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ХАБЭА-н бодлого, хөтөлбөр, хууль, 

стандарт, дүрэм, журам:  
 ХАБЭА-н Үндэсний хөтөлбөр 1997 оноос хэрэгжсэн.   (4 дэх Хөтөлбөр хэрэгжиж 

байна.) 

 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн тухай ОУХБ-ын155 дугаар конвенцид 
нэгдэх асуудлыг 1997 онд Монгол улс соѐрхон баталж, 1998 онд нэгдэн  орсон.   

 

 ХАБАЭ-н тухай хууль 2008 онд батлагдсан. 

 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн гурван талт Үндэсний хороо 2009.04.02-
нд байгуулагдсан. 

 

 Уул уурхай дахь хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн тухай ОУХБ-ын 176 
конвенцид нэгдэх асуудлыг 2015 онд Монгол улс соѐрхон баталсан.  

 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 10 гаруй дүрэм, журам, 130 орчим 
стандарт байна. 

 

 Салбарын яамдын чиглэлээр тухайн салбарт ХАБЭА-н багц дүрэм, журам, стандарт 
үйлчилж байна.  
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Үндэсний хөтөлбөр: 

 Засгийн газрын 1997 оны 257 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцлийг 
сайжруулах Үндэсний хөтөлбөр” /1997-2000 он/.  Энэ нь 
анхны хөтөлбөр байсан. 

 

 Засгийн газрын 2001 оны 153 дугаар тогтоолоор хоѐрдахь 
Үндэсний хөтөлбөрөө баталж хэрэгжүүлсэн. /2001-2004 он/ 

 

 Засгийн газрын 2005 оны 75 дугаар тогтоолоор 
“Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн орчныг 
сайжруулах Үндэсний хөтөлбөр”-ийг батлан хэрэгжүүлсэн. 
/2005-2010 он/.  

 

 Засгийн газрын 2012 оны 122 дугаар тогтоолоор 
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг 
сайжруулах Үндэсний 4 дэх хөтөлбөр батлагдсан.   /2012-
2016/ 
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ХАБЭА-н тухай хуульд орсон нэмэлт, 

өөрчлөлт                   /УИХ 2015.05.14./ 

 -ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангахад 
салбарын яамд, бүх шатны өөрийн удирдлагын 
байгууллага, Засаг дарга нарын үүрэг оролцоог 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. 
/аймаг, дүүрэг, сумын ХАБЭА-н зөвлөлийн зардал/ 

 -хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал 
хариуцсан ажилтан, зөвлөлийг орон тооны болон орон 
тооны бусаар ажиллуулах, тэдний хариуцах чиг үүргийг 
тодорхой болгосон. 

 -ерөнхий захиалагч, гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч 
компаниуд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
асуудлыг тусгайлсан гэрээгээр зохицуулах бөгөөд гэрээ 
багуулаагүй нөхцөлд ерөнхий гүйцэтгэгч хариуцлага 
хүлээхээр тусгав.  
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ХАБЭА-н тухай хуульд орсон нэмэлт, 

өөрчлөлт                   /УИХ 2015.05.14./ 

 аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн зардлын хувь хэмжээг нэмэгдүүлж, 
төсвийн байгууллага жилийн батлагдсан төсвийн 0,5 
хувиас доошгүй, аж ахуйн нэгж, байгууллага ажил, 
үйлчилгээний нийт зардлын 1,5 хувиас доошгүй 
хөрөнгийг ХАБЭА болон урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээнд зарцуулахаар тусгасан.  

 -“үйлдвэрлэлийн орчин”, “үйлдвэрлэлийн осол” гэсэн нэр 
томьѐонуудыг  шинээр оруулж,  ажлын талбай болон 
гадна орчинд хүн гэмтэж бэртсэн, амь насаа алдсан 
тохиолдолд ажил олгогч хохирлыг нөхөн төлөхөөр хуульд 
оруулсан.  

 ХАБЭА-н ажлыг мэргэжлийн байгууллага, ажилтан гэрээгээр 
гүйцэтгүүлж болно. 
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ХАБЭА-н тухай хуульд орсон нэмэлт, 

өөрчлөлт                   /УИХ 2015.05.14./ 

 -эрсдлийн түвшин их ажлын байранд 
ажиллаж байгаа ажилтныг ажил олгогчийн 
зардлаар 36 ба түүнээс дээш сарын 
дундаж цалинтай тэнцэх хэмжээгээр амь 
нас, эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулах 
зэрэг тодорхой заалтуудыг хуульчилж 
өгсөнөөрөө онцлогтой юм.  

 -хууль зөрчигчдөд хүлээлгэх торгуулийн 
хариуцлагыг хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээтэй уялдуулан нэмэгдүүлэх зэрэг 
өөрчлөлтүүд орсон болно.   
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ХАБЭА-н тогтоол, журам, дүрэм: 

 “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм” 

Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол            

                                                                         2015.06.29.  Дугаар 269. 

 ”ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах 

норматив батлах тухай” Хөдөлмөрийн сайдын тушаал.   

                                                                          2015.06.22.   дугаар а/114 

 ”Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх журам батлах тухай”  

Хөдөлмөрийн сайдын тушаал.                                                                                    

                                                                         2015.11.16.  Дугаар а/223 

 “Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд хийх үнэлгээний 

тарифийг шинэчлэн батлах тухай” Нийгмийн хамгаалал, 

хөдөлмөрийн сайдын тушаал                  

                                                                           2010. 07.16  Дугаар  102                                                             
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ХАБЭА-н тогтоол, журам, дүрэм: 

 ”Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион 

байгуулах, шалгалт авах журам батлах тухай” Хөдөлмөрийн 

сайдын тушаал                                                                                

                                                              2016.02.05.  дугаар а/33 

 “Эрүүл –Аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага 

шалгаруулах журам батлах тухай” Хөдөлмөрийн сайдын 

тушаал            

                                                                  2013 он  Дугаар а/61    

  “Барилгын ажилд ХАБЭА-н шаардлагыг хангуулах нийтлэг 

журам” боловсруулж, Хөдөлмөрийн болон Барилга, хот 

байгуулалт, Засгийн газрын шадар сайдын  хамтарсан 

тушаалаар 2015 оны 7 дугаар сард батлуулсан.        

                                                          2015 он  Дугаар а/82,  141,  123. 

 “Ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ хийх аргачилсан зөвлөмж” 

Хөдөлмөрийн сайдын тушаал                                                         

                                                                      2015 он  Дугаар   а/295 
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”ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан 

ажиллуулах норматив батлах тухай”  Хөдөлмөрийн 

сайдын тушаал.      2015.06.22.   дугаар а/114 

 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.  
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 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.  
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”ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан 

ажиллуулах норматив батлах тухай”  Хөдөлмөрийн 

сайдын тушаал.      2015.06.22.   дугаар а/114 



”ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан 

ажиллуулах норматив батлах тухай”  Хөдөлмөрийн 

сайдын тушаал.                     2015.06.22.   дугаар а/114   

                                                        
 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. 
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”ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан 

ажиллуулах норматив батлах тухай”  Хөдөлмөрийн 

сайдын тушаал.      2015.06.22.   дугаар а/114 

  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. 
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”Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх журмыг   

Хөдөлмөрийн сайдын тушаалаар шинэчлэн баталсан.  

                                     2015.11.13.  Дугаар а/223 

 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх нь 

ажлын байрны орчинд нөлөөлөх хими, физик, биологи, 

сэтгэл зүй, физиологийн болон хортой хүчин зүйлийн талаар 

хэмжилт судалгаа хийх, үр дүнг нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 

стандартаар тогтоосон ажлын байрны тохиромжтой болон 

зөвшөөрөгдөх хэмжээний үзүүлэлттэй харьцуулан дүгнэлт 

хийх, эрсдэлт хүчин зүйлийг илрүүлэх нэгдмэл үйл 

ажиллагаа болно.  

 Энэ журмын үйлчлэх хүрээ: 

 өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажил 

олгогчид.  

 ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх 

итгэмжлэл бүхий төрийн болон хувийн хэвшлийн мэргэжлийн 

байгууллагын удирдлагууд.  
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”Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх журмыг   

Хөдөлмөрийн сайдын тушаалаар шинэчлэн баталсан.  

                                     2015.11.13.  Дугаар а/223 

 Үнэлгээ хийх байгууллага: 

 ХАБЭА-н тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх 

хэсэгт заасны дагуу ажлын байрны хөдөлмөрийн 

нөхцөлийн үнэлгээг стандартын асуудал эрхэлсэн 

байгууллагын итгэмжлэлтэй,  

 Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн төвд бүртгүүлсэн,  

 төрийн болон хувийн хэвшлийн мэргэжлийн 

байгууллага энэ журмыг үндэслэн хийнэ.  
 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх 

итгэмжлэлийг Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний 

тухай хуулийн холбогдох заалтыг үндэслэн 

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар олгоно.  
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”Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх журмыг   

Хөдөлмөрийн сайдын тушаалаар шинэчлэн баталсан.  

                                     2015.11.13.  Дугаар а/223 

 Итгэмжлэл бүхий байгууллагуудыг Хөдөлмөрийн 
эрүүл мэнд судлалын төв бүртгэж, мэргэжил арга 
зүйн удирдлагаар ханган, хамтран ажиллана. 
Үндэсний хэмжээний мэдээллийн сан бүрдүүлнэ. 

 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийн 
үнэлгээтэй холбогдох асуудлыг тухайн ажлыг 
гүйцэтгэсэн итгэмжлэл бүхий мэргэжлийн 
байгууллага хариуцна. 

 Итгэмжлэл бүхий байгууллага нь аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийн 
үнэлгээ хийх ажлыг гэрээ байгуулах үндсэн дээр 
гүйцэтгэнэ.  
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”Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх журмыг   

Хөдөлмөрийн сайдын тушаалаар шинэчлэн баталсан.  

                                     2015.11.13.  Дугаар а/223 

 ХАБЭА-н тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.5-д 
заасны дагуу ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийн 
үнэлгээ хийлгэх үүргийг ажил олгогч хүлээнэ. 

 ХАБЭА-н тухай хуулийн 31.2 дахь хэсэгт зааснаар 
ажлын байр шинээр бий болгох, тухайн ажлын байрны 
чиглэл, нөхцөл өөрчлөгдөх бүрт, химийн хорт болон 
аюултай бодис агуулсан түүхий эд, материал ашиглан үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа бол жилд нэгээс доошгүй удаа 
ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийлгэнэ.  

 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ 
хийлгэх шаардлагатай тохиолдолд энэ журмын 2.1-д 
заасан итгэмжлэл бүхий байгууллагад ажил олгогч хүсэлт 
гаргаж, хийлгэнэ. 

16 



”Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх журмыг   

Хөдөлмөрийн сайдын тушаалаар шинэчлэн баталсан.  

                                     2015.11.13.  Дугаар а/223 

 Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр 
тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн 
хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил 
мэргэжилтэй холбоотой  ажлын байрны 
хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх, дүгнэлт 
гаргах асуудлыг Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд 
судлалын төв хариуцаж гүйцэтгэнэ.  Үнэлгээ 
хийж, дүгнэлт гаргахдаа Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газрын Хөдөлмөрийн 
нөхцөлийн хэмжилт, шинжилгээний төв, 
итгэмжлэгдсэн бусад байгууллагатай хамтарч 
ажиллана.  
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”Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх журмыг   

Хөдөлмөрийн сайдын тушаалаар шинэчлэн баталсан.  

                                     2015.11.13.  Дугаар а/223 

 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлд үнэлгээ хийх жишиг 
үнийг Хөдөлмөрийн сайдын тушаалаар баталж,  мөрдөнө.   

 Хөдөлмөрийн сайдын тушаалаар баталсан жишиг үнийг 
итгэмжлэл бүхий  төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаандаа 
мөрдөнө.  

  Хувийн хэвшлийн итгэмжлэл бүхий байгууллагууд уг жишиг 
үнийг үндэс болгон өөрийн байгууллагын үнэлгээний тарифыг 
баталж мөрдөнө. 

 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний зардлыг 
аж ахуйн нэгж, байгууллага, ажил олгогч хариуцна.    

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 
26 дугаар зүйлийн 26.2 дахь заалт, 26.5.8 дахь хэсгийг үндэслэн 
төрийн болон төсвийн байгууллага шаардлагатай ажлын байрны 
хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийлгэх зардлыг жил бүрийн 
төсөвтөө  тусгаж, хэрэгжүүлнэ.   
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“Эрүүл –Аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага 

шалгаруулах журам батлах тухай”.   Хөдөлмөрийн 

сайдын тушаал                       2013 он  Дугаар а/61                     

                                                                            

 
 3.1. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг “ЖИЖИГ” 

үйлдвэр, аж ахуйн нэгж /50 хүртэл ажилтантай/, 

”ДУНД”  үйлдвэр, аж ахуйн нэгж  /51-199 хүртэл 

ажилчинтай/, “ТОМ” үйлдвэр, аж ахуйн нэгж /200-аас 

дээш ажиллагсадтай/ гэсэн 3 ангилал болгон 

шалгаруулалтанд оролцуулна.  

 3.2. ”Эрүүл-Аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч 

байгууллага” шалгаруулах  материалыг цаасан болон 

цахим хэлбэрээр жил бүрийн  11 дүгээр сарын 15-ны 

дотор Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төвийн 

Хөдөлмөрийн нөхцөл, судлалын хэлтэс /ХНСХ/-нд 

хүлээн авна. 
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“ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам” 

Хөдөлмөрийн сайдын тушаал                 2016 он Дугаар а/33 

 1.3. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт  хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн сургалтын үйл ажиллагаа явуулах 
шаардлага хангасан төрийн болон төрийн бус байгууллага 
нь Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай 
хуулийн 4.1 дүгээр зүйлд заасан этгээдэд ХАБЭА-н 
сургалт зохион байгуулахад энэ журам үйлчилнэ. 

   

 1.4. Ажил олгогч нь “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн тухай хууль”-ийн 17 дугаар зүйл, энэ журмын 
хоѐрдугаар хавсралтаар баталсан үлгэрчилсэн 
хөтөлбөрийн дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн сургалтыг асуудал хариуцсан нэгж, ажилтан, 
зөвлөлөөр гүйцэтгүүлж, хяналт тавих ажлыг зохион 
байгуулах ба гэрчилгээ авсан сургалтын байгууллагатай 
гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж болно.  
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“ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам” 

Хөдөлмөрийн сайдын тушаал                 2016 он Дугаар а/33 

 1.4. Ажил олгогч нь “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн тухай хууль”-ийн 17 дугаар зүйл, энэ журмын 
хоѐрдугаар хавсралтаар баталсан үлгэрчилсэн 
хөтөлбөрийн дагуу хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн сургалтыг асуудал хариуцсан нэгж, ажилтан, 
зөвлөлөөр гүйцэтгүүлж, хяналт тавих ажлыг зохион 
байгуулах ба гэрчилгээ авсан сургалтын байгууллагатай 
гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж болно.  

   

 1.5. ХАБЭА-н сургалтын үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, 
Хөдөлмөр эрүүл мэнд судлалын төв, аймаг, нийслэл, 
дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэс хяналт тавьж, мэргэжил, 
арга зүйн удирдлага чиглэлээр хангаж ажиллана.  
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“ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам” 

Хөдөлмөрийн сайдын тушаал                 2016 он Дугаар а/33 

 ХАБЭА-н сургалтын байгууллага дараах шаардлагыг хангасан 
байна: 

  2.1.1. Сургалтын анги танхимтай байх; 

  2.1.2. ХАБЭА-н чиглэлээр мэргэшсэн 3-аас доошгүй сургагч 
багш, арга зүйчтэй  байх; 

  2.1.3. Сургалт зохион байгуулах техник хэрэгсэл, үзүүлэн 
таниулах материал,  дадлагын газартай байх;  

  2.1.4. ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах үлгэрчилсэн 
хөтөлбөрт суурилсан, мэргэжлийн аюулгүй ажиллагааны 
онцлогийг тусгасан сургалтын төлөвлөгөөтэй байх;  

 2.1.5. Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төвтэй цахим 
хэлбэрээр холбогдон сургалтын мэдээ, тайлан өгөх нөхцөл 
бүрдүүлсэн байх; 

  2.1.6. Сургалтанд хамрагдсан ажилтны зурагтай цахим 
бүртгэлийн мэдээлэл бүрдүүлэх боломжтой байх; 
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“ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам” 

Хөдөлмөрийн сайдын тушаал                 2016 он Дугаар а/33 

 2.2. ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах гэрчилгээ авах 
байгууллага нь Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн судлалын 
төвд дараахь материалыг бүрдүүлж   ирүүлнэ. 

  2.2.1. Гэрчилгээ авахыг хүссэн албан бичиг; 

  2.2.2. Энэ журмын 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6-д заасан 
шаардлагыг хангасан  талаар танилцуулга; 

  2.2.3.  ХАБЭА-н сургалтын хөтөлбөр; 

  2.2.4. Сургалт явуулах багш арга зүйчдийн анкет, 
ХАБЭА-н чиглэлээр мэргэшсэн гэрчилгээ, сертификат; 

  2.2.5. Тухайн байгууллагын гэрчилгээ (нотариатаар 
батлуулсан байх); 

            2.2.6. ХАБЭА-н сургалтын төлбөрийн хэмжээ, 
холбогдох шийдвэр ; 
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“ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам” 

Хөдөлмөрийн сайдын тушаал                 2016 он Дугаар а/33 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын 9 
төрөл: 

 4.1.1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажил олгогч, эздийн; 

 4.1.2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал 
хариуцсан ажилтны  мэргэшүүлэх; 

 4.1.3. Нийт ажилтны;  

 4.1.4. Ажилд шинээр орж байгаа ажилтны; 

 4.1.5. Өөр ажлын байранд шилжсэн ажилтны; 

 4.1.6. Өргөх, зөөх тээвэрлэх механизмтэй харьцаж 
ажилладаг ажилтны; 

 4.1.7. Цацрагийн үүсгүүртэй харьцаж ажилладаг ажилтны; 

 4.1.8. Химийн хорт бодис хэрэглэж байгаа ажилтны; 

 4.1.9. Даралтад сав, шугам хоолойтой харьцаж ажилладаг 
ажилтны; 
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“ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам” 

Хөдөлмөрийн сайдын тушаал                 2016 он Дугаар а/33 

 2.6. ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах гэрчилгээний загварыг 
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төв батална. Гэрчилгээнд олгосон 
огноо, хүчинтэй байх хугацаа, дуусах огноо, ХАБЭА-н сургалт зохион 
байгуулах төрөл, сургалт зохион байгуулах байгууллагын шаардлагатай 
мэдээлэл зэргийг оруулна.  

 5.1. Нийт ажилтны болон ажилд шинээр орсон, өөр ажлын байранд 
шилжиж ажилласан ажилтны сургалтанд хамрагдсан ажилтнаас 
шалгалт авч сургалтад хамрагдсан ажилтны нэрсийн жагсаалт гаргаж, 
ажилтнаар гарын үсэг зуруулж баталгаажуулна.  

 5.2. Хувиараа, албан бус хөдөлмөр эрхлэгч, малчид, жижиг дунд 
үйлдвэр, хоршоо, нөхөрлөлийн ажилтнуудын ХАБЭА-н сургалтанд 
хамрагдсан иргэдээс аймаг, дүүргийн  Хөдөлмөрийн хэлтэс, сургалт 
зохион байгуулсан байгууллагатай хамтран зохион байгуулж сертификат 
олгоно.  

 5.3. Энэ журмын 4.1.2, 4.1.6-4.1.9-д заасан сургалтанд хамрагдаж, 
шалгалтанд тэнцсэн ажилтанд сургалт зохион байгуулсан байгууллага 
сертификат олгоно. Сертификатын ард хөтөлбөрийн сэдэв, цагийг 
бичсэн байна. 
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“ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам” 

Хөдөлмөрийн сайдын тушаал                 2016 он Дугаар а/33 

 5.4. ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан 
ажилтнуудаас авах шалгалтыг ярилцлага, 
дадлага, тест, бусад хэлбэрээр зохион 
байгуулна. Шалгалтанд тэнцээгүй 
ажилтнаар тухайн ажлын байранд ажил 
үүрэг гүйцэтгүүлэхийг хориглоно.  

   

 5.5. Сургалтанд хамрагдсан боловч 
шалгалтандаа тэнцээгүй тохиолдолд 
давтан сургасны дараа дахин шалгалт авч 
болно. 
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“ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам” 

Хөдөлмөрийн сайдын тушаал                 2016 он Дугаар а/33 

 6.1. Ажил олгогч нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулахад шаардлагатай 
байр, техник хэрэгсэл, сургалтын материал бусад 
шаардлагатай зардлыг "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 
эрүүл ахуйн тухай" хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.5.1-д 
заасны дагуу санхүүжүүлнэ. 

   

 6.2. Хувиараа, албан бусаар хөдөлмөр эрхлэгч, 
малчид, жижиг, дунд үйлдвэр, хоршоо, нөхөрлөлийн 
ажилтнуудын ХАБЭА-н сургалтын зардлыг Үйлдвэрлэлийн 
осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сан 
болон Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн тухайн 
жилийн  төсөвт тусгах замаар шийдвэрлэж болно.  

 

27 



“ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам” 

Хөдөлмөрийн сайдын тушаал                 2016 он Дугаар а/33 

 2.7. ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах гэрчилгээ авсан 
байгууллага сургалтын хөтөлбөрийн агуулга хангахгүй, хууль 
тогтоомж, стандартын шаардлагад нийцээгүй, хяналт-
үнэлгээгээр хангалтгүй дүгнэгдсэн, эсхүл ажил олгогч, иргэдээс 
гомдол ирүүлсэн тохиолдолд сургалт зохион байгуулах 
гэрчилгээг цуцлах, түдгэлзүүлэх асуудлын талаар Хөдөлмөрийн 
эрүүл мэнд судлалын төв саналаа ХАБЭА-н Үндэсний хорооны 
хуралд танилцуулж шийдвэрлэнэ.  

   

 2.8. ХАБЭА-н сургалтыг стандарт шаардлагын хэмжээнд 
зохион байгуулаагүй, гэрчилгээ аваагүй байгууллага болон 
гэрчилгээний хугацаа дууссан байгууллага сургалт явуулсан 
тохиолдолд Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч хууль 
тогтоомжид заасан эрхийн дагуу арга хэмжээ авна. 
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ХАБЭА-н тогтоол, дүрэм, журам 

 “Журам, жагсаалт батлах тухай” ЭМ-ийн сайдын 

2014.10.20-ний  өдрийн А/340 дүгээр тушаал. 

 “Эрүүл мэндийн урьдчилсан болон хугацаат үзлэгийн 

журам”             2014.10.20.  № А/340 

 “Хөдөлмөрийн нөхцөлөөс хамааран эрүүл мэндийн үзлэг 

хийх жагсаал” 2014.10.20. № А/340      /257 жагсаалт бий/ 

 “Ажил мэргэжлээс шалтгаалан эрүүл мэндийн үзлэг хийх 

жагсаалт” 

                             2014.10.20. № А/340      /33 жагсаалт бий/ 

 

 “Журам, дүрэм, маягтын загвар батлах тухай”  Эрүүл мэнд 

нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар батлагдсан.  

                        1999.10.04.  № А/243 журам хүчингүй болсон.  
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ХАБЭА-н тогтоол, дүрэм, журам 

 “Тэтгэврийг хөнгөллөлтэй 

тогтоох газрын дор болон 

хөдөлмөрийн хортой, халуун, 

хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, 

мэргэжлийн жагсаалтыг 

шинэчлэн батлах тухай” 

Нийгмийн хамгаалал, 

хөдөлмөрийн сайдын тушаал. 

2004.05.03. №  77 
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ХАБЭА-н тогтоол, дүрэм, журам 

 “.... Дээрх журамд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах тухай” 
нийгмийн хамгаалал, 
хөдөлмөрийн сайдын  

 2007 оны 12 дугаар тушаал. 

 “.... Дээрх журамд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах тухай” 
нийгмийн хамгаалал, 
хөдөлмөрийн сайдын  

    2011 оны А/26 дугаар тушаал. 
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Дээрх жагсаалтын хүнд нөхцлийн 5 

 Антен матчын антенчин, техникч, радио, 

телевизийн болон явуулын станц, сансрын 

холбооны станцын хэт өндөр үелзэлд ажилладаг 

болон RGS, PCAQ станц түүнтэй адилтгах 

станцын лакаторын инженер, техникч, хот 

хоорондын шугамын монтѐр, тугалган бүрээстэй 

кабель шугамын монтажчин, засварчин, техникч, 

кабельчин, холбооны зай тэжээлийн 

аккумляторчин, аккумляторын техникч, улс, хот 

хоорондын телефон станцын залгагч /2000 оноос 

өмнө/, дизель генератороор ажилладаг 

радиорелейны дундын станцын цахилгаан 

тэжээлийн монтѐр, технологийн зориулалттай 

дохиоллын байгууламж дээр ажилладаг шугамын 

механикч-монтѐр. 32 



ХААЭА-н  сургалтын зохион байгуулалт. Үндсэн 

дүрэм MNS 4969:2000 стандартаас: 

 Энэ стандартад “үйлдвэр, аж ахуйн 
нэгж, байгууллага дахь 
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, 
эрүүл ахуйн сургалтыг зааварчилга 
өгөх хэлбэрээр зохион байгуулна” 
гэж заасан. Үүнд: 

  1.Урьдчилсан зааварчилгаа 

  2.Ажлын байран дахь анхан 
шатны заавчилга 

  3.Давтан зааварчилга 
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ХААЭА-н  сургалтын зохион байгуулалт. Үндсэн 

дүрэм MNS 4969:2000 стандартаас: 

 -Урьдчилсан зааварчилга нь 
хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, 
хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 
ахуйн дүрэм, заавар, улсын стандарт, 
тухайн байгууллагын өвөрмөгц онцлог, 
дотоод журам, техникийн аюулгүй 
ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, 
ариун цэвэр, галын аюулгүй байдал, 
хувийн хамгаалах хэрэгсэл, үйлдвэрлэлийн 
осол, МШӨ, хурц хордлого, үүсэх 
шалтгаан, осолдогчдод үзүүлэх анхан 
шатны тусламж зэрэг болно. Урьдчилсан 
зааварчилгыг ХАБЭА-н танихимд уг 
асуудлыг хариуцсан ажилтан өгнө. 
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ХААЭА-н  сургалтын зохион байгуулалт. Үндсэн 

дүрэм MNS 4969:2000 стандартаас: 

 -Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгыг 
ажилтны ажилладаг хэсэг, цех, тасаг, ажлын байр 
өөрчлөгдөх үед мөн ажилд шинээр орсон болон 
үйлдвэрлэлийн дадлага хийхээр ирж урьдчилсан 
зааварчилга авсан хүмүүс, оюутан сурагчдад өгнө. Ажлын 
байран дахь анхан шатны зааварчилгад тухайн ажилтны 
ажлын байрны үйлдвэрлэлийн процесс, гүйцэтгэх ажлын 
онцлог, машин техник, багаж, хэрэгсэл, ашиглах болон 
ажлын явцад үүсч болох сөрөг хүчин зүйл, түүнээс 
хамгаалах хэрэгсэл, тэдгээрийг ашиглах заавар, аюулгүйн 
ажиллагааны арга барил, үйлдвэрлэлийн өргөх 
тээвэрлэхмашин механизм, даралтад сав, шугам хоолой, 
цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй 
ажиллагааны шаардлага, галын аюулгүй байдлыг хангах 
журам, гал түймэр гарсан үед авах арга хэмжээ, гал 
унтраах хэрэгсэл, тэдгээрийг ашиглах, хадгалах, 
осолдогчдод анхан шатны тусламж зэрэг болно. Энэ 
зааварчилгыг ажлын байрыг хариуцсан цех, тасаг, 
хэлтсийн дарга, эрхлэгч биечлэн үзүүлэх журмаар өгнө. 
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ХААЭА-н  сургалтын зохион байгуулалт. Үндсэн 

дүрэм MNS 4969:2000 стандартаас: 

 -Давтан зааварчилгыг ажилтанд өмнө олгосон мэдлэгийг 
бататгах, баяжуулах зорилгоор ажлын байран дахь анхан шатны 
зааварчилгын агуулгаар өгнө. Давтан зааварчилгаа нь 3 
хэлбэртэй байна. Үүнд: 

  1.ээлжит 

  2.ээлжит бус 

  3.ажлын байран дахь өдөр тутмын  

 Ээлжит бус зааварчилгыг шинэ технологи, машин механизм, 
тоног төхөөрөмж багаж, хэрэгсэл нэвтрүүлэх, хөдөлмөрийн 
нөхцөл өөрчлөгдөх, ХААЭА-н дүрэм завар шинэчлэгдэж 
өөрчлөгдөх үед давтан зааварчилгаа өгөх ээлжит хугацаанаас нь 
өмнө өгнө. ХААЭА-н дүрэм, зааврыг ноцтой зөрчсөн хүмүүс 
буюу ҮОМШӨ, хурц хордлого га нарт, мөн нэг сараас илүү 
хугацаагаар ажлаас хөндийрч яваад эргэж ажилдаа орсон 
ажилтанд ээлжит бус давтан зааварчилгаа өгнө. Аюултай ажил 
гүйцэтгэдэг хүмүүст ажлын байран дахь өдөр тутмын 
зааварчилгаа өгнө. Ажлын байран дахь өдөр тутмын 
зааварчилгаа нь товч тодорхой байх ба ажил эхлэхийн өмнө 
бичгээр өгөгдөнө.  
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ХАБЭА-н удирдлагын үндэсний 

тогтолцоо:  /ХАБЭА-н тухай хууль 19 дүгээр зүйл/ 

  хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллага, /Хөдөлмөрийн яам/ 

 Аймаг, нийслэл дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэс, газар. 

 Яамны харъяа мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, хөдөлмөрийн 

нөхцлийн асуудал хариуцсан байгууллага, /ХЭМСТ/ 

 ХАБЭА-н Үндэсний хороо  

 Салбарын яамдын ХАБЭА-н хороо болон аймаг, нийслэл, сум, 

дүүргийн зөвлөл,  

 Сум, баг, хорооны ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан,  

 Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн өөрөө удирдах болон 

нутгийн захиргааны байгууллага, /Бүх шатны засаг дарга, 

ИТХурал/ 

  Хяналтын байгууллага, /МХЕГ/ 

 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ХАБЭА-н асуудал хариуцсан 

зөвлөл, ажилтнаас бүрдэнэ. 
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ХАБЭА-н хамтын удирдлагын  бүтэц: 
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 ХАБЭА-н Үндэсний хороо /Хөдөлмөрийн 
асуудал эрхэлсэн сайдын дэргэдэх/ 

 Салбарын яамдын ХАБЭА-н хороо 
/салбарын сайдын дэргэдэх/ 

 Аймаг, нийслэл, дүүргийн ХАБЭА-н 
салбар зөвлөл  /Засаг даргын дэргэдэх/ 

 Сумын ХАБЭА-н зөвлөл /Сумын Засаг 
даргын дэргэдэх/ 

 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ХАБЭА-н 
зөвлөл /сургууль, цэцэрлэгээс эхлээд .../ 

 /Салбар хороо, аймаг, нийслэл дүүргийн зөвлөлийн дүрэм батлах 
тухай ХАБЭА-н үндэсний хорооны тогтоол.  2015.06.17-ны № 04./ 

 /ААНБ-ын ХАБЭА-н зөвлөлийн үлгэрчилсэн журам. Хөдөлмөрийн 
сайдын 2015.06.15. № 114/ 

 



 

 

      Баярлалаа.  
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