
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, 
ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Нисэхийн сургалтын төв



АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ОСОЛ, ГЭМТЛИЙН ШАЛТГААН

• СУДЛААЧИД ОСОЛ ГЭМТЛИЙГ ҮҮСГЭГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙГ ТОДОХОЙЛОХ,
ТУСГААРЛАХ, БҮР МӨСӨН УСТГАХ ТОМЬЁОЛЛЫГ БОЛОВСРУУЛСААР . . .

• АЛЬ НЬ Ч ТӨГС БАЙДЛААР ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДӨӨГҮЙ . . .

• ДОМИНОГИЙН ТОМЬЁОЛОЛ: W.H.Heinrich /1931 ОН/
• ХҮНИЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ -88%,
• ТЕХНИКИЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛ-10%,
• БУРХНЫ ҮЙЛДЭЛ-2% /давагдашгүй хүчин зүйл/



АЖЛЫН БАЙРАН ДАХЬ ОСОЛ, ГЭМТЛИЙН ШАЛТГААН

• 1920-иод онд гарч байсан ослууд нь ихэвчлэн техникийн
хангалтгүй байдлын улмаас,

• 1930-иад онд аюулгүйн дүрмийг дагаж мөрдөх зан төлөв,
хандлагын улмаас,

• 1960-аад онд Технологийн систем, Ажилчид, Машин тоног
төхөөрөмжтэй харьцах зөвлөгөө заавар дутмагаас,

• 1970-аад оноос Хүрээлэн буй орчин, Ажлын байрны нөхцөл,
Зохион байгуулалтыг хамруулан авч үзэх болсон.

1.Урьдчилан сэргийлэх тухайн байгууллагын менежмент
• аюултай нөхцөл байдал,

• үйлдлийн тогтолцооны гажуудал ,

• удирдлагын оновчгүй шийдвэр,

• ажил олгогчийн сэтгэл зүйн байдал,

2.Урьдчилан сэргийлэх арга барил дадалтай холбож үздэг болсон.



Тоон мэдээ

• 2017 онд Дэлхий дээр 10 секунд тутамд 1 хүн ажлын
байран дээрээ нас барсан байна.

• Өөрөөр хэлбэл жилд 2 сая хүн ажлын байран дээрээ нас
барж, 4 сая хүн хөдөлмөрийн чадвараа алдсан гэсэн үг юм.



Тоон мэдээ

10 дахин их

50 дахин их



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх хууль эрх зүй

1. Монгол Улсын Үндсэн хууль

2. ХАБЭА-н тухай хууль

3. Хөдөлмөрийн тухай Монгол Улсын хууль

4. ХАБЭА-н нөхцлийг сайжруулах Үндэсний хөтөлбөр

5. Осол гэмтлээс сэргийлэх Үндэсний хөтөлбөр

6. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлогыг судлан
бүртгэх дүрэм

7. ХАБЭА-н менежментийн системийг ААНБ-д нэвтрүүлэх удирдамж

8. Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх журам

9. ХАБЭА-н талаарх Монгол Улсын стандартууд

10. Монгол Улсын нэгдэн орсон ХАБЭА-н талаарх Олон улсын конвенциуд

11. ИНЕГ-ын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”



� МУ-ын Үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 4-т  Монгол Улсын 
иргэн хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангуулах эрхтэй. 

� Монгол Улсын Үндэсний Хөгжлийн Цогц бодлогод “ахуйн 
нэгж байгууллагууд нь ажлын байрны эрүүл аюулгүй 
орчин нөхцлийг бүрдүүлэх үүрэгтэй” гэж  гэж заасан 
байдаг.  

� Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд ХАБЭА тухай хууль 
болон бусад холбогдох хуулиуд, 20 орчим дүрэм журам, 
130 орчим стандарт мөрдөгдөж байна. 
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ХАБЭА-н талаарх төрийн бодлогын үндэс нь хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, 
ажилтны амь нас, эрүүл мэндийг бүх талаар хамгаалахад чиглэгдэнэ.



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль:

� ХАБЭА-н тухай бие даасан хууль 2008 оны 5 дугаар
сарын 22-нд батлагдсан. 

� 9 бүлэг 37 зүйлтэй.

� 6 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон.
• 2011-01-20

• 2012-12-21 

• 2015-05-14

• 2015-12-04

• 2016-09-01

• 2018-06-27
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Хуулийн үйлчлэх хүрээ

� Ажил олгогч, ажилтан 

� Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн;

� Иргэд хоорондын гэрээгээр ажиллагчид

� ААНБ-д үйлдвэрлэлийн дадлага хийж байгаа их, дээд сургууль, коллеж, МСҮТ-ийн 
суралцагч, цэргийн сургуулийн сонсогч

� Хугацаат ба гэрээт цэргийн жинхэнэ албан хаагч, дайчилгааны сургууль, 
цугларалтад оролцож байгаа цэргийн үүрэгтэн;

� Хоршоо, нөхөрлөлийн гишүүд;

� Ял эдэлж байгаа хоригдол 

� Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын ААНБ-д 
ажилладаг МУ-ын иргэн, гадаадын болон харьяалалгүй иргэн.

� Хамтран ажиллах, ажил гүйцэтгэх гэрээний үндсэн дээр болон бусад хэлбэрээр 
ажил, хөдөлмөр эрхэлж буй МУ-ын, гадаадын иргэн, харьяалалгүй иргэн.



Ажил олгогч нь

 ХАБ-ыг хангах, хөдөлмөрийн нөхцлийг сайжруулах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх,
хяналт тавих үүргийг ААНБ-ын дарга, захирал /эзэн/ шууд хариуцна. /ХАБЭА тухай
хууль 27.1 /

 ААНБ-ын хэлтэс, албаны дарга, нэгж тасгийн ахлагч нар өөрийн ажлын байранд
тохирсон дүрэм журам боловсруулахад оролцох, үр дүнг тооцох, хяналт тавих,
манлайлан ажиллах, аюулыг илруулэх арилгах талаар мэдээлэх, ХАБЭА-н
ажилтантай хамтран ажиллах /ХАБЭА тухай хууль 27.5 /

 ХАБЭА хариуцсан ажилтнаар инженер, техникийн болон эрүүл ахуйчаар мэргэшсэн
хүнийг ажиллуулна. /ХАБЭА тухай хууль 27.3.5/

 ААНБ-уудад ХАБЭА-н асуудал хариуцсан орон тооны ажилтан, зөвлөл заавал
ажиллуулж байхаар тусгасан. / ХАБЭА-н тухай хууль 27.2, Хөдөлмөрийн сайдын А/114 тоот тушаал/



ААНБ-д ХАБЭА- н зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан 

ажиллуулах норматив: 

1 ба түүнээс 

дээш ХАБЭА –н 

ажилтан

Орон тооны 50-100 ажилтан 

ХАБЭА –н 

асуудал 

хариуцсан бүтэц

100-аас дээш тооны  

ажилтан 
Орон тооны 

1 ба түүнээс 

дээш ХАБЭА –н 

ажилтан

Орон тооны 

Эрсдэл өндөртэй ААНБ-д  

ажилтны тооноос үл 

хамааран



ААНБ-д ХАБЭА- н зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан 

ажиллуулах норматив: 

ХАБЭА –н 

асуудлыг хавсран 

гүйцэтгүүлнэ.  

Үндсэн  

цалингийн 40 

хүртэл хувийн 

нэмэгдэл олгоно

Төрийн болон төрийн 

үйлчилгээ, төсвийн 

байгууллага ажилтны 

тооноос үл хамааран

ХАБЭА-н зөвлөл 

ажиллуулна 
Орон тооны бус

20-оос дээш 

ажилтантай ААНБ 

бүр 

Мэргэшсэн 
байгууллага, 

ХАБЭА –н 
ажилтан

Орон тоонд 

хүрэхгүй бол 

Хувиараа хөдөлмөр 

эрхлэгч, ЖДҮ, 

хоршоо нөхөрлөл



Зөвлөлийн ажлын чиглэл

ҮО, ХХ, МШӨ-ний 
талаар санал, 

зөвлөмж гаргах  

Хөтөлбөр төлөвлөгөө 
боловсруулах, дүрэм 

журам мөрдүүлэх 

Зөвлөгөөн, сургалт, 
семинар зохион 

байгуулах 

ХАБЭА-н хуулийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Ажлын байрны ХН-д 
үзлэг шалгалт хийх, 

дүнг мэдээлэх

Ажлын байрны 
эрсдэлийн үнэлгээ 

хийх, ОДТ илрүүлэх, 
АО-оос мэдээлэл авах

ХАБЭА-н зөвлөл, ҮО, 
ХХ-ыг судлан бүртгэх 

орон тооны бус 
комиссын гишүүдийг 

чадавхижуулах

Ажил олгогчийн 
тайлан мэдээллийг 
зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцэх, зөвлөмж, 

шийдвэр гаргах

Хяналт тавих, үр дүнг 
мэдээлэх;



Ажил олгогч, ажилтны 
төлөөлөл хамтран 
ажиллана. 

Зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны хэлбэр 
ХУРАЛ байна.

Хурлыг гишүүдийн 50%-аас дээш ирцтэй 
зохион байгуулна. 

Холбогдох 
ажилтныг 
хуралд 
оролцуулна.

Хурлаас 
шаардлага 

зөвлөмж гарна. 



ХАБЭА-н тухай хуулийн нэр томъёо /хуулийн 3-р зүйл/

• 3.1.2. “хөдөлмөрийн аюулгүй байдал” гэж хөдөлмөрлөх 
явцад хүний эрүүл мэнд, хөдөлмөрлөх чадварт 
үйлдвэрлэлийн аюултай, хортой хүчин зүйлийн 
нөлөөллийн түвшин нь эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдсөн 
хэмжээнээс хэтрээгүй байхыг;

• 3.1.3. “хөдөлмөрийн эрүүл ахуй” гэж хөдөлмөрлөх явцад 
хими, физик, биологийн хүчин зүйлээс шалтгаалан хүний 
бие махбодь, мэдрэл сэтгэхүйд өөрчлөлт орж өвчлөх, 
хөдөлмөрийн чадвараа түр болон бүрэн алдахаас 
урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг;
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ХАБЭА-н хуулиар дараах харилцааг зохицуулна

• ХАБЭА-н талаарх монгол төрийн бодлого, зарчим;

• ХАБЭА-н асуудал хариуцах байгууллагын удирдлага, тогтолцоо, 
бүрэн эрх, санхүүжилт; 

• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандарт;
• Хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангуулах иргэн, ажилтны эрх, 

үүрэг;

• Үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлого;
• Аж ахуйн нэгж байгууллагын ХАБЭА-н зохион байгуулалт;
• Ажил олгогчийн эрх, үүрэг;

• Хяналтын тогтолцоо;
• Хууль, тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага;
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ХАБЭАХАБЭАХАБЭАХАБЭА----н тухай хуулийн 17н тухай хуулийн 17н тухай хуулийн 17н тухай хуулийн 17----р зүйл р зүйл р зүйл р зүйл 

Ажил, хөдөлмөр
эрхэлж байгаа

иргэн, ажилтан
болон ажил олгогч

нь хөдөлмөрийн
асуудал эрхэлсэн

төрийн захиргааны
төв байгууллагаас
баталсан журмын

дагуу хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн
сургалтад

хамрагдаж мэдлэг, 
дадлагатай болсон

байна

талаар 
Үйлдвэрлэлийн 

хортой, аюултай 
хүчин зүйлийн 
үйлчлэл бүхий 

эрсдэлтэй 
ажлын байранд 

зохих 
сургалтанд 
хамрагдан 

дадлага хийж 
шалгалтанд 

тэнцсэн 
ажилтныг 

ажиллуулна

сургалтын 
Ажил олгогч нь

хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн
талаархи

сургалтыг жилд
хоёроос

доошгүй удаа
зохион

байгуулж, нийт
ажилтныг

хамруулан, 
шалгалт авч

байна

ХАБЭА-н



Сургалтыг хэн явуулах вэ? 

Ажилд шинээр орж байгаа болон өөр ажлын 
байранд шилжсэн ажилтны сургалтыг 

нарийн мэргэжлийн ажилтан, хариуцсан 
дарга даамал, мастерын удирдлаган дор 

зохион байгуулна. Шаардлагатай бол 
ХАБЭА-н сургалтын байгууллагатай хамтран 

зохион байгуулж болно 

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтны 
мэргэшүүлэх, Өргөх зөөх тээвэрлэх 

механизмтай харьцаж ажилладаг ажилтны, 
Цацрагийн үүсгүүртэй харьцаж ажилладаг 

ажилтны, Химийн хорт бодис хэрэглэж байгаа 
ажилтны, ДСШХ-той харьцаж ажилладаг 

ажилтны сургалтыг Сургалтын байгууллага 
гүйцэтгэнэ. ААНБ өөрийн боломжинд 
тулгуурлан зохион байгуулж болно. 



Эрүүл мэндийн үзлэг /14-р зүйл/

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх болон хугацаат
үзлэгийн журамд ажилтан, ажилчид жилд нэг удаа
эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдаж байх

/ХАБЭА тухай хууль 14-р зүйл, ЭМСайдын 340-р тушаал/

Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдах шаардагдах зардлыг
ажил олгогч хариуцна.

7-оос доошгүй чиглэлээр эмнэлгийн тусламж

үйлчилгээг амбулатори болон хэвтэн эмчлэх

хэлбэрээр үзүүлэх өмчийн бүх хэлбэрийн

эмнэлгийн байгууллага зохион байгуулна.



Эрүүл мэндийн урьдчилсан болон хугацаат 
үзлэгийн журам : 

Ажилтан тухайн 

ажлыг гүйцэтгэхэд 

ЭМ-ээр тохирох 

эсэхийг тодорхойлох.  

7-оос доошгүй 

чиглэлээр эмнэлгийн 

үйлчилгээ үзүүлдэг 

өмчийн бүх хэлбэрийн 

эмнэлэгийн 

байгууллага

Урьдчилсан

Ажилтны ЭМ-ийг 
тандах, ердийн болон 
МШӨ-нийг эрт үед нь 

илрүүлэх, 
Хөдөлмөрийн чадвар 
алдалтыг бууруулах, 
урьдчилан сэргийлэх 

МШӨ судлаач эмчээр 

ахалсан төрөлжсөн 

мэргэжлийн эмч 

нарын баг зохион 

байгуулна.

Хугацаат

үзлэг



Эрүүл мэндийн урьдчилсан болон хугацаат 
үзлэгийн журам: 

ЭМ-ийн үзлэгийн дүгнэлтийг үндэслэн ажилд авна. Үзлэгийн 

дүгнэлтийг ажилтны хувийн хэрэгт хавсарган хадгална.

ЭМ-ийн талаархи мэдээлэл нь нууцын зэрэглэлд хамаарна. 

ЭМ-ийн үзлэгийн тайланг эмнэлгийн байгууллага ажил олгогч 

болон МШӨ-ний асуудал эрхлэсэн мэргэжлийн байгууллагад 

ажлын 10 хоногийн дотор илгээнэ.



Ажилтныг тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр хангах 
/15-р зүйл/

• Ажил олгогч ажилтныг ажлын нөхцөл онцлогт тохирсон
ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр үнэ төлбөргүй
хангана.

• Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг турших,
худалдаж авах, хадгалах, цэвэрлэх, засварлах, ариутгах
зардлыг ажил олгогч хариуцна.

• Ажил олгогч ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн
нэр, төрөл, эдэлгээний хугацаа бүхий жагсаалтыг баталж
мөрдөнө.

• Ажил олгогч ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн
чанарын талаар мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт
гаргуулсан байна.
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Ажил олгогчийн үүрэг /хуулийн 28-р зүйл/

• 28.1.3. Хөдөлмөр эрхлэлтийн явцад гарч болзошгүй
осол, бэртэл, өвчлөлөөс ажилтныг хамгаалах
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын
тогтолцоог нэвтрүүлэх;

• 28.1.4. Ажлын байранд учирч болох аюул ослыг
арилгах, хяналт тавих зорилгоор эрсдэлийн үнэлгээ
хийх;

• 28.1.5. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг
хийлгэх;

• 28.1.6. Ажлын байрны онцлогт нийцсэн дүрэм, заавар,
журам баталж, мөрдүүлэх; /16 үүрэг, 4 эрх бий/



 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц
хордлогын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан
ажилтанд хууль тогтоомжийн дагуу нөхөн төлбөр олгох
/Хөдөлмөрийн тухай хууль 97.1, ХАБЭА тухай хууль 28.1.15/

 Төсвийн байгууллага нь батлагдсан төсвийн 0,5 хувиас,
ААНБ-ууд эрсдлийн түвшингээс хамааран үйлдвэрлэл
үйлчилгээний зардлын 1,5 хувиас доошгүй хэмжээний
хөрөнгийг ХАБЭМ-ийн чиглэлийн үйл ажиллагаанд
зарцуулахаар тусгасан байдаг. /ХАБЭА тухай хууль 26.2/

Ажил олгогч нь



 Захиалагч, ерөнхий болон туслан гүйцэтгэгч нь ХАБЭА-н
талаархи бүхий л асуудлыг гэрээнд тусган зохицуулна. Хэрэв
гэрээнд тусгаагүй бол тухайн асуудлыг ЕРӨНХИЙ ГҮЙЦЭТГЭГЧ
хариуцна. /ХАБЭА тухай хууль 28.3/

 ХАБЭА-н асуудал хариуцсан зөвлөл ажиллуулах ажилтан
томилох, ажлаас чөлөөлөх, ХАБЭА-н талаар арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлэх, төсөв зардал батлах, хэрэгжүүлэх, ХАБЭА-н дүрэм
журам зөрчсөн ажилтанд холбогдох эрхзүйн үндэслэлээр
хариуцлага хүлээлгэх /ХАБЭА тухай хууль 28.2.1, 28.2.2, 28.2.3 /

Ажил олгогч нь



 ХАБЭА –н шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах

 ҮО, МШӨ-ний даатгалд хамрагдах

 Ажлын байрны нөхцөл, эрүүл мэндэд учирч болох эрсдэл, сөрөг
хүчин зүйлийн талаар бодит мэдээлэл авах, асуудал үүссэн
тохиолдолд ажлаа зогсоох ажил олгогчид мэдэгдэх

 ХАБЭА-н асуудал хэлэлцэхэд өөрөө болон төлөөлөгчөөрөө
дамжуулан оролцох саналаа илэрхийлэх /ХАБЭА тухай хууль 18
дугаар зүйлийн 1/

Ажилтны эрх: 
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 ХАБЭА–н шаардлага, стандарт, дүрэм, технологийн горимыг
чанд мөрдөх, өгөгдсөн шаардлагыг биелүүлж ажиллах

 ХАБЭА сургалтанд хамрагдсан байх, аюулгүй ажиллагааны
заавар авсан байх

 Аюултай нөхцөл бий болсон бол аюулгүй байдлын дүрэм
журмын дагуу шуурхай арга хэмжээ авах

 ЭМ-ийн үзлэгт хамрагдах

 Анхны тусламж үзүүлэх чадвар эзэмшсэн байх

 Өөрийгөө болон бусдыг эрсдэлд учруулахгүй байх
/ХАБЭА тухай хууль 18 дугаар зүйлийн 2/

Ажилтны үүрэг: 



/Зөрчлийн тухай хуулийн 10.15 дугаар зүйл / 

• ХАБЭА-н тухай хууль зөрчиж сахин хангуулах үүргээ биелүүлээгүй бол 

• ХАБЭА-н  стандарт, дүрэм, журам, хангаж  ажиллаагүй бол  
• Үйлдвэр үйлчилгээний зориулалттай барилга байгууламж барих, машин механизм,

тоног төхөөрөмж суурилуулах, тэдгээрийг шинэчлэх, өргөтгөх, ашиглалтанд өгөх,
зуух, ДСШХ, ӨЗММ-д тавигдах шаардлагыг хангаж ажиллаагүй бол

Хувь хүнийг 300 нэгж,     Хуулийн этгээдийг 3000 нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр   

ҮО, ХХ-ыг нуун дарагдуулсан нь эрүүгийн 

хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол  

Хувь хүнийг 400 нэгж 

Хуулийн этгээдийг 4000 нэгж   

Ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилсан ба 

хугацаат үзлэгт оруулаагүй бол 

Хувь хүнийг  75  нэгж 

Хуулийн этгээдийг  750  нэгж   



• Ажилтан ажлын байранд ажиллаж байхдаа өртөж болох аюултай нөхцөл болон
үйл хөдлөлийг зайлуулж, учирч болох эрсдлээс сэргийлэн осолгүй, сэтгэл амар,
эрүүл, бие махбод бүрэн бүтэн ажиллаж хөдөлмөрлөх нөхцөл байдлыг хамтран
бий болгох үйл ажиллагаа юм. Энэ бол эцсийн дүндээ эзэд хүнээ хамгаалах,
ажилтан өөрийгөө хамгаалах тухай ойлголт, үйл ажиллагаа, хөндлөнгийн зүйл
огт биш.

• SAFETY

Supervise (өөрийгөө, хамтрагчаа хамгаал)

Attitude (АА-ны ёс зүй, зөв зан заншил, арга барил эзэмш)

Fact (Ажиллах нөхцөл, орчноо үнэл, дүгнэ )

Evaluation (Үйл ажиллагаандаа дүн шинжилгээ хий)

Training (Байнга суралц анхааралтай бай)

You are the owner (Та өөрөө өөртөө эзэн байх)



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРЛАЛАА 


