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ИТГЭМЖЛЭЛ:
ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ 

САЙЖРУУЛАХ НЬ

ДЭЛХИЙН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ӨДӨР
2020 оны 6-р сарын 9
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Жил бүрийн 6 дугаар сарын 9-ний өдрийг 
олон улсад Дэлхийн Итгэмжлэлийн өдөр болгон 
тодорхой уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлдэг 
уламжлалтай бөгөөд энэ жил дэлхий даяараа цахим 
технологиор дамжуулан “Хүнсний аюулгүй байдлыг 
Итгэмжлэлээр дэмжих нь” уриан дор тэмдэглэж 
байна. 

Хүнсний аюулгүй байдал нь Үндэсний аюулгүй 
байдлын чухал хэсэг мөн тул төрөөс баталсан 
хүнсний салбарын бодлого, авч буй арга хэмжээ 
түүний хэрэгжилт, хүнсний сүлжээний бүх үе шат 
дахь хяналт, шалгалт, түүнчлэн хэрэглэгчийн сэтгэл 
ханамжаар илэрхийлэгддэг онцлогтой. 

Хүнсний аюулгүй байдал гэх ойлголтод хүнсний 
хангамж, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, шим 
тэжээлийн баталгаат байдал зэрэг хүчин зүйлсийг 
зэрэгцүүлэн авч үздэг. Манай улсын хувьд хүнсний 
хангамж нь тоон үзүүлэлтээрээ хангалттай ч эрүүл 
ахуйн шаардлага хангасан, баталгаатай, чанартай 
хүнсээр хангах асуудал тулгамдсан асуудал хэвээрээ 
байна.

Манай улс хүнсний бүтээгдэхүүний 40-50%, 
жимс, жимсгэнийн 90 орчим хувийг импортолж 
байгаа нь хүнсний аюулгүй байдлын “эрсдэлтэй” 
нөхцөл байдлыг бий болгож байна. Түүнчлэн олон 
улсын өнөөгийн (КОВИД -19) нөхцөл байдал нь 
“Монгол хүнийг эх орондоо үйлдвэрлэсэн эрүүл 
чанартай хүнсээр хангах” явдал хамгийн чухал 
асуудал болох нь тодорхой юм.

“Малчид, тариаланчдийн хашаанаас хоолны 
ширээ хүртэл бүх шат дамжлагад хүнсний аюулгүй 
байдлын үндэсний тогтолцоо”-г бий болгоход 
олон улсын сайн туршлагаас суралцах, хүнсний 
сорилтын лаборатори, хяналтын байгууллага, 
баталгаажуулалтын байгууллагын хүрэлцээг 
нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах шаардлага тавигдаж 
байна.

Хүнсний хангамж, хүнсний нийлүүлэлтийн 
сүлжээнд хамрагдаж байгаа бэлтгэн нийлүүлэлт, 
үйлдвэрлэл, хадгалалт, тээвэрлэлт, түгээлт, 
борлуулалтын үйл ажиллагаанд олон улсын сайн 
дадал, стандартыг өөрийн орны онцлогт тохируулан 
нэвтрүүлэх, сорилт, хяналт, баталгаажуулалт хийж 
тохирлын үнэлгээний байгууллагуудын чадавхыг 
тогтооход Итгэмжлэлийн байгууллагын үүрэг чухал 
гэдгийг онцлон тэмдэглэж байна.

Итгэмжлэлийн болон тохирлын үнэлгээний 
байгууллагын ажилтнууд, хэрэглэгчид Та бүхэнд 
Дэлхийн итгэмжлэлийн өдрийн мэнд дэвшүүлж, 
“Хүнсний аюулгүй байдлын тогтолцоог бий болгох” 
төрийн бодлогыг итгэмжлэлээр дэмжих үйлст нь 
өндөр амжилт хүсье.

 

 

Монгол Улсын  
Шадар сайд                                           Ө.Энхтүвшин

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙДЫН 

МЭНДЧИЛГЭЭ
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ДЭЛХИЙН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ӨДӨР

Олон улсын итгэмжлэлийн Форум (IAF), Олон улсын 
лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага 
(ILAC) хамтран “Дэлхийн итгэмжлэлийн өдөр”–ийг 12 дахь 
жилдээ тэмдэглэж байгаа бөгөөд энэ жил “Хүнсний аюулгүй 
байдлыг сайжруулахад итгэмжлэлээр дэмжих нь” уриан дор 
тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.

Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
байгууллага, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, 
Дэлхийн худалдааны байгууллагаас 2019 оны 4 дүгээр сард 
гаргасан хамтарсан мэдэгдэл болон Дэлхийн банкнаас 
гаргасан “Баталгаагүй хүнсний сөрөг үр дагаврын тухай” 
гарын авлагад бага, дунд орлоготой орнуудын хүнсний 
аюулгүй байдалд тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд 
итгэмжлэгдсэн сорилтын лабораториудын гүйцэтгэх үүрэг, 
ач холбогдлыг дурдаад санхүүгийн хувьд бие даасан 
тогтвортой үйл ажиллагааг нь хангах шаардлага үүссэнийг 
онцлон тэмдэглэсэн байна.

Хүнсний хэрэгцээнийхээ 50 орчим хувийг импортоор авдаг 
манай орны хувьд ч хүнсний аюулгүй байдал ихээхэн 
тулгамдсан асуудал байдаг бөгөөд үүнийг шийдвэрлэхэд 
тохирлын үнэлгээ, чанарын дэд бүтцийн оролцогч талуудын 
хүчин чармайлт чухал үүрэгтэй байдаг.

Стандарт, хэмжил зүйн газар нь өөрийн эрхлэх асуудлын 
хүрээнд хүнсний аюулгүй байдал, хүний эрүүл мэндийг 
хамгаалахад тодорхой ажлуудыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж 
ирсэн. Тухайлбал, итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний 
байгууллагуудаас гаргасан үр дүнг Засгийн газар, олон 
нийтийн болон зохицуулагч байгууллага, хэрэглэгчид шууд 
хүлээн зөвшөөрч, асуудал шийдвэрлэдэг тогтолцоо Монгол 
Улсад бий болж, бэхэжсэнийг дараах тоо баримтаас харж 
болохоор байна.

Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсад итгэмжлэгдсэн сорилтын 
лаборатори 180 гаруй, хэмжил зүйн шалгалт тохируулгын 
лаборатори 15, бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын 
байгууллага 24, ур чадварын сорилтыг хэрэгжүүлэгч 
лаборатори 3, техникийн хяналтын 22 байгууллага тус тус үйл 

ажиллагаа явуулж, сорилт хэмжил, хяналт, аудитын үр дүнг 
гаргаж байна. Эдгээр тохирлын үнэлгээний байгууллагуудын 
50 гаруй хувь нь хүнсний хангамж, нийлүүлэлтийн сүлжээн 
дэх бэлтгэн нийлүүлэлт, үйлдвэрлэл, хадгалалт, тээвэрлэлт, 
түгээлт, борлуулалтын үйл ажиллагаанд сорилт, хяналт, 
баталгаажуулалт хийж байна.

Монгол Улсын итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа нь олон улсын 
стандартын шаардлагад нийцэж байгаа байдалд Ази номхон 
далайн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллага 
(APAC)-аас 2020 оны 5-р сард хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн 
бөгөөд Монгол Улсын Итгэмжлэлийн тогтолцоо нь олон 
улсын шинэчлэгдсэн “Тохирлын үнэлгээ. Тохирлын үнэлгээний 
байгууллагыг итгэмжлэх итгэмжлэлийн байгууллагад 
тавих ерөнхий шаардлага. ISO/IEC 17011:2017” стандартын 
шаардлагыг үргэлжлүүлэн хангаж байгааг баталж, AРАС-
ын Харилцан Хүлээн Зөвшөөрөх Хэлэлцээр (MRA)-т нэгдсэн 
гэрчилгээний хугацааг сунгаж олгосныг дурдахад таатай 
байна.

Цаашид стандартчилал, хэмжил зүй, тохирлын үнэлгээний 
итгэмжлэлийн төрийн бодлого, зохицуулалтыг бизнесийн 
өрсөлдөх чадвар, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн 
хэрэгцээг хангах, хувийн хэвшлийнхэнд дэмжлэг үзүүлэхэд 
илүү үр ашигтайгаар хэрэглэх, түүнчлэн олон улсын зах зээлд 
нэвтрэх, худалдаан дахь техникийн саад тотгорыг бууруулах, 
шинэ технологи, үйлчилгээ нэвтрүүлэхэд улам их анхаарч 
ажиллах болно.  

Дэлхийн итгэмжлэлийн өдрийг тохиолдуулан итгэмжлэл, 
тохирлын үнэлгээний байгууллагын чанарын менежер, 
техникийн ажилтнууд, салбарын ахмадууд болон нийт 
ажилтан, албан хаагчид, чанарыг эрхэмлэгч аж ахуйн нэгж, 
зохицуулагч, үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч та бүхэнд баяр хүргэж, 
чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлье.

Сайн үйлс  дэлгэрэх болтугай.

Монгол Улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг,

Стандарт, хэмжил зүйн  
газрын дарга       Б.БИЛГҮҮН

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН 

МЭНДЧИЛГЭЭ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 

ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ
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Шиао Жианхуа, 
Олон улсын 

итгэмжлэлийн
форум (IAF)-ын дарга

Мэрих Малмквист 
Нилссон,

Олон улсын лаборатори 
итгэмжлэлийн хамтын 

ажиллагааны байгууллага 
(ILAC)-ын дарга

ХАМТАРСАН ИЛГЭЭЛТ
ИТГЭМЖЛЭЛ:

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ
САЙЖРУУЛАХ НЬ

Дэлхийн итгэмжлэлийн өдөр -2020  
Хүнсний аюулгүй байдлыг  

сайжруулахад итгэмжлэлийн  
үүргийг онцолж байна.

Итгэмжлэл нь маш ил тод, тодорхой зорилготой 
байдаг. Энэ нь шаардлагатай техникийн ур чадвар, 
шударгаар ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлсэн баталгаажуулалт 
буюу техникийн хяналт, сорилт,  шалгалт тохируулга 
болон эмнэлгийн  лаборатори зэрэг тохирлын үнэлгээний 
байгууллага (ТҮБ) нь бизнес эрхлэгчид, эцсийн хэрэглэгч, 
зохицуулагчдыг итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний үр 
дүнгээр хангах зорилготой. Энэхүү чадавхыг олон улсын 
стандарт, шаардлагын дагуу итгэмжлэлийн байгууллага 
үнэлдэг.

Итгэмжлэл нь хоол хүнсний хэрэглээ, хүнсний аюулгүй 
байдлыг сайжруулахад дэмжлэг болдог. 2019 оны “Дэлхийн 
итгэмжлэлийн өдөр” нь хүнсний хангамжийн сүлжээн дэх үнэ 
цэнийг нэмэгдүүлэхэд итгэмжлэлийн үүргийг онцолж байсан 
бол 2020 онд “Дэлхийн итгэмжлэлийн өдөр” -ийг хүнсний 
аюулгүй байдлыг сайжруулахад олон нийтийн анхаарлыг 
хандуулахад чиглэгдэж байна. Энэ нь хүнс үйлдвэрлэгчээс 
эцсийн хэрэглэгч хүртэлх үйлдвэрлэл, боловсруулалт, 
савлалт, хадгалалт, тээвэрлэлт, жижиглэн худалдаа ба 
хүргэлтийн бүхий л сүлжээг хамарч, нийлүүлэлтийн 
сүлжээний баталгаат байдал, итгэл үнэмшлийг  бий 
болгоход тусалдаг.

Итгэмжлэлийн байгууллага нь Олон улсын 
стандартчиллын байгууллага (ISO), Олон улсын цахилгаан 
техникийн комисс (IEC)-ын хамтран боловсруулсан 
стандартын дагуу янз бүрийн  үйл ажиллагаа бүхий 
тохирлын үнэлгээний байгууллагыг үнэлдэг. Тэдгээр стандарт 
нь хяналт, баталгаажуулалт, сорилтын үйл ажиллагааг 
хамардаг. Хяналтын болон баталгаажуулалтын байгууллага, 
лаборатори нь эдгээр стандартын дагуу итгэмжлэгддэг 
бөгөөд орон нутгийн, үндэсний болон олон улсын хүнсний 
сүлжээний бүхий л хэсэгт хяналт, баталгаажуулалт, сорилтын 
үйлчилгээг шударга, ур чадвартайгаар бие даасан, хараат 
бус байдлыг ханган явуулж буй эсэхийг шалгадаг.

Хүнсний гаралтай өвчний улмаас хүн ам ихээр хохирч 
байгааг онцлон тэмдэглэж, 2019 оны 4 дүгээр сард  НҮБ-
ийн ХХААБ, ДЭМБ, ДХБ-аас хамтарсан мэдэгдэл гаргасан 
юм.  Итгэмжлэл нь хүнсний хангамжийн сүлжээнд тодорхой 
чиг үүрэг бүхий  гүйцэтгэгч байгууллагуудыг чиглүүлэх 
замаар эдгээр өвчний тархалтыг бууруулахад дэмжин туслах 
зорилготой.

Энэ зорилгод хүрэхийн тулд дэлхий дахинд итгэмжлэлийг 
ашигладаг юм. Тухайлбал мах, далайн хүнс нийлүүлэлтэд 
PrimeSafe схемээр Австрали улсад  итгэмжлэгдсэн 
баталгаажуулалт; Европт хүнсний аюулгүй байдлыг хангахын 
тулд Европын холбоонд итгэмжлэгдсэн лаборатори; харин 
Франц улсад хоолны худалдааны газруудад аюулгүй хоол, 
хүнс хүргэхэд туслах зорилгоор итгэмжлэгдсэн хяналтын 
тогтолцоог тус тус ашигладаг байна.

Дэлхийн итгэмжлэлийн өдөр-2020 нь зөвхөн тодорхой 
бүс нутагт хүнсний аюулгүй байдлыг хэрхэн авч хэрэгжүүлэх 
төдийгүй Тогтвортой Хөгжлийн зорилт, ялангуяа уг 
зорилтын 3-д заасан эрүүл мэнд, сайн сайхныг дэмжихэд 
хүнсний аюулгүй байдалд итгэмжлэл  хувь нэмрээ оруулна 
гэж үзэж байна.

Аюулгүй хүнсний төлөө авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
асуудлыг онцлон тодорхойлж буй “Дэлхийн хүнсний аюулгүй 
байдлын өдөр”-ийн дараагийн хоёр дахь өдрөөс “Дэлхийн 
итгэмжлэлийн өдөр-2020”  тохиож байна. Итгэмжлэлийн 
байгууллагаар дамжуулан итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалт 
ба хяналтын байгууллага, лаборатори, тохирлын үнэлгээний 
нийгэмлэг нь аюулгүй хоол хүнсний тасралтгүй түгээлтэд 
туслахыг зорьдог.

“Дэлхийн итгэмжлэлийн өдөр-2020” нь Олон 
улсын итгэмжлэлийн форум (www.iaf.nu), Олон улсын 
лабораторийн итгэмжлэлийн хамтын ажиллагаа (www.
ilac.org)-ны байгууллага, тэдгээрийн гишүүдээс хүнсний 
аюулгүй байдлыг хэрхэн сайжруулах асуудлыг онцлон  авч 
үзэх боломж олгож байгаа юм.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор олж үзнэ үү. 

https:// publicsectorassurance.org/topic-areas/food-safety-
agriculture/

http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4 and 
https://ilac.org/ilac-membership/

http://www.publicsectorassurance.org/topic-areas/health-safety/

¹https://www.who.int/docs/default-source/resources/joint-
statement.pdf?sfvrsn=61b890c4_16

https://www.who.int/news-room/initiatives/world-food-safety-
day-2020
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Дэлхий даяар хэрэглэгчдийг  аюулгүй, тэжээллэг 
хоол хүнсээр хангах нь хүний эрүүл мэнд, амьдралын 
чанарыг хангахад зайлшгүй шаардлагатай юм. Хүнсний 
аюулгүй байдлын асуудал нь хүнсний хадгалалтын 
үеийн аюулгүй байдлыг хамгаалахаас эхэлнэ. Мөн 
хоол, хүнсний нийлүүлэлтийн сүлжээнд оролцдог бүх 
ажилтан, фермерүүд, үйлдвэрлэгчдээс эхлээд жижиглэн 
худалдаа эрхлэгчид болон нийтийн хоолны газрын үйл 
ажиллагаанаас хамаарна. 

Хүнс болон усны үйлдвэрлэлийн олон улсын асуудал 
улам бүр нэмэгдсээр байгаа бөгөөд бүтээгдэхүүн болон 
бүтээгдэхүүний тодорхой хэсэг, орц найрлага нь дэлхийн 
өөр өөр орноос орж ирж болох тул импортлогч орнуудын 
шаардлагад нийцүүлэхийг улам их шаардаж байна.

Хүнсний үйлдвэрлэгчдэд хүнсний хаягдалыг бууруулах, 
цэвэр ус гэх мэт байгалийн баялгийг үр ашигтай зарцуулах 
зохицуулалтын шаардлага тавигдаж байна. Хүнс 
үйлдвэрлэгчдийн хувьд зохицуулалтын шаарлагад нийцэж 
буйгаа батлах болон хянахын тулд хяналт, шалгалтын 
болон баталгажуулалтын байгууллагуудын үйлчилгээг 
авах боломжтой. 

ДХБ-ын Худалдаан дахь техникийн саад тотгор (TBT)-ын 
хэлэлцээрт стандарт болон итгэмжлэлийн асуудлуудыг 
тусгасан байдаг бөгөөд худалдааг хөнгөвчлөхөд чухал 
үүргийг гүйцэтгэдэг. ДХБ нь худалдаатай холбогдолтой 
хэлэлцээрийн 30%-д нь ISO, 12%-д нь IEC, 10%-д нь 
ILAC-ийн талаар эш таталт хийсэн гэж тайлагнасан байна. 
Хөгжингүй болон хөгжиж буй аль ч улс орны хувьд дээр 
дурьдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд стандарт, итгэмжлэгдсэн 
тохирлын үнэлгээний байгууллагын үр дүнг ашиглах нь 
зүйтэй юм. 

НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага, Дэлхийн 
эрүүл мэндийн байгууллага болон Дэлхийн худалдааны 
байгууллагуудаас 2019 оны 4-р сард гаргасан хамтарсан 
мэдэгдэлд “Хүнсний гаралтай өвчлөл нь нийгмийн эрүүл 
мэнд, хүнсний аюулгүй байдал, бүтээмж, ядууралд ихээхэн 
нөлөөлдөг болохыг дурджээ. Ойролцоогоор 600 сая хүн 
өвчилж, жил бүр 420'000 хүн хүнсний гаралтай өвчлөлөөс 
болж цаг бусаар нас бардаг бөгөөд нас баралтын 30% нь 
5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн дунд тохиолддог байна“ гэж 
тэмдэглэжээ. 

Итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагаа нь 
аюултай, тохиромжгүй хоол хүнсний  сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх, арилгахад  хувь нэмэр оруулдаг. 

Европ дахь хүнсний аюулгүй 
байдлын сүлжээг дэмжих нь

Европ дах хүнсний аюулгүй байдалд итгэмжлэлээр 
дэмжлэг үзүүлэх талаар Европын холбооны 2017/625 
дугаар техникийн зохицуулалтад заасан байдаг. 
Энэхүү зохицуулалтад албан хяналтыг хэрэгжүүлдэг 
лабораторийн шинжилгээний бүх үр дүнг ISO / IEC 
17025 стандартын дагуу магадлан итгэмжлэгдсэн 
байх шаардлагатай. 

Мөн хүнсний сүлжээнд хамаатай залилан мэхлэхтэй 
холбоотой тусгайлсан дүрмийг агуулсан бөгөөд 
хүнсний сүлжээний үнэн зөв байдлыг хангахын 
тулд тогтмол болон төлөвлөгөөт бус шалгалт 
хийх гишүүн орнуудын хүлээх үүргийг багтаасан. 
Итгэмжлэгдсэн лабораторит тавих  шаардлагыг 
энэхүү техникийн зохицуулалтын 37-р зүйлд тусгасан 
бөгөөд лаборатори нь хяналтыг хэрэгжүүлэхэд 
лабораторийн ашиглах шинжилгээний арга бүрийг 
(жишээ нь операторт тавих шаардлага)  оруулахыг 
заажээ.

АГУУЛГА

Итгэмжлэл:
Хүнсний аюулгүй байдлыг 
сайжруулах нь

ДЭМБ нь жилд 33 сая хүн аюултай хүнс хэрэглэсний 
улмаас эрүүл мэндээ алдаж байна гэж тогтоосон байна.

Итгэмжлэлийн гүйцэтгэх үүрэг

Зах зээл дээр Тохирлын үнэлгээний байгууллагууд 
нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартын дагуу  үйл 
ажиллагаагаа явуулдаг гэдгийг нотлох нь итгэмжлэлийн 
зорилго юм. Түүнчлэн итгэмжлэх үйл явц нь нийтийн 
сонирхол, эрх ашгийн үүднээс тухайн байгууллагын 
техникийн чадвар, нэгдмэл байдлыг тодорхойлдог.

Тохирлын үнэлгээ нь нийлүүлэгдсэн аливаа зүйл  
тусгайлсан буюу тогтоосон шаардлагыг хангаж 
байгааг нотлон харуулна. Тохирлын үнэлгээнд сорилт, 
хяналт, баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа багтах 
бөгөөд  бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйл явц, тогтолцоо, 
байгууллага, хувь хүнд ашиглаж болно.
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Итгэмжлэлээр дэмжигдсэн БНХАУ дах хүнсний аюулгүй байдал
БНХАУ-ын Баталгаажуулалт болон  Итгэмжлэлийн асуудал хариуцсан байгууллага (CNCA)-аас 2002 онд гаргасан 
“HACCP Менежментийн Системийн батагаажуулалтын зохицуулалт”-ын тухай баримт бичгийн 9-р зүйлд зааснаар  
“Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллага нь Итгэмжлэлийн байгууллага 
(CNAS) –аар итгэмжлүүлж, CNCA-аар хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх” гэж заасан. 2019 оны эцэс гэхэд Хятад улсын 
хүнсний салбарт 120,000 гэрчилгээ олгогдсон бөгөөд үүнд олон арван мянган хүнсний компаниуд хамрагдсанаас хүнс 
үйлдвэрлэдэг 11000 гаруй компани HACCP Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтад хамрагдсан байна.

ILAC MRA-д гарын үсэг зурагч 
итгэмжлэлийн байгууллага

ГэрчилгээжүүлэлтГэрчилгээжүүлэлтБаталгаажсан 

GFSI схем  

Хүнсний салбарын 

   ISO 22000

IAF MLA-д гарын үсэг зурагч 
итгэмжлэлийн байгууллага

 Хяналтын байгууллага             

10,500 76,500 8,400 400

532,0001,60080,000

102 72

Лаборатори     Баталгаажуулалтын байгууллага Ур чадварын сорилт хэрэгжүүлэгч

Сорилт, шалгалт тохируулга
Хүнсний лабораториуд нь химийн болон 
микробиологийн шинжилгээг өргөн цар хүрээтэй 
явуулахын тулд итгэмжлэгддэг. Сорилтод сав баглаа 
боодол, хүрээлэн буй орчин, мэдрэхүйн шинжилгээ, 
ургамал хорио цээр, мал эмнэлэгийн микробиологи 
зэрэг асуудлыг багтаана.

Баталгаажуулалт
Фермээс үйлдвэрлэл, ресторан, жижиглэн худалдааны 
дэлгүүр хүртэлх хүнсний хангамжийн сүлжээн дэх бүхий 
л үе шатанд аудит хийх зорилгоор баталгаажуулалтын 
байгууллагууд итгэмжлэгдсэн байдаг. Олон Улсын 
Итгэмжлийн форумын гишүүн байгууллагаас үндэсний 
болон олон улсын (жишээ нь FSSC 22000, GLOBALG.A.P, 
Фермийн нэгдсэн хангалт (IFA),

Олон улсын онцлох стандарт (IFS), APEDA болон 
ISO 22000) хүнсний аюулгүй байдлын схемүүдийг 
итгэмжлэлд хамруулсан байдаг. Зөвхөн гурван схем (ISO 
22000 (FSMS), GLOBALGAP IFA ба FAMI-QS) Олон Улсын 
Итгэмжлийн форумын өндөр шалгуурыг давсан.  

Хяналт шалгалт 
Ачилтын өмнөх үе шат, ургамал хорио цээр, мах 
нядалгааны зэрэг хүнсний үйлдвэрлэлийн холбогдох үйл 
ажиллагаанд хяналт тавихаар хяналтын байгууллагууд 
нь итгэмжлэгдсэн байдаг. 

Ур чадварын сорилт
Ур чадварын сорилт зохион байгуулагч байгууллага 
(УЧС-PTP) нь ур чадварын сорилтын хөтөлбөрийг 
зохион байгуулахын тулд ISO/IEC 17043 стандартын 
дагуу итгэмжлэгддэг. Ур чадварын сорилт нь хүнсний 
бүтээгдэхүүнийг хүний хэрэглээнд аюулгүй байлгахад 
тусладаг бөгөөд хүнс боловсруулах болон үйлдвэрлэх 
салбарт өргөн хэрэглэдэг арга хэрэгсэл юм. 

Хүнсний шим тэжээлийн 
аюулгүй байдлын схем
FAMI-QS нь хүнсний нэмэлт үйлдвэрлэдэг эсхүл 
шим тэжээлийн үйлдвэрт тухайн бүтээгдэхүүний 
орц найрлагад багтах тодорхой хэсгүүдийг 
нийлүүлдэг байгууллагад зориулагдсан болно. 
Энэ нь бүх орц, найрлагаас эхлээд  хүнсний 
үйлдвэрлэлийн бүх сүлжээнд аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн нөхцлийг хангах зорилготой юм. 
Итгэмжлэлийн үнэлгээ нь шим тэжээлийн орц 
найрлага үйлдвэрлэгчид болон хөгжиж буй эдийн 
засагтай орнуудын ханган нийлүүлэгчид үйл 
явцынхаа аюулгүй байдал, тэдгээрийн FAMI-QS 
-ийн шаардлагад нийцсэн байдлыг харуулах 
боломжийг олгоно.

Хүнсний аюулгүй байдлын схем
Дэлхийн Хүнсний Аюулгүй Байдлын 
Санаачилга (ДХАБС-GFSI) 

Дэлхийн хүнсний аюулгүй байдлын санаачилга нь 
GFSI-ээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн баталгаажуулалтын 
хөтөлбөрүүдийг харилцан зөвшөөрснөөр 
“нэг удаа баталгаажсан бол хаана ч хүлээн 
зөвшөөрагдөнө” гэсэн хандлагыг  ашиглах замаар 
хүнсний аюулгүй байдал, бизнесийн үр ашгийг 
дээшлүүлдэг.  Ингэснээр аудитын шаардлагагүй 
давхардлаас зайлсхийж, худалдаан дахь саад 
тотгорыг багасгадаг. Одоогийн байдлаар ДХАБС-
ын Бэнчмаркингийн үйл явц нь дэлхийн хүнсний 
салбарт хамгийн их хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга 
юм. 
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Хүнсний хангамжийн 
сүлжээн дэх итгэмжлэл

Сорилт  (ISO/IEC 17025) 

Лабораторид  хүнсний түүхий эд, 
тэжээл, пестицид, антибиотик үлдэгдэл, 
ургамлын эрүүл ахуй, вакцин, өвчин, 
амьтны гаралтай бүтээгдэхүүний чанар, 
аюулгүй байдлыг хянах зорилгоор 
химийн болон микробиологийн 
шинжилгээ хийдэг.

Хяналт шалгалт (ISO/IEC 17020)

Фермийн хяналт шалгалтаар эрүүл 
ахуйн стандарт, малын эрүүл мэнд, 
өвчний хяналтыг шалгадаг.

Баталгаажуулалт (ISO/IEC 17065)
Байгууллагууд хүнсний схемийн 
шаардлага (жишээ нь органик хүнсний 
стандарт)-ыг хангасан  эсэхийг хянана.

Газар тариалан 
болон ферм

Тээвэрлэлт Үйлдвэрлэх болон 
савлах

Түгээлт

Хяналт, шалгалт  (ISO/IEC 17020)

Хадгалах байгууламжын хяналт 
шалгалт.

Баталгаажуулалт (ISO/IEC 
17021-1) Хүнсний түгээлтийн 
байгууллагын менежментийг 
тогтолцоонд ISO 9001, ISO 22000 
стандартын дагуу аудит хийнэ.

Сорилт  (ISO/IEC 17025)

Хүнсний хадгалалт, аюулгүй 
тээвэрлэлтийг удирдаж буй програм 
хангамжийг төрөлжсөн лаборатори 
туршиж, баталгаажуулдаг

Баталгаажуулалт  (ISO/IEC 17065)

Хүнсийг аюулгүй түгээхийн тулд 
хүнс хүргэлтийн үйлчилгээг 
баталгаажуулалдаг

Сорилт  (ISO/IEC 17025)

Найрлага, нэмэлт бодис, 
тэжээлийн агууламжийн аюулгүй 
байдлын сорилт

Хяналт, шалгалт  (ISO/IEC 17020)

Хүнсний хэрэглээ болон эрүүл ахуйн 
стандартын хяналт шалгалт 

Баталгаажуулалт  (ISO/IEC 17021-1)

Катерингийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагын 
менежментийн тогтолцоог ISO 9001 болон 
хүнсний чанарын схемийн шаардлагын дагуу  
баталгаажуулдаг.  

Хяналт, шалгалт  
(ISO/IEC 17020)

 Хяналт шалгалт нь замын 
зохистой байдал, амьтны 
хамгааллыг хангадаг.

Сорилт  (ISO/IEC 17025)

Лабораториуд нь түүхий эд болон 
бүтээгдэхүүний химийн болон 
микробиологийн сорилт хийдэг.

Баталгаажуулалт (ISO/IEC 17065)

Байгууллагууд хүнсний бүтээгдэхүүний 
болон сав баглаа боодлын стандарт 
хангасан эсэхийг хянана.

Баталгаажуулалт (ISO/IEC 17021-1) 
Хөндлөнгийн байгууллага хүнсний 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн   
менежментийн тогтолцоонд аудит 
хийж   баталгаажуулдаг.

Хяналт, шалгалт  (ISO/IEC 17020) 

тээврийн  хэрэгслийн тээвэрлэлтийн 
өмнөх хяналт шалгалт                                              

ХадгалалтБорлуулалт 

Жижиглэн худалдаа

Катеринг

Тээвэрлэлт

Хүнсний үйлдвэрлэл нь нарийн төвөгтэй нийлүүлэлтийн сүлжээ, төрөл бүрийн итгэмжлэгдсэн тохирлын 
үнэлгээний үйл ажиллагааг шаардсан үйл явцаас бүрддэг.  Хүнсний олон схемүүд нь үр тариа, малын тэжээлийн 
үйлдвэрлэл болон тарих, хураах, амьтан нядлахтай холбоотой үйл явцын баталгаажуулалтыг шаарддаг. 
Үйлдэвэрлэгчид болон  зохицуулагчид нь хадгалалт, боловсруулалт, сав баглаа боодол, түгээлт гэх мэт үйл 
ажиллагааны үед авсан дээжинд сорилт гүйцэтгэж, хяналт тавихыг  шаарддаг. Жижиглэнгийн худалдааны 
хүнсний бүтээгдэхүүнийг хадгалалт нь дэлгүүрийн үйлчилгээ, үйл явц болон удирдлагын тогтолцооны 
баталгаажуулалтаар хэрэгжиж болно.
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Дэлхийн хүнсний хангамжийн сүлжээний аюулгүй байдлыг хангахад 
Худалдан авах ажиллагааны ажилтнуудад дэмжлэг үзүүлэх нь

Боловруулалтын аль ч шатанд хүнсний аюулгүй байлалд эрсдэл учирч болох тул хүнсний хангамжийн сүлжээнд ажилладаг 
компаниуд  нь аюулгүй байдлын зохих хяналтыг хэрэгжүүлэх ёстой. Засгийн газар, үйлдвэрлэгчид, жижиглэн худалдаачид 
болон эцсийн хэрэглэгчдийн хамтын оролцоотойгоор хүнсний аюулгүй байдлыг хангах боломжтой.

Япон улс хүнсний цацраг идэвхт бодисын 
түвшинг   итгэмжлэгдсэн лабораториор 
шалгуулдаг

2011 оны 3-р сарын 11-ний өдөр Японд болсон Их 
Дорнод нэртэй газар хөдлөлтөөс үүдэлтэйгээр хоол 
хүнсэнд цацраг идэвхт бодис тодорхойлох олон улсын 
стандартад нийцсэн лабораторийн итгэмжлэлийн 
асуудал урьд өмнөхөөс илүү чухал болсон байна. 

Итгэмжлэлийн байгууллагуудын хооронд байгуулсан 
ILAC-ын Харилцан хүлээн зөвшөөрөх хэлэлцээр (MRA)-
ийн зорилго нь бусад улс орнуудын итгэмжлэгдсэн 
лабораториудын үйл ажиллагаа ижил стандартын 
дагуу явуулдаг гэсэн баталгааг хэрэглэгчдэд өгөх 
явдал юм.  Шинжилгээний тайланг итгэмжлэгдсэн 
лабораториудаас хүлээн авах нь хүнсний бүтээгдэхүүний 
худалдааг хөнгөвчилж, тохирлын зардлыг бууруулдаг.

Японы хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас агнуурын яам 
(MAFF) нь ISO/IEC 17025 стандартын дагуу магадлан 
итгэмжлэгдсэн лабораториуд хүнсэн дэх цацраг идэвхт 
бодисыг хэмжих, дүн шинжилгээ хийх найдвартай 
шинжилгээний байгууллага байна гэж тодорхойлсон.  

Итгэмжлэгдсэн сорилт нь Их Британийн мах 
экспортлох зах зээлийг нээж өгдөг

Дараах байгууллагын байцаагчдын зөвшөөрлийг 
авсны дараа Их Британиас Канад руу үхрийн махыг 
экспортлох боломжтой болдог. Үүнд: Хөдөө аж ахуй 
болон Газар тариалангийн хөгжлийн зөвлөл (AHDB), 
Байгаль орчин болон Хүнс, Хөдөө нутаг хариуцсан 
газар (Defra), Хүнсний стандартын газар (FSA), Их 
Британийн Экспортын баталгаажуулалтын хамтын 
ажиллагааны байгууллага (UKECP),  Шотландын 
“Quality Meat” байгууллага болон Уэльсийн “HCC 
Meat Promotion” зэрэг байгууллага юм.

Канадын эрх бүхий байгууллагын шаардсан 
микробиологийн стандартын шаардлагад нийцэж 
байгаа байдалд Их Британийн холбогдох албаныхан 
шинжилгээ хийдэг.  Гэрээний дагуу үхрийн ангилсан 
болон боловсруулсан махыг энэхүү шинжилгээнд 
хамруулах ёстой. Энэ шинжилгээ хийх байгууллагад 
Нэгдсэн Вант Улсын Итгэмжлэлийн байгууллага 
(UKAS)-аас үнэлгээ хийгдэж, стандартад нийцсэн тул 
тээвэрлэлт шууд эхлэх боломжтой болсон байна.

Европын холбооны 2017/625 дугаар техникийн зохицуулалт нь хүнсний аюулгүй байдалд тавих 
хяналтын шинэ хэрэгслийг нэвтрүүлэх боломжийг нээж өгсөн. Хүнсний сүлжээний бүх хэсэгт тохирол 
хангагдаж байгааг албан ёсоор хянаж шалгадаг. 

2016 оны 5-р сард дээрх техникийн зохицуулалтын шаардлагын дагуу хүнсний худалдааны эрүүл ахуйн 

байдлыг шалгаж, хяналт хийх NF V01-015 стандартыг гаргасан. Техникийн зохицуулалтын шаардлагад 
хүнсний аюулгүй байдлын албан ёсны хяналт хийх эрх бүхий байгууллага, хяналт шалгалтын хамрах 
хүрээ, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхой зааж өгчээ.

Хяналтын байгууллагын итгэмжлэл нь эрүүл ахуйн өндөр түвшинг хангах бөгөөд ингэснээр хэрэглэгчдийн 
аюулгүй байдлыг хамгаалахад чухал ач холбогдолтой юм. 

Итгэмжлэгдсэн хяналт шалгалт нь Францын хүнсний худалдааны аюулгүй байдлыг хангадаг
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Итгэмжлэл: Хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой 
Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтыг хэрэгжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх нь 

Итгэмжлэл:  Тогтвортой хөгжлийн зорилт & хүнсний аюулгүй байдал

Хүнсний аюулгүй байдал нь ялангуяа өлсгөлөн ба ядуурлыг зогсоох, эрүүл, сайн сайхан амьдралын хэв маягийг дэмжих гэх мэт 
Тогтвортой хөгжлийн олон зорилттой шууд болон шууд бус байдлаар холбогдож байгаа юм. Хүнс, тэжээлийн аюулгүй байдал нь 
эрүүл хоолны дэглэмийн амин чухал элемент буюу хүнсэнд хэрэглэхэд аюулгүй, хэрэглэгчид үүнийг хараад мэдэх боломжтой үед л 
хэрэгжинэ. Хүнсний аюулгүй байдал нь дэлхийн өсөн нэмэгдэж буй, хөгжиж буй хүн амыг тэжээхэд шаардлагатай хөдөө аж ахуйг 
хөгжүүлэх, өөрчлөх, үндэсний хоол хүнсний системийг шинэчлэх, улс орны бүс нутгийн болон олон улсын зах зээлд төвлөрүүлэхэд 
чухал ач холбогдолтой юм. 

Хүнсний гаралтай өвчлөл (ХГӨ) нь ядуу хүмүүсийн эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлөх гол шалтгаан 
болдог бөгөөд алдагдсан ажлын өдөр, халааснаас гарах зардал, малын болон бусад хөрөнгийн үнэ 
буурах зэрэг олон төрлийн зардалтай холбоотой байдаг. ISO/IEC 17020 стандартын дагуу итгэмжлэгдсэн 
хяналтын байгууллагын үйлчилгээг аюулгүй хоол хүнсийг илрүүлэх, эрүүл ахуйн түвшинг хянах зорилгоор 
нийлүүлэлтийн сүлжээнд үе шаттайгаар ашигладаг. Нийлүүлэлтийн сүлжээнээс авсан дээжинд шинжилгээ 
хийхэд ISO/IEC 17025 стандартаар итгэмжлэгдсэн сорилтын лабораторийн үйлчилгээг ашигладаг.

Аюулгүй хоол хүнс нь хоол тэжээлийн олон янзын харилцан үйлчлэлтэй байдаг. Жишээлбэл, хорт бодис нь 
хоол тэжээлийн дутагдалд шууд хүргэдэг бол зарим тэжээллэг хоол хүнс нь хүнсний гаралтай өвчлөл (ХГӨ)-д 
хамгийн ихээр нөлөөлдөг бөгөөд хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал нь тэжээллэг хоол хүнсний 
хэрэглээгээ зохицуулахад  хүргэдэг байна.

Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалтын байгууллагууд нь ISO/IEC 17065 стандартыг ашиглан олон төрлийн хоол 
хүнс үйлдвэрлэх, нийлүүлэх сүлжээг орон нутгийн болон олон улсын схемд нийцснийг тогтоох (жишээ нь, 
GFSI Бэнчмаркингийн шаардлага) зорилгоор аудитыг хийдэг.

Ядууралгүй байх

Өлсгөлөнгүй байх

Дэлхийн эрүүл мэндийн гол асуудал болох  хүнсний гаралтай өвчлөл (ХГӨ) нь хумхаа, ХДХВ/ДОХ, 
сүрьеэтэй харьцуулагдахуйц байна.  Хүнсний гаралтай өвчлөл (ХГӨ)-д хамгийн их өртөж буй хүмүүс 
бол нялх хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, өндөр настан, дархлаа суларсан хүмүүс байдаг. ISO 15189 
стандартын шаардлага ханган  итгэмжлэгдсэн эмнэлгийн лаборатори нь хүнсний гаралтай өвчлөл 
(ХГӨ)-тэй хүмүүст үзүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулахад ашигладаг байна.

ISO/IEC 17021-1 стандартаар итгэмжлэгдсэн баталгаажуулагч нь хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын 
тогтолцоонд аудит хийдэг. Эдгээр тогтолцоонууд нь хүнсний аюулгүй байдлын Эгзэгтэй цэгийн 
хяналтын аюулгүй байдлын шинжилгээ  (HACCP)-г хүнсний хангамжийн сүлжээн дэх янз бүрийн 
шатанд сайн баримтжуулж, хэрэгжүүлж, хянаж байдаг. ISO/IEC 17065 стандартаар итгэмжлэгдсэн 
Хүнсний бүтээгдэхүүний баталгаажуулагч нь бүтээгдэхүүний үндэсний болон олон улсын хүнсний 
аюулгүй байдлын тогтолцоонд нийцэж байгааг шалгаж аудит хийдэг.

Цэвэр усны хомсдол нь  шүлхий өвчний халдварыг усаар дамжуулж болзошгүй тул хоол хүнсэнд 
аюултай эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Хүнсний үйлдвэрлэлд химийн бодисыг зүй бусаар ашиглах нь усны эх 
үүсвэрийг бохирдуулах үндэс болдог. Олон улсад хүлээн завшөөрөгдсөн сорилтын аргыг ашиглан ISO/
IEC 17025 стандартын шаардлагыг ханган итгэмжлэгдсэн лабораторид хүрээлэн буй орчин, химийн болон 
микробиологийн шинжилгээ хийх нь усны чанарыг сайжруулахад туслана.

Эрүүл мэнд, сайн 
сайхан байх

Цэвэр ус ба эрүүл 
ахуй

ЯДУУРАЛГҮЙ 
БАЙХ

ЭРҮҮЛ МЭНД, 
САЙН САЙХАН 
БАЙХ

ЭРҮҮЛ МЭНД, 
САЙН САЙХАН 
БАЙХ

ӨЛСГӨЛӨНГҮЙ 
БАЙХ
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Сайн ажил ба Эдийн засгийн өсөлт
Хүнсний хүртээмжтэй зах зээл нь амьжиргаа, ядуурлын хүрээнээс гарах олон боломжийг олгодог. Хүнсний 
гаралтай өвчлөл (ХГӨ)-өөс урьдчилан сэргийлэх нь ажилчдыг илүү сайн ажиллуулж улмаар эдийн засгийн 
өсөлтөд хувь нэмэр оруулахад илүү сайн боломжийг олгодог. ISO/IEC 17024 стандартын дагуу ажилтныг 
баталгаажуулах нь ажилчдын ур чадварыг үнэлэх боломжийг олгодог бөгөөд ажил олгогчдыг чадварлаг 
боловсон хүчин сонгоход  найдвартай хэрэгсэл болдог. Дэлхийн тэргүүлэгч жижиглэнгийн худалдаачдын 
хүлээн зөвшөөрдөг GFSI-ийн схемүүд нь хүнсний бүтээгдэхүүн боловсруулагч, үйлдвэрлэгчдэд экспортын 
зах зээлд нэвтрэх боломжийг олгодог байна.

Аж үйлдвэр, инноваци ба Дэд бүтэц
Олон улс оронд хүнс, ундаа, архины (агро аж үйлдвэр)-ны салбарт аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх асар 
их боломж байдаг бөгөөд ажлын байрыг нэмэгдүүлж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх таатай боломж байдаг. 
Хүнсний салбарын дэд бүтэц хангалтгүй байгаа нь тохирлын үнэлгээний үйлчилгээ, зах зээл, ажлын байр, 
мэдээлэл, сургалтын хүртээмж хүрэхгүй байгаа нь бизнес эрхлэхэд томоохон саад тотгор учруулж байна. 
Чанарын дэд бүтэц нь нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд хамгийн эерэг хамааралтай 
байдаг. Итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний үйлчилгээ нь хүнсний үйлдвэрлэлийн технологийн чадавхийг 
сайжруулах, тогтвортой, уян хатан дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг. 

Тогтвортой хотууд ба Нэгдмэл байдал
Хөдөө аж ахуй, хоол хүнсний үйлчилгээнд хэдэн зуун сая хүн 
ажилладаг. Уламжлалт хүнсний зах, гудамжны хоол хүнс 
нь соёл, аялал жуулчлал, хүн амьдрах хотуудад чухал хувь 
нэмэр оруулдаг. Хүнсний хяналтын үйлчилгээ нь хэрэглэгчдийг 
хамгаалахад ашиглагддаг бөгөөд эдийн засгийн операторуудад 
бизнесийнхээ тогтвортой байдлыг хангах боломжийг олгодог.

Энэтхэгийн хүнсний агентлаг стандартыг 
сайжруулахын тулд итгэмжлэлийг ашигладаг

Энэтхэгийн Хүнсний аюулгүй байдал, стандартын 
газар (FSSAI) нь хүнсний үйлдвэрлэлийн 
стандартыг сайжруулахын тулд Баталгаажуулалтын 
байгууллагын Үндэсний итгэмжлэлийн зөвлөл 
(NABCB)-тэй хамтран ажилладаг. FSSAI нь хүнсний 
аюулгүй байдлын аудитын байгууллагуудад NAB-
CB-ийн итгэмжлэл олгох хөндлөнгийн аудит 
хийх зохицуулалтыг гаргасан. Аудитын үр дүнг 
сэтгэл ханамжтайгаар хүлээн авдаг хүнсний 
бизнес эрхлэгчид нь төвийн эсвэл улсын тусгай 
зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллагын 
шалгалтад  бага давтамжтай хамрагдана. 
Хөндлөнгийн аудит нь төвийн эсвэл улсын 
тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллагаас 
явуулж буй хяналт шалгалтын ачааллыг бууруулж, 
хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой аж ахуйн 
нэгжүүд үр дүнтэйгээр өөрийгөө шаардлагад 
нийцүүлэхэд түлхэц болдог.

САЙН АЖИЛ БА 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ӨСӨЛТ

САЙН АЖИЛ БА 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ӨСӨЛТ

ТОГТВОРТОЙ 
ХОТУУД БА 
НЭГДМЭЛ БАЙДАЛ
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Аюулгүй хүнсний олон улсын худалдааг 

итгэмжлэлээр дэмжих нь 

Аюулгүй хоол хүнс нь хоол тэжээлийн аюулгүй байдал, хүний хөгжил, өргөн хүрээний эдийн засаг болон 
олон улсын худалдаанд чухал ач холбогдолтой. Олон улсын хүнсний худалдаа нь өргөн цар хүрээтэй, 
уялдаа холбоо сайтай болсон ба 1.5 их наяд доллартай тэнцэхүйц болжээ (эх сурвалж ДХБ). 

Олон Улсын Итгэмжлэлийн Форумын Олон Талт Харилцан Хүлээн Зөвшөөрөх Хэлэлцээр (IAF MLA) ба 
Олон улсын лаборатори итгэмжлэлийн хамтын ажиллагааны байгууллагын Харилцан Хүлээн Зөвшөөрөх 
Хэлэлцээр (ILAC MRA)-ний зорилго нь тохирлын үнэлгээний үйл ажиллагааны шударга байдал, техникийн 
ур чадвараар дамжуулан гэрчилгээнд итгэх итгэлийг хэрэглэгчдэд бий болгоход оршиж байгаа юм. IAF 
MLA буюу ILAC MRA–д нэгдэж, гарын үсэг зурсан итгэмжлэлийн байгууллагын олгосон итгэмжлэл нь 
зардлыг бууруулж, үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчдийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлдэг учир дэлхий даяар уг итгэмжлэлийн 
хөтөлбөрийг хүлээн зөвшөөрдөг. 

Итгэмжлэгдсэн байгууллагын гаргасан сорилтын үр дүн, техникийн хяналтын тайлан ба менежментийн 
тогтолцооны болон бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт (үйл явц, үйлчилгээ), ажилтны баталгаажуулалт, 
хүлэмжийн хийн баталгаа нотолгоо болон бусад ижил төстэй тохирлын үнэлгээний хөтөлбөрүүд  нь олон 
улсын худалдааны суурь болж өгдөг. IAF MLA буюу ILAC MRA нь аливаа техникийн саад, тотгорыг багасгаж, 
дэлхийн худалдаанд чухал хувь нэмэр оруулдаг. IAF болон ILAC нь "Нэг удаа итгэмжлэгдсэн бол хаана ч 
хүлээн зөвшөөрөгдөнө" гэсэн зорилтод хүрэх хамгийн үр дүнтэй тогтолцоог бий болгохын төлөө хамтран 
ажилладаг байна. 

Итгэмжлэл: Мексикийн Хүнс хөдөө аж ахуй 
салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлсэн нь

Үндэсний Эрүүл Мэндийн Үйлчилгээний Байгууллага, Хүнсний Чанар 
болон Аюулгүй Байдал, (ЭМҮБХАБ) ба Мексикийн Итгэмжлэлийн 
Байгууллага (МИБ) нь стандартчилал болон итгэмжлэлтэй холбоотой арга 
аргачлал, шаардлагыг хооронд нь уялдуулж ижилстгэх, баталгаажуулалтын 
байгууллага, шалгалт тохируулгын нэгж болон сорилтын  лабораторийг 
дэмжих чиглэлээр хамтран ажилладаг. Мексикийн нийт экспортын 6.2 
хувийг эзэлдэг хүнс хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн нь итгэмжлэлийн 
тусламжтай дэлхий нийтэд нэр хүндтэй, өрсөлдөх чадвартай болсон юм. 
Итгэмжлэл нь илүү сайн гүйцэтгэлийг бий болгож, үр дүнг найдвартай 
болгодог.
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ДХБ нь олон улсын хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа сүүлийн хорин жилийн хугацаанд гурав дахин нэмэгдсэн 
гэж мэдээлэв. Хөгжиж буй орнууд нь олон улсын хүнсний зах зээлд экспортлогч, импортлогчоор оролцож 
эхэлж байна. Үүний зэрэгцээ, олон улсын хөдөө аж ахуйн өртгийн сүлжээ нь өргөн цар хүрээтэй болж, 
хүнсний бүтээгдэхүүнийг ихэвчлэн өөр өөр улс оронд тариалж, боловсруулж, хэрэглэдэг болсон. Эдгээр чиг 
хандлага нь дэлхий даяар хэрэглэгчдэд хүрэх хүнсний бүтээгдэхүүний төрөл, тоо хэмжээг нэмэгдүүлэхэд 
хувь нэмрээ оруулсан хэдий ч хүнсний аюулгүй байдал болон бүтээгдэхүүний үнэ нь тулгамдсан асуудал 
болж байна.

Хэрэглэгчид дотооддоо үйлдвэрлэсэн болон импортын хоол хүнс аюулгүй гэдгийг мэдэх бүрэн эрхтэй. 
Иймээс үйлдвэрлэл, сорилт, хяналт болон баталгаажуулалтад олон улсын хүнсний аюулгүй байдлын 
стандартыг бий болгох нь урьд урьдаас илүү  чухал болж байна.     

Худалдааны гүйлгээний зардлын 1%-г хэмнэх нь ойролцоогоор дэлхийн худалдааны ашиг 43 тэрбум 
ам доллартай тэнцэнэ гэж үзэж байна. Ялангуяа шинэхэн хоол хүнс зэрэг хурдан муудах бүтээгдэхүүний 
худалдаанд ашиг тус  их байдаг. (ФАО, ДЭМБ, ДХБ-ын хамтарсан мэдэгдэл. 2019 оны 4-р сар). 

Хүнсний сүлжээгээр дамжин хоёр зуу гаруй халдварт өвчин тархсан нь бидний анхаарах чухал асуудлуудын 
нэг аюулгүй, тогтвортой хоол хүнсний үйлдвэрлэл болох нь тодорхой байна. 

Итгэмжлэл: Хүнсний аюулгүй байдал, 
хүнстэй холбоотой гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг  

Европт гарсан адууны махтай 
холбоотой дуулиант хэрэгтэй 
холбогдуулан итгэмжлэгдсэн 
сорилт, хяналт, баталгаажуулалт 
нь хүнсний бүрэн бүтэн байдлыг 
хангах, хүнстэй холбоотой гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
механизм болдог гэсэн судалгааны 
тайланг Их Британийн Засгийн 
газар нийтлүүлсэн байна.

АНУ-ын  зохицуулагч байгууллага импортын хүнсэнд  
хяналт тавихад итгэмжлэлийг ашигладаг
АНУ-ын Хүнс, эмийн удирдлагын газар (FDA) импортын хүнсэнд хяналт тавихдаа итгэмжлэгдсэн эсэхийг шалгаж 
эхэлж байна. FDA нь сайн дурын Итгэмжлэгдсэн гуравдагч байгууллагын гэрчилгээ олгох хөтөлбөрийн итгэмжлэлийг 
хүлээн зөвшөөрдөг.

FDA-ээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн итгэмжлэлийн байгууллагууд нь итгэмжлэгдсэний дараа хүнсний аюулгүй байдлын 
аудит хийж, хүний болон малын хэрэгцээнд зориулагдсан хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч гадны байгууллагуудад 
(хөдөө аж ахуйн гэх мэт) гэрчилгээ олгох эрхтэй болох юм.  
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Эдийн засаг ба нийгмийн эрүүл мэндийн дарамтаас  
хамаарч итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний үйлчилгээ буурдаг

Олон улсын стандарт

Тохирлын үнэлгээг олон улсын стандарт, 
хүнсний аюулгүй байдлын схемд үндэслэн 
хийдэг.

Хүнсний бүтээгдэхүүний уялдаа холбоог бий 
болгох, хөдөө аж ахуйн аргыг сайжруулах, 
тогтвортой, ёс зүйтэй худалдан авалтыг 
сайжруулах зорилгоор хүнсний үйлдвэрлэлд 
ОУСБ (ISO) -ын 1600 гаруй стандартыг 
нэвтрүүлсэн байдаг. (www.iso.org)

Дэлхийн банк баталгаагүй хүнсний 
сөрөг үр дагаварын талаарх гарын 
авлагыг нийтлэн гаргасан. Энэхүү 
гарын авлагаас харахад баталгаагүй, 
хямд өртөгтэй хүнсний бүтээгдэхүүнээс 
татгалзах, тохирлын үнэлгээ нь хүнсний 
нэмүү өртгийн сүлжээ, түүний дотор 
уламжлалт хүнсний үйлдвэрлэл болон 
түгээлт гэх зэргийг хяналтын дагуу 
өөрчлөх боломжтой юм. Итгэмжлэл, 
баталгаажуулалтын идэвхтэй механизм 
байхгүй байгаа нь бага, дунд орлоготой 
орнуудад хүнсний аюулгүй байдалд 
тулгарч буй асуудлуудын нэг болсон. 
Уг гарын авлагад сорилтын лаборатори 
олон улсад итгэмжлэгдсэн, санхүүгийн 
хувьд тогтвортой болгох шаардлагатай 
байгааг онцолсон.

Польш улсын хэрэглэгчид 
итгэмжлэлийн ачаар 
трихинозисоос хамгаалагдсан

Польшид үйлдвэрлэгдсэн гахайн мах, махан 
бүтээгдэхүүнийг Трихинелла хяналтын хөтөлбөрт 
хамруулдаг. Хуулийн шаардлагын дагуу трихинозын 
халдварт өртөмтгий гахайн мах, зэрлэг гахайн 
мах, адууны мах гэх мэт бусад бүтээгдэхүүнүүдийг 
хяналтын шинжилгээнд хамруулах ёстой. 

Трихинозын оношлогооны лабораториудын 
итгэмжлэл нь шинжилгээний найдвартай үр 
дүнг гаргах боломжтой бөгөөд лабораторийн 
боловсруулж, хэрэгжүүлсэн журам нь олж авсан үр 
дүнд илүү их ач холбогдол өгөх төдийгүй тэдгээрийн 
харьцуулалтыг хангахад тусалдаг.

Бага, дунд орлоготой орнуудын хувьд хүнсний 
гаралтай өвчлөлөөс үүсдэг нийт алдагдал жилд 95,2 
тэрбум америк доллар. Үүний их - дунд орлоготой 
орнууд нь 50,8 тэрбум америк доллар буюу нийт 
дүнгийн 53%-ийг эзэлж байна. Бага, дунд орлоготой 
орнуудын эдийн засгийн хувьд 40,6 тэрбум америк 
доллар (43%), ба бага орлоготой орнуудынх 3,8 
тэрбум америк доллар (4%). (Хүнсний аюулгүй байдал 
ба худалдааны Женева олон улсын чуулга)

Хүнсний гаралтай өвчлөлийн талаар 2015 
онд анх ДЭМБ улс орнуудад мэдэгдэл 
гаргасан. Судалгаа нь зөвхөн хоол 
хүнсээр дамждаг өвчний сөрөг нөлөөний 
талаар онцлоогүй бөгөөд асуудлыг 
шийдвэрлэхийн тулд арга хэмжээ авах 
шаардлагатай байгааг тэмдэглэсэн. 

Дэлхийн банкны  
гарын авлага

Бага, дунд орлоготой орнууд 
хамгийн их өртдөг.

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Хоол 
хүнсээр дамждаг өвчний  сөрөг нөлөөний  
талаарх  тайлан



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
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Австрали, Шинэ Зеландын махан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах 
Австрали, Шинэ Зеландын хамтарсан итгэмжлэлийн тогтолцоо (JAS-ANZ) нь  Австрали улсын Виктория хотод мах, далайн 
бүтээгдэхүүний болон тэжээвэр амьтдын хүнсний аюулгүй байдлыг зохицуулах эрх бүхий байгууллага PrimeSafe-ийг дэмжин 
ажиллаж байна. Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо (FSMS) нь махны үйлдвэрүүдийг тогтоосон стандартад 
нийцэж буй эсэхийг хянан шалгадаг тохирлын үнэлгээний байгууллагуудыг итгэмжлэх замаар Викториягийн махны 
үйлдвэрлэлийн тухай хууль 1993, Викториягийн махны үйлдвэрлэлийн зохицуулалт 2015,  Далайн хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлын тухай хууль 2003,  Далайн хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын зохицуулалт  2014 зэргийг дагаж 
мөрдөхөд PrimeSafe-ийг дэмждэг. 

Хүнсний гаралтай өвчний томоохон дэгдэлт буюу хуурамч хоол хүнсний асуудалтай холбоотой олон тохиолдлын 
судалгаагаар итгэмжлэгдсэн тохирлын үнэлгээний үйлчилгээг ашиглах нь дэлхийн олон оронд сөрөг хандлагаас 
урьдчилан сэргийлэх ба идэвхтэй тогтолцоонд шилжих боломжийг олгодог. Тохирлын үнэлгээний дэд бүтцэд 
хөрөнгө оруулалт хийх, үүнд хүнсний аюулгүй байдлын эрсдлийг удирдах улс орнуудын үндсэн чадварыг бий 
болгох, фэрмээс нэгж салбар хүртэл олон үүрэг гүйцэтгэгчдийг урамшуулах, чадваржуулах мөн хэрэглэгчийн 
эрүүл мэндийг харгалзан үзэж хариуцлагатай хандах зэрэг Дэлхийн Банкны зөвлөмжтэй уялддаг.
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Дэлхийн итгэмжлэлийн өдөр
2020 оны 06-р сарын 09

Нийлүүлэгч хайх
IAF “CertSearch” програмыг 2019 оны 9 сард ILAC, IAF-ийн хамтарсан Ерөнхий Ассемблейн 
чуулганы үеэр эхлүүлсэн. Энэхүү мэдээллийн сан нь худалдан авалтыг дэмждэг хэрэгсэл юм. 
Энэ платформ нь итгэмжлэгдсэн нийлүүлэгчдийн 400,000 гаруй менежментийн тогтолцооны 
гэрчилгээг агуулдаг бөгөөд худалдан авагчид өөрсдийн боломжит ханган нийлүүлэгчид 
ийм  гэрчилгээтэй эсэхийг шалгах боломжийг олгодог. Энэ нь  итгэмжлэгдээгүй болон 
итгэмжлэгдсэн менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллагуудын олгосон 
гэрчилгээг ялгах, гэрчилгээ жинхэнэ эсэхийг шалгахад тусална. www.iafcertsearch.org

Нэмэлт мэдээлэл
Итгэмжлэл нь зөвхөн бизнесийн дотоод үйл ажиллагааны эрсдлийг үнэлэх болон хянах 
төдийгүй зах зээлд гаргадаг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрдөг 
хэрэгсэл юм.  Ингэснээр шийдвэр гаргачид, худалдан авагчид болон ажилтнуудад итгэмжлэл 
нь илүү аюулгүй дэлхийг авчирдаг гэдгийг итгэлтэйгээр харуулж чадна.

Хүнсний аюулгүй байдлын бодлогыг хүргэхэд итгэмжлэлийн ашиг тусын талаар судалгаа, 
мэдээлэлтэй танилцахыг хүсвэл //publicsectorassurance.org/topic-areas/food-safety-agricul-
ture/ сайттай танилцана уу.  Бизнес эрхлэгчид стандарт, итгэмжлэлээс хэрхэн яаж ашиг 
хүртэх талаарх жишээг www.businessbenefits.org сайтаас авна уу.  


