
Нисэхийн сургалтын төв

Үйлдвэрлэлийн осолд хүргэдэг 
аюултай хүчин зүйлс, урьдчилан 

сэргийлэлт
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“ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ” гэж ажилтан
хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн
болон түүнтэй адилтгах хүчин зүйлийн нөлөөлөлд
өртөж эрүүл мэндээр хохирох, амь насаа алдахыг
хэлнэ.

“Хурц хордлого” гэж ажилтан хөдөлмөрлөх үүргээ
биелүүлэх явцад химийн хорт, цацраг болон
биологийн идэвхит бодисын үйлчлэлд хурц цочмог
хэлбэрээр богино хугацаанд хордож эрүүл мэндээр
хохирох, амь насаа алдахыг хэлнэ.
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“Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм” –ийг   Засгийн газрын 
2015 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн 269 дугаар тогтоолоор шинэчлэн баталжээ.

1.6. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 29.2-т заасны дагуу
ажил олгогч нь үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын шалтгааныг судлан бүртгэсэн акт,
дүгнэлт гаргах эрх, үүрэг бүхий орон тооны бус байнгын комиссыг байгуулж ажиллуулна.

3.8. Комисс нь үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого гарснаас хойш 48 цагийн дотор
судлан бүртгэх бөгөөд акт үйлдэн комиссын дарга, гишүүд гарын үсэг зурж, байгууллагын
тамга, тэмдэг дарсан байна.

3.9. Ажил олгогч үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэж дууссанаас
хойш ажлын 3 өдөрт багтаан холбогдох актыг хөдөлмөрийн болон хөдөлмөрийн эрүүл
ахуйн хяналтын улсын байцаагчид хүргүүлнэ.

3.10. Үйлдвэрлэлийн ослыг судлан бүртгэсэн актыг хөдөлмөрийн хяналтын, хурц
хордлогыг судлан бүртгэсэн актыг хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч
ажлын 5 хоногт багтаан тус тус хянан баталгаажуулна.

3.12. Хөдөлмөрийн болон хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч
ослыг судлан бүртгэхэд шаардагдах зардал (тээвэр, холбоо гэх мэт)-ыг ажил олгогч
хариуцна.
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ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГЫГ СУДЛАН БҮРТГЭХ

2.1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4 дүгээр
зүйлийн 4.1-д заасан хөдөлмөр эрхлэгч хөдөлмөрлөх үүргээ гүйцэтгэх явцад
үйлдвэрлэлийн болон түүнтэй адилтгах хүчин зүйлийн үйлчлэлд өртсөний
улмаас гэмтэх, өвчлөх, амь насаа алдсан дараах тохиолдолд заасан
үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэж акт тогтооно.

2.1.1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 3 дугаар
зүйлийн 3.1.9-д заасан ажлын байранд ажил үүргээ гүйцэтгэж байх үед;

2.1.2 ажил олгогчийн болон эрх бүхий байгууллагаас гаргасан
шийдвэрийн дагуу албан томилолт, дайчилгаагаар бусад газарт ажил
үүрэг гүйцэтгэх үед;

2.1.3. ажлын байр, нэгж, хэсэг, салбарын хооронд байнга явж ажил үүрэг
гүйцэтгэдэг ажилтан ажлын цагаар бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл,
ердийн хөсгөөр буюу явган явж байх үед;
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ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГЫГ СУДЛАН БҮРТГЭХ

2.1.4. ажилтан ажил эхлэхийн өмнө болон ажил дууссаны дараа ажлын
байр, багаж хэрэгслээ эмхэлж цэгцлэх, хувцсаа солих, усанд орох, ажил
хүлээлцэх, ажлын байрандаа амарч байх үед;

2.1.5. ажилтан ажилдаа ирэх, буцах замдаа бүх төрлийн тээврийн
хэрэгсэл, ердийн хөсгөөр буюу явган явж байх үед; /нөхцөл байдлын чиглэл,
маршрут, цаг хугацаа зэргийг үндэс болгоно/

2.1.6. ажил үүргээ гүйцэтгэх үедээ байгаль, цаг уур, гал, усны гэнэтийн
аюул, цацраг идэвхит болон химийн бодисын нөлөөлөл, биологийн гаралтай гоц
халдварт өвчин үүсгэгч, хөнөөх хэрэгсэл, сүйрэл, дэлбэрэлтийн үед зэрэг болно.

2.2. Орон тооны бус байнгын комисс нь осолдогч согтууруулах ундаа
мансууруулах бодис хэрэглэсний болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны
горимыг санаатай зөрчсөний улмаас осолд өртсөн, гэмт хэрэг үйлдэх үедээ
өөрийн биед гэмтэл учруулсан нь нотлогдсон тохиолдолд үйлдвэрлэлийн осол,
хурц хордлогыг судлан бүртгэсэн актад энэ тухай тусгайлан тэмдэглэнэ.
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Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын үед авах арга хэмжээ

• Осол, гэмтлийн үед:
• Осолдогчийг аюултай орчноос яаралтай холдуулан, анхны тусламж үзүүлж, эмнэлэгт

хүргүүлнэ.

• Осол гарсан тухайгаа дарга удирдлагадаа болон комисст яаралтай мэдээлнэ.

• Ажил олгогч нь үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогод өртсөн иргэн, ажилтныг өөрийн
зардлаар эмнэлэгт хүргэх, шаардлагатай үзлэг шинжилгээний зардлыг хариуцах, осол, хурц
хордлогын хор уршгийг арилгах арга хэмжээг 24 цагийн дотор авна.

• Ажил олгогч нь цагдаа, хөдөлмөрийн болон хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын байцаагч,
комисс судалгаа, шинжилгээ хийх хүртэлх хугацаанд үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого
гарсан ажлын байрыг хамгаалалтад авна.

• ҮО, ХХ гарсан ажлын байрыг хамгаалалтад авах нь ажлын байрны хэвийн үйл
ажиллагааг алдагдуулах, эсхүл бусад ажилтны эрүүл мэнд, орчны аюулгүй
байдалд сөргөөр нөлөөлөхөөр бол ажил олгогч нөхцөл байдлыг дүрс бичлэг,
гэрэл зураг болон бүдүүвч зургаар баримтжуулсан байна.
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ЯАГААД ОСЛЫГ СУДЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?

1. Дахин давтагдахаас урьдчилан сэргийлнэ.

2. Судлах явцад тогтоогдсон ажлын байран дахь ХАБЭА-н үйл ажиллагаа,
тогтолцоонд байгаа алдаа дутагдлыг арилгах, сайжруулах боломж олгоно.

3. Ингэснээр хүмүүст болон эдийн засагт учирч байгаа хохирлыг бууруулах,
улмаар урьдчилан сэргийлж чадна.

ОСЛЫН СУДАЛГААГ ҮР ДҮНТЭЙ ХИЙСНЭЭР:

1. Бодит хэрэгт юу болсныг тодорхойлно.

2. Ослын шалтгааныг олно.

3. Удирдлагад засаж сайжруулах арга хэмжээг тодорхойлоход тусална.

4. Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн бодлого, төлөвлөлт,
амлалтуудыг бий болгож харуулна.

5. Гэм буруутанг биш баримт гаргаж ирнэ.
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ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГЫН МЭДЭЭ

2016 2017 2018 2019 2020
Бүгд 332 332 283 336 353

Үүнээс: Эмэгтэй 115 105 83 88 85
• Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур 5 2 6 3 6
• Уул уурхай, олборлолт 61 55 73 80 73
• Боловсруулах үйлдвэрлэл 32 62 26 24 36
• Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын хангамж 19 5 7 12 7
• Усан хангамж; бохир ус, хог,хаягдлын менежмент болон цэвэрлэх үйл ажиллагаа 5 11 9 23 5
• Барилга 21 15 17 38 43
• Бөөний болон жижиглэн худалдаа, машин, мотоциклийн засвар, үйлчилгээ 8 5 7 8 8
• Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа 19 21 27 39 44
• Зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээ 5 4 4 11 3
• Мэдээлэл, холбоо 8 4 3 5 4
• Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа 7 13 7 10 6
• Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа 0
• Мэргэжлийн шинжлэх ухаан болон техникийн үйл ажиллагаа 2 3 3
• Захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа 3 2 4
• Төрийн удирдлага ба батлан хамгаалах үйл ажиллагаа, албан журмын нийгмийн 

хамгаалал
43 6 34 22 53

• Боловсрол 33 32 16 14 14
• Хүний эрүүл мэнд ба нийгмийн үйл ажиллагаа 36 35 25 16 24
• Урлаг, үзвэр, тоглоом, наадам 1 1 1 1 1
• Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа 23 24 15 27 23
• Хүн хөлслөн ажиллуулдаг өрхийн үйл ажиллагаа 1 1
• Олон улсын байгууллага, суурин төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа 3 2 1
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ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГЫН МЭДЭЭ
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Эрэгтэй Эмэгтэй

Осол гарсан орчин 2016 2017 2018 2019 
Эмэгтэй Эмэгтэй Эмэгтэй Эмэгтэй 

БҮГД 332 115 332 105 283 83 336 88 

• Үйлдвэрлэлийн
талбай

90 18 103 17 75 16 79 12 

• Үйлдвэрлэлийн
гадна орчин

19 7 15 4 16 4 27 8 

• Барилга, барилгын
талбай

15 2 17 1 17 - 22 1 

• Уул, уурхай 35 3 42 3 36 1 78 1 

• Албан газар
(контор) 

50 32 43 23 37 23 33 22 

• Олон нийтийн газар 31 18 29 14 32 13 17 9 

• Бусад орчин 92 35 83 43 70 26 80 35 

Осол гарсан шалтгаан Бүгд
Ослын хэлбэр Ажилласан жил

Хөнгөн Хүнд
Нас 

барсан 
<1 1-2 3-4 5-9

10-
14

15-
19

20+

БҮГД 336 138 146 52 90 83 23 45 42 21 32

• Унах, бүдрэх, халтирах 112 48 53 11 26 26 8 9 14 13 16 

• Унаж байгаа эд зүйлд цохигдох 31 11 15 5 13 8 - 5 3 - 2 
• Эд зүйл дээр гишгэх, суурин болон

хөдөлгөөнт эд зүйлд цохигдох
25 9 14 2 4 6 2 6 2 1 4 

• Эд зүйлд хавчуулагдах 49 19 26 4 18 16 3 4 4 1 3 

• Хүчилсэн болон хүчтэй хөдөлгөөн 13 9 2 2 4 3 3 1 2 - -

• Халалт, түлэгдэлт, хөлдөлт 10 8 1 1 4 2 2 - 2 - -

• Цахилгаан гүйдэлд цохиулах 9 5 3 1 2 6 - 1 - - -
• Хортой бодис, цацраг идэвхийн нөлөөнд

өртөх
12 0 7 5 1 1 2 3 4 1 -

• Гадны халдлагад өртөх 12 7 4 1 3 1 - 3 4 - 1 

• Живэх 7 1 - 6 3 1 - 3 - - -

• Бусад 56 21 21 14 12 13 3 10 7 5 6 
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1. Унасан, нурсан - 21,3%
2. Өргөх зөөх, тээвэрлэх машин, механизмын эвдрэл, гэмтэл - 26,1%
3. Аюулгүй ажиллагааны арга барилд хангалтгүй суралцсан - 16,5%
4. Бусад - 36,1%
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Шүүхээс ял авсан албан 

тушаалтнууд
2014 онд шүүхээр шийдэгдсэн аюулгүй ажиллагаа
зөрчигдсөнөөс гарсан гэмт хэрэг, осол зөрчилийг нэгтгэж
үзлээ.

Нийт 42 хэрэг шүүхээр шийдэгдсэн байна. Эрүүгийн хуулийн
138.1, 138.2, 183.1 гэсэн зүйл ангиар таслагдсан хэргүүд
байна. Үүнээс:

• Торгуулийн арга хэмжээ авагдсан 3 хэрэг - 6 хүн
• Албан тушаал эрхлэх эрхээ хасуулсан 12 хэрэг - 17 хүн
• Ял авсан 6 хэрэг - 9 хүн
• Тэнсэн харгалзах ял авсан 32 хэрэг - 48 хүн
• Хэргийг хэрэгсэхгүй болсон 16 хэрэг - 24 хүн.

Ял авсан албан тушаалтны хувьд:
1. Үйлдвэрийн дарга, хэлтсийн дарга - 2 хүн
2. Захирал, гүйцэтгэх захирал - 18 хүн
3. Талбайн инженер, инженер, менежер, мастер - 9 хүн
4. ХАБ ажилтан - 5 хүн
5. Ажилтан, туслах ажилтан - 8
6. Бичил уурхай ажиллуулагч - 6 хүн
7. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч - 8 хүн
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2014 онд Эрүүгийн хуулийн 138.1, 138.2, 183.1 гэсэн зүйл ангиар яллагдсан 
хэргүүдийг шүүхээр шийдсэн байдал
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Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм журам, стандартын
хүрээнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үзлэг, хяналтыг зохион байгуулахтай
холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Үзлэг хяналтын зорилго нь Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль
тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, ажилтны амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах өвчин үүсэж
байгаа хүчин зүйл, шалтгааныг тогтоосон байдал, тэдгээрийн мөрөөр болон урьдчилан
сэргийлэх чиглэлээр хийгдсэн ажил, өвчлөл, ослын тохиолдлыг бууруулах талаар авсан арга
хэмжээ, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг нөхөн сэргээх, ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах,
хөдөлмөрийн хэвийн нөхцөлөөр хангаж буй эсэхэд хяналт тавихад оршино.

1.3. Гурав дахь шатны хяналтыг ИНЕГ-аас томилогдсон орон тооны бус байнгын
зөвлөл зохион байгуулна.

1.4. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр зохион байгуулсан үзлэг,
хяналтын жилийн тайланг тухайн жилийн 6, 11 дүгээр сард багтаан Зам, тээврийн салбарын
ХАБЭА-н салбар хороонд хүргүүлнэ.
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Хоёр. Үзлэг, хяналтын зарчим, зорилго, чиглэл, хамрах хүрээ

2.1. Үзлэг, хяналт нь хууль дээдлэх, хараат бус, ил тод, шударга, бодитой,
хөндлөнгийн аливаа нөлөөллөөс ангид байх зарчимд тулгуурлана.

2.2. Иргэний нисэхийн салбарын онцлогийг харгалзан хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн чиглэлийн шалгалт нь үзлэг болон 3 шатны хяналтаас
бүрдэнэ.

2.3. Үзлэг, нэг болон хоёр дахь шатны хяналтаар илэрсэн үл тохирол, дутагдалд
шийтгэлгүй мэдээллийн системийг ашиглана.

2.4. Үзлэг, нэг болон хоёр дахь шатны хяналтыг харьяа алба салбар, байгууллагууд
зохион байгуулна.

2.5. Гурав дахь шатны хяналтыг Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас томилогдсон
орон тооны бус байнгын зөвлөл зохион байгуулна.

2.6. Үзлэг, хяналтад ИНЕГ, түүний харьяа алба салбар бүрэн хамрагдана.
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Гурав. Үзлэг, хяналтыг зохион байгуулах

3.1. Үзлэг нь шалгалтын анхдагч хэлбэр байх бөгөөд ажлын байранд ажилбараас үүдэн гарч болох
ХАБЭА-н эрсдэлийг арилгахад чиглэгдэнэ. Үзлэгийг ажилтан, түүнийг шууд ахалж буй албан тушаалтан өдөр
бүр ажлын байр, ажилбар бүр дээр хийж, зааварчилгааны дэвтэрт тэмдэглэл хөтөлнө.

3.2. Үзлэг хийх цар хүрээ нь ажлын байрны онцлогоос шалтгаалан өөр өөр байж болно.

3.3. Үзлэгийн явцад илэрсэн үл тохирол, дутагдлыг аюулыг мэдээлэх хуудсаар мэдээлэх, осолд
дөхсөн тохиолдлыг бүртгэх, холбогдох зааварчилгаа авсны үндсэн дээр шууд арилгана.

3.4. Ажлын байранд үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого гарсан тохиолдолд 24 цагийн дотор ИНЕГ-
ын ҮОХХ-ыг судлан бүртгэх байнгын комисст мэдээлнэ.

3.5. ИНЕГ-ын харьяа алба салбар 7 хоног бүр үйлдвэрлэлийн шуурхай зөвлөлгөөнд ХАБЭА-н
асуудлыг заавал хэлэлцэж, тэмдэглэл хөтөлсөн байна.

3.6. Гурван шатны хяналтын тэмдэглэлийг салбарын яамнаас баталсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн гурван шатны хяналтын дэвтэр”-т тухай бүр тэмдэглэж, баталгаажуулна.

3.7. Хяналт тус бүрийн мөрөөр хийгдсэн ажлын тайлан мэдээг хамт олонд мэдээлж байна.
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4.1. Нэг дэх шатны хяналт

4.1.1. Нэг дэх шатны хяналтыг ИНЕГ-ын харьяа алба салбар
доторх зохион байгуулалтын нэгжийн дарга өдөр тутамд гүйцэтгэнэ.
Ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх ажлын тусгай хувцас, хамгаалах
хэрэгсэл, техник хэрэгсэл, хор саармагжуулах бүтээгдэхүүний хангалт,
хэрэглээ болон ХАБЭА-н зааварчилгаанд шууд хяналт тавьж, үр дүнгийн
талаар ХАБЭА-н ажилтан, дэд зөвлөлд мэдээлнэ.
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4.2. Хоёр дахь шатны хяналт

4.2.1. Хоёр дахь шатны хяналтыг сар бүр дэд зөвлөл явуулна.

4.2.2. Хоёр дахь шатны хяналтын тайланг салбар нэгжийн ХАБЭА-н зөвлөлийн
хурлаар хэлэлцэж, тэмдэглэл хөтлөн зохих шийдвэрүүдийг шуурхай гаргаж,
шийдвэрлэсэн байна.

4.2.3. Хоёр дахь шатны хяналт нь “ХАБЭА-н хоёр дахь шатны хяналтын хуудас”-
ны дагуу хийгдэх бөгөөд салбар нэгжийн хяналтын хуудсыг өөрийн онцлогт нийцүүлэн
боловсруулж, ИНЕГ-ын ХАБЭА-н орон тооны бус байнгын зөвлөлөөр хянуулна.

4.2.4. ИНЕГ-ын харьяа салбар нэгж нь өөрийн үйл ажиллагааны онцлог,
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэл, хэмжээ, зохион байгуулалтын бүтэц, харьяалагдах
нэгж, объектын тоог харгалзан тухайн жилд хийх ХАБЭА-н хяналтын ажлын
нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулан эрх бүхий албан тушаалтнаар батлуулан
мөрдөж ажиллана.
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4.3. Гурав дахь шатны хяналт

4.3.1. Гурав дахь шатны хяналтыг ИНЕГ-ын даргын тушаалаар томилогдсон орон тооны
бус байнгын зөвлөл нь удирдамж, шалгах хуудасны дагуу жилд 2 удаа буюу 4, 9 сард багтаан
зохион байгуулна. Хяналтын тайланг тухай бүр ИНЕГ-ын даргад танилцуулж, холбогдох шийдвэр
гаргуулна.

4.4. Гурав дахь шатны хяналт явуулах зөвлөл нь дараах эрх, үүрэгтэй байна.

4.4.1. Зохих удирдамж, шалгах хуудасны дагуу хяналтыг гүйцэтгэж, дүнг тайлагнах;

4.4.2. Хяналт явуулахдаа алба салбарын удирдлагатай шууд харилцаж, тэдгээрээс шаардлагатай
мэдээ, судалгаа гаргуулах, холбогдох ажилтны ажлыг шалгаж, илэрсэн зөрчил, үл тохирол, дутагдлын
талаар тайлбар гаргуулах;

4.4.3. Илэрсэн зөрчил, үл тохирол, дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг тодруулан арилгуулах, дахин
гаргуулахгүй байх талаар арга хэмжээ авах;

4.4.4. Шаардлагатай бол илэрсэн зөрчил, үл тохирол, дутагдлын шалтгаан нөхцөлийг арилгах асуудлаар
болон ноцтой зөрчил гаргасан этгээдэд хариуцлага ногдуулах талаар байгууллагын удирдлагад санал
тавьж шийдвэрлүүлэх;

4.4.5. Хууль тогтоомж, хөтөлбөр, дүрэм журам, стандартын талаар өөрийн байгууллагад ХАБЭА-н тухай
хуулийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх талаар сургалт таниулга хийх;
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4.4.6. Хяналтын явцад илэрсэн зөрчлийг арилгах, урьдчилан сэргийлэх талаар мэргэжил арга зүйн
зөвлөгөө өгөх;

4.4.7. Холбогдох дүрэм, журам, байгууллагын стандартыг боловсронгуй болгох талаар судалгаа,
дүгнэлт гаргах;

4.4.8. Хяналтын үр нөлөө болон мэргэжлийн чадавхийг дээшлүүлэх зорилгоор хөндлөнгийн мэргэжлийн
байгууллагаас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авах, зөрчлийг нь арилгаж чадахгүй асуудлыг хууль
хяналтын эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх, хамтран ажиллах талаар санал боловсруулан
удирдлагад танилцуулах;

4.4.9. Байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэл, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм
журам, стандартын хэрэгжилт болон зөрчлийн талаархи мэдээллээр удирдлагыг хангах;

4.4.10. Хяналт хийсэн талаар бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

4.4.11. Хяналтаар хүний амь нас, эрүүл мэнд, нийгэм болон хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй байдалд
шууд буюу шууд бусаар ноцтой аюул, хор хохирол учруулж болохуйц нөхцөл байдал үүссэн нь
тогтоогдвол түүнийг арилгах арга хэмжээг нэн даруй авч, удирдлагад мэдэгдэх.

4.4.12. Энэхүү журмын 4.4-т заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан хяналтын бүрэлдэхүүнд
аливаа дарамт, шахалт үзүүлэх, үйл ажиллагаанд нь хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг хориглоно.
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Тав. Хариуцлага

5.1. Гурав дахь шатны хяналтаар илэрсэн зөрчил, үл тохирол,
дутагдлын шинж байдлаас шалтгаалан ИНЕГ-ын даргын тушаалаар
зохих хариуцлага хүлээлгэнэ.

5.2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн гурван шатны
дотоод хяналтыг хэрэгжүүлээгүй, зөрчил дутагдлыг арилгаагүй, санхүү,
хөрөнгө мөнгөний асуудлыг шийдвэрлэж өгөөгүй ажилтан, албан
хаагчдад Хөдөлмөрийн дотоод журам, Хөдөлмөрийн тухай хууль,
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн дагуу
хариуцлага хүлээлгэнэ.
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АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 
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