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0     Оршил 
 
Аж үйлдвэрийн салбар, удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалтын байгууллагын 
хэрэгцээ шаардлагыг хангах зорилгоор Монгол Улсын засгийн газар болон  Үндэсний 
итгэмжлэлийн төв хамтарч итгэмжлэлийн тогтолцоог бий болгохоор ажиллаж байгаа билээ.  
Итгэмжлэлийн техникийн хороог Засгийн газар, аж үйлдвэрийн салбар, баталгаажуулалтын 
байгууллага, төрийн бус байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдүүлсэн бөгөөд энэ хороо нь 
итгэмжлэлийн шалгуурыг бий болгох үүрэг хүлээсэн байдаг. MNAS нь Баталгаажуулалтын 
байгууллагын итгэмжлэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. 
MNAS-ийн баталсан Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны эхний 
шалгууруудыг Монгол Улсад явагдаж буй баталгаажуулалтын үйл ажиллагааны уялдаа 
холбоог сайжруулах, гадаад улс болон бүс нутаг, олон улсын гэрээнд нэгдэх зорилгоор 
ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003:2007 стандартын дагуу боловсруулсан. 

 
1 Хамрах хүрээ 
 
Энэхүү баримт бичиг нь Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны 
баталгаажуулалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч хөндлөнгийн байгууллагад тавигдах 
шаардлагыг тодорхойлно. (MNAS-аас Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны 
баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг явуулах чадвартай, найдвартай гэж үнэлсэн 
тохиолдолд) 
 
2 Шалгуур 
 

− Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны баталгаажуулалт хийх 
итгэмжлэл хүссэн Баталгаажуулалтын байгууллага нь ISO/IEC 17021 болон ISO/TS 
22003 стандартуудад заасан шаардлагуудыг хангах үүрэгтэй. 

 
− Баталгаажуулалтын тогтолцоог ISO 22000 стандартад заасан Хүнсний аюулгүй 

байдлын удирдлагын тогтолцооны шаардлага эсвэл MNAS-ийн баталсан бусад эн 
тэнцүү баримт бичгийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг нь үнэлнэ. 

 
− ISO/IEC 17021 стандартын хуулбарыг Монгол Улсын Стандартчилал, хэмжилзүйн 

газар (СХЗГ)-аас авч болно. IS/ISO22000 стандартын сүүлийн хувилбарыг ISO 22000 
стандартыг баримталж боловсруулсан бөгөөд Монгол улсын Стандартчилал, 
хэмжилзүйн газар (СХЗГ)-аас авах боломжтой. 

 
3 ISO/TS 22003 стандартын шаардлагын удирдамж 
 
MNAS ISO/TS 22003 стандартын зарим заалтын тайлбарыг гаргасан. 
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Итгэмжлэлийн шалгуурын талаар тодруулга хэрэгтэй бол MNAS нэмэлт тайлбар гаргаж 
өгнө.  
 
3.2 Дээрх байгууллага зөвшөөрсөн тохиолдолд радиографийн хяналтад ашигласан радио 
идэвхэт материалыг хадгалж болно. 
   
4 Итгэмжлэлийн хүрээ 
 
MNAS итгэмжлэлийн хүрээгээ ISO/TS 22003 стандартын А хүснэгтэд тулгуурлан баталсан.   
 
5 Баталгаажуулалтын байгууллагын шалгалт явуулах хугацаа 
 
Баталгаажуулалтын байгууллага нь ISO/TS 22003 стандартын В хүснэгтийн заалтуудын 
дагуу шалгалтын үйл ажиллагааны өсөлт/бууралтын дагуу шалгалт явуулхад шаардлагатай 
хүн өдрийг тухайн салбар эсвэл норматив баримт бичгийн ялгаанд үндэслэн тогтооно.   
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