэгч болон цацраг идэвхт бодисууд аюулд хамаарна. 
 
3-Р ТАЙЛБАР: Тэжээл, тэжээлийн орцод агуулагдан, мал амьтныг тэжээхэд тэжээлээр дамжин 
хүнсний бүтээгдэхүүнд шилжиж, мал амьтан, хүний  эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхийг тэжээл, 
тэжээлийн орцын хувьд аюул гэж үзнэ. Хүнсний бүтээгдэхүүн, тэжээлийг боловсруулах үйл явцтай 
шууд холбоогүй (жишээ нь сав баглаа боодлын материал, ариутгалын бодис үйлдвэрлэгчид) 
үйлдвэрлэлийн хувьд зориулалтын дагуу (8.5.1.4-ийг үзнэ үү) ашиглахад шууд эсхүл шууд бус 
замаар хүнсний бүтээгдэхүүнийг бохирдуулахыг аюул гэж үзнэ. 
 
4-Р ТАЙЛБАР: Аливаа амьтны төрөл зүйлийг зориулалтын дагуу тэжээхэд аюул тай байвал 
тэжээлийн хувьд аюул гэж үзнэ. 
 
[ЭХ СУРВАЛЖ: CAC/RCP 1-1969, өөрчлөлт орсон – Тодорхойлолт хэсгээс "эсхүл нөхцлийн" гэсэн 
үг хасагдаж, тайлбар хэсэг нэмэгдсэн байна.] 

 
3.23 
сонирхогч тал (санал болгох нэр томъѐо) 
оролцогч тал (хэрэглэж болох нэр томъѐо) 
шийдвэр эсхүл үйл ажиллагаа нөлөөлөх, нөлөөлсөн, нөлөөлж болзошгүй гэж үзэж 
буй иргэн эсхүл байгууллага (3.31)  
 
3.24 
цуврал 
нэг ижил нөхцөлд үйлдвэрлэсэн ба/эсхүл боловсруулсан ба/эсхүл савласан 
тодорхой тоо хэмжээтэй бүтээгдэхүүн (3.37) 
 
1-Р ТАЙЛБАР: байгууллага цувралын үзүүлэлтүүдийг урьдчилан тодорхойлох бөгөөд ж.нь. багц 
гэсэн өөр нэр томьѐогоор илэрхийлж болно. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Цувралын тоо хэмжээг нэгж бүтээгдэхүүн хүртэл бууруулж болно. 
[ЭХ СУРВАЛЖ: CODEXSTAN 1, өөрчлөлт орсон - "ба/эсхүл боловсруулсан ба/эсхүл савласан" 
гэсэн нэр томъѐог тодорхойлолт хэсэгт оруулж, тайлбар нэмж оруулсан.] 

 



 

 

3.25 
менежментийн  тогтолцоо 
байгууллагын бодлого (3.34), зорилтууд (3.29), үйл явц (3.36)-ыг тодорхойлж, 
тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулдаг, байгууллагын (3.31) доторх харилцан 
хамааралтай эсхүл хамтран ажиллаж, харилцан үйлчилж, холбогддог бүрдэл 
хэсгүүдийн цогц  
 
1-Р ТАЙЛБАР: Менежментийн  тогтолцоо нь ганц эсхүл хэд хэдэн салбарыг хамаарч болно. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Тогтолцооны бүрдэл хэсгүүд нь байгууллагын бүтэц, үүрэг, хариуцлага, төлөвлөлт, 
үйл явцыг  хамаарна. 
 
3-Р ТАЙЛБАР: Менежментийн тогтолцооны хамрах хүрээ нь байгууллагыг бүхэлд нь, байгууллагын 
тусгайлан тодорхойлсон чиг үүрэг, нэгж эсхүл байгууллагын нэгжийн нэг эсхүл хэд хэдэн чиг 
үүргийг багтааж болно. 
 
4-Р ТАЙЛБАР: Холбогдох салбарууд нь, тухайлбал, чанарын менежментийн тогтолцоо эсхүл 
байгаль орчны менежментийн тогтолцоо байж болно. 

 
3.26 
хэмжилт 
тоо хэмжээг  тогтоох үйл ажиллагаа (3.36)   
 
3.27 
явцын хяналт 
тогтолцоо, үйлдвэрлэл (3.36) эсхүл үйл ажиллагааны нөхцөл байдлыг 
тодорхойлох 
 
1-Р ТАЙЛБАР: нөхцөл байдлыг тодорхойлохын тулд шалгах, хянах, эсхүл дүгнэж ажиглах 
шаардлагатай байж болно. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Хүнсний аюулгүй байдлын хүрээнд явцын хяналт гэж төлөвлөсний дагуу үйл 
ажиллагаа явагдаж байгаа эсэхийг төлөвлөгөөт, дэс дараалласан  ажиглалт, хэмжилтээр 
үнэлэхийг хэлнэ.  
 
3-Р ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичигт урьдчилсан хяналт (3.44), явцын хяналт (3.27) ба хянан 
магадлагаа (3.45)-ны хоорондох ялгаа заагийг тодорхойлсон: 
 
- урьдчилсан хяналт гэж зорилтот үр дүнд хүрэх боломжийн талаар үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө 
мэдээлэхийг хэлнэ; 
 
- явцын хяналт гэж үйл ажиллагаа явагдаж байхад тодорхой хугацаанд үйл ажиллагаа хэрхэн 
явагдаж буйг хянаж, энэ талаар мэдээлэхийг хэлнэ,  
 
- хянан, магадлагаа гэж үйл ажиллагаа явагдаж дууссаны дараа тохирлыг баталгаажуулж 
мэдээлэхийг хэлнэ. 

 
3.28 
үл тохирол 
шаардлага (3.38) үл биелэгдэх 
 
3.29 
зорилго 
хүрэх ѐстой үр дүн  
 
1-Р ТАЙЛБАР: Зорилго нь стратегийн, тактикийн, эсхүл бизнес үйл ажиллагааны байж болно. 
 



 

 

2-Р ТАЙЛБАР: Зорилго нь янз бүрийн салбарт (санхүү, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчны 
зорилго гэх мэт), янз бүрийн түвшинг (стратеги бодлого, байгууллагын хэмжээнд, төсөл, 
бүтээгдэхүүн ба үйл ажиллагаа (3.36)) хамаарч болно. 
 
3-Р ТАЙЛБАР: Зорилго нь өөр нэр томъѐогоор илэрхийлэгдэж болно, тухайлбал, гарах үр дүн, 
зорилт, үйл ажиллагааны шалгуур, ХАБМТ-ны зорилт, эсхүл ижил утгатай үг хэллэг (тухайлбал, 
хүрэх түвшин, бай оноо). 
 
4-Р ТАЙЛБАР: ХАБМТ-ны хувьд байгууллага нь тодорхой үр дүнд хүрэхийн тулд хүнсний аюулгүй 
байдлын бодлоготой нийцүүлэн зорилтуудыг тогтоодог. 

 
3.30 
үйл ажиллагааны угтвар нөхцлийг хангах хөтөлбөр /ҮАУНХХ/ 
хүнсний ноцтой аюул (3.40)-аас урьдчилан сэргийлэх, эсхүл зөвшөөрөгдөх түвшин 
(3.1) хүртэл бууруулах зорилгоор үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлт (3.2) ба 
хэмжилт (3.26), эсхүл ажиглалтад тулгуурлан үйлдвэрлэл (3.36) болон/эсхүл 
бүтээгдэхүүнийг (3.37) үр дүнтэй хянах хяналтын арга хэмжээ (3.8) эсхүл хяналтын 
нэгдсэн арга хэмжээ 
 
3.31 
байгууллага 
өмнөө тавьсан зорилгоо (3.29) биелүүлэхэд чиглэсэн үүрэг хариуцлага, эрх мэдэл, 
харилцаа холбоо бүхий хүн эсхүл бүлэг хүмүүс  
 
1-Р ТАЙЛБАР: Байгууллагын ойлголт нь хариуцлагын төрөл болон төр эсхүл хувийн хэвшлийнх 
гэдгээс үл хамааран хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, компани, корпораци, фирм, аж ахуйн нэгж, эрх 
бүхий байгууллага, нөхөрлөл, буяны байгууллага, эсхүл эдгээрийн хэсэг эсхүл нэгдэл эсвэл 
нэгдлийг багтаана. 

 
3.32 
гэрээт ажил 
байгууллагын үйл ажиллагааны (3.36) зарим хэсгийг гадны байгууллага (3.31)-аар 
гүйцэтгүүлэх  
 
1-Р ТАЙЛБАР: Гадны байгууллага нь тухайн байгууллагын менежментийн тогтолцоонд (3.25) 
хамаарахгүй боловч гадны байгууллагын үйл ажиллагаа ньбайгууллагын менежментийн 
тогтолцоонд хамаарна.  

 
3.33 
гүйцэтгэл 
хэмжигдэхүйц үр дүн 
 
1-Р ТАЙЛБАР: Гүйцэтгэлийг тооны эсхүл чанарын үзүүлэлтээр тодорхойлж болно. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Гүйцэтгэл нь үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл (3.36), бүтээгдэхүүн (3.37) (үйлчилгээг 
хамруулаад), тогтолцоо эсхүл байгууллага (3.31) -ын менежменттэй холбоотой байж болно. 

 
3.34 
бодлого 
байгууллагын дээд удирдлагаас (3.41) албан ѐсоор илэрхийлсэн байгууллагын 
(3.31) зорилго, чиглэл 
 
3.35 
угтвар нөхцлийг хангах хөтөлбөр /УНХХ/ 
байгууллага (3.31) болон хүнсний сүлжээ (3.20)-ний үе шат бүрт хүнсний аюулгүй 
байдлыг хангахад шаардлагатай үндсэн нөхцөл  болон үйл ажиллагаа 



 

 

 
1-Р ТАЙЛБАР: УНХХ нь байгууллагын төрөл, байгууллага нь хүнсний сүлжээний аль үе шатанд үйл 
ажиллагаа явуулж байгаагаас хамаарна. Үүнтэй төстэй нэр томъѐог жишээлбэл: хөдөө аж ахуйн 
зохистой дадал (GAP), мал эмнэлгийн зохистой дадал (GVP), үйлдвэрлэлийн зохистой дадал 
(GMP), эрүүл ахуйн зохистой дадал (GHP), үйлдвэрлэлийн зохистой дадал (GPP), түгээлтийн 
зохистой дадал (ДНБ), худалдааны зохистой дадал (GTP). 

 
3.36 
үйлдвэрлэл 
орцыг гарцад хувиргах харилцан уялдаа холбоо бүхий үйл ажиллагааны цогц 
 
3.37 
бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн (3.36) үр дүнд бий болсон гарц 
 
1-Р ТАЙЛБАР: Бүтээгдэхүүн нь үйлчилгээ байж болно. 

 
3.38 
шаардлага 
тунхагласан, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн эсхүл заавал биелүүлэх шинжтэй 
хэрэгцээ эсхүл хүлээлт 
 
1-Р ТАЙЛБАР: "нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн" гэж тухайн байгууллага, сонирхогч талуудын хувьд 
тогтсон ѐс эсхүл байх ѐстой зүйл хэлбэрээр бүгд ойлгодог хэрэгцээ эсхүл хүлээлт. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Тогтоосон шаардлага гэж тунхагласан, тухайлбал баримтжуулсан мэдээлэлд. 

 
3.39 
эрсдэл 
тодорхойгүй байдлын нөлөөлөл 
 
1-Р ТАЙЛБАР: Хүлээгдэж буй эерэг эсхүл сөрөг үр дүнгээс хазайхыг нөлөөлөл гэж үзнэ. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Тодорхойгүй байдал гэдэг нь үйл явдал, түүний үр дагавар, эсхүл тохиолдох 
магадлалын талаарх ойлголт, мэдлэгт хамаарах мэдээлэл хязгаарлагдмал, дутмаг байх төлөв юм. 
 
3-Р ТАЙЛБАР Эрсдэлийг ихэвчлэн учирч болзошгүй "үйл явдал" (ISO 73: 2009 удирдамжийн 
3.5.1.3-т тодорхойлсны дагуу) ба "үр дагавар" (ISO 73: 2009, удирдамжийн 3.6.1.3-д тодорхойлсны 
дагуу) эсхүл эдгээрийг хослуулан тодорхойлдог. 
 
4-Р ТАЙЛБАР: Эрсдэлийг үйл явдлаас учирсан цогц үр дагавар (нөхцөл байдалд орсон 
өөрчлөлтүүд) болон түүний тохиолдох "магадлал" (ISO 73: 2009 Удирдамжийн 3.6.1.1-д 
тодорхойлсны дагуу) гэж илэрхийлж болно. 
 
5-Р ТАЙЛБАР: Хүнсний хууль эрх зүйн хорооны үйл ажиллагааны гарын авлагад [11] заасны дагуу 
хүнсний аюулгүй байдлын эрсдэл гэдэг нь хүнсний бүтээгдэхүүнд агуулагдах (a) аюул (ууд) (3.18)-
ын хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлал, сөрөг нөлөөллийн түвшин]. 

 
3.40 
ноцтой аюул 
хяналтын арга хэмжээ (3.8)-г хэрэгжүүлэн хянах, үнэлгээ хийх үед 
тодорхойлогдсон аюул (3.22),  
 
3.41 
дээд удирдлага 
байгууллага (3.31)-ыг удирдан чиглүүлж, хянадаг хамгийн дээд түвшний хүн буюу 
бүлэг хүмүүс 



 

 

 
1-Р ТАЙЛБАР: Дээд удирдлага нь байгууллага доторх эрх мэдлийг хуваарилах, нөөцөөр хангах эрх 
мэдэлтэй. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Хэрэв менежментийн тогтолцоо (3.25) нь зөвхөн байгууллагын нэг хэсгийг хамарч 
байгаа тохиолдолд тухайн хэсгийг удирдан чиглүүлж, хянаж буй хүмүүсийг дээд удирдлага гэж 
хэлнэ. 

 
3.42 
мөшгих тогтолцоо 
аливаа обьектийн түүх, хэрэглээ, хөдөлгөөн, байршлыг үйлдвэрлэл, 
боловсруулалт, борлуулалтын тодорхой үе шатанд мөшгиж тогтоох чадвар 
 
1-Р ТАЙЛБАР: Хөдөлгөөн нь түүхий эдийн гарал үүсэл, боловсруулалтын түүх эсхүл хүнсний 
бүтээгдэхүүний (3.18) борлуулалттай холбоотой байж болно. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Обьект нь бүтээгдэхүүн (3.37), түүхий эд, нэгж, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ гэх мэт 
байж болно. 
 
[ЭХ ҮҮСВЭР: CAC/GL 60-2006, өөрчлөлт орсон - Тайлбар нэмэгдсэн байна.] 

 
3.43 
шинэчлэх 
хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээр хангах зорилгоор шууд ба/эсхүл төлөвлөсний 
дагуу хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа 
 
1-Р ТАЙЛБАР: Шинэчлэх нь "сайжруулах" ба " хадгалж үлдэх" гэсэн нэр томъѐоноос өөр байна: 
 
-"Сайжруулах" гэж байгаа зүйлийг хадгалах / сайжруулж хадгалах явдал юм; 
 

- "хадгалж үлдэх" гэж дахин сэргээх боломжтой зүйлийг хадгалах юм. 
 
3.44 
урьдчилсан хяналт 
хяналтын арга хэмжээ (3.8) (эсхүл хяналтын цогц арга хэмжээ) нь ноцтой аюулыг 
(3.40) үр дүнтэй хянах чадвартайг батлах зорилгоор <хүнсний аюулгүй байдал> -
ын нотолгоог олж авах 
 
1-Р ТАЙЛБАР: хяналтын цогц арга хэмжээг боловсруулах эсхүл хэрэгжсэн хяналтын арга хэмжээг 
өөрчлөх тохиолдолд урьдчилсан хяналтыг гүйцэтгэнэ. 
 
2-Р ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичигт урьдчилсан хяналт (3.44), явцын хяналт (3.27) ба хянан 
магадлагаа (3.45)-ны хоорондох ялгаа заагийг тодорхойлсон: 
 
- урьдчилсан хяналт гэж зорилтот үр дүнд хүрэх боломжийн талаар үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө 
мэдээлэхийг хэлнэ; 
 
- явцын хяналт гэж үйл ажиллагаа явагдаж байхад тодорхой хугацаанд үйл ажиллагаа хэрхэн 
явагдаж буйг хянаж, энэ талаар мэдээлэхийг хэлнэ,  
 
- хянан магадлагаа гэж үйл ажиллагаа явагдаж дууссаны дараа тохирлыг баталгаажуулж 
мэдээлэхийг хэлнэ. 

 
3.45 
хянан магадлагаа 
холбогдох шаардлагаын (3.38) биелэлтийг бодит нотолгоонд тулгуурлан 
баталгаажуулах ажиллагаа 
 



 

 

1-Р ТАЙЛБАР: Энэ баримт бичигт урьдчилсан хяналт (3.44), явцын хяналт (3.27) ба хянан 
магадлагаа (3.45)-ны хоорондох ялгаа заагийг тодорхойлсон: 
 
- урьдчилсан хяналт гэж зорилтот үр дүнд хүрэх боломжийн талаар үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө 
мэдээлэхийг хэлнэ; 
 
- явцын хяналт гэж үйл ажиллагаа явагдаж байхад тодорхой хугацаанд үйл ажиллагаа хэрхэн 
явагдаж буйг хянаж, энэ талаар мэдээлэхийг хэлнэ,  
 
- хянан магадлагаа гэж үйл ажиллагаа явагдаж дууссаны дараа тохирлыг баталгаажуулж 
мэдээлэхийг хэлнэ. 

 
4 Байгууллагын төлөв байдал 
 
4.1 Байгууллага болон түүний төлөв байдлыг ойлгох 
 
Байгууллага нь өөрийн зорилготойгоо уялдуулан ХАБМТ-ны хүрээнд төлөвлөсөн 
зорилтыг хэрэгжүүлэх чадварт нөлөөлөх гадаад, дотоод нөхцөл байдлаа 
тодорхойлно. 
 
Байгууллага нь эдгээр гадаад болон дотоод нөхцөл байдалтай холбоотой 
мэдээллийг бүрдүүлж, хянан үзэж, шинэчилж байх ѐстой. 
 
1-Р ТАЙЛБАР: Нөхцөл байдал нь анхаарах шаардлагатай эерэг болон сөрөг хүчин зүйлийг 
багтаасан байна. 
 
2-Р ТАЙЛБАР:  Олон улсын, үндэсний, бүсийн эсхүл орон нутгийн хууль эрх зүй, технологи, 
өрсөлдөөн, зах зээл, соѐл, нийгэм, эдийн засгийн орчин, кибер аюулгүй байдал, хуурамч хүнс, 
хүнсний баталгаат байдал, санаатай бохирдуулах, байгууллагын мэдлэг ба гүйцэтгэл зэрэг гадаад 
болон дотоод асуудлыг анхаарч, судалснаар нөхцөл байдлыг ойлгох боломжтой. 

 
4.2 Сонирхогч талуудын хэрэгцээ, хүлээлтийг ойлгох 
 
Хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой хууль тогтоомжийн болон хэрэглэгчийн 
шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тогтвортой хангах чадвартай 
байхын тулд байгууллага нь дараах зүйлийг тодорхойлох шаардлагатай: 
 
а)ХАБМТ-д хамаарах сонирхогч талууд; 
 
б) ХАБМТ-ны сонирхогч талуудын тавьж буй шаардлага. 
 
Байгууллага нь сонирхогч талууд, тэдгээрийн шаардлагатай холбоотой 
мэдээллийг бүрдүүлж, хянаж нягтлан, шинэчлэнэ. 
 
4.3 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны хамрах хүрээг 
тодорхойлох 
 
Байгууллага нь ХАБМТ-ны өөрт тохирох нөхцөл, түвшнийг тодорхойлох замаар 
түүний хамрах хүрээг тогтооно. ХАБМТ-г хэрэгжүүлэх үйлдвэрлэлийн хэсэг, 
үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тодорхойлсноор хамрах хүрээг тогтооно. 
Хамрах хүрээнд эцсийн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалд нөлөөлж болзошгүй үйл 
ажиллагаа, үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг багтаана. 
 
Энэхүү хамрах хүрээг тодорхойлохдоо байгууллага дараах зүйлийг харгалзаж 
үзнэ: 



 

 

a) 4.1-д дурдсан гадаад, дотоод асуудлууд; 
 
б) 4.2-т дурдсан шаардлага. 
 
Хамрах хүрээ нь ашиглах боломжтой, баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэртэй байна. 
 
 4.4 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо 
 
Байгууллага нь энэхүү баримт бичигт заасан шаардлагад нийцүүлэн ХАБМТ, түүнд 
шаардлагатай үйл явц, тэдгээрийн харилцан уялдааг бий болгох, хэрэгжүүлэх, 
төлөвшүүлэх, шинэчлэх, тогтмол сайжруулах хэрэгтэй.  
 
5 Манлайлал 
 
5.1 Манлайлал ба үүрэг хариуцлага 
 
Дээд удирдлага нь ХАБМТ-ны хувьд дараах манлайлал, үүрэг хариуцлагыг 
хэрэгжүүлнэ: 
 
а) байгууллагын стратегийн чиглэлд нийцүүлэн хүнсний аюулгүй байдлын бодлого, 
ХАБМТ-ны зорилтуудыг тодорхойлох; 
 
б) байгууллагын бизнесийн үйл явцтай ХАБМТ-ны шаардлагаыг уялдуулах; 
 
в) ХАБМТ-д шаардагдах нөөцийг бүрдүүлэх; 
 
d) ХАБМТ-ны шаардлагатай хүнсний аюулгүй байдлын талаарх холбогдох хууль 
тогтоомж болон харилцан тохиролцсон хэрэглэгчийн шаардлагаыг уялдуулж, 
хүнсний аюулгүй байдлын үр дүнтэй менежментийн ач холбогдлын талаар 
мэдээлэх, харилцаа холбоо тогтоох; 
 
e) ХАБМТ-г үнэлж, төлөвлөсөн үр дүнд (4.1-ыг үзнэ үү) хүрэх бололцоог бүрдүүлэх; 
 
е) ХАБМТ-ны үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор боловсон хүчнийг чиглүүлэх, 
дэмжих; 
 
g) тасралтгүй сайжрах үйл явцыг дэмжих; 
 
h) хариуцсан чиглэлдээ манлайлахад холбогдох бусад удирдлагад дэмжлэг 
үзүүлэх. 
 
ТАЙЛБАР: Энэхүү баримт бичигт "бизнес" гэсэн нэр томъѐог өргөн утгаар 
хэрэглэсэн бөгөөд байгууллагын оршин тогтнох зорилгыг хэрэгжүүлэхэд үндсэн 
цөм болох үйл ажиллагааг хамруулсан. 
5.2 Бодлого 
5.2.1. Хүнсний аюулгүй байдлын бодлогыг боловсруулах 
 
Дээд удирдлага нь дараах шаардлагыг хангасан хүнсний аюулгүй байдлын 
бодлогыг боловсруулж, хэрэгжүүлж, төлөвшүүлнэ: 
 
а) байгууллагын зорилго, нөхцөл байдалд тохирсон байх; 
 



 

 

b) ХАБМТ-ны зорилтуудыг тодорхойлох, үнэлэх суурь бүтэцтэй байх; 
 
в) хүнсний аюулгүй байдлын хууль тогтоомж болон харилцан тохиролцсон 
хэрэглэгчийн шаардлага зэрэг хүнсний аюулгүй байдлын холбогдох шаардлагыг 
хангах үүрэг амлалтыг багтаасан байх; 
 
d) дотоод болон гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг тусгасан байх; 
 
e) ХАБМТ-г тасралтгүй сайжруулахад чиглэсэн үүрэг амлалтыг агуулсан байх; 
 
f) хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад шаардлагатай ур чадварыг төлөвшүүлэх 
хэрэгцээ шаардлагыг тусгасан байх. 
 
5.2.2. Хүнсний аюулгүй байдлын бодлогыг танилцуулах 
 
Хүнсний аюулгүй байдлын бодлого нь: 
 
а) ашиглах боломжтой, баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр хадгалагдсан байх; 
 
b) байгууллагын бүх түвшинд танилцуулагдаж, ойлгогдож, хэрэгжсэн байх; 
в) холбогдох сонирхогч талуудад нээлттэй, ашиглах боломжтой байх. 
 
5.3 Байгууллага доторх үүрэг, хариуцлага ба эрх мэдэл 
 
5.3.1 Дээд удирдлага нь холбогдох чиг үүргийг гүйцэтгэх эрх мэдэл, үүрэг 
хариуцлагыг хуваарилан, байгууллагын түвшинд мэдээлж, харилцан ойлголцох 
боломжийг бүрдүүлнэ. 
 
Дээд удирдлага дараах эрх мэдэл, үүрэг хариуцлагыг хуваарилна: 
 
а) энэ баримт бичгийн шаардлагад нийцүүлэн ХАБМТ-г хэрэгжүүлж буй эсэхийг 
хянах; 
 
b) ХАБМТ–ны хэрэгжилтийг дээд удирдлагад тайлагнах; 
 
в) хүнсний аюулгүй байдлын баг, хүнсний аюулгүй байдлын багийн ахлагчийг 
томилох; 
 
d) хүмүүст тодорхой үйл ажиллагааг төлөвлөж, баримтжуулах эрх мэдэл, үүрэг 
хариуцлагыг хүлээлгэж, томилох. 
 
5.3.2. Хүнсний аюулгүй байдлын багийн ахлагч дараах үүргийг хүлээнэ. 
 
a) ХАБМТ-г боловсруулж, хэрэгжүүлж, төлөвшүүлж, шинэчилж байх; 
 
б) хүнсний аюулгүй байдлын багийн ажлыг удирдан зохион байгуулах; 
 
в) хүнсний аюулгүй байдлын баг (7.2-ыг үзнэ үү)-т шаардлагатай чадавхийг 
бүрдүүлэх, сургах; 
 
d) ХАБМТ-ны үр ашиг, нийцлийн талаар дээд удирдлагад мэдээлэх. 
 



 

 

5.3.3. Бүх ажилтан ХАБМТ-нд тулгарч буй бэрхшээл, асуудлын талаар эрх бүхий  
ажилтанд мэдээлэх үүрэгтэй. 
 
6 Төлөвлөлт 
 
6.1 Эрсдэл ба боломжийг шийдвэрлэх арга хэмжээ 
 
6.1.1 Байгууллага нь ХАБМТ-г төлөвлөхт явцдаа 4.1-д дурдсан асуудлууд болон 
4.2 ба 4.3-т дурдсан шаардлагаыг харгалзан дор дурдсан асуудлыг шийдвэрлэх 
зорилгоор эрсдэл, боломжийг  тодорхойлсон байна: 
a) ХАБМТ нь төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэх баталгааг хангах; 
 
б) эерэг үр дүнг нэмэгдүүлэх; 
 
c)сөрөг нөлөөлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эсхүл бууруулах; 
г) тасралтгүй сайжруулалт хийх. 
 
ТАЙЛБАР: Энэхүү баримт бичгийн хүрээнд эрсдэл ба боломжийн талаарх 
ойлголтыг зөвхөн ХАБМТ-ны хэрэгжилт, үр дүнтэй холбоотой үйл явдлууд, 
тэдгээрээс гарах үр дагаварын хүрээнд авч үзнэ. Төрийн байгууллага нь нийгмийн 
эрүүл мэндтэй холбоотой эрсдлийг шийдвэрлэх үүрэгтэй. Байгууллага нь аюул 
(3.22-ыг үзнэ үү)-ыг шийдвэрлэж, үүнтэй холбоотой 8-р бүлэгт заасан шаардлагаыг 
хангах үүрэгтэй. 
 
6.1.2 Байгууллага нь дараахь зүйлийг төлөвлөх шаардлагатай: 
 
a) Эдгээр эрсдэл, боломжийг шийдвэрлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх;  
б) хэрхэн: 
 
1) үйл ажиллагаагаа ХАБМТ-ны үйл явцтай уялдуулж, хэрэгжүүлэх; 
 
2) эдгээр үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх 
 
6.1.3 Эрсдэл, боломжийг шийдвэрлэхээр байгууллагаас авч хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээ нь дараахь асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн байна: 
 
а) хүнсний аюулгүй байдлын шаардлагыг хангахад үзүүлэх өнлөө; 
 
b) хүнсний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хэрэглэгчдийн шаардлагад нийцэж буй 
байдал; 
 
в) хүнсний сүлжээний сонирхогч талуудын шаардлага. 
 
ТАЙЛБАР 1 Эрсдэл ба боломжийг шийдвэрлэхэд  дараах үйл ажиллагаа 
хамаарна: эрсдэлээс зайлсхийх, боломж бүрдүүлэхийн тулд эрсдэл үүрэх, 
эрсдлийн эх үүсвэрийг арилгах, учирч болох магадлал эсхүл үр дагаврыг өөрчлөх, 
эрсдлийг хуваах, эрсдэлтэй гэдгийг мэдэж  шийдвэр гаргах. 
 
ТАЙЛБАР 2: байгууллага болон хэрэглэгчдийн хүнсний аюулгүй байдлын 
хэрэгцээг хангахад чиглэсэн нэн шаардлагатай, ашигтай нөхцөл, шинэ 
технологийг нэвтрүүлснээр боломж нь шинэ үйлдвэрлэл (бүтээгдэхүүн, үйл явцад 
өөрчлөлт хийх)-ийг бий болгодог. 



 

 

 
6.2 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны зорилтууд ба 
тэдгээрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 
 
6.2.1 Байгууллага нь холбогдох алба, түвшинд ХАБМТ-ны зорилтуудыг 
тодорхойлно. 
 
ХАБМТ-ны зорилтууд нь: 
 
a) хүнсний аюулгүй байдлын бодлоготой нийцсэн байх; 
 
b) хэмжигдэхүйц байх (боломжтой бол); 
 
в) хууль тогтоомж, хэрэглэгчийн шаардлага зэрэг хүнсний аюулгүй байдлын 
шаардлагаыг харгалзан үзсэн байх; 
 
d) явцын хяналт тавьж, үнэлдэг байх; 
 
e) харилцан мэдээлэгддэг байх; 
 
f) шаардлагатай тохиолдолд сайжруулж, шинэчилдэг байх. 
 
Байгууллага нь ХАБМТ-ны зорилтуудыг баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр 
хадгалах ѐстой. 
 
6.2.2 ХАБМТ-ны зорилтуудыг хэрхэн хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулахдаа 
байгууллага нь дараахь зүйлийг тодорхойлно: 
 
a) юу хийх вэ; 
 
b) ямар нөөц шаардлагатай вэ; 
 
в) хэн хариуцах вэ; 
 
г) хэзээ дуусгах вэ; 
 
e) үр дүнг хэрхэн үнэлэх вэ. 
 
6.3 Өөрчлөлтийг төлөвлөх 
 
Байгууллага нь ХАБМТ, үүний дотор боловсон хүчнийг өөрчлөх хэрэгцээ, 
шаардлагыг тодорхойлж, өөрчлөлтийг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлж, мэдээлнэ. 
 
Байгууллага дараах зүйлд анхаарна: 
 
а) өөрчлөлтийн зорилго, түүнээс учирч болзошгүй үр дагавар; 
 
b) ХАБМТ-той нэгдмэл байх асуудлыг үргэлжлүүлэх; 
 
в) өөрчлөлтийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд шаардагдах нөөцийг бүрдүүлэх; 
 
d) эрх мэдэл, үүрэг хариуцлагыг хуваарилах, дахин хуваарилах. 



 

 

7 Дэмжлэг 
 
7.1 Нөөц 
 
7.1.1Нийтлэг зүйл 
 
Байгууллага нь ХАБМТ-г төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, төлөвшүүлэх, шинэчлэх, 
тасралтгүй сайжруулахад шаардагдах нөөцийг тодорхойлж, хангаж ажиллана. 
 
Байгууллага дараахь асуудалд анхаарна: 
 
a) одоо байгаа дотоод нөөцийн хүртээмж, чадавхийг үнэлэх; 
 
б) гаднаас шаардагдах нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох. 
 
7.1.2 Хүмүүс 
 
байгууллага нь үр ашигтай ХАБМТ-г бүрдүүлэх, төлөвшүүлэх ажлыг чадвартай 
(7.2-ыг үзнэ үү) хүмүүсээр гүйцэтгүүлэх шаардлагатай. 
 
ХАБМТ-г хөгжүүлэх, хэрэгжүүлэх, ажиллуулах, үнэлэхэд гадны шинжээчдийн 
дэмжлэгийг  авах тохиолдолд тэдгээрийн чадавхи, үүрэг хариуцлага, эрх мэдлийг 
тодорхойлсон гэрээ, ажлын даалгаврыг баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр 
үйлдэж, ашиглана. 
 
7.1.3. Дэд бүтэц 
 
Байгууллага нь ХАБМТ-ны шаардлагыг биелүүлэхэд  хэрэгцээтэй дэд бүтцийг 
тодорхойлох, байгуулах, засварлахад шаардлагатай нөөцийг бүрдүүлнэ. 
 
ТАЙЛБАР: Дэд бүтцэд дараах зүйлс багтана: 
 
- газар, агуулах, барилга байгууламж, холбогдох хэрэгслүүд; 
 
- програм хангамж, компъютер зэрэг тоног төхөөрөмж; 
 
- тээврийн хэрэгслүүд; 
 
- мэдээлэл харилцааны технологи. 
 
7.1.4 Ажлын орчин 
 
Байгууллага нь ХАБМТ-ны шаардлагыг биелүүлэхэд  хэрэгцээтэй ажлын орчинг 
бий болгох, удирдан зохион байгуулах, ашиглахад шаардлагатай  нөөцийг 
тодорхойлж, бүрдүүлнэ. 
 
ТАЙЛБАР: тааламжтай орчин нь хүний болон материаллаг хүчин зүйлсийн цогц 
байж болно: 
 
a) нийгмийн (жишээ нь, ялгаварлан гадуурхдаггүй, тайван, үл ойлголцол байхгүй); 
 



 

 

б) сэтгэл зүйн (жишээ нь, стрессийг багасгах, хэт ядрахаас урьдчилан сэргийлэх, 
сэтгэл хөдлөлийг тогтворжуулах); 
 
в) материаллаг нөхцлийн (жишээ нь, температур, дулаан, чийгшил, гэрэл, агаарын 
урсгал, эрүүл ахуй, дуу чимээ). 
 
Эдгээр хүчин зүйлс нь нийлүүлэгдэж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнээс хамааран 
нилээд ялгаатай байж болно. 
 
7.1.5 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоонд гадаад эх 
үүсвэрийн  боловсруулсан бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ашиглах 
 
Байгууллага нь ХАБМТ-гоо бүрдүүлж, төлөвшүүлж, шинэчилж, тасралтгүй 
сайжруулахдаа угтвар нөхцлийг хангах хөтөлбөрүүд, аюулын дүн шинжилгээ ба 
аюулыг хянах төлөвлөгөө (8.5.4-ийг үзнэ үү) зэрэг гадаад эх үүсвэрээс  
боловсруулсан ХАБМТ-ны бүрэлдэхүүн хэсгийг ашигласан тохиолдолд эдгээр 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь дараах шаардлагыг хангасан байна: 
 
a) Энэхүү баримт бичгийн шаардлагын дагуу боловсруулсан байх; 
 
b) Байгууллагын байр, үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүнд тохирсон байх; 
 
в) хүнсний аюулгүй байдлын багаас байгууллагын үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүний 
онцлогт тусгайлан тохируулсан байх; 
 
d) энэ баримт бичигт заасны дагуу хэрэгжүүлж, төлөвшүүлж, шинэчилдэг байх; 
 
e) баримтжуулсан мэдээллийн хэлбэрээр хадгалах. 
 
7.1.6 Гаднаас нийлүүлсэн үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хянах 
 
Байгууллага нь: 
 
a) үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нийлүүлэгчийг үнэлэх, сонгон 
шалгаруулах, гүйцэтгэлийн явцыг хянах, дахин үнэлэх шалгуурыг боловсруулж, 
хэрэгжүүлнэ; 
 
б) тавигдах шаардлагаыг нийлүүлэгчид зохих ѐсоор мэдээлсэн байна; 
 
c) ХАБМТ-ны  шаардлагыг тогтвортой хангах байгууллагын чадавхид гаднаас 
нийлүүлж буй үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ сөргөөр нөлөөлөхгүй байх; 
 
d) эдгээр үйл ажиллагаа болон үнэлгээний болон дахин үнэлгээний дүнд авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллийг баримтжуулсан мэдээлэл 
хэлбэрээр хадгалах. 
 
7.2 Чадавхи 
 
Байгууллага нь: 
 



 

 

a) хүнсний аюулгүй байдлын түвшин, ХАБМТ-ны үр ашигт нөлөөлдөг ажлыг хийж 
гүйцэтгэж байгаа ажилтан, гадны байгууллагаас ирж ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэж 
буй  ажилтны чадавхийг тодорхойлох; 
 
б) холбогдох сургалт ба/эсхүл дадлага, ажлын туршлагад тулгуурлан хүнсний 
аюулгүй байдлын баг, аюулыг хянах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хариуцсан 
хүмүүсийн ур чадварыг цоцглоосон байх; 
 
в) ХАБМТ-ны (байгууллагын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тоног төхөөрөмж, ХАБМТ-ны 
хүрээнд хамаарах аюул зэрэг) төлөвлөлт, хэрэгжилтийг гүйцэтгэх хүнсний аюулгүй 
байдлын баг нь олон салбарыг багтаасан цогц мэдлэг, туршлага бүхий байх; 
 
d) шаардлагатай тохиолдолд хэрэгцээтэй ур чадварыг эзэмшүүлэх бөгөөд авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр нөлөөг үнэлэх; 
 
д) чадавхийг нотлох мэдээллийг баримтжуулж хадгалах. 
 
ТАЙЛБАР: шаардлагатай арга хэмжээ гэдэгт, жишээлбэл, одоо ажиллаж буй 
хүмүүсийн чиг үүргийг дахин хуваарилах, сургалт зохион байгуулах, дагалдуулан 
ажиллуулах; эсхүл ур чадвартай хүнийг хөлслөх эсхүл гэрээгээр ажилд авах зэрэг 
арга хэмжээг багтааж болно.  
 
7.3 Мэдээлэл түгээх 
 
Байгууллагын хяналтад ажилладаг бүх ажилтнууд дараах зүйлсийг мэдэж байх 
ѐстой: 
 
a) хүнсний аюулгүй байдлын бодлого; 
 
б) ажил үүрэгт нь хамаарах ХАБМТ-ны зорилтууд; 
 
в) ХАБМТ-ны үр ашгийг сайжруулахад тухайн ажилтны оруулах хувь нэмэр, 
хүнсний аюулгүй байдлын гүйцэтгэлийг сайжруулснаар хүртэх үр шим; 
 
d) ХАБМТ-ны шаардлагаыг хангаагүйгээс учрах үр дагавар. 
 
7.4 Харилцаа холбоо 
 
7.4.1 Нийтлэг зүйл 
 
Байгууллага нь ХАБМТ-той холбоотой дотоод болон гадаад мэдээлэл, харилцааг 
тодорхойлно. Үүнд: 
 
a) юуг мэдээлэх; 
 
б) хэзээ мэдээлэх; 
 
в) хэнд мэдээлэх; 
 
г) яаж мэдээлэх; 
 
e) хэн мэдээлэх. 



 

 

 
Байгууллага нь хүнсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх чиг үүргийг гүйцэтгэж буй бүх 
хүмүүст үр ашигтай харилцан мэдээлэл солилцоход тавигдах шаардлагын талаар 
ойлгуулсан байх ѐстой.  
 
7.4.2 Гадаад харилцаа холбоо 
 
Байгууллага нь хангалттай мэдээллийг гадагшаа түгээж, хүнсний сүлжээний 
сонирхогч талуудад нээлттэй байлгах ѐстой. 
 
Байгууллага нь үр дүнтэй харилцаа, холбоог төлөвлөж, хэрэгжүүлж, төлөвшүүлэх 
ѐстой. Үүнд: 
 
a) үйлчилгээ үзүүлдэг гадны байгууллага ба гэрээт гүйцэтгэгч; 
 
b) дараах асуудлыг үйлчлүүлэгчид ба/болон эсхүл хэрэглэгчид: 
 

1) хүнсний бүтээгдэхүүнтэй харьцах, хэрэглэх, сурталчилах, хадгалах, бэлтгэх, түгээх 
үйл ажиллагаанд шаардагдах хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой мэдээллийг 
хүнсний сүлжээний оролцогчид эсхүл хэрэглэгчдэд; 

 
2) хүнсний сүлжээний бусад оролцогч эсхүл хэрэглэгч хяналтандаа байлгах 

шаардлагатай тодорхой аюул; 
 
3) гэрээ, гэрээний хавсралтууд, лавлагаа, захиалга болон тэдгээрийн нэмэлт 

өөрчлөлтүүд; 
 
4) үйлчлүүлэгч ба/эсхүл хэрэглэгчийн санал хүсэлт, гомдол; 

 
в) төрийн захиргааны төв болон орон нутгийн байгууллагууд, хэрэгжүүлэгч, 
тохируулагч агентлагууд; 
 
d) ХАБМТ-ны үр ашиг, шинэчлэлд нөлөө үзүүлдэг эсхүл нөлөөнд нь байдаг бусад 
байгууллага. 
 
Хүнсний аюулгүй байдлын талаархи гадаад мэдээллийн урсгалыг хариуцсан 
хүмүүсийг томилох ба тэдгээр нь тодорхой эрх мэдэл, чиг үүрэгтэй байна. 
Шаардлагатай тохиолдолд гаднаас олж авсан мэдээллийг менежментийн шийдвэр 
(9.3-ыг үзнэ үү) гаргах, ХАБМТ-г шинэчлэхэд (4.4 ба 10.3-ыг үзнэ үү) ашиглана. 
 
Гадаад харилцааны талаарх нотолгоог баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр 
хадгална. 
 
7.4.3 Дотоод харилцаа холбоо 
 
Байгууллага нь ХАБМТ-г үр ашигтай хэрэгжүүлэхийн тулд хүнсний аюулгүй 
байдлын багт дараахь өөрчлөлтийг цаг тухайд нь мэдээлэх ѐстой. 
 
a) бүтээгдэхүүн эсхүл шинэ бүтээгдэхүүн; 
 
б) түүхий эд, орцын бүрэлдэхүүн хэсгүүд ба үйлчилгээ; 
 



 

 

c) үйлдвэрлэлийн тогтолцоо ба тоног төхөөрөмж; 
 
d) үйлдвэрлэлийн байр агуулах, тоног төхөөрөмжийн байршил ба хүрээлэн буй 
орчин; 
 
e) цэвэрлэгээ ба ариутгалын хөтөлбөрүүд; 
 
f) савлагааны цех, зоорь агуулах, түгээлтийн систем; 
 
g) үүрэг хариуцлага, эрх мэдлийн хуваарилалт ба/эсхүл чадавхи; 
 
h) холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлага; 
 
i) аюул ба хяналтын арга хэмжээний талаархи мэдлэг, ойлголт; 
 
j) байгууллагын судалгаа, ажиглалтад хамаардаг хэрэглэгч, салбар болон бусад 
шаардлага; 
 
k) гадны сонирхогч талуудын холбогдох лавлагаа, мэдээлэл; 
 
l) эцсийн бүтээгдэхүүнд агуулагдах аюулын талаарх гомдол, анхааруулга; 
 
м) хүнсний аюулгүй байдалд нөлөөлж болох бусад нөхцөл. 
 
Хүнсний аюулгүй байдлын баг нь ХАБМТ-г (4.4 ба 10.3-ыг үзнэ үү) шинэчлэхэд 
эдгээр мэдээллийг харгалзан үзсэн байх ѐстой.  
 
Дээд удирдлага нь менежментийн шийдвэр гаргахдаа  холбогдох мэдээллийг 
харгалзан үзнэ (9.3-ыг үзнэ үү). 
 
7.5 Баримтжуулсан мэдээлэл 
 
7.5.1 Нийтлэг зүйл 
 
Байгууллагын ХАБМТ нь дараах асуудлыг багтаасан байна: 
 
a) энэхүү баримт бичигт заасан баримтжуулсан мэдээлэл; 
 
б) ХАБМТ-ны үр ашгийг сайжруулахад шаардлагатайг байгууллагаас 
тодорхойлсон баримтжуулсан мэдээлэл; 
 
в) эрх бүхий төр, захиргааны байгууллагаас шаардсан баримтжуулсан мэдээлэл 
ба хүнсний аюулгүй байдлын шаардлага.  
 
ТАЙЛБАР: Нэг байгууллагын ХАБМТ-ны баримтжуулсан мэдээллийн цар хүрээ нь 
нөгөө байгууллагаас дараах шалтгаанаар ялгаатай байж болно: 
 
- байгууллагын хэмжээ ба үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний 
төрөл; 
 
- үйлдвэрлэлын нарийн төвөгтэй байдал, тэдгээрийн харилцан үйлчлэл; 
 



 

 

- хүмүүсийн чадавхи. 
 
7.5.2. Бүрдүүлэх ба шинэчлэх 
 
Баримтжуулсан мэдээллийг бүрдүүлэх, шинэчлэхэд байгууллага дараах нөхцлийг 
бүрдүүлсэн байна: 
 
a) гарчиг ба товъѐог (жишээ нь, нэр, огноо, зохиогч, эсхүл лавлагааны дугаар); 
б) хэлбэр (жишээ нь,  хэл, цахим хувилбар, график), төрөл. (жишээ нь, цаас, 
цахим); 
c) хянаж магадлан, шаардлага хангасан, тохиромжтой эсэхийг батлагаажуулах. 
 
7.5.3 Баримтжуулсан мэдээллийг хянах 
 
7.5.3.1 ХАБМТ ба энэ баримт бичгийн шаардлагын дагуу бүрдүүлсэн 
баримтжуулсан мэдээллийг дараах зорилгоор хянана: 
 
а) нээлттэй ба ашиглахад хялбар байдал, хаана, хэзээ хэрэглэх; 
 
б) зохих ѐсны хамгаалалттай байх (жишээ нь: нууцлал алдагдах, буруу зорилгоор 
ашиглах, эсхүл бүрэн бүтэн байдал алдагдах зэргээс хамгаалагдсан). 
 
7.5.3.2 Байгууллага нь баримтжуулсан мэдээлэлд хяналт тавих зорилгоор 
шаардлагатай тохиолдолд дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 
 
a) түгээлт, хандах эрх, хайлт ба ашиглалт; 
 
b) хадгалалт ба хамгаалалт, түүний дотор цахим мэдээллийг устгахаас хамгаалах; 
 
c) оруулсан өөрчлөлтийг хянах (жишээ нь, хувилбарыг хянах); 
 
d) хадгалах ба шилжүүлэх. 
 
ХАБМТ-г төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай гэж байгууллагаас 
тодорхойлсон, гадаад эх үүсвэртэй  баримтжуулсан мэдээллийг зохих ѐсоор 
бүрдүүлж, хяналт тавина. 
 
Тохирлыг гэрчлэхэд шаардлагатай баримтжуулсан мэдээллийг санамсаргүй 
өөрчлөгдөж, устахаас хамгаалсан байна.   
 
ТАЙЛБАР: Хандах эрх нь баримтжуулсан мэдээлэлтэй зөвхөн танилцахыг 
зөвшөөрөх, эсхүл баримтжуулсан мэдээлэлтэй танилцах, түүнийг өөрчлөх 
зөвшөөрөл, эрх олгохтой холбоотой шийдвэрийг илэрхийлнэ. 
 
8 Үйлдвэрлэл 
 
8.1 Үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт ба хяналт 
 
Байгууллага нь аюулгүй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх шаардлагыг биелүүлэх,  6.1-д 
заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах үйл ажиллагааг дараах байдлаар 
төлөвлөж, хэрэгжүүлж,  хянаж, төлөвшүүлж, шинэчлэнэ: 
 



 

 

a) үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох; 
 
b) шалгуур үзүүлэлттэй уялдуулан үйл ажиллагааг хянах; 
 
c) үйл ажиллагааг төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлснийг холбогдох баримтжуулсан 
мэдээллээр нотлохын тулд хадгалах. 
 
Байгууллага нь төлөвлөсөн өөрчлөлтийг хянаж, урьдчилан тооцоолоогүй 
өөрчлөлтийн үр дагаврыг хянаж, шаардлагатай бол аливаа сөрөг нөлөөг 
бууруулах арга хэмжээ авна. 
 
Байгууллага нь гадны байгууллагын үйл ажиллагааг хяналтандаа байлгана (7.1.6-г 
үзнэ үү). 
 
8.2. Угтвар нөхцлийг хангах хөтөлбөрүүд (УНХХ) 
 
8.2.1 Байгууллага нь бүтээгдэхүүн, боловсруулах үйл явц, ажлын орчин дахь 
бохирдлыг (аюул хамаарна) бууруулах ба / эсхүл түүнээс урьдчилан сэргийлэхэд 
чиглэсэн УНХХ (ууд)-ыг төлөвлөж, хэрэгжүүлж, төлөвшүүлж, шинэчилж байх ѐстой. 
 
8.2.2 УНХХ (ууд) нь: 
 
а) хүнсний аюулгүй байдлын талаарх байгууллага болон түүний нөхцөл байдалтай 
уялдсан байх; 
 
b) үйлдвэрлэл, түүний хэмжээ, төрөл, мөн үйлдвэрлэсэн ба/эсхүл боловсруулсан 
бүтээгдэхүүний шинж чанарт тохирсон байх; 
 
в) нийт эсхүл тодорхой бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд 
хэрэгжүүлэх хөтөлбөрөөр дамжуулан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны тогтолцоог 
бүхэлд нь хамруулан хэрэгжүүлэх; 
 
d) хүнсний аюулгүй байдлын баг зөвшөөрсөн байх. 
 
8.2.3 УНХХ(ууд)-ийг сонгох ба/эсхүл төлөвлөхдөө байгууллага нь холбогдох хууль 
тогтоомж, харилцан тохиролцсон хэрэглэгчийн шаардлагыг тодорхойлж, 
уялдуулсан байх ѐстой. Байгууллага нь дараах асуудлыг харгалзаж үзнэ: 
 
a) ISO / TS 22002 цувралын холбогдох хэсэг; 
 
b) холбогдох стандарт, дүрэм журам ба удирдамж. 
 
8.2.4 УНБХ(үүд)-ийг төлөвлөхдөө байгууллага дараах асуудалд анхаарна: 
 
a) барилга, холбогдох бусад байгууламжийн зураг төсөл, барилга угсралт; 
 
б) тусгаарлах зурвас, конторын барилга, ажилчдын байр зэрэг туслах 
байгууламжийн зураг төсөл; 
 
в) агаар, ус, эрчим хүч болон бусад үйлчилгээний хангамж; 
 



 

 

d) хортон шавьжтай тэмцэх, хатуу болон шингэн хог хаягдал зайлуулах шугам 
болон туслах үйлчилгээ; 
 
e) тоног төхөөрөмжийн нийцтэй байдал, цэвэрлэх, засвар үйлчилгээ хийхэд 
зориулсан тоног төхөөрөмжийн тохиргоо; 
 
f) нийлүүлэгчийн гэрчилгээ, тохирлын үйл явц (жишээ нь, түүхий эд, орцын 
бүрэлдэхүүн хэсгүүд, химийн бодис, сав баглаа боодол); 
 
g) Түүхий эдийг хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэх, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх, зөөж 
буулгах; 
 
h) бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ; 
 
i) цэвэрлэгээ, ариутгалын ажил; 
 
j) хувийн эрүүл ахуй; 
 
k) бүтээгдэхүүний мэдээлэл / хэрэглэгчдийн ойлголт; 
 
l) шаардлагатай тохиолдолд бусад мэдээлэл. 
 
Баримтжуулсан мэдээлэлд үндэслэн УНБХ(үүд)-ийг сонгох, төлөвлөх, холбогдох 
явцын хяналтыг гүйцэтгэх, үр дүнг баталгаажуулах асуудлыг тодорхойлно. 
 
8.3 Ул мөрийг мөшгих тогтолцоо 
 
Ул мөрийг мөшгих тогтолцоо нь түүхий эдээс эхлэн борлуулалтын эхний шат 
хүртэлх эцсийн бүтээгдэхүүний гарал үүслийг  нарийн тогтоох боломжтой байх 
ѐстой Ул мөрийг мөшгих тогтолцоог бүрдүүлэхэд дараахь үндсэн асуудлыг 
зайлшгүй харгалзан үзнэ:  
 
Үүнд: а) хүлээн авсан түүхий эд, орцын бүрэлдэхүүн хэсэг, завсрын 
бүтээгдэхүүний цувралын дугаар болон эцсийн бүтээгдэхүүний харилцан 
хамаарлыг тодорхойлох; 
 
б / боловсруулалтад дахин орсон түүхий эд/бүтээгдэхүүн; 
 
в) эцсийн бүтээгдэхүүний борлуулалт. 
 
Байгууллага нь холбогдох хууль тогтоомж, хэрэглэгчийн шаардлагыг 
тодорхойлсон байна. 
 
Ул мөрийг мөшгих тогтолцоо бүрдүүлснийг нотлох баримтжуулсан мэдээллийг 
хамгийн тодорхой хугацааны туршид, доод тал нь бүтээгдэхүүний хадгалалтын 
хугацааг дуустал хадгална. Байгууллага нь ул мөрийг мөшгих тогтолцооны үр 
ашгийг тодорхойлж, үр дүнг шалгана. 
 
ТАЙЛБАР: Шаардлагатай тохиолдолд орцод агуулагдах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 
тоо хэмжээг эцсийн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээтэй харьцуулах замаар үр ашгийн 
нотолгоог гаргаж, тогтолцооны үр дүнг шалгах боложтой юм. 
 



 

 

8.4 Онцгой байдлын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ авах 
 
8.4.1 Нийтлэг зүйл 
 
Байгууллагын хүнсний сүлжээнд гүйцэтгэж буй чиг үүрэгтэй уялдуулан хүнсний 
аюулгүй байдалд нөлөөлж болзошгүй онцгой нөхцөл, зөрчлийн үед хариу арга 
хэмжээ авах журмыг дээд удирдлагаас баталсан байна. 
 
Эдгээр онцгой нөхцөл, зөрчлийн үед удирдлага, зохион байгуулалтын арга 
хэмжээг авахын тулд баримтжуулсан мэдээллийг бүрдүүлж, хадгалах 
шаардлагатай. 
 
8.4.2 Онцгой байдал, зөрчлийн асуудлыг шийдвэрлэх 
 
Байгууллага нь: 
 
a) Онцгой байдал болон зөрчилд дараах хариу арга хэмжээг авах: 
 
1) холбогдох хууль тогтоомжийн шаардлагыг тодорхойлсон байх; 
 
2) дотооддоо мэдээлэх; 
 
3) гаднын байгууллагуудад мэдээлэх (жишээ нь, ханган нийлүүлэгчид, 
хэрэглэгчид, холбогдох эрх бүхий байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл), 
харилцах; 
 
б) хүнсний аюулгүй байдалд үзүүлж болзошгүй нөлөө, онцгой нөхцөл байдал, 
зөрчлийн түвшинд тохирсон сөрөг үр дагаврыг бууруулах арга хэмжээ авах; 
 
в) журмын хэрэгжилтийг тодорхой давтамжтайгаар бодит байдалд шалгаж байх; 
 
d) бодит байдлыг шалгасан шалгалт, онцгой нөхцөл байдал, зөрчлийн дараа 
баримтжуулсан мэдээллийг нягталж, шаардлагатай тохиолдолд, шинэчилнэ.  
 
ТАЙЛБАР: Хүнсний аюулгүй байдал ба/эсхүл үйлдвэрлэлд нөлөөлж болзошгүй 
онцгой байдлын жишээнд байгалийн гамшиг, байгаль орчны осол, биотерроризм, 
ажлын байрны аваар осол, нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдал болон бусад 
осол, тухайлбал, ус, цахилгаан эсхүл хөргөлтийн шингэн тасрах зэрэг зайлшгүй 
шаардлагатай үйлчилгээ тасалдсан. 
 
8.5 Аюулыг хянах 
 
8.5.1 Аюулын дүн шинжилгээ хийх урьдчилсан үе шат 
 
8.5.1.1 Нийтлэг зүйл 
 
Аюулын дүн шинжилгээг гүйцэтгэхийн тулд хүнсний аюулгүй байдлын баг нь 
дараахь асуудлыг багтаасан үндсэн баримтжуулсан мэдээллийг бүрдүүлж, 
хадгалж, шинэчилнэ. Үүнд: 
 
a) холбогдох хууль тогтоомж болон хэрэглэгчийн шаардлага; 
 



 

 

б) байгууллагын бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, тоног төхөөрөмж; 
 
в) ХАБМТ-д хамаарах аюулууд. 
 
8.5.1.2 Түүхий эд, орц бүрдүүлэгч, хүнстэй харьцах материалын шинж чанар 
 
Байгууллага нь бүх түүхий эд, орц бүрдүүлэгч, хүнстэй харьцах материалд хууль 
тогтоомжийн хүрээнд тавигдах хүнсний аюулгүй байдлын шаардлагаыг 
тодорхойлно.  
Байгууллага нь бүх түүхий эд, орц бүрдүүлэгч, хүнстэй харьцах материалд аюулын 
дүн шинжилгээ (8.5.2-ыг үзнэ үү) хийхэд шаардагдах, талаарх дараахь асуудлыг 
багтаасан баримтжуулсан мэдээллийг  бүрдүүлнэ: 
а) биологи, хими, физик шинж чанар; 
b) орцод орсон  хүнсний нэмэлт, боловсруулалтын туслах материал зэрэг орц 
бүрдүүлэгчид; 
в) түүхий эдийн нөөц (жишээ нь, амьтан, ургамал эсхүл эрдэс); 
 
d) гарал үүсэл (уг гарваль); 
e) үйлдвэрлэлийн арга; 
е) сав баглаа, боодлын төрөл ба тээвэрлэлт; 
g) хадгалалтын нөхцөл ба хадгалалтын хугацаа; 
h) хэрэглэх, боловсруулахаас өмнөх бэлтгэл ажиллагаа ба/эсхүл хэрэглэх арга; 
i) түүхий эд, орц бүрдүүлэгчийг зориулалтын дагуу ашиглахаар худалдан авах үед 
баримтлах хүнсний аюулгүй байдал болон техникийн үзүүлэлтүүд. 
 
8.5.1.3 Эцсийн бүтээгдэхүүний шинж чанар 
 
Байгууллага нь үйлдвэрлэн гаргаж буй эцсийн бүтээгдэхүүн бүрийн хувьд  
холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд тавигдах хүнсний аюулгүй байдлын 
шаардлагаыг тогтооно. 
 
Байгууллага нь эцсийн бүтээгдэхүүнд аюулын дүн шинжилгээ (8.5.2-ыг үзнэ үү) 
хийхэд шаардагдах дараахь асуудлыг багтаасан баримтжуулсан мэдээллийг  
бүрдүүлнэ: 
 
а) бүтээгдэхүүний оноосон нэр эсхүл тодорхойлолт; 
 
б)орц, найрлага; 
 
в) хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой биологи, хими, физик шинж чанар; 
 
d) хадгалах хугацаа ба нөхцөл; 
 
e) сав баглаа боодол; 
 
f) хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой мэдэгдэл ба/эсхүл хэрэглэх арга, бэлтгэх 
зааварчилгаа; 
 
g) борлуулалт, түгээлтийн арга. 
 
8.5.1.4 Зориулалтын хэрэглээ 
 



 

 

Эцсийн бүтээгдэхүүнийг зориулалтын дагуу хэрэглэх заавар, хэрэглэх боломжтой 
бусад хувилбарууд, эцсийн бүтээгдэхүүнийг буруу, зохисгүй ашиглах тохиолдол 
зэрэг хэрэглээний хувилбаруудыг баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр хадгалж,  
аюулын дүн шинжилгээ (8.5.2-ыг үзнэ үү) хийхэд ашиглах ѐстой.  
 
Шаардлагатай тохиолдолд бүтээгдэхүүн тус бүрийн хэрэглэгч/ашиглагчийг 
тодорхойлж, бүлэглэсэн байна. 
 
Аюулд хэт мэдрэмтгий хэрэглэгч/ашиглагчийн бүлгийг тодорхойлсон байна. 
 
8.5.1.5 Урсгал бүдүүвч ба технологи үйл ажиллагааны тодорхойлолт 
 
8.5.1.5.1 Урсгал бүдүүвчийг зурах 
 
Хүнсний аюулгүй байдлын баг нь ХАБМТ-д хамаарч буй бүтээгдэхүүн, бүлэг 
бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх урсгал бүдүүвчийг төлөвлөж, хэвшүүлэн, шинэчилж, 
баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр хадгална.  
 
Урсгал бүдүүвч нь үйлдвэрлэлыг зургаар дүрслэдэг. Урсгал бүдүүвчийг аюул эсхүл 
түүний тохиолдох магадлал,  аюул өсөх, буурах талаар үнэлгээ хийхэд үндэс 
суурь болдог  аюулын дүн шинжилгээг явуулахад ашиглах ѐстой.  
 
Урсгал бүдүүвч нь аюулын дүн шинжилгээ хийхэд шаардлагатай хэмжээнд 
тодорхой, үнэн зөв, хангалттай нарийвчлалтай байх ѐстой. Урсгал бүдүүвч нь 
дараах зүйлсийг багтаана. Үүнд: 
 
а) үйл ажиллагааны үе шатууд, тэдгээрийн дараалал, харилцан үйлчлэл; 
 
b) аливаа гэрээт ажил, үйлчилгээ; 
 
в) үйлдвэрлэлийн урсгалд түүхий эд, орц, боловсруулалтын туслах материалууд, 
сав баглаа боодлын материал, багаж хэрэгсэл, завсрын бүтээгдэхүүнүүд хаанаас 
орж ирэх; 
 
г) Дахин боловсруулах, хог хаягдал боловсруулах ажиллагаа хаана явагдах; 
 
e) эцсийн бүтээгдэхүүн, завсрын бүтээгдэхүүн, дайвар бүтээгдэхүүн болон хаягдал 
хаана гарах эсхүл тэдгээрийг хааш нь нийлүүлэх. 
 
8.5.1.5.2 Урсгал бүдүүвчийг газар дээр нь баталгаажуулах 
 
Хүнсний аюулгүй байдлын баг нь урсгал бүдүүвчийг газар дээр нь очиж 
баталгаажуулан, шаардлагатай тохиолдолд урсгал бүдүүвчийг шинэчлэн, 
баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр хадгална. 
 
8.5.1.5.3 Үйлдвэрлэл ба орчны тодорхойлолт 
 
Хүнсний аюулгүй байдлын баг нь аюулын дүн шинжилгээ хийхэд шаардлагатай 
дараах асуудлыг тодорхойлно: 
 
a) хүнс болон хүнсний бус бусад  бүтээгдэхүүнийг боловсруулах талбай гэх мэт 
байгууламжийн схем зураг; 



 

 

б) тоног төхөөрөмж, хүнстэй шууд харьцах материал, боловсруулалтын туслах 
материал болон материалын урсгал; 
 
в) хэрэгжиж буй угтвар нөхцлийг бүрдүүлэх хөтөлбөрүүд, үйлдвэрлэлийн  үйл 
явцын параметрүүд, хяналтын арга хэмжээ (хэрэв байгаа бол) ба / эсхүл 
тэдгээрийн хэрэгжилтийн түвшин, эсхүл хүнсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх 
процедур; 
 
d) хяналтын арга хэмжээний сонголт, хэрэгжилтийн түвшинд нөлөөлж болзошгүй 
байгууллагын гаднаас тавигдах (жишээлбэл, төрийн захиргааны байгууллага 
эсхүл хэрэглэгчээс) шаардлага 
 
Улирлын өөрчлөлт эсхүл ээлжийн гүйцэтгэлийн зөрүүгээс шалтгаалсан 
хэлбэлзлийг шаардлагатай тохиолдолд хамруулна. 
 
Тодорхойлолтуудыг зохих ѐсоор шинэчилж, баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр 
хадгална. 
 
8.5.2 Аюулын дүн шинжилгээ 
 
8.5.2.1 Нийтлэг зүйл 
 
Хүнсний аюулгүй байдлын баг ньурьдчилсан мэдээлэлд үндэслэн аюулын дүн 
шинжилгээ хийснээр хяналт тавих шаардлагатай аюулыг тодорхойлно.   Хяналтын 
арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр хүнсний аюулгүй байдал хангагдах ѐстой ба 
шаардлагатай тохиолдолд хяналтын арга хэмжээнүүдийг багцлан хэрэглэнэ. 
 
 8.5.2.2 Аюулыг тодорхойлох ба хүлээн зөвшөөрөх түвшинг тодорхойлох 
 
8.5.2.2.1 Байгууллага нь бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, хүрээлэн буй орчноос учирч 
болох бүх аюулыг тодорхойлж баримтжуулна. 
 
Тодорхойлолт нь дараах зүйлд тулгуурласан байна. Үүнд: 
 
a) 8.5.1-д заасны дагуу цуглуулсан урьдчилсан мэдээлэл ба тоон үзүүлэлтүүд; 
 
б) туршлага; 
 
c) дотоод, гадаад мэдээллүүд, боломжтой бол эпидемиологийн, шинжлэх ухааны 
болон түүхийн бусад өгөгдлүүд; 
 
г) эцсийн, завсрын  болон хэрэглэх үеийн бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалтай  
холбоотой хүнсний сүлжээний аюулын талаарх мэдээлэл; 
 
д) хууль тогтоомж болон хэрэглэгчийн зүгээс тавигдах шаардлага. 
 
ТАЙЛБАР1: Туршлага нь бусад үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн явцыг 
мэддэг цехийн ажилтнууд болон гадны мэргэжилтнүүдийн өгсөн мэдээллийг 
багтаасан байж болно. 
 
ТАЙЛБАР 2 Хууль тогтоомжийн шаардлага нь хүнсний аюулгүй байдлын 
зорилтууд (ХАБЗ)-ыг багтааж болно. Хүнсний хууль эрх зүйн хорооноос ХАБЗ -ыг 



 

 

"Хүнсийг хэрэглэх үед хамгаалалтын шаардлагатай түвшинг бүрдүүлдэг эсхүл 
энэхүү түвшинг бүрдүүлэх магадлалтай тухайн хүнсэнд агуулагдах аюулын 
хамгийн их давтамж ба/эсхүл концентрац гэж тодорхойлдог. 
 
Аюулыг үнэлэх, шаардлагатай хяналтын арга хэмжээнүүдийг сонгохын тулд 
аюулыг өргөн хүрээнд, өндөр нарийвчлалтайгаар авч үзэх хэрэгтэй. 
 
8.5.2.2.2 Байгууллага нь аюул илэрч болзошгүй,  аюул үүсч, өсөн нэмэгдэж эсхүл 
буурахгүй байгаа үе шат (жишээлбэл, түүхий эд хүлээн авах, боловсруулах, түгээх 
ба борлууулах) тус бүрийг тодорхойлно. 
 
Аюулыг тодорхойлохдоо байгууллага дараах зүйлийг авч үзнэ: 
 
а) хүнсний сүлжээний өмнөх болон дараах үе шатууд; 
 
б) урсгал бүдүүвч дэх бүх үе шат; 
 
c) үйлдвэрлэлад ашиглах тоног төхөөрөмж, дэд бүтэц/ үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн 
орчин ба хүмүүс. 
 
8.5.2.2.3 Байгууллага нь боломжтой бол аюул тус бүрийн эцсийн бүтээгдэхүүнд 
агуулагдах зөвшөөрөгдөх түвшинг тодорхойлно. 
 
Зөвшөөрөгдөх түвшинг тодорхойлохдоо байгууллага нь: 
 
a) холбогдох хууль тогтоомж, хэрэглэгчийн шаардлагад нийцсэн эсэхийг 
харгалзах; 
 
b) эцсийн бүтээгдэхүүний хэрэглээний зориулалтыг авч үзэх; 
 
в) бусад холбогдох мэдээллийг авч үзэх. 
 
Байгууллага нь зөвшөөрөгдөх түвшинг тодорхойлох, зөвшөөрөгдөх түвшинг нотлох 
талаар баримтжуулсан мэдээлэлтэй байх ѐстой. 
 
8.5.2.3 Аюулыг үнэлэх 
 
Байгууллага нь тодорхойлсон аюул тус бүрийн хувьд түүнээс урьдчилан сэргийлэх 
эсхүл хүлээн зөвшөөрөгдөх түвшин хүртэл бууруулах эсэхийг тодорхойлж, үнэлгээ 
хийнэ. 
 
Байгууллага нь аюул тус бүрийн хувьд дараахь асуудлыг үнэлж, тогтоосон байна: 
 
а) хяналтын арга хэмжээг авахаас өмнө эцсийн бүтээгдэхүүнд илрэх магадлал; 
 
б) зориулалтын дагуу (8.5.1.4-ийг үзнэ үү) ашиглахад эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөллийн түвшин. 
 
Байгууллага нь ноцтой аюул тус бүрийг тодорхойлж, тогтооно. 
 
Ашигласан шинжилгээний арга зүйг тодорхойлж, аюулын үнэлгээнээс гарсан 
дүгнэлтийг баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр хадгална. 



 

 

8.5.2.4 Хяналтын арга хэмжээг сонгох, ангилах 
 
8.5.2.4.1 Байгууллага нь үнэлгээгээр тодорхойлогдсон аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх эсхүл түүнийг тогтоогдсон зөвшөөрөгдөх түвшин хүртэл бууруулах 
боломжтой хяналтын арга хэмжээ эсхүл багц хяналтын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 
 
Байгууллага нь хэрэгжүүлэхээр сонгосон хяналтын арга хэмжээг үйлдвэрлэлийн 
явцын угтвар нөхцлийг бүрдүүлэх хөтөлбөр ҮЯУНБХ (3.30-ыг үзнэ үү) эсхүл ХЭЦ 
(3.11-г үзнэ үү) хэлбэрээр хэрэгжүүлэх эсэхийг тодорхойлж,  ангилна. 
 
Ангилалтыг системчилсэн аргыг ашиглан явуулна. Сонгосон хяналтын арга хэмжээ 
тус бүрийн хувьд дараахь үнэлгээг хийнэ: 
 
a) түүнийг хэрэгжүүлж чадахгүй байх магадлал; 
 
б) түүнийг хэрэгжүүлж чадаагүйгээс учрах сөрөг үр дагавар хэр их байх; Энэ 
үнэлгээнд дараахь зүйлийг тусгана: 
 
1) үнэлгээгээр тодорхойлогдсон аюулд үзүүлэх нөлөө; 
 
2) бусад хяналтын арга хэмжээтэй хамаарах уялдаа холбоо; 
 
3) аюулыг зөвшөөрөгдөх түвшин хүртэл бууруулахаар тусгайлан тодорхойлж, 
хэрэгжүүлж байгаа эсэх; 
 
4) энэ нь нэг арга хэмжээ юу эсхүл багц хяналтын арга хэмжээ юу. 
 
8.5.2.4.2 Түүнчлэн, хяналтын арга хэмжээ тус бүрийн хувьд системчилсэн арга нь 
дараах асуудлын гүйцэтгэлийн  үнэлгээг багтаана: 
 
a) хэмжигдэхүйц эгзэгийн хязгаарууд ба/эсхүл хэмжигдэхүйц/ажиглагдахуйц үйл 
ажиллагааны шалгууруудыг тогтоох; 
 
b) хэмжигдэхүйц эгзэгийн хязгаарууд ба/эсхүл хэмжигдэхүйц/ажиглагдахуйц үйл 
ажиллагааны шалгуурт үл нийцэх аливаа алдааг тогтмол илрүүлэх; 
 
c) алдаа гарсан тохиолдолд цаг алдалгүй залруулах. 
 
Шийдвэр гаргах үйл явц, хяналтын арга хэмжээг сонгож, ангилсан үр дүнг 
баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр хадгална. 
 
Хяналтын арга хэмжээг сонгох, хяналтын түвшинд нөлөөлж болохуйц гадаад 
шаардлага (жишээ нь, хууль тогтоомж болон хэрэглэгчийн шаардлага)-ыг 
баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр хадгална. 
 
8.5.3 Хяналтын арга хэмжээ ба хяналтын арга хэмжээний багцыг батлах 
 
Сонгосон хяналтын арга хэмжээ нь ноцтой аюулыг хяналтад байлгах чадвартай 
гэдгийг хүнсний аюулгүй байдлын баг баталгаажуулна. Энэхүү баталгаажуулалт нь 
хяналтын арга хэмжээ ба багц хяналтын арга хэмжээг аюулыг хянах төлөвлөгөөнд 
(8.5.4-ийг үзнэ үү) оруулж, хэрэгжүүлэхээс өмнө, мөн энэхүү төлөвлөгөөнд 
өөрчлөлт оруулсны дараа (7.4.2, 7.4.3, 10.2 ба 10.3-г үзнэ үү) хийгдэх ѐстой. 



 

 

 
Хяналтын арга хэмжээ нь төлөвлөсөн хяналтыг хэрэгжүүлэх боломжгүйг 
баталгаажуулалтын үр дүн харуулж байгаа тохиолдолд хүнсний аюулгүй байдлын 
багаас хяналтын арга хэмжээ ба/эсхүл хяналтын багц арга хэмжээг дахин үнэлж, 
өөрчлөлт оруулна.  
 
Хүнсний аюулгүй байдлын баг нь хяналтын арга хэмжээ төлөвлөсөн хяналтыг 
хэрэгжүүлэх боломжийг баталгаажуулсан аргачлал болон нотлох баримтыг 
бүрдүүлж, баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр хадгална. 
 
ТАЙЛБАР Өөрчлөлт нь хяналтын арга хэмжээг (өөрөөр хэлбэл, үйлдвэрлэлын 
параметрүүд, хүндрэлүүд ба/ эсхүл эдгээрийн хослол)  өөрчлөх ба/эсхүл түүхий эд 
материалын үйлдвэрлэлийн технологи, эцсийн бүтээгдэхүүний шинж чанар, 
борлуулалтын арга, эцсийн бүтээгдэхүүний зориулалтыг өөрчлөх үйл ажиллагаа 
хамаарч болно. 
 
8.5.4 Аюулыг хянах төлөвлөгөө (Аюулын дү шинжилгээ ба эгэзэгтэй цэгийн 
хяналтын тогтолцоо /үйлдвэрлэлийн явцад угтвар нөхцлийг бүрдүүлэх 
хөтөлбөр) 
 
8.5.4.1 Нийтлэг зүйл 
 
Байгууллага нь аюулыг хянах төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлж, төлөвшүүлэх 
ѐстой. Аюулыг хянах төлөвлөгөөг баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр хадгалах 
бөгөөд үйлдвэрлэлийн явцад угтвар нөхцлийг бүрдүүлэх хөтөлбөр болон эгзэгтэй 
цэг бүрийн хувьд хэрэгжүүлэх хяналтын арга хэмжээ бүрт хамаарах дараах 
мэдээллийг агуулсан байна: 
 
a) үйлдвэрлэлийн явцад угтвар нөхцлийг бүрдүүлэх хөтөлбөр болон эгзэгтэй цэг 
бүрийн хяналтад хамрагдах аюул (ууд); 
 
b) ХЭЦ-ийн эгзэгийн хязгаар эсхүл  ҮЯУНБХ-ийн үйл ажиллагааны шалгуур 
үзүүлэлтүүд; 
 
в) хяналтын горим (ууд); 
 
d) хэрэв эгзэгийн хязгаараас давсан эсхүл үйл ажиллагааны шалгуур хангаагүй 
бол засах  арга (ууд); 
 
e) үүрэг хариуцлага ба эрх мэдэл; 
 
f) явцын хяналтын тайлан. 
 
8.5.4.2. Эгзэгийн хязгаар ба үйл ажиллагааны шалгуурыг тодорхойлох 
 
ХЭЦ-ийн эгзэгийн хязгаар эсхүл  ҮЯУНБХ-ийн үйл ажиллагааны шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон байна. Тэдгээрийг тодорхойлох үндэслэлийг 
баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр хадгална. 
 
ХЭЦ-ийн эгзэгийн хязгаар нь хэмжих боломжтой байна. Эгзэгийн хязгаар дотор 
байх нь зөвшөөрөгдөх түвшнээс хэтрээгүй байгааг илтгэнэ. 
 



 

 

ҮЯУНБХ-ийн үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлт нь хэмжигдэхүйц эсхүл ажиглах 
боломжтой байна. Үйл ажиллагааны шалгуурт нийцсэн байх нь зөвшөөрөгдөх 
түвшнээс хэтрээгүй гэдгийг нотлоход тодорхой үндэслэл болно. 
 
8.5.4.3 ХЭЦ ба ҮЯУНБХ-ийн явцын хяналтын тогтолцоо 
 
ХЭЦ бүрт аливаа алдааг илрүүлж, эгзэгийн хязгаар дотор байхын тулд хяналтын 
арга хэмжээ эсхүл багц хяналтын арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцыг хянах 
тогтолцоог бүрдүүлнэ. Энэхүү тогтолцоонд эгзэгийн хязгаарт хамааралтай, 
хуваарийн дагуу хийгдэх бүх хэмжилтүүд хамаарна. 
 
ҮЯУНБХ бүрт аливаа алдааг илрүүлж,  үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийг 
хангах зорилгоор хяналтын арга хэмжээ эсхүл багц хяналтын арга хэмжээний 
хэрэгжилтийн явцыг хянах тогтолцоог бүрдүүлнэ. 
ХЭЦ ба ҮЯУНБХ  тус бүрийн явцыг хянах тогтолцоо нь дараах баримтжуулсан 
мэдээллээс бүрдэнэ. Үүнд: 
 
a) зохих хугацаанд үр дүнгээ өгөх хэмжилт, ажиглалт; 
 
b) явцын хяналт тавихад ашигласан арга, хэрэгсэл; 
 
в) холбогдох тохиргооны аргууд эсхүл, ҮЯУНБХ-ийн хувьд  хэмжилт, ажиглалтыг 
(8.7-ийг үзнэ үү)баталгаажуулах ижил төстэй аргууд; 
 
г) явцын хяналтын давтамж; 
 
e) хяналтын үр дүн; 
 
f) явцын хяналттай холбоотой үүрэг хариуцлага ба эрх мэдэл; 
g) явцын хяналтын  үр дүнг үнэлж, дүгнэхтэй холбоотой үүрэг хариуцлага ба эрх 
мэдэл. 
 
ХЭЦ бүрт тогтоосон явцын хяналтын аргачлал ба давтамж нь эгзэгийн хязгаарыг 
давахгүйн тулд аливаа алдааг цаг тухайд нь илрүүлэх, бүтээгдэхүүнийг (8.9.4-ийг 
үзнэ үү) цаг тухайд нь тусгаарлах, үнэлэх боломжийг бүрдүүлсэн байна. 
 
ҮЯУНБХ бүрийн хувьд явцын хяналтын аргачлал ба давтамж нь алдаа гарах 
магадлал,  алдаа учирснаас гарах сөрөг үр дагаврын түвшинтэй нягт уялдсан 
байна.   
 
ҮЯУНБХ –ийн хэрэгжилтэд тавих хяналт нь хүний хүчин зүйл нөлөөлсөн  
ажиглалтын (жишээлбэл, харж, шалгах) өгөгдөлд үндэслэсэн байвал энэ аргыг 
хэрэгжүүлэх заавар эсхүл техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж, хэрэглэнэ. 
 
8.5.4.4 Эгзэгийн хязгаараас давах эсхүл үйл ажиллагааны шалгуурт 
нийцээгүй тохиолдолд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 
 
Байгууллага нь эгзэгийн хязгаараас давах эсхүл үйл ажиллагааны шалгуурт 
нийцээгүй тохиолдолд авч хэрэгжүүлэх залруулга (8.9.2-ыг үзнэ үү) ба залруулах 
арга хэмжээ (8.9.2-ыг үзнэ үү)-г тодорхойлсон байна. 
 



 

 

а) аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүнийг нийтийн хэрэгцээнд 
нийлүүлэхгүй (8.9.4-ийг үзнэ үү) байх; 
 
b) үл тохирлын шалтгааныг тогтоосон байх; 
 
в) ХЭЦ эсхүл ҮЯУНБХ –ийн хяналтын параметрүүдийг хэвийн хэмжээнд хүргэх; 
 
d) дахин давтагдахаас сэргийлнэ. 
 
Байгууллага нь 8.9.2-т заасны дагуу залруулга хийж, 8.9.3-т заасны дагуу 
залруулах арга хэмжээ авна. 
 
8.5.4.5 Аюулыг хянах төлөвлөгөөний хэрэгжилт 
 
Байгууллага нь аюулыг хянах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, төлөвшүүлэх ба 
хэрэгжилтийн тайланг баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр хадгална. 
 
8.6 ҮЯУНБХ болон аюулыг хянах төлөвлөгөөг агуулсан мэдээллийг 
шинэчлэх 
 
Аюулыг хянах төлөвлөгөөг боловсруулсны дараа байгууллага дараах 
шаардлагатай мэдээллийг шинэчилнэ: 
 
a) түүхий эд, орцын бүрэлдэхүүн, хүнстэй шууд харьцах материалын шинж чанар; 
 
б) эцсийн бүтээгдэхүүний шинж чанар; 
 
в) хэрэглээний зориулалт; 
 
d) урсгал бүдүүвч, үйлдвэрлэл болон үйлдвэрлэлийн орчны тодорхойлолтууд. 
 
Байгууллага нь аюулыг хянах төлөвлөгөө ба/эсхүл ҮЯУНБХ-ийг тогтмол 
шинэчилнэ. 
 
8.7 Явцын шалгалт ба хэмжилтийг хянах 
 
Байгууллага нь аюулыг хянах төлөвлөгөө болон ҮЯУНБХ-т заасан явцын шалгалт, 
хэмжилтийг гүйцэтгэхэд ашиглаж буй аргачлал, тоног төхөөрөмж нь шаардлага 
хангаж буй эсэхийг нотолно. 
 
Явцын шалгалт, хэмжилтэд ашиглаж буй хэрэгсэл нь: 
 
а) ашиглагдахаас өмнө нь, шаардлагатай хугацаанд тохиргоо хийсэн эсхүл 
баталгаажуулсан байх; 
 
б) Шаардлагатай үед тохиргоо эсхүл дахин тохируулгыг гүйцэтгэх; 
 
в) Тохируулгын төлвийг тогтоох боломжийг бүрдүүлж, хаягжуулсан байх; 
 
г) хэмжилтийн үр дүнг хүчингүй болгох алдаанаас хамгаалагдсан байх; 
 
e) гэмтэл, муудахаас хамгаалагдсан байх. 



 

 

 
Тохируулга, баталгаажуулалтын үр дүнг баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр 
хадгална. Бүх тоног төхөөрөмжийн тохируулгыг олон улсын эсхүл үндэсний 
хэмжил зүйн стандартад нийцүүлсэн байна. Стандарт байхгүй тохиолдолд 
тохируулга, баталгаажуулалтад ашигласан үндсэн хэмжээсийг баримтжуулсан 
мэдээлэл хэлбэрээр хадгална. 
 
Байгууллагын тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн орчин шаардлагад нийцэхгүй 
тохиолдолд урьд хийсэн хэмжилтийн үр дүн дахин баталгаажуулна. Байгууллага 
нь үл тохиролд хамаарах тоног төхөөрөмж, үйлдвэрлэлийн орчин, аливаа 
бүтээгдэхүүнд холбогдох арга хэмжээг авна.  
 
Үнэлгээ ба авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр 
хадгална. 
 
ХАБМТ-ны хүрээнд явцын шалгалт, хэмжилтийг гүйцэтгэхэд ашиглаж буй аливаа 
програм хангамжийг програм хангамж нийлүүлэгч тал эсхүл гуравдагч, 
хөндлөнгийн этгээдийн баталгаажуулалтад хамруулсан байна. Байгууллагын 
зүгээс баталгаажуулалтын талаарх баримтжуулсан мэдээллийг хөтөлж, програм 
хангамжийг цаг хугацаанд нь шинэчилж байх ѐстой. 
 
Худалдаж авсан програм хангамжид тохиргоо/өөрчлөлт хийгдэх бүрт тэдгээрийг 
ашиглахаас өмнө зөвшөөрөл авч, баримтжуулж, баталгаажуулах ѐстой. 
 
ТАЙЛБАР: Нийтийн хэрэгцээнд зориулсан програм хангамжийг зориулалтын дагуу 
ашиглахад баталгаажуулалтыг хангалттай гэж үзэж болно. 
 
8.8 ҮЯУНБХ болон аюулыг хянах төлөвлөгөөг хянан магадлах 
 
8.8.1 Хянан магадлагаа 
 
Байгууллага нь хянан магадлах ажиллагааг төлөвлөж, хэрэгжүүлж, төлөвшүүлж 
ажиллана. Хянан магадлах үйл ажиллагааг төлөвлөхдөө хянан магадлагааны 
зорилго, арга, давтамж, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлно. 
 
Хянан магадлах үйл ажиллагаа нь дараахь зүйлийг баталгаажуулах ѐстой: 
 
а) ҮЯУНБХ-ийг хэрэгжүүлж, бодит үр дүн гарсан байх; 
 
б) Аюулыг хянах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, бодит үр дүн гарсан байх; 
 
в) аюул нь зөвшөөрөгдсөн түвшинд байх; 
 
г) аюулын дүн шинжилгээний тоо баримтуудыг шинэчилдэг байх; 
 
e) байгууллагын тодорхойлсон бусад үйл ажиллагаа нь хэрэгжиж, үр дүн гарсан 
байх. 
 
Тухайн үйл ажиллагаанд явцын хяналт тавих үүрэгтэй этгээд нь хянан магадлагааг 
давхцаж гүйцэтгэхгүй байх арга хэмжээг байгууллага авна.  
 



 

 

Хянан магадлагааны үр дүнг баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр хадгалж, 
мэдээлсэн байна. 
 
Хянан магадлагаа нь эцсийн бүтээгдэхүүний дээж эсхүл үйлдвэрлэлийн 
шугамнаас шууд авсан дээжийн шинжилгээний үр дүнд үндэслэсэн бөгөөд 
шинжилгээнд хамрагдсан дээжийн үзүүлэлт аюулын зөвшөөрөгдөх хэмжээ 
(8.5.2.2-ыг үзнэ үү)-ээс хэтэрсэн тохиолдолд  байгууллага нь тухайн цувралыг 
аюултай байж болзошгүй (8.9.4.3-ыг үзнэ үү) гэж үзэн 8.9.3 дахь хэсэгт заасны 
дагуу залруулах арга хэмжээ авна.  
 
8.8.2. Хянан магадлах үйл ажиллагааны үр дүнг задлан шинжлэх 
 
Хүнсний аюулгүй байдлын баг нь хянан магадлах үйл ажиллагааны үр дүнг задлан 
шинжлэж,  ХАБМТ-ны (9.1.2-ыг үзнэ үү) гүйцэтгэлийг дүгнэхэд ашиглана.   
 
8.9 Бүтээгдэхүүний болон үйл явцын үл тохирлыг хянах 
 
8.9.1 Нийтлэг зүйл 
 
Байгууллага нь ҮЯУНБХ болон ХЭЦ дэх явцын шалгалтын өгөгдлүүдийг залруулах 
арга хэмжээ авах эрх бүхий чадварлаг хүмүүсээр үнэлүүлнэ. 
 
8.9.2 Залруулга 
8.9.2.1 Байгууллага нь ХЭЦ-ийн эгзэгийн хязгаарыг давах ба/эсхүл ҮЯУНБХ-ийн 
үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийг хангаагүй тохиолдолд тухайн цувралын 
бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж, тэдгээрийг ашиглах, нийтийн хэрэгцээнд 
худалдаалах асуудлыг хянана.  
 
Байгууллага нь дараахь асуудлыг багтаасан баримтжуулсан мэдээллийг 
бүрдүүлж, хадгалж, шинэчилнэ. Үүнд: 
 
a) Аюултай бүтээгдэхүүнтэй зөв зохистой харьцах зорилгоор тэдгээрийг  
тодорхойлж, үнэлэн, залруулга хийх аргачлал; 
 
b) Хийгдсэн залруулгыг дахин хянах  арга хэмжээ. 
 
8.9.2.2 Хэрэв ХЭЦ-ийн эгзэгийн хязгаарыг давсан тохиолдолд бүтээгдэхүүнийг 
аюултай бүтээгдэхүүн (8.9.4-ийг үзнэ үү) гэж тодорхойлж, зохих арга хэмжээг авна. 
 
8.9.2.3 ҮЯУНБХ-ийн үйл ажиллагааны шалгуурыг хангаагүй тохиолдолд дараахь 
арга хэмжээг авна: 
 
a) хүнсний аюултай байдал үүссэн нөхцөл, үр дагаврыг тооцох; 
 
б) хүнсний аюултай байдал үүссэн учир шалтгааныг тодорхойлох; 
 
в) аюултай бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж, 8.9.4-т заасны дагуу арга хэмжээ авах. 
 
Байгууллага нь тайлангийн үр дүнг баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр хадгална. 
 
8.9.2.4 Үл тохиролтой бүтээгдэхүүн, үйл явцын алдааг зассан тухай дараах агуулга 
бүхий баримтжуулсан мэдээллийг хөтөлж, хадгална: 



 

 

 
a) үл тохирлын шинж чанар; 
 
b) үл тохирлын шалтгаан; 
 
в) үл тохирлын сөрөг үр дагавар. 
 
8.9.3. Залруулах арга хэмжээ 
 
ХЭЦ-ийн эгзэгийн хязгаарыг давах ба/эсхүл ҮЯУНБХ-ийн үйл ажиллагааны 
шалгуур үзүүлэлтийг хангаагүй тохиолдолд залруулах арга хэмжээг авах хэрэгцээг 
үнэлнэ. 
 
Байгууллага нь илэрсэн үл тохирлын шалтгааныг тогтоож, шалтгааныг арилгах, 
дахин давтагдахаас урьдчилан сэргийлэх, мөн үл тохирлыг илрүүлсэний 
үйлдвэрлэлыг эргээд хянах арга хэмжээг тусгасан холбогдох баримтжуулсан 
мэдээллийг бүрдүүлж, хадгалах ѐстой. 
 
Эдгээр арга хэмжээнд дараахь зүйлс орно: 
 
а) хэрэглэгч ба/эсхүл хэрэглэгчийн гомдол ба/эсхүл төрийн байгууллагын 
хяналтын тайланд дурдагдсан үл тохирлыг судалж, дүгнэх; 
 
b) Хяналтаас гарсныг илтгэх явцын шалгалтын үр дүн, хандлагыг судалж, дүгнэх; 
 
c) үл тохирлын шалтгааныг тодорхойлох; 
 
d) үл тохирлууд дахин давтагдахгүй байх нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд арга 
хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх; 
 
д) залруулах арга хэмжээний үр дүнг баримтжуулах; 
 
е) залруулах арга хэмжээний үр ашгийг сайжруулах зорилгоор  тэдгээрийг дахин 
хянаж, баталгаажуулах. 
 
Байгууллага нь залруулах үйл ажиллагаа бүрийн талаар баримтжуулсан мэдээл 
бүрдүүлж, хадгална. 
 
8.9.4 Аюултай бүтээгдэхүүнтэй харьцах 
 
8.9.4.1 Нийтлэг зүйл 
 
Дор дурдсанаас бусад тохиолдолд байгууллага нь аюултай бүтээгдэхүүнийг 
хүнсний сүлжээнд нийлүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна. 
 
a) аюул (ууд)-ыг хүлээн зөвшөөрсөн түвшин хүртэл бууруулсан; 
 
b) аюулыг хүнсний сүлжээнд нийлүүлэхээс өмнө хүлээн  зөвшөөрсөн түвшин 
хүртэл бууруулахаар төлөвлөсөн; эсхүл 
 
в) бүтээгдэхүүнд үл тохирол илэрсэн боловч аюул (ууд) нь хүлээн зөвшөөрсөн 
түвшний шаардлагыг хангаж байгаа. 



 

 

 
Байгууллага нь хяналт үнэлгээ хийгдэж, цаашид хэрхэх талаар шийдвэр гарах 
хүртэл аюултай бүтээгдэхүүн гэж тодорхойлогдсон бүтээгдэхүүнийг өөрийн 
хяналтанд байлгаж, хадгална. 
 
Хэрэв байгууллагын хяналтаас гарсан бүтээгдэхүүнийг аюултай гэж тогтоосон бол 
байгууллага холбогдох байгууллагуудад мэдэгдэж, эргүүлэн татах / буцаан татах 
ажиллагааг эхлүүлнэ (8.9.5-ыг үзнэ үү). 
 
Хяналт, холбогдох сонирхогч талуудын авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, аюултай 
бүтээгдэхүүнтэй хэрхэн харьцах талаар гарсан шийдвэрийг баримтжуулсан 
мэдээлэл хэлбэрээр хадгална. 
 
8.9.4.2 Нийлүүлэлтийн хянан магадлагаа 
 
Үл тохирол илэрсэн бүтээгдэхүүний цуврал бүрийг үнэлнэ. 
 
ХЭЦ-ийн эгзэгийн хязгаарыг давсан зөрчилтэй бүтээгдэхүүнийг зах зээлд 
нийлүүлэхгүй боловч 8.9.4.3-т заасны дагуу арга хэмжээ авна. 
 
ҮЯУНБХ-ийн үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлтийг хангаагүй бүтээгдэхүүнийг 
дараах нөхцлүүдийн аль нэгийг хангасан тохиолдолд л аюулгүй бүтээгдэхүүн гэж 
зах зээлд нийлүүлнэ: 
 
a) явцын шалгалтаас бусад нотолгоонууд  хяналтын арга хэмжээ үр нөлөөтэй 
байгааг харуулсан; 
 
b) тухайн бүтээгдэхүүн рүү чиглэсэн хяналтын арга хэмжээнүүдийн хосолмол эерэг 
үр дагавар нь төлөвлөсөн үр дүнд (өөрөөр хэлбэл зөвшөөрөгдөх түвшин) хүрэх 
нөхцлийг бүрдүүлснийг нотлосон; 
 
в) дээж авах, лабораторийн шинжилгээ хийх ба/эсхүл бусад хянан магадлах үйл 
ажиллагааны үр дүн нь тухайн бүтээгдэхүүний аюулын түвшин зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнд байгааг харуулсан. 
 
Бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх тухай хянан магадлагаагаар гарсан 
шийдвэрийг баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр хадгална. 
 
8.9.4.3 Тохиролд үл нийцэх бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулах, устгах 
 
Зах зээлд нийлүүлэх боломжгүй бүтээгдэхүүнийг хэрхэх асуудлыг дараах арга 
замаар шийдвэрлэнэ: 
 
a) аюулыг зохих түвшинд хүртэл бууруулах зорилгоор байгууллага дотор эсхүл 
түүний гадна, өөр байгууллагад бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулах; эсхүл 
 
b) хүнсний сүлжээний аюулгүй байдалд нөлөөлөхөөргүй бол бусад хэлбэрээр 
ашиглахаар шилжүүлэх; эсхүл 
 
в) устгах ба/эсхүл хаях. 
 



 

 

Тохиролд үл нийцэх бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулж, устгасан тухай болон 
энэхүү  шийдвэрийг гаргасан эрх бүхий этгээдийн талаарх мэдээллийг 
баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр хадгална. 
 
8.9.5 Буцаах/ татан авах 
 
Байгууллага нь аюултай байж болзошгүй нь тогтоогдсон эцсийн бүтээгдэхүүний 
цувралыг цаг тухайд нь буцаах, татан авах үйл ажиллагааг шуурхай хэрэгжүүлэх 
эрх бүхий этгээдийг томилон ажиллуулна. 
 
Байгууллага нь дараахь зорилгоор баримтжуулсан мэдээллийг бүрдүүлж, 
хадгална: 
 
a) Холбогдох сонирхогч талуудад мэдэгдэх (жишээлбэл, хяналтын болон төрийн 
захиргааны байгууллага, хэрэглэгч ба / эсхүл харилцагч); 
 
b) буцаасан/татан авсан бүтээгдэхүүн, түүнчлэн агуулахад хадгалагдаж буй  
бүтээгдэхүүнийг хэрхэх; 
 
c) хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээг дарааллын дагуу гүйцэтгэх. 
 
Буцаасан/татан авсан бүтээгдэхүүн, түүнчлэн агуулахад хадгалагдаж буй  
бүтээгдэхүүнийг  8.9.4.3-т заасны дагуу арга хэмжээ авах хүртэлх хугацаанд 
байгууллага бүрэн хяналтдаа авна. 
 
Бүтээгдэхүүнийг буцаасан/татан авсан   шалтгаан, цар хүрээ, үр дүнг 
баримтжуулан, дүн шинжилгээ хийхэд зориулан дээд удирдлагыг (9.3-ыг үзнэ үү) 
мэдээллээр хангаж ажиллана.  
 
Байгууллага нь холбогдох арга техникийг ашиглан (жишээлбэл, буцаах/татан авах 
ажиллагааг загварчлах, давтах) буцаах/татан авах ажиллагааг хэрэгжүүлж, үр дүнг 
нь шалган, баримтжуулсан мэдээлэл хэлбэрээр хадгална.  
 
9 Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 
 
9.1. Хяналт, хэмжилт, шинжилгээ, үнэлгээ 
 
9.1.1 Ерөнхий зүйл 
 
Байгууллага нь дараахь асуудлыг тодорхойлсон байна: 
 
а) хянаж, хэмжих үзүүлэлтүүд; 
 
b) үр дүнг бодитой тогтоох боломжтой  хяналт-шинжилгээ, хэмжилт, дүн 
шинжилгээ, үнэлгээний аргууд; 
 
в) хяналт-шинжилгээ, хэмжилт хийх хугацаа; 
 
d) хяналт-шинжилгээ, хэмжилтийн үр дүнг задлан шинжилж, үнэлэх хугацаа; 
 
e) хяналт-шинжилгээ, хэмжилтийн үр дүнг задлан шинжилж, үнэлэх ажилтныг 
томилох. 



 

 

 
Байгууллага нь шалгалтын холбогдох үр дүнг баримтжуулан, нотолгоо болгон 
хадгална. 
 
Байгууллага нь ХАБУТ-ны гүйцэтгэл, үр дүнг үнэлнэ. 
 
9.1.2 Задлан шинжилгээ ба үнэлгээ 
 
Байгууллага нь урьдчилан хэрэгжүүлэх хөтөлбөр-PRPs, аюулыг хянах төлөвлөгөө 
(8.8 ба 8.5.4-ыг үзнэ үү)-д хамаарах үйл ажиллагаан гүйцэтгэл, дотоод (9.2-ыг үзнэ 
үү) болон хөндлөнгийн аудитын үр дүн зэрэг хяналт-шинжилгээ, хэмжилтийн 
холбогдох өгөгдөл, мэдээллийг задлан шинжилж, үнэлнэ.  
 
Задлан шинжилгээг дараах байдлаар гүйцэтгэнэ: 
 
a) байгууллагаас ХАБУТ-ын хүрээнд биелүүлэхээр төлөвлөсөн шаардлагад тухайн 
тогтолцооны ерөнхий гүйцэтгэл нь нийцэж буй эсэхийг тогтоох; 
 
б) ХАБУТ-ыг шинэчлэх, сайжруулах шаардлагыг тодорхойлох; 
 
c) аюултай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйл ажиллагаа доголдож болзошгүй нөхцөл 
байдлыг илчлэх, чиг хандлагыг тодорхойлох; 
 
d) дотоод аудитын хөтөлбөрийг төлөвлөхөд анхаарал хандуулах шаардлагатай 
аудитын чухал хэсэг, түүний нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг боловсруулах; 
 
д) залруулга хийх, засч залруулах арга хэмжээ авснаар хүрэх үр дүнг бодитой 
тооцож, нотлосон байх. 
 
Задлан шинжилгээ болон түүнтэй холбоотой авч хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны 
үр дүнг баримтжуулсан мэдээлэл  хэлбэрээр бүрдүүлж, хадгална. Үр дүнг дээд 
удирдлагад тайлагнах бөгөөд энэ нь удирдлагын зүгээс хийх дүгнэлт (9.3-ыг үзнэ 
үү) болон ХАБУТ-ыг сайжруулж, шинэчлэх (10.3-ыг үзнэ үү) үндэслэл  болно. 
 
ТАЙЛБАР: Өгөгдөлд задлан шинжилгээ хийх аргууд нь статистикийн арга 
техникийг агуулсан байж  болно. 
 
9.2 Дотоод аудит 
 
9.2.1 ХАБУТ-ын талаар дор дурдсан мэдээллийг олж авах зорилгоор байгууллага 
нь дотоод аудитыг төлөвлөж, тодорхой давтамжтайгаар гүйцэтгэнэ: 
 
a) нийцэж буй эсэх: 
 
1) хэрэгжүүлж буй ХАБУТ-ын талаар байгууллагаас тавигдаж  өвөрмөц шаардлага; 
 
2) энэхүү баримт бичиг, стандартын шаардлага; 
 
б) үр дүнтэй, тогвортой хэрэгжүүлж буй эсэх. 
 
9.2.2 Байгууллага нь: 
 



 

 

a) холбогдох үйл ажиллагааны ач холбогдлын эрэмб,  ХАБУТ-нд оруулсан өөрчлөлт, 
явцын хяналт, хэмжилт, өмнөх аудитын үр дүнг харгалзан, аудитын хөтөлбөр 
(ууд), түүний давтамж, аргачлал, чиг үүрэг, төлөвлөх болон тайлагнахад тавигдах 
шаардлагыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, тогтворжуулах; 
 
б) аудит тус бүрийн шалгуур үзүүлэлт, хамрах хүрээг тодорхойлох; 
 
в) чадварлаг аудиторийг сонгож, бодитой, шударга явуулах нөхцлийг бүрдүүлж, 
аудитыг гүйцэтгэх; 
 
d) аудитын үр дүнг хүнсний аюулгүй байдлын баг болон холбогдох удирдлагад 
мэдээлсэн байх; 
e) аудитын хөтөлбөрийн хэрэгжилт болон үр дүнг нотлох зорилгоор мэдээллийг 
баримтжуулж, хадгалах; 
 
f) тохирсон хугацаандаа холбогдох үл тохирлыг залруулах, үл тохирлын 
шалтгааныг засч залруулах арга хэмжээ авах; 
 
g) ХАБУТ нь хүнсний аюулгүй байдлын бодлого (5.2-ыг үзнэ үү) –д нийцэж байгаа 
эсэх болон ХАБУТ-ны зорилтууд хангагдаж буй эсэхийг тодорхойлох (6.2 -ыг үзнэ 
үү). 
 
Байгууллагын аудитын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ нь тэдгээрийг 
хэрэгжүүлсэн гэдгээ нотлох, үр дүнг тайлагнах асуудлыг хамаарна. 
 
ТАЙЛБАР ISO 19011 нь менежментийн тогтолцоонд аудит хийх удирдамжийг 
агуулсан байдаг. 
 
 
9.3 Удирдлагын дүн шинжилгээ 
 
9.3.1 Ерөнхий зүйл 
 
Дээд удирдлага нь ХАБУТ-г үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх нөхцөл,  түүний тохирол ба 
үр ашгийн талаар төлөвлөсөн хугацаанд дүн шинжилгээ хийнэ.  
 
9.3.2 Удирдлагын дүн шинжилгээний орц   
 
Удирдлагын дүн шинжилгээний орц  нь дараах орцыг хамаарна: 
 
а) өмнө хийгдсэн удирдлагын дүн шинжилгээний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээний хэрэгжилтийн төлөв; 
 
б) байгууллага болон түүний хамрах хүрээ (4.1-ыг үзнэ үү), ХАБУТ-тай холбоотой 
гадаад дотоод нөхцөл байдлын өөрчлөлт; 
 
в) ХАБУТ-ны гүйцэтгэл, үр дүнгийн талаархи мэдээлэл, үүнд: 
 
1) тогтолцоог шинэчлэх зорилгоор гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны үр дүн (4.4 ба 
10.3-ыг үзнэ үү); 
 
2) явцын хяналт, хэмжилтийн үр дүн; 



 

 

 
3) урьдчилан хэрэгжүүлэх хөтөлбөр- PRPs, аюулыг хянах төлөвлөгөө (8.8.2-ыг 
үзнэ үү); 
 -д хамаарах аудитын хяналтын үр дүнд задлан шинжилгээ хийх; 
 
4) үл тохирлыг илрүүлэх, учир шалтгааныг залруулах арга хэмжээ; 
 
5) аудитын үр дүн (дотоод болон гадаад); 
 
6) хяналт шалгалт (жишээлбэл, төр захиргааны байгууллага, үйлчлүүлэгч); 
 
7) гэрээт туслан гүйцэтгэгчийн  гүйцэтгэл; 
 
8) эрсдэл, боломжийг шижилж, судлах, тэдгээрийг шийдэхийн тулд авсан арга 
хэмжээний үр дүнг хянах (6.1-ийг үз); 
 
9) ХАБУТ-ны зорилтуудад хир нийцэж байгаа; 
 
d) нөөц хүрэлцээтэй эсэх; 
 
д) онцгой нөхцөл байдал, осол (8.4.2-ыг үзнэ үү) эсхүл буцаан ба татан авах 
асуудал гарсан эсэх (8.9.5-ыг үзнэ үү); 
 
е) сонирхогч талуудаас ирүүлсэн  хүсэлт, гомдол болон (7.4.2-ыг үзнэ үү) гадаад, 
дотоод (7.4.3-ыг үзнэ үү) эх үүсвэрээс олж авсан холбогдох мэдээлэл; 
 
g) байнга сайжирах нөхцөл боломж. 
 
Мэдээллийн агуулгыг  боловсруулахдаа дээд удирдлагын зүгээс ХАБУТ-ны 
хүрээнд тавигдсан  зорилго, зорилттой уялдуулах боломжийг бүрдүүлсэн байна.  
 
9.3.3 Удирдлагын дүн шинжилгээнээс гарах дүгнэлт 
 
Удирдлагын дүн шинжилгээний дүгнэлт нь дараах асуудлыг хамаарна: 
 
a) тасралтгүй сайжирах боломжтой холбоотой шийдвэр, үйл ажиллагаа; 
 
б) ХАБУТ-ын зорилт, хүнсний аюулгүй байдлын  бодлогыг дахин нягтлах,  нөөцийн 
хэрэгцээг тодорхойлох зэрэг ХАБУТ-г өөрчлөх,  шинэчлэх хэрэгцээ шаардлагыг 
тодорхойлох. 
 
Байгууллага нь удирдлагын зүгээс хийсэн дүн шинжилгээний  дүнг баримтжуулан, 
нотлох баримт болгон хадгална.  
 
10 Сайжруулалт 
 
10.1 Үл тохирол ба залруулах арга хэмжээ 
 
10.1.1. a) Үл тохирол гарсан тохиолдолд байгууллага нь дараах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ:  
 
1) үл тохирлыг хяналтдаа авч, залруулах арга хэмжээ авах; 



 

 

 
2) гарсан сөрөг үр дагаврыг арилгах; 
 
b) үл тохирлыг дахин гаргахгүй байхын тулд үл тохирлын шалтгааныг арилгахад 
шаардлагатай дараах арга хэмжээг тодорхойлно: 
 
1) үл тохирлыг нягтлах; 
 
2) үл тохирлын шалтгааныг тогтоох; 
 
3) ижил төстэй үл тохирол байгаа эсэх, эсвэл тохиолдож болох эсэх магадлалыг 
тодорхойлох; 
 
в) шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; 
 
г) залруулах арга хэмжээний үр дүнг үнэлэх; 
 
д) хэрэв шаардлагатай бол ХАБУТ-нд өөрчлөлт оруулах. 
 
Залруулах арга хэмжээ нь тохиолдсон  үл тохирлоос учрах үр дагавартай уялдсан 
байна. 
 
10.1.2 Байгууллага нь дараахь чиглэлийн  нотлох баримтыг  баримтжуулсан 
мэдээлэл болгон хадгална: 
 
a) үл тохирлын мөн чанар болон түүнийг арилгах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээ; 
 
b) үл тохирлын шалтгааныг арилгах чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн залруулах үйл 
ажиллагаа, түүний үр дүн. 
 
10.2 Байнгын сайжруулалт 
 
Байгууллага нь ХАБУТ-ны зорилго, шаардлага, үр ашгийг байнга сайжруулж байх 
ѐстой. 
 
Дээд удирдлага нь мэдээлэл харилцаа (7.4-ыг үзнэ үү), удирдлагын дүн 
шинжилгээ (9.3-ыг үзнэ үү), дотоод аудит (9.2-ыг үзнэ үү), аудитын хяналтын үр 
дүнд хийсэн  шинжилгээ (8.8.2-ыг үзнэ үү), хяналт шалгалтын арга хэмжээ (8.5.3-ыг 
үзнэ үү), хяналт арга хэмжээ болон засч залруулах арга хэмжээний (8.9.3-ыг үзнэ 
үү) хослол болон  ХАБУТ-ны шинэчлэлээр (10.3-ыг үзнэ үү) дамжуулан ХАБУТ-ны 
үр нөлөөг байнга сайжруулж байх ѐстой. 
 
10.3 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоог шинэчлэх 
 
Дээд удирдлага нь  ХАБУТ-г шинэчлэж буй эсэхийг байнга нягтална.  Үүнийг 
хэрэгжүүлэхийн тулд хүнсний аюулгүй байдлын баг нь ХАБУТ-г төлөвлөсөн 
хугацаанд үнэлнэ. Хүнсний аюулгүй байдлын баг нь аюулын дүн шинжилгээ (8.5.2-
ыг үзнэ үү), аюулын хянах батлагдсан төлөвлөгөө (8.5.4-ийг үзнэ үү) болон 
тогтоосон урьдчилан хэрэгжүүлэх хөтөлбөр (8.2-ийг үзнэ үү)-ийг нягтлан хянах 
шаардлагыг тодорхойлно. Шинэчлэл нь дараахь үйл ажиллагаанд үндэслэнэ: 
 



 

 

а) гадаад болон дотоод мэдээлэл (7.4-ийг үз); 
 
б) ХАБУТ-ны зорилго, хэрэгжилт, үр ашигтай холбоотой бусад эх үүсвэрийн 
мэдээлэл; 
 
в) аудитын хяналт, шалгалтын үр дүнд хийсэн шинжилгээний дүн (9.1.2-ыг үзнэ 
үү); 
 
d) удирдлагын дүн шинжилгээнээс гарсан шийдвэр (9.3-ыг үзнэ үү). 
 
Тогтолцоог шинэчлэх үйл ажиллагаатай холбоотой  мэдээллийг баримтжуулсан 
хадгалж, удирдлагын дүн шинжилгээг хийхэд үндсэн баримт бичиг болгон 
ашиглана (9.3-ыг үзнэ үү). 
 
 
  
 



 

 

 
Хавсралт A 

 
(мэдээллийн) 

 
Хүнсний хууль эрх зүйн хорооны АДШЭЗАБ болон энэхүү баримт бичгийн ижил 

төстэй ойлголтыг харьцуулсан лавлагаа 
 

Хүснэгт A.1 —Хүнсний хууль эрх зүйн хорооны АДШЭЗАБ-ын зарчим, 

хэрэгжүүлэх үе шат болон энэхүү баримт бичгийн заалтуудын хоорондох  ижил 

төстэй байдлыг харьцуулсан лавлагаа 

 

Хүнсний хууль эрх 
зүйн хорооны 
АДШЭЗАБ-ын 
зарчим 

 Хүнсний хууль эрх зүйн 
хорооны АДШЭЗАБ-ыг 
хэрэгжүүлэх үе шат 

      Энэ баримт бичиг 

        
            

  АДШЭЗАБ-ын багийг 
бүрдүүлэх 

 Үе шат  1 5.3     ХАБ-ын баг 

             

  Бүтээгдэхүүнийг 
тодорхойлох 

 Үе шат  2 8.5.1.
2 

 Түүхий эд, бүтээгдэхүүний орц, 
түүнтэй харьцах гадаргуун 
материалын шиж чанар,  
 
эцсийн бүтээгдэхүүний шинж 
чанар, 

      8.5.1.3 

       

             

  Зориулалтыг 
тодорхойлох 

 Үе шат 3 8.5.1.
4 

 Зориулалт 

             

  Үйл ажиллагааны дэс 
дарааллыг тогтоох 

 Үе шат 4 8.5.1.
5 

 Үйл ажиллагааны дэс 
дараалал, тэдгээрийг 
тодорхойлох 

  Үйлдвэрлэл дээр очиж, 
үйл ажиллагааны дэс 
дарааллыг 
баталгаажуулах 

 Үе шат 5        
          

            
             

Зарчим 1  List all potential hazards   Үе шат 6 8.5.2   Hazard analysis 

Аюулын дүн шинжилгээг 
хийх 

 Conduct a hazard 
analysis 

   8.5.
3 

  Validation of control measure(s) 

       
  Consider control 

measures 
       and combinations of control 

            measure(s) 
             

Зарчим 2  Эгзэгтэй цэгийг 
тодорхойлох 

 Үе шат 7 8.5.4   Аюулыг хянах төлөвлөгөө 

Эгзэгтэй цэгийг 
тодорхойлох 

            

 (ЭЦ)             
             

Зарчим 3  Эгзэгтэй цэг бүрт 
эгзэгийн хязгаарыг 
тогтоох 

 Үе шат 8 8.5.4   Аюулыг хянах төлөвлөгөө 

Эгзэгийн хязгаарыг 
тогтоох 

           
            

             

Зарчим 4  Эгцэгтэй цэг бүр дээр 
явцын хяналтын 
тогтолцоог бүрдүүлэх  

 Үе шат 9 8.5.4.3 Эгцэгтэй цэг болон үйл 
ажиллагааны Угтвар нөхцлийг 
бүрдүүлэх хөтөлбөр 



 

 

хөтөлбөрийн явцыг хянах 
тогтолцоог бүрдүүлэх 

Эгцэгтэй цэгийг хянаж 
буй эсэхийг нягтлах 
явцын хяналтын 
тогтолцоог бүрдүүлэх 

           
            

             
             

Зарчим 5  залруулах үйл 
ажиллагаа хэрэгжүүлэх 

 Үе шат 10 8.5.4   Аюулыг хянах төлөвлөгөө 

         

Холбогдох эгцэгтэй цэг 
хяналтаас гарсныг  
явцын хяналтаар 
тогтоосон бол залруулах 
үйл ажиллагаа 
хэрэгжүүлэх 

     8.9.
2 

   Залруулга 

         
          

      8.9.3    Залруулах үйл ажиллагаа 

             
             
             
             

Зарчим 6  баталгаажуулалтын 
дүрэм, журмыг тогтоох 

 Үе шат 11 8.7     Явцын шалгалт, хэмжилтийг 
хянах 

АДШЭЗАБ-ын тогтолцоо 
үр дүнтэй ажиллаж буйг 
нотлох хянан магадлагаа, 
баталгаажуулалтын 
дүрэм, журмыг тогтоох 

           
      8.

8 
    Угтвар нөхцлийг бүрдүүлэх 

хөтөлбөр хөтөлбөр, аюулыг 
хянах төлөвлөгөө, дотоод 
аудиттай холбоотой нотолгоо 

           
         

             
      9.2      

             

Зарчим 7  Баримтжуулах, 
бүртгэлжүүлэх 

 Үе шат 12 7.5     Баримтжуулсан мэдээлэл 

Зарчмууд,тэдгээрийг 
хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотой журам, 
бүртгэлийг баримтжуулах 

           
            

             
             
             
             
            
a
 Хүнсний хууль эрх зүйн хорооны баримт бичгийг 

ашигласан хэвлэл хэсгээс харна уу [12]. 
         

     

    
   
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Хавсралт B 
(мэдээллийн) 

 
Энэ баримт бичг болон ИСО 22000:2005 –ын хоорондох ижил төстэй ойлголтыг 

харьцуулсан лавлагаа 
 

Хүснэгт B.1 — Үндсэн бүтэц 

    Энэ баримт бичиг ISO 22000:2005 

 4 Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл Шинэ бүлэг 

      

 4.1 Байгууллага болон түүний үйл ажиллагааны чиглэлийг 
ойлгох 

Шинэ 

      

 4.2 Сонирхогч этгээдүүдийн хэрэгцээ, шаардлагыг ойлгох  Шинэ 

      

 4.3 ХАБМС-ийн хамрах хүрээг тодорхойлох 4.1 (ба шинэ) 

      

 4.4. ХАБМС 4.1 

      

 5 Манлайлал Шинэ бүлэг 

      

 5.1 Манлайлал ба үүрэг хариуцлага 5.1, 7.4.3 (ба шинэ) 

      

 5.2 Бодлого 5.2 (ба шинэ) 

      

 5.3 Байгууллагын хүлээх үүрэг, хариуцлага, эрх мэдлийн 
хуваарилалт 

5.4, 5.5, 7.3.2 (and new) 

      

 6 Төлөвлөлт Шинэ бүлэг 

      

 6.1 Эрсдэл, боломжийг шийдвэрлэх арга хэмжээ New 

      

 6.2 ХАБМТ-ны зорилго, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө                           5.3 (ба шинэ) 

      

 6.3 Өөрчлөлтийг төлөвлөх 5.3 (ба шинэ) 

      

 7 Дэмжлэг Шинэ бүлэг 

      

 7.1 Нөөц 1, 4.1, 6.2, 6.3, 6.4 (ба шинэ) 

      

 7.2 Ур чадвар 6.2, 7.3.2 (ба шинэ) 

      

 7.3 Мэдлэг, ойлголт 6.2.2 

      

 7.4 Харилцаа, холбоо 5.6, 6.2.2 

      

 7.5 Баримтжуулсан мэдээлэл 4.2, 5.6.1 

      

 8 Үйл ажиллагаа Шинэ бүлэг 

      

 8.1 Үйл ажиллагааны төлөвлөлт ба хяналт New 

      

 8.2 Угтвар нөхцлийг бүрдүүлэх хөтөлбөр хөтөлбөр (УХ) 7.2 

      

 8.3 Ул мөрийг мөшгих тогтолцоо 7.9 (ба шинэ) 

      

 8.4 Гэнэтийн аюул, ослын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ 5.7 (ба шинэ) 



 

 

      

 8.5 Аюулын хяналт 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2 (ба шинэ) 

      

 8.6 Угтвар нөхцлийг бүрдүүлэх хөтөлбөр хөтөлбөр, аюулыг хянах төлөвлөгөөтэй холбоотой  
       мэдээллийг шинэчлэх                                                                                                  7.7 

      

 8.7 Хэмжилт болон явцын хяналтыг  8.3 

      

 8.8 Угтвар нөхцлийг бүрдүүлэх хөтөлбөр хөтөлбөр, аюулыг 
хянах төлөвлөгөөтэй холбоотой хянан магадлагаа 

7.8, 8.4.2 

      

 8.9 Бүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааны үл тохирлыг хянах 7.10 

      

 9 Гүйцэтгэлийн үнэлгээ Шинэ бүлэг 

      

 9.1 Явцын үнэлгээ, хэмжилт, дүн шинжилгээ ба дүгнэлт Шинэ бүлэг 

      

 9.1.1 Ерөнхий зүйл Шинэ 

      

 9.1.2 Дүн шинжилгээ, дүгнэлт 8.4.2, 8.4.3 

      

 9.2 Дотоод аудит 8.4.1 

      

 9.3 Удирдлагын санал 5.8 (ба шинэ) 

      

 9.3.1 Ерөнхий зүйл 5.2, 5.8.1 
 
9.3.2 Удирдлагын  саналын орц 

5.8.2 (ба шинэ) 

            

9.3.3 Удирдлагын саналын гарц 5.8.1, 5.8.3 

            

10 Сайжруулалт Шинэ бүлэг 

        

10.1 Үл тохирол ба залруулах үйл ажиллагаа Шинэ 

            

10.2 Байнгын сайжруулалт 8.1, 8.5.1 

            

10.3 ХАБМТ-г өөрчлөх 8.5.2 

            

       
Хүснэгт B.2 — Зүйл 7: Дэмжлэг 

 

          

      Энэ баримт бичиг ISO 22000:2005 

7 Дэмжлэг Шинэ бүлэг 

      

7.1. Нөөц 6 

            

7.1.1Ерөнхий зүйл 6.1 

            

7.1.2 Хүмүүс 6.2, 6.2.2 (ба шинэ) 

            

7.1.3 Дэд бүтэц 6.3 

            

7.1.4 Ажлын нөхцөл 6.4 

            

7.1.5 ХАБМТ-ны гадны байгууллагаас гүйцэтгэх бүрлэдэхүүн 
хэсгүүд 

1 (ба шинэ) 

            

7.1.6 Гадны байгууллагаас гүйцэтгэж буй бүтээгдэхүүн, 4.1 (ба шинэ) 



 

 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хянах 

            

7.2 Ур чадвар 6.2.1, 6.2.2, 7.3.2 

            

7.3 Мэдлэг ойлголт 6.2.2 

            

7.4 Харилцаа холбоо 5.6 

            

7.4.1 Ерөнхий зүйл 6.2.2 (ба шинэ) 

            

7.4.2 Гадаад харилцаа 5.6.1 

            

7.4.3 Дотоод харилцаа 5.6.2 

            

7.5 Баримтжууласн мэдээлл 4.2 

            

7.5.1 Ерөнхий зүйл 4.2.1, 5.6.1 

            

7.5.2 Бүрдүүлэх, өөрчлөлт оруулах 4.2.2 

            

7.5.3 Баримтжуулсан мэдээллийг хянах 4.2.2, 4.2.3 (ба шинэ) 

            

       
Хүснэгт B.3 — Зүйл 8: Үйл явц 

 

          

      This document ISO 22000:2005 

8 Үйл явц  

8.1 Үйл явцыг төлөвлөх, хянахl 
 
8.2 Угтвар нөхцлийг бүрдүүлэх хөтөлбөр хөтөлбөрүүд (УХ) 
 
8.3 Ул мөрийг мөшгих тогтолцоо 
8.4  Гэнэтийн аюул, ослын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ 
 
8.4.1 Ерөнхий зүйл 
 
8.4.2 Аюул осол, эндэгдлийг даван туулах 
 
8.5 Аюулыг хянах 
 
8.5.1 Аюулын дүн шинжилгээг гүйцэтгэх эхний алхмууд 
 
8.5.1.1 Ерөнхий зүйл 
 
8.5.1.2 Түүхий эд, бүтээгдэхүүний орц, найрлага, хүнстэй 
харьцах гадаргуун шинж чанар 
 
8.5.1.3 Эцсийн бүтээгдэхүүний шинж чанар  
8.5.1.4 зориулалт 
 8.5.1.5 Үйлдвэрлэлийн бүдүүвч зураг ба үйл ажиллагааны 
тодорхойлолт  

7.3.5.1 

           

 8.5.1.5.1 Бүдүүвч зургийг бэлтгэх 7.3.5.1 

           

 8.5.1.5.2 Үйлдвэр дээр очиж, бүдүүвч зургийг баталгаажуулах 7.3.5.1 

           

 8.5.1.5.3 Үйл ажиллагаа, түүний нөхцлийг  тодорхойлох,  7.2.4, 7.3.5.2 (ба шинэ) 

           

 8.5.2 Аюулын дүн шинжилгээ 7.4 

           



 

 

 8.5.2.1 Ерөнхий зүйл 7.4.1 

           

 8.5.2.2 Аюулыг тодорхойлж, түүний зөвшөөрөгдөх түвшинг 
тогтоох 

7.4.2 

           

 8.5.2.3 Аюулын үнэлгээ 7.4.3, 7.6.2 (ба шинэ) 

           

 8.5.2.4 Хяналтын арга хэмжээг сонгох, эрэмбэлэх 7.3.5.2, 7.4.4 (ба шинэ) 

           

 8.5.3 Хяналтын арга хэмжээг хянан магадлах, хослуулан 
хэрэглэх 

8.2 

           

 8.5.4 Аюулыг хянах төлөвлөгөө (АДШЭЦАБХ/Үйл явцын Угтвар 
нөхцлийг бүрдүүлэх хөтөлбөр хөтөлбөрийн төлөвлөгөө) 

Шинэ бүлэг 
 

           

 8.5.4.1 Ерөнхий зүйл 7.5, 7.6.1 

           

 8.5.4.2 Эгзэгийн хязгаар ба үйл ажиллагаанд тавигдах 
шаардлагыг тодорхойлох 

7.6.3 (ба шинэ) 

           

 8.5.4.3 Эгзэгтэй цэг, үйл явцын Угтвар нөхцлийг бүрдүүлэх 
хөтөлбөр хөтөлбөрийн явцын хяналт 

7.6.3, 7.6.4 (and new) 

           

 8.5.4.4 Эгзэгийн хязгаарыг давах ба үйл ажиллагаанд тавигдах 
шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд авах арга хэмжээ 

7.6.5 

           

 8.5.4.5 Аюулыг хянах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх Шинэ  

           

 8.6 Аюулыг хянах төлөвлөгөө, үйл явцын Угтвар нөхцлийг 
бүрдүүлэх хөтөлбөр хөтөлбөртэй холбоотой мэдээллийг 
шинэчлэх 

7.7 

           

 8.7 Явцын хяналт, хэмжилтийн хяналт 8.3 

           

 8.8 Аюулыг хянах төлөвлөгөө, үйл явцын Угтвар нөхцлийг 
бүрдүүлэх хөтөлбөр хөтөлбөртэй холбоотой хянан магадлагаа 

Шинэ бүлэг 
 

           

 8.8.1 Хянан магадлагаа 7.8, 8.4.2 

           

 8.8.2 Хянан магадлагааны үр дүнд дүн шинжилгээ хийх 8.4.3 

           

 8.9 Бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн үл тохирлыг хянах 7.10 

           

 8.9.1 Ерөнхий зүйл 7.10.1, 7.10.2 

           

 8.9.2 Залруулга 7.10.1 

           

 8.9.3 Засч, залруулах арга хэмжээ  7.10.2 

           

 8.9.4 Аюултай бүтээгдэхүүнтэй харьцах  7.10.3 

           

 8.9.4.1Ерөнхий зүйл 7.10.3.1 

           

 8.9.4.2 Үнэлгээг дүгнэх 7.10.3.2 

           

 8.9.4.3 Үл тохирол бүхий бүтээгдэхүүнийг зайлуулах 7.10.3.3 

           

 8.9.5 Буцаах, татах 7.10.4 
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