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 ХАБЭА-н тухай бие даасан хууль 2008 оны 5 

дугаар сарын 22-нд батлагдсан.  

 9 бүлэг 37 зүйлтэй. 

 3 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон. 
 Дүгнэлт гаргах, зөвшөөрөл олгох харилцааг зохицуулж 

байсан хуулийн 7.2, 33.3.4 дэх заалтыг хүчингүй болгосон. 

 ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоог шинэчлэх асуудлаар 

нэмэлт өөрчлөлт орсон. 

 2015 оны 5 дугаар сарын 14-ны өдөр УИХ-аар уг хуульд 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.   
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 Дүгнэлт гаргах, зөвшөөрөл олгох 

харилцааг зохицуулж байсан тус 

хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2, 33 дугаар 

зүйлийн 33.3.4 дэх заалтыг хүчингүй 

болгож,  

 33 дугаар зүйлийн 33.3.3, 33.3.5 дахь 

заалтад өөрчлөлт оруулсан.  
 



 19.1.ХАБЭА-н асуудал хариуцах тогтолцоо нь  

 хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага,  

 түүний харъяа мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, хөдөлмөрийн 

нөхцлийн асуудал хариуцсан байгууллага,  

 ХАБЭА-н үндэсний хороо болон аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 

зөвлөл,  

 аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, хорооны ХАБЭА-н асуудал хариуцсан 

ажилтан,  

 засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн өөрөө удирдах болон 

нутгийн захиргааны байгууллага, 

  хяналтын байгууллага,  

 аж ахуйн нэгж, байгууллагын ХАБЭА-н асуудал хариуцсан зөвлөл, 

ажилтнаас бүрдэнэ. 

 



 Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, хорооны ХАБЭА-н ажилтны чиг 

үүрэг: 

-ХАБЭА-н хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавих; 

-ХАБЭА-н хуулийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад 

сурталчлах; 

-нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 

шалтгаалсан өвчний судалгаа, мэдээллийн сан бүрдүүлэх; 

-үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө өгөх, үйлчилгээ үзүүлэх; 

-нутаг  дэвсгэрийнхээ хэмжээнд ХАБЭА-н хобогдолтой 

мэдээллийг төрийн байгууллага, ажил олгогчоос гаргуулан 

авах; 

-хууль тогтоомжид заасан бусад бүрэн эрх; 

 



 ХАБЭА-ын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай УИХ-ын 
2013 оны 20 дугаар тогтоолоор хууль эрх зүйн орчныг шинэчлэх 
чиглэлийг Засгийн газарт өгсөн.  

 “ХАБЭА-н тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төслийг боловсруулах ажлын хэсэг”-ийг  Хөдөлмөрийн сайдын 
2013 оны А/47 дугаар тушаалаар байгуулан ажилласан.  /22 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй/   

 Ажлын хэсэг ХАБЭА-н тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулахдаа хуулийн үндсэн үзэл баримтлалыг өөрчлөх 
шаардлагагүй, уг хуулийг мөрдөж, хэрэгжүүлэх явцад гарч 
байгаа практик хэрэгцээ шаардлага, засч залруулах, ажлын 
уялдааг хангах шаардлагатай зарим асуудлыг хуулийн төсөлд 
тусгахад анхаарсан.  

 Хуулийн төслийг УИХ-ын 2015.05.14-ний өдрийн чуулганаар 
баталсан.  

 Хуульд нь 5 зүйл, 16 хэсэг, 13 заалттай нэмэлт, өөрчлөлтийг 
оруулав.  



 ХАБЭА-н үндэсний удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгох, яамдын дэргэд 
ХАБЭА-н салбар хороо ажиллуулах эрх зүйн орчныг бий болгох, бүх шатны ИТХ, 
Засаг даргын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх  

 Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хамтран явуулж байгаа ерөнхий захиалагч, 
гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгчдийн ХАБЭА-н хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм, 
журмыг хэрэгжүүлэх ажлын уялдааг хангах,  

 ХАБЭА-н стандартыг боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг 
хариуцах байгууллагыг тодорхой болгох, салбарын яамдын оролцоог 
нэмэгдүүлэх 

 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
асуудал хариуцсан бүтэц, зөвлөл, ажилтны чиг үүрэг болон  ажил олгогч, албан 
тушаалтан, ажилтны үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэх,  

 ХАБЭА-н сургалтын хөтөлбөрийн агуулга, сургалтын чанарт тавих хяналтыг бий 
болгох. 

 ХАБЭА-н  урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардлыг нэмэгдүүлэх, ямар арга 
хэмжээнд зарцуулахыг тодорхой болгох хуульчилж өгөх 

 ХАБЭА-н хууль тогтоомж зөрчсөн байгууллагад ногдуулах хариуцлагын 
асуудлыг оновчтой болгох, мөнгөн торгуулийн арга хэмжээг хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээтэй уялдуулах 

 

 



 3.1.20. “үйлдвэрлэлийн осол” гэж хөдөлмөр эрхлэгч 
иргэн хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн 
болон түүнтэй адилтгах хүчин зүйлийн үйлчлэлд өртөхийг; 

 3.1.21. “үйлдвэрлэлийн орчин” гэж аж ахуйн нэгж 
байгууллагын үйл ажиллагааны талбай, гадна орчныг 
хэлнэ. 

 3.1.22. “эрсдэлийн түвшин их ажлын байр” гэж 
хөдөлмөрлөх явцад ажилтанд учирч болзошгүй аюултай 
хүчин зүйлийн магадлал нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 
өндөр байхыг. 

 

 

 

 
 

 

 



 Нэгдүгээрт, ХАБЭА-н тухай хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангахад салбарын 

яамд, бүх шатны өөрийн удирдлагын 

байгууллага, Засаг дарга нарын үүрэг 

оролцоог нэмэгдүүлэхээр өөрчлөлт орсон.  

 ХАБЭА-н салбар хороодыг яамдын дэргэд 

орон тооны бусаар ажиллуулах.  

 Үндэсний болон салбар хороо, аймаг, нийслэл, 

дүүргийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны зардлыг 

зохих шатны төсөвт тусгах.  



Хоёрдугаарт, ААНБ-д ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан, зөвлөлийг ажиллуулах, тэдний 
хариуцах чиг үүргийг дараах байдлаар тодорхой болгож, тусгалаа. Үүнд:    

 ААНБ-ын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлого, төлөвлөгөөг 
боловсруулж, шаардлагатай дүрэм, журмыг шинэчлэн баталж хэрэгжүүлэх; 

 ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, хэрэгжилт, үр дүнд хяналт тавих; 

 ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн шаардлага, стандарт, салбарын болон аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, журмын хэрэгжилтийн 
байдалд үзлэг, шалгалт хийлгэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авах; 

 ХАБЭА-н сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, төлөвлөх, хөтөлбөр боловсруулах, сургалт 
зохион байгуулах, үр дүнг тооцох, тайлагнах; 

 ажлын нөхцөл, мэргэжлийн онцлогт тохирсон тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг 
ажилтанд олгох, норм, чанар, зохистой хэрэглээнд хяналт тавих; 

  ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн шаардлага, стандарт, дүрэм, журмыг зөрчсөн албан 
тушаалтан, ажилтанд хариуцлага хүлээлгэх саналаа ажил олгогчид гаргах. 
 



 Гуравдугаарт, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 

4.1.2, 4.1.3, 4.1.6-д заасан /хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, иргэд 

хоорондын гэрээгээр ажиллагсад, хоршоо, нөхөрлөлийн гишүүд/ аж 

ахуйн нэгж, байгууллага нь  хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан 

бүтэц болон ажилтан ажиллуулах орон тоонд 

хүрээгүй тохиолдолд хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн асуудлыг мэргэшсэн 

байгууллага, ажилтнаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж 

болно гэж нэмж оруулсан.  



 Дөрөвдүгээрт, Ерөнхий захиалагч, гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч 
компаниуд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлыг 
тусгайлсан гэрээгээр зохицуулахаар оруулж, гэрээ байгуулаагүй 
нөхцөлд ерөнхий гүйцэтгэгч хариуцахаар тусгасан. 

  28.3.Захиалагч, ерөнхий болон туслан гүйцэтгэгч нь 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартыг хангах, 
болзошгүй тохиолдлоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, 
үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах 
өвчний улмаас ажилтанд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх, амь 
нас, эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах зэрэгт зайлшгүй 
шаардагдах хөрөнгө, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
талаар харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыг гэрээнд тодорхой 
тусгана. Хэрэв гэрээнд энэ талаар тусгаагүй бол тухайн 
асуудлыг ерөнхий гүйцэтгэгч хариуцна. 

  



 Тавдугаарт, Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
зардлын хувь хэмжээг нэмэгдүүлж, төсвийн 
байгууллага тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 
0,5 хувиас, эрсдлийн түвшингээс нь 
хамааруулан аж ахуйн нэгж, байгууллага 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээнй зардлын 1,5 хувиас 
доошгүй хэмжээний хөрөнгийг ХАБЭА болон 
үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 
зарцуулахаар өөрчлөлт орсон.  

 Ингэснээр зардлын хувь 0,2-0,5 пунктээр 
нэмэгдсэн. 
 



 Зургаадугаарт, ХАБЭА-н арга хэмжээнд зарцуулах зардлын 
төрөл, чиглэлийг нэмэлтээр хуульд тодорхой тусгасан. Үүнд: 
 Сургалт, сурталчилгаа,  
 эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах,  
 ажлын тусгай хувцас хамгаалах хэрэгсэл, 
  ажлын байр, үйлдвэрлэлийн орчны аюулгүй, эрсдэлгүй 
байдлыг хангах,  
 ажилтныг сувилах, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг нөхөн 
сэргээх,  
 Ажилтныг амь нас, эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах, 
 ХАБЭА-н бүтэц, ажилтан, зөвлөлийн чиг үүрэгт хамаарах 
үйл ажиллагаа,  
 урьдчилан сэргийлэх бусад арга хэмжээнд зарцуулахаар 
зааж өгсөн.  
 



 Долоодугаарт, Эрсдэлийн түвшин их ажлын 

байранд ажиллаж байгаа ажилтны амь нас, эрүүл 

мэндийг ажил олгогч 36 ба түүнээс дээш сарын 

дундаж цалинтай тэнцэх хэмжээгээр арилжааны 

даатгалд даатгуулахаар хуульд нэмэлт орсон. 

Ажилтны амь нас, эрүүл мэндийн даатгалын 

хураамжийг ажил олгогч хариуцах бөгөөд 

ажилтныг амь нас, эрүүл мэндийн даатгалд 

даатгуулсан нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 97 

дугаар зүйлд заасан нөхөн төлбөрийг ажил 

олгогч олгохгүй байх үндэслэл болохгүй юм. 

 



 Наймдугаарт, Үйлдвэрлэлийн орчинд гарсан 
ослын улмаас иргэнд учирсан хохирлыг 
холбогдох хуулийн дагуу ажил олгогч 
хариуцахаар хуульд нэмэлт оруулсан.  

 Энэ заалттай холбогдуулан “үйлдвэрлэлийн 
осол”, “үйлдвэрлэлийн орчин” гэсэн 
тодорхойлолтыг хуульд шинээр нэмж оруулсан. 

 Ингэснээр тухайн үйлдвэрлэлийн талбайгаас 
тодорхой зайд осол гарах, иргэн хүн энэ орчинд 
осолд өртсөн тохиолдолд хохирлыг нөхөн 
төлүүлэх эрх зүйн үндэслэлийг бий болгосон.  



 Есдүгээрт, ХАБЭА-н стандартыг боловсруулах, 
батлуулах, нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг 
тухайн салбарын төрийн захиргааны төв байгууллага 
хариуцан зохион байгуулж, хөдөлмөрийн асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай 
зөвшилцөн стандартын асуудал эрхэлсэн 
байгууллага хуулийн дагуу баталж байхаар хуульд 
өөрчлөлт орсон.  

 Хуулийн энэ өөрчлөлт нь ХАБЭА-н төрийн 
бодлогын нэгдмэл байдлыг хадгалах, энэ чиглэлийн 
стандартыг боловсруулах, батлуулахад салбарын 
яамдын оролцоог нэмэгдүүлэхэд  чиглэгдсэн.  
 



 Аравдугаарт, Мэргэжлээс шалтгаалсан 

өвчнийг бүртгэх, мэдээлэх журмыг эрүүл 

мэндийн болон хөдөлмөрийн асуудал 

эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран 

батлахаар хуульд нэмж оруулсан. 

 Энэ чиглэлийн бүртгэл мэдээллийг 

тодорхой болгох, бодитой мэдээлэл авахад 

холбогдох байгууллагуудын ажлын уялдааг 

хангахад  чиглэсэн болно.  

 



 Арваннэгдүгээрт, Ажлын байрны 
хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг стандартын 
асуудал эрхэлсэн байгууллагын итгэмжлэл 
бүхий мэргэжлийн байгууллага  хийхээр 
хуульд өөрчлөлт орууллаа.  

 Хуулийн энэ өөрчлөлт нь ажлын байрны 
хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх 
байгууллагуудын хүрэлцээ манай улсад 
хангалтгүй байгааг өөрчлөх, итгэмжлэл авсан 
хувийн байгууллагууд үнэлгээ хийх нөхцөл 
боломжийг бүрдүүлж өгсөн.  
 



 Арванхоёрдугаарт, Хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгч иргэн, малчны ХАБЭА-н сургалтыг 
бүх шатны Засаг дарга хариуцахаар бүрэн 
эрхэнд нь тусгаж өгсөн 

 Энэ нь хөдөлмөр эрхлэгч эдгээр иргэдийг  
ХАБЭА-н сургалтанд хамруулах зохион 
байгуулалтын асуудлыг Засаг дарга орон 
нутгийнхаа түвшинд аймаг, дүүргийн 
Хөдөлмөрийн хэлтэс, холбогдох 
байгууллагуудыг оролцуулан хэрэгжүүлэх 
нөхцлийг бүрдүүлсэн.   
 



 Арвангуравдугаарт, Хууль тогтоомж 

зөрчигчдөд хүлээлгэх торгуулийн 

хариуцлагыг хөдөлмөрийн хөлсний доод 

хэмжээтэй уялдуулан нэмэгдүүлэх  

зохицуулалтыг оруулсан.  

 



 36.7.Энэ хуулийн 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6-д заасан этгээд /хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгч, иргэд хоорондын гэрээгээр ажиллагсад, хоршоо, 
нөхөрлөлийн гишүүд/ нь энэ хуулийн 7.1, 9.5, 10.4 дэх хэсэг, 11, 12 
дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангаж ажиллаагүй бол хөдөлмөрийн 
хөлсний доод хэмжээг гурваас тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч торгоно.  

 

 Шаардлага нь: машин мяханизм, тоног төхөөрөмжид болон 
даралтад сав, шугам хоолой, химийн хорт ба аюултай бодис, тэсэрч 
дэлбэрэх бодистой харьцаж ажиллахад тавигдах шаардлага болно.  

 

  36.8.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын 
стандартын шаардлагад нийцээгүй сургалт явуулсан байгууллагыг 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг таваас арав дахин 
нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хөдөлмөрийн хяналтын 
улсын байцаагч торгоно. 
 



 36.9.Энэ хуулийн 7.2 дахь хэсэгт заасныг зөрчсөнөөс 
иргэний эрүүл мэнд хохирсон болон нас барсан бол ажил 
олгогч холбогдох хуульд заасны дагуу хохирлыг нөхөн 
төлнө. 

 

  Мөн хуулийн 7.2 дахь хэсэгт “Аж ахйн нэгж, 
байгууллагын үйлдвэрлэлийн орчин ХАБЭА-н стандарт, 
шаардлагыг хангасан байна” гэж заасан.  

  
 36.10.Захиалагч, ерөнхий болон туслан гүйцэтгэгч нь 
ХАБЭА-н стандартын шаардлагыг хангаагүй зөрчил 
гаргасан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг таваас 
арав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 
хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч торгоно. 
 



 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан 

бүртгэх дүрэм. Засгийн газрын 2015.06.29-ны 

269 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан. 

 ”ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах, орон тооны 

ажилтан ажиллуулах норматив батлах тухай”  

Хөдөлмөрийн сайдын 2015.06.22-ны 114 

дүгээр тушаал 

 Орон нутгийн салбар зөвлөлийн дүрэм. 

ХАБЭА-н Үндэсний хорооны тогтоолоор 
батлагдсан. 



 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулж буй аж ахуйн нэгж, 
байгууллага 50-иас 100 хүртэл ажилтантай 
тохиолдолд нэг ба түүнээс дээш орон тооны 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
ажилтантай, 100-аас дээш ажилтантай тохиолдолд 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал 
хариуцсан бүтэцтэй байна.  

 Ажлын байрны эрсдэлийн түвшин ихтэй уул уурхай, 
эрчим хүч, зам, барилгын салбар болон 
үйлдвэрлэлийн аюултай, хортой хүчин зүйлс бүхий 
аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажилтны тооноос 
хамаарахгүйгээр нэг ба түүнээс дээш орон тооны 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан 
ажиллуулна.  
 



 Төрийн болон төрийн үйлчилгээний төсвийн 
байгууллага ажилтны тооноос хамаарахгүйгээр 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлыг 
аль нэг ажилтанд хавсран хариуцуулна. Хавсран 
ажиллуулсан тохиолдолд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
50 дугаар зүйлд заасны дагуу үндсэн ажлын цалингийн 
40 хүртэлх хувийн нэмэгдэл хөлс олгоно.   

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 
хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6-д заасан аж 
ахуйн нэгж, байгууллага нь  хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан бүтэц болон 
ажилтан ажиллуулах орон тоонд хүрээгүй тохиолдолд 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлыг 
мэргэшсэн байгууллага, ажилтнаар гэрээгээр 
гүйцэтгүүлж болно.  
 



 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийг /орон тооны 
бус/ 20-оос дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллага бүр 
байгуулж, ажиллуулна.  

 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн зөвлөлийн ажиллах үлгэрчилсэн журмыг хавсралтаар 
баталсан. 

 Батлагдсан нормативын дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн ажилтан, зөвлөл ажиллуулан дүрмийг батлан мөрдөхийг 
өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлагад 
үүрэг болгосон.  

 Энэхүү тушаал гарсантай холбогдуулан ”Зөвлөл байгуулах, орон 
тооны ажилтан ажиллуулах норматив батлах тухай” Нийгмийн 
хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2008 оны 12 дугаар сарын 02-ны 
өдрийн 126 дугаар тушаал, Хөдөлмөрийн сайдын 2012 оны 10 
дугаар сарын 19-ны өдрийн А/32 дугаар тушаалыг тус тус хүчингүй 
болгосон. 
 
 
 



 Эрсдэлийн түвшин их ажлын байрны жагсаалтыг 
Засгийн газрын тогтоолоор батлуулна. 

 Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнийг бүртгэх, мэдээлэх 
журмыг эрүүл мэндийн болон хөдөлмөрийн асуудал 
эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн хамтран батална.   

 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс 
шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, үр дүнг ХАБЭА-н үндэсний 
хороо хариуцан гаргаж, жил бүр Засгийн газарт 
мэдээлнэ. 

 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх 
журмыг шинэчлэн боловсруулж, Хөдөлмөрийн сайдын 
тушаалаар батлуулна. 
 



 

 

 

 Анхаарал тавьсанд баярлалаа. 

 


