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 ХАБЭА-Н УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО 

 1978 оноос тухайн үеийн ЗХУ-ын үйлдвэр аж ахуйн 

газруудад хэрэгжиж байсан  Хөдөлмөр хамгааллын 

удирдлагын системийг Монголын нөхцөлд 

тохируулан авч хэрэглэж байсан нь ажилчин анги 

шинэ тутам бий болж байсан цаг үеийнхээ 

шаардлагыг бүрэн хангаж байлаа.  

 Улмаар 2007 онд тухайн үеийн Хөдөлмөр хамгаалал, 

байгаль орчны хэлтсийн дарга байсан 

Б.Алтанхуягын санаачлагаар олон улсын 

хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны 

OHSAS 18001:1999 стандартыг хэрэгжүүлж, зохих 

батламж, сертификатыг 3 жилийн хугацаатай анх 

удаа авсан нь аль хэдийн зах зээлийн нийгэмд 

шилжсэн Монгол улсын хувьд аж ахуйн удирдлагын 

тогтолцоог орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн 

шинэчлэх үүсгэл санаачлагын нэг болсон.  



Эрдэнэт үйлдвэр ХХК нь ажиллаж буй бүх 

ажилтнуудаа компанийн хамгийн үнэ цэнэтэй 

баялаг гэж үзэн, тэдгээрийн хөдөлмөрлөх 

үүргээ биелүүлэх үед нь эрүүл мэндийг 

хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах асуудлыг 

эрхэмлэж, үйлдвэрлэлийн болон бусад бүхий л 

үйл ажиллагаандаа  

НЭН ТҮРҮҮНД ХӨДӨЛМӨРИЙН 

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ  

Бодлогыг нийгмийн хариуцлагын гол 

шалгуур болгон компанийн удирдлагын бүх 

шатанд нийт ажилтнуудын оролцоо, 

санхүүгийн, хүний болон бусад шаардлагатай 

нөөцийг хангаж хэрэгжүүлж байна. 

I. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН 

БОДЛОГО 



Эрдэнэт үйлдвэр ХХК -нь  энэхүү Бодлогын хүрээнд: 

1. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН 

УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО-г OHSAS 18001:2007, MNS OHSAS 

18001:2012 стандартад нийцүүлж бүрдүүлэн ХӨДӨЛМӨРИЙН 

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ-ийг 

мөрдлөг болгон ажиллаж байна. 

 

2. АЮУЛГҮЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ-ийг явуулж, хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааны үр дүнг тасралтгүй 

сайжруулах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. 

 

3. ҮЛ БУРУУТГАХ ЗАРЧИМ-ыг илэрсэн аюул, гарсан аюултай 

тохиолдлыг мэдээлэх үед баримтлаж, 

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГААГҮЙ АЖЛЫГ 

ГҮЙЦЭТГЭХГҮЙ БАЙХ ЭРХ-ийг ажилтанд эдлүүлэн осол аваариас 

урьдчилан сэргийлэх ажлуудыг зохион байгуулж байна. 

 

4. Ажилтан бүрт АЮУЛГҮЙ, ЗӨВ АЖИЛЛАХ ЗАН ҮЙЛ-ийг 

төлөвшүүлэх ХАБЭА-н сургалтыг тасралтгүй явуулж ирлээ. 

 

5. Бүх шатны удирдлага нь цаг ямагт ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ 

БАЙДЛЫГ ЭРХЭМЛЭСЭН МАНЛАЙЛАЛ-ыг эрхэмлэн ажиллаж 

байгаа ба Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн ажилтан бүр 5А ЗАРЧИМ-ыг 

ажилдаа мөрдлөг хэрэгжүүлж байна.  

 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН 

БОДЛОГО 



ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН 

БОДЛОГО 

5А ЗАРЧИМ  

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНД СУРАЛЦ 

АЛЖААЛАА ТАЙЛЖ, БИЕ, СЭТГЭЛЭЭ АЖИЛД БЭЛТГЭ 

АЖИЛ ЭХЛЭХЭЭС ӨМНӨ ТҮҮНИЙГ ХЭРХЭН  

АЮУЛГҮЙ, ЗӨВ ГҮЙЦЭТГЭХ ТАЛААР БОД 

АЮУЛ, ЭРСДЛИЙГ ИЛРҮҮЛЖ, АРИЛГА  

ЭСВЭЛ ТҮҮНИЙГ МЭДЭГД 

АЖЛАА ЗӨВ ГҮЙЦЭТГЭ 



II. НЭН ТҮРҮҮНД ХАБ ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАМТ 

ОЛНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН БАГА ХУРАЛ  

Жил бүрийн 1 дүгээр сарын эхний арав хоногт: 

Хөдөлмөрийн хамт олны төлөөлөгчдийн хурлаар 

Компанийн хэмжээнд тухайн онд явуулсан ХАБЭА-н 

үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцүүлж, ХАБЭА-н үйл 

ажиллагаанд үнэлгээ өгч, цаашид тавих зорилтоо 

тодорхойлдог.  

2016 оны ээлжит хуралдаан 2016 оны 1-р сарын 8-нд 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн “Уурхайчин” соѐлын 

ордонд хуралдсан. 

Хуралд хамт олноо төлөөлөн сонгогдсон 450 

ажилтан оролцсон. 

Хурлын шийдвэрээс ... : 

 “Ноцтой эрсдлийн удирдлага” хөтөлбөрийг зарим 

үйлдвэрлэлийн цех, нэгжид дээр нэвтрүүлэх ажлыг 

зохион байгуулах. 

 Эрүүл мэнд хөтөлбөрийг тасралтгүй сайжруулах 

Зарчмаар үргэлжлүүлэн  хэрэгжүүлэх гэх мэт.  



III. ХАБЭА-Н ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Монгол улсын ХАБЭА-н тухай хуулийг 

хэрэгжүүлэх зорилгоор ХАБЭА-н (орон тооны бус) 

зөвлөлийг байгуулсан. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн: 

ажил олгогчийн төлөөлөл - 4, ажилчдын төлөөлөл -

5 ажилтан. 

ХАБЭА-н зөвлөл нь Компанийн ажилтнуудын 

хөдөлмөрийн нөхцлийг сайжруулах, 

үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс 

шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үйл 

ажиллагааг уялдуулан зохицуулах үүрэгтэй.  

ХАБЭА-н Зөвлөл сар бүр тогтмол хуралдан 

ХАБЭА-н үйл ажиллагаатай холбоотой цаг үеийн 

асуудлуудыг авч хэлэлцэн шийдвэр гаргадаг.  



IY. ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ 

ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Сүүлийн жилүүдэд Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн 

цехүүдэд тээврийн хэрэгслийн тоо эрс ихэссэнтэй 

холбоотойгоор үйлдвэрийн бүсийн автозамд замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах ажлыг 

зохицуулах шаардлага гарсан ба үйлдвэрийн бүсэд 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлын байнгын ажлын 

хэсэг байгуулагдан Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн 

автотээврийн хэрэгслүүдийн хөдөлгөөний аюулгүй 

байдалд хяналт тавин үр дүнгийн талаар сар бүр 

хэлэлцэн, дараагийн гүйцэтгэх ажлаа төлөвлөн 

ажиллаж байна. 



Y. АЮУЛЫГ МЭДЭЭЛЭХ, ИЛРҮҮЛЭХ, АРИЛГАХ ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГАА 

Аюулыг илрүүлэх арга хэрэгсэл: 

  ХАБЭА-н дөрвөн шатны 

хяналт, 

  Хөдөлмөрийн нөхцлийн сөрөг 

хүчин зүйлийн хэмжилт, 

шинжилгээ, 

  Ажлын байрны аюулын дүн 

шинжилгээний хяналтын 

хуудас, 

  Аюултай тохиолдлын судалгаа, 

  Аюулыг мэдээлэх хуудас, 

  71300 аюулыг мэдээлэх утас, 

  71300@erdenetmc.mn аюулыг 

мэдээлэх цахим шуудан 

mailto:71300@erdenetmc.mn
mailto:71300@erdenetmc.mn


Цех нэгжийн ХАБЭА-н үйл 

ажиллагааны үнэлгээний үзүүлэлтүүд  

  Нийт 100 оноо 

Дүгнэх хугацаа: 

Улирал тутам 

 

Шагнал: 

Хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн үйл 

ажиллагаагаар 

тэргүүлсэн цех, 

нэгжид дараахи 

урамшууллыг 

олгоно. 

                                   

 

  

1-р хэсгийн 

тэргүүний цех  

 5 сая төг 

2-р хэсгийн 

тэргүүний цех   

2 сая төг 

3-р хэсгийн   

тэргүүний цех  

1 сая төг 

2015 он: 

I улиралд БФ, ХМТАЦ, ТЗЦ, Эрдэнэт сувилал  

II улиралд ЭХЦ, ТЗЦ, Спорт ордон  

III улиралд БФ, Цах.цех, ЧХХ, Амралтын бааз 

IY улиралд ЗМЗ, ХМТАЦ, ТЗЦ, Соѐлын ордон 

хэсэг тус бүрдээ 1-р байр эзэлж шагнуулсан. 

ХАБЭА-н чиглэлээр үр ашигтай санал 

дэвшүүлсэн 185 ажилтанд Аюулгүй ажиллагч цол 

олгож урамшуулсан. 

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГЧ-ийн жагсаалтанд 4 дэхь 

удаагаа бичигдсэн 4 ажилтан гадаадад аялах 

эрхийн бичгээр шагнагдсан. 4-р хэсгийн 

тэргүүний цех   

500 мянган төг 

YI. “АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГЧ”-ИЙН ШАЛГАРУУЛАЛТ 



Алтан Бамбай-2015 аврах ажиллагааны 

тэмцээнийг 2009 оноос эхлэн зохион байгуулж 

эхэлсэн. 

Зорилго:  

1. Компанийн бүтцийн нэгжүүдийн галын сайн 

дурын бүлгэмүүд болон ажилтнуудын онцгой 

байдлын үеийн бэлэн байдлыг хангуулах,  

2. Аврах ажиллагааны мэдлэг, дадлага олгох. 

Тэмцээний ерөнхий зохион байгуулагчаар 

ХАБЭА-н хэлтэс, хамтран зохион байгуулагчаар 

Гамшгаас хамгаалахын штаб, Аврах гал унтраах 

58-р анги, Эрдэнэт сувиллын цогцолбор, Хэвлэл 

мэдээлэл, олон нийттэй харилцах алба нар 

хамтран ажиллаж зохион байгуулдаг.  

YII. ХАБЭА-ЗӨВ САНАА НЭВТРҮҮЛЭГ, SAFETY FIRST, АЛТАН 

БАМБАЙ, “АХА”  АСУУЛТ ХАРИУЛТЫН УРАЛДААНТ ТЭМЦЭЭН



1996 оноос 2012 оноос өнөөдрийг хүртэл  

“SAFETY FIRST” буюу “Нэн түрүүнд ХАБ” гэсэн 

нэртэйгээр явагдаж байна. “SAFETY FIRST” тэмцээн 

хоѐр жилд нэг явагддаг байсан бол 2014 оны тэмцээнээс 

хойш Ерөнхий захирлын шийдвэрээр жил бүр явагдах 

болсон.  

Зорилго: 

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл  ахуйн мэдлэг, чадварыг 

сайжруулах, зөв ажиллах соѐлыг төлөвшүүлэхэд оршино.  

Ач холбогдол: 

1. МУ-ын “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

тухай хууль”, “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг 

судлан бүртгэх дүрэм”, компанийн ХАБЭА-н журмуудыг 

шинээр ажилд орсон болон одоо ажиллаж буй 

ажилтнуудад сурталчилах,  

2. Ажлын байран дахь аюул эрсдлийг илрүүлж 

тэдгээрийг арилгах талаар мэдлэгжүүлэх,  

3. Зөв ажиллах соѐлыг төлөвшүүлэх зэрэг ажлыг соѐл 

урлагаар дамжуулан компанийн ажилтнуудын  

мэдлэгийг сайжруулах, чухал ач хобогдолтой тэмцээн 

юм.  

“SAFETY FIRST” буюу “Нэн түрүүнд ХАБ” ТЭМЦЭЭН 



ХАБЭА-н дүрмийн мэдлэгийг сорьсон 

Асуулт хариултын уралдаант “Асуулт, хариулт, 

амжилт” тэмцээн зохион байгуулагдсан 2 үе 

шаттай зохион байгуулдаг. 

I шат: 

27 компанийн бүтцийн нэгжүүдийн 6000 гаруй 

ажилтнуудын дунд, 

II шат: 

 I шатны тэмцээнээс шалгарч эхний гурван 

байр эзэлсэн 75-80 ажилтнуудын дунд. 

Шалгаруулалт: 

I, II, III байр, “Өргөмжлөл”, үнэ бүхий зүйл. 

2015 онд зохион байгуулагдсан “Асуулт, 

хариулт, амжилт” тэмцээнд нэгдүгээр байр 

Эрчим хүчний цех, хоѐрдугаар байрыг 

“Уурхайчин”СО, гуравдугаар байрыг 

Автотээврийн байгуулагын ажилтнууд тус тус 

эзэлж, Өргөмжлөл, үнэ бүхий зүйлээр 

шагнагдсан.  

АСУУЛТ ХАРИУЛТЫН ТЭМЦЭЭН 



 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

сургалтын зорилго: 

Аюулгүй ажиллах арга барилд сургах, мэдлэг 

олгох, осол эндэгдэлгүй, эрүүл ажиллах соѐл, 

зан үйлийг төлөвшүүлэх. 

 

ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах үндэслэл: 

• ХАБЭА-н тухай хуулийн 17- р зүйл, 22-р 

зүйлийн 22.1.5- р заалт; 

 

• МУ-н Хөдөлмөрийн сайдын 2013 оны 3-р 

сарын 25-ны өдрийн А/53 –р тушаалаар 

батлагдсан ХАБЭА-н сургалт зохион 

байгуулах, шалгалт авах журам. 

YIII. ХАБЭА-Н СУРГАЛТ 



 

Дд 

 

Сургалтын хөтөлбөр Агуулгын багтаамж 

/цаг/ 

1 Ажилд шинээр орж байгаа иргэн, ажилтны сургалт 16 

2 Нийт ажилтны сургалт 16 

3 ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтныг мэргэшүүлэх сургалт -  Модуль 1 40 

4 Аж ахуйн нэгж байгууллагын ажил олгогч эздийн сургалт -  Модуль 2 8 

5 ХАБЭАУТ-ы MNS OHSAS 180001:2012 стандартыг хэрэгжүүлэх арга зүйн сургалт-  Модуль 3 10 

6 ХАБЭА-н дотоод аудитын сургалт -  Модуль 4 24 

7 Өргөх, зөөх тээвэрлэх механизм (ӨТТМ)-тай харьцаж ажилладаг ХАБЭА-н ажилтны сургалт 8 

8 Цацрагийн үүсгүүртэй харьцаж ажилладаг ажилтны ХАБЭА-н сургалт 8 

9 Химийн хорт бодис хэрэглэж байгаа  ажилтны ХАБЭА-н сургалт 10 

10 Даралтат сав, шугам хоолойтой харьцаж ажилладаг ажилтны ХАБЭА-н сургалт 8 

ХАБЭА-Н СУРГАЛТ 



ХАБЭА-Н СУРГАЛТ 



Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн 

лаборатори нь 1991 онд 

байгуулагдсан бөгөөд MNS 

ISO/IEC 17025:2007 

стандартын дагуу 

3 дахь удаа итгэмжлэгдсэн 

лаборатори юм.  

 Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ, судалгаа 

 Хөдөлмөрийн нөхцөлтэй холбоотой болон тэтгэврийг хөнгөлттэй нөхцөлөөр тогтоох  

 Ажил мэргэжлийн нэршил болон маргаантай асуудлуудыг шийдвэрлэх 

 Ажилчдын өвчлөлийг ажлын байрны нөхцөлтэй холбон судлах, МШӨ болон ХЧТА-г     

бууруулах, тандалт судалгаа хийх 

 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн сөрөг хүчин зүйлсийн хяналт мониторинг 

хийх 

 Төлөвлөгөөт, ээлжит бус, шуурхай хяналт шалгалт хийх 

 Компанийн цех, нэгжүүдэд ариун цэвэр эрүүл ахуйн хууль, дүрэм, журмын 

шаардлагыг    мөрдүүлэх, хяналт тавих 

 Ажлын байрны нөхцөл сайжруулах, сөрөг хүчин зүйлсийг бууруулах арга хэмжээ авах 

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН ЛАБОРАТОРИ 



Уриа:  

 Таатай орчин-Зөв амьдрал-

Эрүүл ажилтан  
   Эрүүл мэндийн урьдчилэн сэргийлэх үзлэгт    

30 цехийн 5771 ажилтан хамрагдав. 

   Халуун хоолоор 5680 ажилтан, хор 

саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүнээр 4140 

ажилтан хангагдаж байна. 

    Ажилд гаргах эрүүл мэндийн урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгийг 530295 ажилтанд, эмнэлгийн 

анхны тусламжийг 5704 хүнд үзүүлэв. 

    “Тэгш нуруу”, “Стресс менежмент” зэрэг 

эмчилгээний хөтөлбөрүүдийг ажлын бус цагаар 

хэрэгжүүлж байна. 

    Ажлын болон ахуйн байрны орчны тохижилт, 

алжаал тайлах өрөөний ашиглалт, ажиллагсдыг 

эрүүл зан үйлд сургах ажлыг эрчимжүүлэв. 

ЭРҮҮЛ МЭНД ХӨТӨЛБӨР 




