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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ  

 

А  Ажилтан 

АО  Ажил олгогч 

ААНБ  Аж ахуй нэгж байгууллага 

БГХН  Бүх гишүүд нь хариуцлагатай нөхөрлөл 

ЗГХН  Зарим гишүүд нь хариуцлагатай нөхөрлөл 

ОНӨҮГ Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар 

ТББ  Төрийн бус байгууллага 

ТӨҮГ  Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар 

ХК  Хувьцаат компани 

ХХК  Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 

МШӨ  Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин 

ҮО  Үйлдвэрлэлийн осол 

ХХ  Хурц хордлого 

ХАБЭА Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй 

ЭЗҮА  Эдийн засгийн үйл ажиллагаа 
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ОЙЛГОЛТ ТОДОРХОЙЛОЛТ 

 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй 

Хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл, 

аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нийгэм, эдийн засаг, зохион байгуулалт, 

техник, технологи, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн арга хэмжээ авах, эмчлэх, сувилах, нөхөн 

сэргээх, эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааг хэлнэ. 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 

Хөдөлмөрлөх явцад хүний эрүүл мэнд, хөдөлмөрлөх чадварт үйлдвэрлэлийн 

аюултай, хортой хүчин зүйлийн нөлөөллийн түвшин нь эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдсөн 

хэмжээнээс  хэтрээгүй  байхыг хэлнэ. 

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй 

Хөдөлмөрлөх явцад хими, физик, биологийн хүчин зүйлээс шалтгаалан хүний бие мах 

бодь, мэдрэл сэтгэхүйд өөрчлөлт орж өвчлөх, хөдөлмөрийн чадвараа түр болон 

бүрэн алдахаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэлнэ. 

Хөдөлмөрийн нөхцөл 

Хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндэд дагнасан буюу хамссан 

байдлаар нөлөөлөх ажлын байрны болон үйлдвэрлэлийн орчныг хэлнэ. 

Үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйл 

Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж өвчлүүлэх, сэтгэхүйд өөрчлөлт оруулах, хөдөлмөрлөх 

чадварыг бууруулах, мэргэжлийн өвчин бий болгох уршиг бүхий  үйлдвэрлэлийн 

хүчин зүйлийг хэлнэ. 

Үйлдвэрлэлийн аюултай хүчин зүйл 

Ажлын ээлжийн хугацаанд хурц хордлого, үйлдвэрлэлийн осолд хүргэх, хүний эрүүл 

мэнд, амь насанд аюул учруулах хүчин зүйлийг хэлнэ.  

Ажлын байран дах эрсдэл 

Иргэнийг үйлдвэрлэлийн осол,  хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчинд хүргэж 

болзошгүй ажлын байрны нөхцөлийг хэлнэ. 

Эрсдэлийн үнэлгээ 

Ажлын байрны эрсдэлд үнэлэлт өгөх үйл явцыг хэлнэ. 

Ажлын байр 

Иргэн, ажилтны гүйцэтгэх ажил үүрэгтэйгээ  холбоотойгоор  хүрэлцэн очих ёстой 

ажил олгогчийн шууд ба шууд бус хяналтын дор байх  бүх  байрыг хэлнэ. 
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Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин  

Хөдөлмөрлөх явцад үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйлийн нөлөөллөөс шалтгаалан 

ажилтны бие махбодод үүссэн өвчнийг хэлнэ  

Хурц хордлого 

Цацраг болон биологийн идэвхт бодис, химийн хорт бодисын нөлөөгөөр хурц, цочмог 

хэлбэрээр богино хугацаанд хордохыг хэлнэ. 

Тусгай хувцас 

Үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах зориулалт 

бүхий хувцас, гутал, малгай, бээлий зэрэг хэрэгслийг хэлнэ. 

Нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл 

Үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс ажилтныг хамгаалах 

зориулалт бүхий хэрэгслийг хэлнэ. 

Хамтын хамгаалах хэрэгсэл 

Үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хоёр ба түүнээс дээш 

тооны ажилтныг нэгэн зэрэг хамгаалах зориулалт бүхий хэрэгслийг хэлнэ. 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаарх бодлого, зорилтыг тодорхойлох, 

тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, манлайлах, хяналт тавих, үнэлгээ хийх 

харилцан холбоо бүхий удирдлагын үйл ажиллагааны цогцыг хэлнэ. 

Ахуйн байр 

Иргэн, ажилтны хөдөлмөрлөх хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэсэн, тусгайлан 

төхөөрөмжилсөн хувцас солих, түр амрах, хооллох, бие засах, усанд орох, дулаацах 

зэрэг зориулалтын өрөө тасалгааг хэлнэ. 

Үйлдвэрлэлийн ажлын байрыг хөдөлмөрийн нөхцөлөөр аттестатчилах 

Гүйцэтгэж буй ажлын аюултай, хортой, хүнд, ачаалалтай байдал нь хөдөлмөрийн 

эрүүл ахуйн нөхцөлийн хэм хэмжээнд нийцэж байгаад  үнэлгээ өгөхийг хэлнэ. 

Хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөл 

Ажилтанд нөлөөлөх үйлдвэрлэлийн хортой ба аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллийн 

түвшин нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тогтоосон хэм хэмжээнээс хэтрээгүй 

байхыг хэлнэ. 

Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал 

Зураг төсөл, техникийн баримт бичигт заасан нөхцөлийн дагуу тоног төхөөрөмжийг 

ажиллуулахад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан байхыг 

хэлнэ. 
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Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт 

Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар эрх бүхий байгууллагаас 

тогтоосон хэм хэмжээг хэлнэ. 

Осол 

Үйлдвэрлэлийн, байгалийн болон бусад ямар нэгэн аюултай хүчин зүйлийн нөлөөнд 

өртөж гэмтэх, эрүүл мэндээр хохирохыг гэнэ.  

 

Үйлдвэрлэлийн осол 

Хөдөлмөр эрхлэгч иргэн хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн болон 

түүнтэй адилтгах хүчин зүйлийн үйлчлэлд өртөхийг хэлнэ. 

Үйлдвэрлэлийн орчин 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны талбай, гадна орчныг хэлнэ. 

Эрсдэлийн түвшин их ажлын байр 

Хөдөлмөрлөх явцад ажилтанд учирч болзошгүй аюултай хүчин зүйлийн магадлал нь 

зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс өндөр байхыг хэлнэ. 
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ӨМНӨХ ҮГ 

 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал Монгол Улсад 

хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах хууль тогтоомж бий болсон үеэс эхлэлтэй. 1973, 

1991, 1999 оны  хөдөлмөрийн тухай хууль нь хөдөлмөрийн харилцааны асуудал, 

түүний дотор ХАБЭА-н асуудал (тухайн үед хөдөлмөр хамгаалал)-ын эрх зүйн 

зохицуулалт, бүтэц тогтолцоо, хяналтын системийг тодорхой хэмжээнд зохицуулж 

ирсэн. 2008 онд “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” бие даасан хууль 

батлагдаж, 2015 онд тус хуульд гурав дах удаагаа томоохон нэмэлт өөрчлөлтийг 

оруулсан байдаг.     

 Засгийн газрын 1997 оны 257 дугаар тогтоолоор “Хөдөлмөрийн аюулгүй 

ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг (1997-2000) 

баталсан нь анхны ХАБЭА-н үндэсний хөтөлбөр болж, 2001-2004, 2005-2010, 2008-

2012, 2012-2016 онуудад энэ хөтөлбөрийг шинэчлэн найруулж, батлан хэрэгжүүлсэн. 

Мөн 2009 онд ХАБЭА-н үндэсний хороо байгуулагдсан юм.           

 Монгол Улсын хувьд ХАБЭА-н хууль эрх зүйн зохицуулалт тодорхой 

хэмжээгээр сайжирч байгаа ч манай улсын эдийн засагт уул уурхай, барилга, зам 

тээвэр, эрчим хүч зэрэг эрсдэл ихтэй, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан 

өвчлөлийн түвшин өндөртэй салбар давамгайлах чиг хандлагатай боллоо. Түүнчлэн 

өсөн нэмэгдэж байгаа өрхийн аж ахуй, жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн үйл 

ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн ХАБЭА-н стандарт, журам, дүрэм, технологийн 

горимыг сахиулан мөрдүүлж ажиллах шаардлагатай байна. Аж ахуйн нэгж, 

байгууллага ХАБЭА-н стандарт, хууль, журмыг хангалтгүй хэрэгжүүлж байгаагаас 

үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний тохиолдол дорвитой буурахгүй, 

ажлын байранд ажиллагчдын амь нас, эрүүл мэнд хохирох явдал гарсаар байна.   

 Иймд бид ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилтийн судалгааг тодорхой 

салбаруудын хүрээнд зохион байгуулан, судалгааны тайлан, зөвлөмжийг хүргэж 

байна. 

Та бүхэн судалгааны үр дүнтэй танилцан, өөрсдийн үйл ажиллагаандаа 

ашиглахын зэрэгцээ судалгааны арга, аргачлалтай холбоотой санал хүсэлтээ бидэнд 

илгээж, хамтран ажиллахыг хүсье.  

 

 

ЗАХИРАЛ    М.АЛТАНСҮХ 
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СУДАЛГААНЫ ХУРААНГУЙ 

 

ХАБЭА-н хуулийн хэрэгжилтийн судалгааг ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилт, 

үр нөлөөг судалж, үр дүнг бодлого боловсруулагчдад нийлүүлэх зорилгоор Монгол 

Улсын хэмжээнд эрсдэл ихтэй, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан 

өвчлөлийн түвшин өндөр Барилга, Боловсруулах үйлдвэрлэл болон Цахилгаан, хий, 

уур, агааржуулалтын хангамжийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт 766 

ААНБ-ын ажил олгогч, 6037 ажиллагчдыг хамруулан хийж гүйцэтгэлээ.   

Ажил олгогчийг төлөөлж судалгаа өгсөн албан тушаалтны 42.0 хувь нь ХАБЭА-

н асуудал хариуцсан ажилтан байгаа бол үлдсэн 58.0 хувь нь ХАБЭА-н асуудлыг 

хариуцдаг удирдах албан тушаалтан болон өөр ажил үүргийн хуваарьтай ч хавсран 

хариуцдаг ажилтан байлаа. Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ын 35.3 хувь боловсруулах 

үйлдвэрлэл, 58.9 хувь барилга, 5.8 хувь цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын 

хангамжийн салбарынх болно. Үүнээс ААНБ-ын дийлэнх хувь буюу 67.9 хувь нь 

Улаанбаатар хотод байршилтай, байнга үйл ажиллагаа явуулдаг ААНБ 46.0 хувь, 

улирлын шинж чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг ААНБ 54.0 хувь, харин ААНБ-ын 

88.8 хувийг ХХК, 73.8 хувийг Монгол улсын иргэний хувийн өмчтэй ААНБ, 50-аас доош 

ажиллагчидтай ААНБ 77.7 хувийг эзэлж байна. Үйл ажиллагаа явуулсан туршлагын 

хувьд судалгаанд хамрагдсан хоёр ААНБ тутмын нэг нь үйл ажиллагаагаа 10-аас 

дээш жил тасралтгүй явуулсан байна. 

Судалгаанд хамрагдсан нийт ажиллагчдын 65.3 хувь нь эрэгтэй, 34.7 хувь 

эмэгтэйчүүд байгаа бол 16-25 насны ажилтан 15.1 хувь, 26-35 насны ажилтан 40.1 

хувь, 36-45 насны ажилтан 24.1 хувь, 46-55 насны ажилтан 16.7 хувь, 56-аас дээш 

насны ажилтан 4.0 хувийг тус тус эзэлж байна. Ажиллагчдын хүйсийн харьцаа 

барилгын салбарт 1:3, цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын салбарт 1:2, 

боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт 1:1 байна. Ажиллагчдын төлөв байдлын нэг 

чухал үзүүлэлт болох боловсролын түвшинг салбараар авч үзвэл судалгаанд 

хамрагдсан нийт ажиллагчдын 10 хүн тутмын 5 нь бүрэн дунд, 3 нь дипломын болон 

бакалаврын дээд, үлдсэн хоёр нь бусад түвшний боловсролтой ажилтан байна. 

Судалгаанд хамрагдсан ажиллагчдын 52.6 хувийг харьцангуй ажлын туршлагатай, 

улсад 10-аас дээш жил ажилласан ажиллагчид мөн 28.1 хувийг 5-10 жил улсад 

ажилласан ажиллагчид эзэлж байна. Харин ажиллагчдыг тухайн ААНБ-даа 

ажилласан жилээр авч үзвэл 1-3 жил хүртэл ажилласан 24.4 хувь, 3-5 жил ажилласан 

21.1 хувь, 5-10 жил ажилласан 22.3 хувийг тус тус эзэлж байхад ажилд ороод 6 сар 

болсон ажилтан 9.3 хувь, тухайн байгууллагатаа 10-аас дээш жил ажилласан ажилтан 

14.2 хувийг эзэлж байна. Судалгаанд нийт ажил мэргэжлийн ангиллаар 34 төрлийн 

ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа 6037 ажилтан хамрагдсан. 

Судалгаанд оролцогчдоос ААНБ-ын ХАБЭА-н асуудал хариуцсан бүтэц, зохион 

байгуулалт, ажиллагчдын ХАБЭА-н удирдлагын үйл явцад оролцох оролцоо, хуулийн 

талаарх мэдлэг мэдээлэл, ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл, стандарт, шаардлага, 

ҮО, МШӨ, ХХ-ыг судалж бүртгэх, хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих хяналт хэрхэн 

хэрэгжиж байгааг ажил олгогч, ажилтны байр сууринаас асууж, тодруулах нь эдийн 

засгийн үйл ажиллагааны чухал салбаруудын тулгамдаж байгаа асуудлыг 

шийдвэрлэхэд хувь нэмэр болно. 



11 
 

ХАБЭА-н тухай хуулийн зүйл заалтын ойлгомжтой, тодорхой байдлын талаар 

хуулийг дундаас дээш мэднэ гэж хариулсан ажил олгогч болон ажиллагчдын таван 

хүн тутмын нэг нь “Ойлгомжтой” гэж хариулсан байна. Харин ажил олгогчдын таван 

хүн тутмын нэг, ажиллагчдын долоон хүн тутмын нэг нь “Дунд зэрэг ойлгомжтой” гэж 

хариулсан байна. Хуулийн талаар мэдлэгтэй хүмүүсийн хувьд хуулийн нэр томьёо, үг 

хэллэг, найруулга ойлгомжгүй гэж дийлэнх хувь нь хариулжээ. 

 ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилтийг барилга, боловсруулах үйлдвэр болон 

цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын хангамжийн салбар тус бүрээр авч үзвэл: 

Хүснэгт 1. ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилт, ЭЗҮА-ны салбараар 

Хэмжих нэгж: Хувь 

№ ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилт 
Боловсруулах 

үйлдвэрлэл 

Цахилгаан, 
хий, уур, 

агааржуулалт 
Барилга 

1 ХАБЭА-н шаардлага, стандарт 76.9 79.9 78.0 

2 
Хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах ажил олгогч, 
ажилтны эрх үүрэг /Ажилтнаар/ 

62.6 70.7 66.6 

3 ХАБЭА-н талаар ажил олгогчийн эрх үүрэг 65.9 70.4 72.2 

4 
ААНБ-ын ХАБЭА-н асуудал хариуцсан бүтэц, зохион 
байгуулалт /ХАБЭА-н ажилтны чиг үүрэг/ 

71.0 75.4 82.8 

5 ҮО, МШӨ, ХХ, тэдгээрийг судалж бүртгэх 71.8 75.8 71.0 

6 ХАБЭА-н хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих хяналт 74.0 73.0 75.5 

 Нийт 70.4 74.2 74.4 

 

Дээрх хүснэгтэд хуулийн хэрэгжилтийг багцалж дундаж хувиар илэрхийлсэн 

бөгөөд эдгээрт хамаарах үзүүлэлтээс анхаарал татсан, хэрэгжилт тааруу байгаа 

ХАБЭА-н асуудлыг тодруулж үзвэл: 

 ХАБЭА-н ажилтны чиг үүрэгтэй холбоотой хуулийн хэрэгжилт боловсруулах 

үйлдвэрийн салбарт бусад хоёроосоо хангалтгүй/68.4%/ байна. Ажлын байрны 

хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэсэн ААНБ 48.3 хувь, эрсдэлийн үнэлгээ 

хийсэн ААНБ 63.4 хувь байна. Үүнээс барилгын салбарын ААНБ-ын 40.2 хувь нь 

ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ, боловсруулах үйлдвэрлэлийн 

салбарын ААНБ-ын 54.4 хувь нь эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэсэн байна. ААНБ-д ХАБЭА-

н сургалтын төлөвлөгөө байгаа боловч, түүнийг хэрэгжүүлэх сургалтын өрөө болон 

тоног төхөөрөмж зарим ААНБ-д байхгүй, хуулийн хэрэгжилт 55.3 хувьтай байна. ҮО, 

МШӨ, ХХ, тэдгээрийг судалж бүртгэх тухай хуулийн хэрэгжилт ҮО, ХХ-ыг судлан 

бүртгэх орон тооны бус байнгын комисс байгуулсан боловсруулах үйлдвэрлэлийн 

ААНБ 35.9 хувь, барилгын салбарын ААНБ 37.3 хувьтай байгаа нь хангалтгүй 

үзүүлэлт юм. ХАБЭА-н дотоод хяналтын журамтай боловч дотоод хяналтын нэгж 

байхгүй ААНБ цөөнгүй буюу хуулийн хэрэгжилт 46.4 хувь байна.  

Харин ХАБЭА-н тухай хуулийн гол хүчин зүйл болох ХАБЭА-н шаардлага, 

стандартын үзүүлэлт бүрийн хуулийн хэрэгжилтийг салбар тус бүрээр авч үзвэл: 
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Хүснэгт 2. ХАБЭА-н шаардлага, стандартын хэрэгжилт, ЭЗҮА-ны салбараар 

Хэмжих нэгж: Хувь 

№ ХАБЭА-н шаардлага, стандарт 
Боловсруулах 

үйлдвэрлэл 

Цахилгаан, 

хий, уур, 

агааржуулалт 

Барилга 

1 
ААНБ-ын үйлдвэрлэлийн орчин, ашигладаг тоног 

төхөөрөмж, хэргэлдэг материалын аюулгүй байдал 
89.1 88.6 87.8 

2 Галын аюулгүй байдал 85.7 89.0 81.2 

3 Эрүүл мэндийн үзлэг 78.8 82.1 78.9 

4 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ХАБЭА-н нөхцөл 93.6 88.7 94.7 

5 Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл 59.5 70.1 67.9 

6 ХАБЭА-н болон мэргэжлийн сургалт 59.6 68.5 68.7 

7 Цэвэрлэгээ, ариутгал 65.4 61.0 55.6 

 Нийт 76.9 79.9 78.0 

 

Судалгаанд хамрагдсан ажиллагчид ХАБЭА-н ажлыг сайжруулахын тулд: 

- ХАБЭА-н болон мэргэжлийн сургалтын давтамжийн хугацааг ойртуулах, 

ажилтан бүрийг хамруулдаг байх; 

- Сургалтыг мэргэжлийн багш явуулж, мэргэжил бүрд тохирсон, тухайн хүний 

ажлын байран дээрх сургалтыг хийх; 

- ХАБЭА-д хамааралтай сургалт биш, тухайн хүний хувийн зохион 

байгуулалт, ажлыг чанарын түвшинд аюулгүй гүйцэтгэх сэтгэлгээг төрүүлэх 

хосолсон сургалт хийж идэвхжүүлэх; 

- ХАБЭА-н ажилтан ажилдаа сэтгэлээсээ хандан, хүн бүрд тогтмол 

зааварчилгаа өгч, хариуцлагатай ажилладаг байх; 

- Байгууллагын удирдлагаас эрсдэл ихтэй ажлын байранд ажилладаг 

ажилтан бүрд чанартай, эдэлгээ сайн ажлын тусгай хувцас, хамгаалах 

хэрэгслээр бүрэн хангадаг байх; 

- ХАБЭА-г хэрэгжүүлэхэд хангалттай хөрөнгийг байгууллагын төсөв, 

төлөвлөгөөг тусгах зэрэг саналуудыг өгсөн байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

БҮЛЭГ 1. СУДАЛГААНЫ АРГАЧЛАЛ 
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1.1.  Судалгааны зорилго, зорилт 

 

Барилга, боловсруулах үйлдвэрлэл болон цахилгаан, хий, уур, 

агааржуулалтын хангамжийн салбаруудын “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн тухай хууль”-ийн хэрэгжилт, үр нөлөөг судалж, үр дүнг бодлого 

боловсруулагчдад уламжлахад энэхүү судалгааны зорилго оршино. 

Үндсэн зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн.  

1. ХАБЭА-н шаардлага, стандартын хэрэгжилтийн түвшинг тодорхойлох; 

2. ХАБЭА-н тухай хуульд тусгагдсан ажилтан, ажил олгогчдын эрх, үүрэг хэрхэн 

хангагдаж буйг судлах; 

3. ААНБ-ын ХАБЭА-н арга хэмжээний санхүүжилтийн төлөв байдал болон 

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан бүтэц, зохион байгуулалт (ХАБЭА-ажилтны чиг 

үүрэг)-ын хэрэгжилтийг тодорхойлох; 

4. ҮО, МШӨ, ХХ тэдгээрийг судалж, бүртгэх, арга хэмжээ, ажлын байрны 

хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний хэрэгжилтийн түвшинг тодорхойлох;  

5. ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих хяналтын хэрхэн 

хангагдаж байгааг үнэлж, дүгнэх; 

6. Ажиллагчдын ХАБЭА-н удирдлагын үйл явцад оролцох оролцоо. 

 

Судалгааны хамрах хүрээ 

Монгол Улсын хэмжээнд барилга, боловсруулах үйлдвэрлэл болон цахилгаан, 

хий, уур, агааржуулалтын хангамжийн салбарт байнгын үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

766 ААНБ, тэдгээрт ажиллаж буй 6037 ажиллагчдыг хамруулсан.  

 

1.2. Судалгааны түүвэр, түүний төлөөлөх чадвар 

Судалгааны түүврийн хүрээ 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийн 

судалгааны түүврийн эх олонлог нь ҮСХ-ны Бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй, үйл 

ажиллагаа идэвхтэй явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага бөгөөд түүврийн нэгж 

нь судалгаанд хамрагдахаар сонгогдсон аж ахуйн нэгж байна. 

Судалгааны түүврийн хүрээ нь Бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй барилга, 

боловсруулах үйлдвэр болон цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт гэсэн гурван салбарт 

2015 оны байдлаар үйл ажиллагаа идэвхтэй явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн 

жагсаалт байна. Түүврийн хүрээг дараах үзүүлэлтийн дагуу бүрдүүлсэн.Үүнд: 

1. Байгууллагын нэр  

2. Регистрийн дугаар 

3. Статистикийн нэгжийн дугаар 

4. Аймаг нийслэлийн нэр, код  

5. Сум дүүргийн нэр, код 

6. Дэд салбарын нэр  

7. Ажиллагчдын тоо 

8. Бүлэглэлд  

9. Хаягийн мэдээлэл 
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Түүврийн төлөөлөл 

Түүврийн төлөөллийг боловсруулж, түүврийн хүрээг бэлтгэхдээ сонгогдсон 

гурван салбарын аж ахуйн нэгжийн тоог эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар, 

байршлаар гаргахад хуваарилагдах нэгжийн тоо цөөн байсан тул 21 аймаг болон 

цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын салбарын аж ахуйн нэгжүүдийг судалгаанд 

нэлэнхүй хамруулахаар сонгосон. Харин Улаанбаатар хотод боловсруулах болон 

барилгын салбарын аж ахуйн нэгжүүдэд үндэслэн түүврийн төлөөллийг 

боловсрууллаа. 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийн 

судалгаанд хамрагдах аж ахуйн нэгжүүдийг бүлэглэсэн санамсаргүй түүврийн аргаар 

түүвэрлэсэн. 

Бүлэглэлд 

Түүврийн параметрүүдийг тооцох хазайлтаас хамааруулан үр дүнгийн буюу 

түүврийн түлхүүр үзүүлэлтээр сонгогдсон ААНБ ажиллагчдын тоог ашиглаж, 

ажиллагчдын тоог 10-19, 20-49, 50-149, 150-249, 250 ба түүнээс дээш гэж бүлэглэж, 

эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллын дэд салбар (эдийн засгийн бүх 

төрлийн үйл ажиллагааны ангилал 4 хувилбарын 2 оронгийн түвшин дэх ангилал)-аар 

тодорхойлсон.  

Түүврийн хэмжээ 

Түүврийн хэмжээг тодорхойлохдоо дараах томьёог ашигласан. Үүнд: 

 

                                                                      

Практикт 95 хувийн ач холбогдлын түвшинд статистик тооцооллын утгыг авч 

үздэг бөгөөд энэ үед t статистикийн утга 1.96 гэсэн утгыг авдаг. Нөгөөтээгүүр бид 

үлдсэн эх олонлог (1459)-ийн түвшинд ажиллагчдын тооны дундаж (68.6), түүний 

стандарт хазайлт (S=181.7)-ыг тооцсон. 

Харьцангуй алдааг ойролцоогоор 15.0 хувь байна гэж үзвэл бидний таамаглаж 

байгаа түүврийн харьцангуй алдааны хязгаар е=0.15*68.6=10.3 болно. Дээрх утгуудыг 

түүврийн томьёонд орлуулан тооцъё.  

 

 

Эх олонлогийн хэмжээг засварлан дараах томьёоны дагуу шинэчлэн тооцлоо. 
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Түүврийн хуваарилалт 

Бизнес регистрийн санд буй мэдээлэлд үндэслэн бүлэглэлийг хийсэн. Бүлэг тус 

бүрийн стандарт хазайлтын мэдээлэл өгөгдсөн тул түүнийг эх олонлогийн дүнгээр 

жигнэж тус бүрийн хэмжээг тогтоодог Ньюманы (Neyman) хуваарилалтын аргаар 

дараах томьёог ашиглав. 

 

 

Хуваарилалт хийх явцад ашигласан коэффициентийн оронгийн нарийвчлалаас 

шалтгаалан түүврийн хэмжээ 1196 нэгж нь 657 болсон. 

Ингээд түүврийн нийт хэмжээ n(f)=730 (нэлэнхүй судалгаанд хамрагдах нэгжийн 

тоо) +657=1387 болсон.  

Судалгааны нэгжийн сонголт  

Хуваарилалтын дагуу судалгаанд хамрагдах нэгжийг эдийн засгийн үйл 

ажиллагааны салбарын ангиллын дэд салбар, ажиллагчдын тооны бүлэг тус бүрээр 

стратум үүсгэж, энгийн санамсаргүй түүврийн аргаар судалгаанд хамрагдах нэгжийг 

сонгосон.  

Судалгаанд хамрагдах нэгжийг дараах 2 аргаар сонголоо. Үүнд: 

1. Нэлэнхүй хамрагдах аж ахуйн нэгжийн сонголт: 

i. Түүврийн хүрээний Улаанбаатар хотоос бусад аймгийн боловсруулах, 

барилгын салбарын аж ахуйн нэгжүүд; 

ii. Түүврийн хүрээнд тусгагдсан цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын 

салбарын бүх аж ахуйн нэгжүүдийг нэлэнхүй хамруулна. 

2. Эх олонлогоос нэлэнхүй хамруулах нэгжийг хасаж, үлдсэн ААН-ээс бүлэглэсэн 

санамсаргүй түүврийн аргаар судалгаанд хамрагдах нэгжийг сонгосон. 

Хүснэгт 3. Судалгааны түүврийн хүрээ 

Хэмжих нэгж: Тоо 

 Нийт Нэлэнхүй Түүвэр 
 Нийт 

сонгогдсон Сонгогдсон 

Боловсруулах үйлдвэрлэл 773 258 515 315 573 

Цахилгаан, хий, уур 

агааржуулалтын хангамж 
126 126   126 

Барилга 1 290 346 944 342 688 

Нийт 2 189 730 1459 657 1 387 

 

Түүврийн жин 

Түүврийн жин нь тухайн нэгжийн сонгогдох магадлалын урвуу хэмжигдэхүүн 

байдаг. Түүврийн жинг хуваарилалтын бага түвшинд тооцох нь судалгааны үр дүнгийн 

түүврийн алдааг бага байлгахаас гадна хазайлт үүсэхээс сэргийлдэг. Мэдээлэл 

h h
h H

h h

h 1

N S
n n*

N S
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цуглуулалтын дараа судалгаанд хамрагдаагүй ААНБ-ын тоо, түүврийн дизайны суурь 

жин, тухайн бүлэгт сонгогдсон нэгжүүдээс судалгаанд хамрагдаагүй нэгжийн тоонд 

үндэслэн бүлэглэлийн дагуу эцсийн суурь жинг тооцсон (бүлгийн түвшинд 

тодорхойлсон судалгааны хамралтын түвшин хавсралт 1-ээс харна уу). 

Тус судалгааны эх олонлогийг түүврийн хэмжээнд харьцуулж суурь жинг 

тооцсон.  

Харин судалгааны үр дүнг салбараар тархаахтай уялдуулан жинг засварлах 

коэффициентийг тооцож, үр дүнг гаргахад шаардлагатай эцсийн жинг тооцож 

гаргасан. 

 ,
m

m
  W = W  

i

i
ii

'
'1   

 '1W i = тухайн салбарын судалгааны дараах хамралтын түвшин ашигласан жин 

 W i = суурь жин 

 mi =  i-р бүлэг судалгаанд хамрагдахаар сонгогдсон нэгжийн тоо 

 m'i = i-р бүлэг судалгаанд хамрагдсан нэгжийн тоо 

 i={1,2,...n} 

1.3. Судалгааны зохион байгуулалт 

  

Асуулгын бүтэц 

Судалгааны зорилго, зорилтуудыг өмнө нь хийгдсэн ижил төстэй судалгаа 

болон мэдээллийн хоёрдогч эх үүсвэрүүдийг харгалзан, судалгааны онцлогт 

нийцүүлэн асуулгыг боловсруулсан. Судалгаа нь ажил олгогч, ажилтны гэсэн хоёр 

асуулгын маягтаас бүрдсэн. 

Ажил олгогчоос авах асуулгын маягт нь 7 бүлэг, 95 асуултаас, ажилтнаас авах 

асуулга 7 бүлэг, 65 асуултаас тус тус бүрдэнэ. (Судалгааны асуулгыг хавсралт 2, 3-

аас харна уу).  

Судалгааны мэдээлэл цуглуулалт 

Судалгааны мэдээллийг цуглуулахдаа чанарын болон тоон судалгааны аргыг 

хослуулсан ашигласан. Ингэхдээ:  

• Анкет/Асуумжийн судалгаа - Түүвэрт сонгогдсон ААНБ-ын ажил олгогч,  

ажиллагчдаас санал асуулгын аргаар ХАБЭА-н тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг судаллаа. Асуулгын хуудас тус бүр нь 7 бүлгээс бүрдэх ба 

нэг асуулгад зарцуулах хугацааг урьдчилсан байдлаар 25-30 минут 

орчим байхаар тооцоолсон болно.  

• Гүнзгийрүүлсэн ярилцлага - Асуулгын маягтын хүрээнд мэдээлэл 

бүрдүүлэхтэй холбоотой ярилцлага өрнүүлэн тухайн байгууллагын ажил 

олгогчоос ярилцлага авсан. Мэдээлэл цуглуулалтыг 1352 ААНБ-аар 

зочилж 766 байгууллагын ажил олгогч, 6037 ажиллагчтай ярилцсан. 

Ажил олгогч болон ажилтнаас ХАБЭА-н тухай хуулийн ойлгомжгүй 

байгаа зүйл заалт, мөн ажилтнаас ХАБЭА-н ажлыг сайжруулахын тулд 
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танай байгууллага юу хийх шаардлагатай байгааг тодруулж асуух 

зорилгоор нээлттэй асуулгын аргаар мэдээлэл цуглуулсан.    

Судалгааны мэдээлэл боловсруулалт 

Судалгааны дүнг улсын хэмжээнд тархааж боловсруулж, судалгааны 

мэдээллийг SPSS, Excel програмд оруулж, нэгтгэн дүгнэж, тайлан, зөвлөмжийг 

бэлтгэлээ. 
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БҮЛЭГ 2. АЖИЛ ОЛГОГЧ, АЖИЛТНЫ ТӨЛӨВ БАЙДАЛ 
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Энэ бүлэгт түүвэрт сонгогдсон гурван салбарын ААНБ-ын байршил, бүтэц, 

зохион байгуулалт, ажиллагчдын тоо, үйл ажиллагаа явуулсан туршлага болон ажил 

олгогч, ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтны ерөнхий мэдээлэл, тухайн 

байгууллагад ажиллагчдын нас, хүйс, боловсролын түвшин, хөдөлмөр эрхлэлтийн 

төлөв байдлыг харуулахыг зорилоо. 

2.1. Ажил олгогчийн төлөв байдал 

Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдын 42.0 хувь нь ХАБЭА-н асуудал 

хариуцсан ажилтан, 28.7 хувь нь захирал, 10.8 хувь нь газар, хэлтэс, албаны дарга, 

1.1 хувь нь хувь нийлүүлэгч(эзэн), 17.4 хувь нь бусад холбогдох ажилтан байснаас 

харахад ажил олгогчдын 42.0 хувь нь ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтантай, 58.0 

хувь нь уг асуудлыг удирдах албан тушаалтан болон бусад албан тушаалын хүмүүс 

хавсран хариуцаж байна. Өөрөөр хэлбэл судалгааны түүврээр сонгогдсон 3 салбарын 

ААНБ-ын гуравны хоёр орчим (58.0%) нь ХАБЭА-н асуудалд төдийлөн ач холбогдол 

өгч, анхаардаггүй гэж хэлж болно. 

Судалгаанд оролцсон ААНБ-ын ажил олгогч, ХАБЭА-н асуудал хариуцсан 

ажилтнуудын ажилласан жилийн туршлагыг харуулбал: 

Зураг 1. Судалгаа өгсөн ХАБЭА-н ажилтны ажилласан жилийн туршлага 

Хэмжих нэгж: Хувь 

 
Дээрх зургаас харахад судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ын ХАБЭА-н асуудал 

хариуцсан ажилтнуудын 40.0 хувь нь 1-3 жил ажилласнаас үзвэл манай улсад үйл 

ажиллагаагаа явуулж байгаа ААНБ-д сүүлийн 3 жилд ХАБЭА-н ажилтантай болж, энэ 

асуудалд анхаарч эхэлснийг харуулна. 

ААНБ-ыг байршлаар нь авч үзвэл судалгаанд хамрагдсан нийт ААНБ-ын 67.9 

хувь нь Улаанбаатар хотод, 10.0 хувь нь баруун, 9.3 хувь нь төвийн, 8.5 хувь нь 

хангайн, 4.2 хувь нь зүүн бүсэд тус тус үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Улаанбаатар 

хот болон баруун бүсэд барилгын салбарын ААНБ, төв, хангайн бүсэд боловсруулах 

үйлдвэрлэлийн салбарын ААНБ түлхүү үйл ажиллагаа явуулдаг нь харагдлаа. Харин 

эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар тус бүрээр судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ыг 

байршлаар нь авч үзэхэд (Зураг 2) хөдөө орон нутгийн бүсэд үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа ААНБ-ын ХАБЭА-н ажилтны тоог Улаанбаатар хотынхтой харьцуулахад 

харьцангуй бага байна. (УБ хот 87.8%, зүүн 77.4%, төв 79.7%, хангай 81.9%, баруун 

85.6%) 

 

23.0

40.0

18.5 18.5

0-1 жил 1 жил 1 сараас           
3 жил

3 жил 1 сараас           
5 жил

5 жил 1 сараас           
дээш
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Зураг 2. ААНБ-ын байршил, ЭЗҮА-ны салбараар   
Хэмжих нэгж: Хувь 

 

    

 
Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ын үйл ажиллагааны хэлбэрийн хувьд 35.3 хувь 

нь боловсруулах үйлдвэрлэл, 58.9 хувь нь барилга, 5.8 хувь нь цахилгаан, хий, уур, 

агааржуулалтын хангамжийн салбарынх бөгөөд үүнээс байнгын үйл ажиллагаа 

явуулдаг ААНБ 46.0 хувь, улирлын чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг ААНБ 54.0 

хувийг тус тус эзэлж байна.  

ААНБ-ын үйл ажиллагааны хэлбэрийг салбар тус бүрээр нь харуулбал, 

Зураг 3. ААНБ-ын үйл ажиллагааны хэлбэр, ЭЗҮА-ны салбараар     
  

              Хэмжих нэгж: Хувь 

 

 

Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ыг хариуцлагын хэлбэрээр нь харуулбал, 

Зураг 4. ААНБ-ын хариуцлагын хэлбэр, ЭЗҮА-ны салбараар 

                                                                   Хэмжих нэгж: Хувь   
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ААНБ-ын өмчийн хэлбэрээр нь авч үзвэл Монгол улсын иргэний хувийн өмчтэй 

ААНБ 73.8 хувь, Боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт гадаад улсын болон 

хамтарсан, Барилгын салбарт төрийн хамтарсан, хувийн Монгол улсын болон 

хамтарсан, Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын салбарт орон нутгийн өмчийн болон 

өмчийн оролцоотой ААНБ дийлэнх хувийг эзэлж байна. 

Зураг 5. ААНБ-ын өмчийн хэлбэр  
                                                  Хэмжих нэгж: Хувь   

 
Ажиллагчдын тооны бүлгээр харвал 50-иас доош ажиллагчтай ААНБ нийт 

судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдын 77.7 хувийг эзэлж байна.  

Зураг 6. ААНБ-ын ажиллагчдын тоо 
                                              Хэмжих нэгж: Хувь 

 

Хөдөлмөрийн сайдын “ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан 

ажиллуулах норматив батлах тухай” 2015 оны 114 дугаар тушаалд “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 байна” гэж заасан байдаг. 

Гэтэл боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын 24.8 хувь, барилгын салбарын 

19.5 хувь, цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын салбарын 35.7 хувь нь 50-аас дээш 

тооны ажиллагчтай ААНБ байгаагаас 50-149 хүртэлх ажилтантай ААНБ-ын 13.0 хувь 

нь ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан байхгүй байна. 

ААНБ-ыг ажиллагчдыг ажлын байрны хэлбэрээр нь авч үзвэл байнгын буюу 

үндсэн ажилтантай 57.9 хувь, бүх ажиллагчид нь түр буюу гэрээт ажилтан авч үйл 

ажиллагаа явуулдаг ААНБ 0.2 хувийг эзэлж байна. Бүх ажиллагчид нь гэрээт ААНБ-

ын хувьд бүгд ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтантай бол ажиллагчдын талаас илүү 

хувь нь түр ААНБ-ын хувьд 12.7 хувь нь ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтангүй 

байна. 

Судалгаанд хамрагдсан хоёр ААНБ тутмын нэг нь арваас дээш жил үйл 

ажиллагаа тасралтгүй явуулсан байна (Зураг 7). Үйл ажиллагаа явуулаад хоёр жил 

2.6 0.8 0.6

73.8

13.3
6.6 2.1 0.1

Төрийн 
өмчийн

ТӨ-ийн 
оролцоотой

Төрийн 
хамтарсан

Хувийн МУ-
н иргэний

Хувийн 
хамтарсан

Хувийн 
гадаад 
улсын

ОН-ийн 
өмчийн

ОНӨ-ийн 
оролцоотой

36.0
41.7

16.9

2.7 2.7

10-19 
ажилтантай

20-49 
ажилтантай

50-149 
ажилтантай

150-249 
ажилтантай

250-аас дээш



23 
 

болох гэж байгаа ААНБ-ын 11.3 хувь, 3-6 жил болсон ААНБ-ын 19.0 хувь, 7-10 жил 

болсон ААНБ-ын 15.9 хувьд нь ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан байхгүй байна. 

Зураг 7. ААНБ-ын үйл ажиллагаа явуулсан туршлага 
            Хэмжих нэгж: Хувь 

 

Жич: Ажил олгогчийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт 2-оос үзнэ үү. 
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2.2. Ажилтны төлөв байдал 

Судалгаанд Монгол улсын хэмжээнд барилга, боловсруулах үйлдвэрлэл болон 

цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын хангамжийн салбарт байнгын үйл ажиллагаа  

явуулж байгаа 766 ААНБ-ын тархаасан дүнгээр 6037 ажилтныг хамруулсан. 

 Судалгаанд хамрагдсан ажиллагчдын 65.3 хувь нь эрэгтэй, 34.7 хувь нь  

эмэгтэй ажилтан, насны хувьд 16-25 насны 15.1 хувь, 26-35 насны 40.1 хувь, 36-45 

насны 24.1 хувь, 46-55 насны  16.7 хувь, 56-аас дээш насны ажилтан 4.0 хувийг тус 

тус эзэлж байна. Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар бүрд ажиллагчдын насны 

бүлгийн 40 хүртэлх хувийг 26-35 насны залуучууд эзэлж байгаа нь “Монгол улсын 

хөдөлмөрийн аюулгүй, байдал эрүүл ахуйн нөхцөл байдлын үнэлгээ”1-ний тайланд 

осолдогчийн тоог нас, хүйсээр харуулсан (дунджаар 70 хувь нь эрчүүд, тэр дундаа 18-

35 насны залуучууд байна) үнэлгээний дүнтэй нийцэж байна.  
 

Зураг 8. Ажиллагчдын насны бүлэг, ЭЗҮА-ны салбараар 

Хэмжих нэгж: Хувь 

 

Ажиллагчдын хүйсийн харьцаа барилгын салбарт 1:3, цахилгаан, хий, уур, 

агааржуулалтын салбарт 1:2, боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт 1:1 байна. Үүнээс 

харахад судалгаанд хамрагдсан барилга болон цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын 

хангамжийн салбарт эрэгтэйчүүд ажлын байрны 70 хүртэлх хувьд нь ажиллаж байна. 

Зураг 9. Ажиллагчдын хүйс, ЭЗҮА-ны салбараар 
                       Хэмжих нэгж: Хувь 

 

 Ажиллагчдын төлөв байдлын нэг чухал үзүүлэлт болох боловсролын түвшинг 

салбараар авч үзвэл судалгаанд хамрагдсан нийт ажиллагчдын 10 хүн тутмын тав нь 

бүрэн дунд, гурав нь дипломын болон бакалаврын дээд, үлдсэн хоёр нь бусад 

                                                           
1 Хөдөлмөрийн яам “Монгол улсын хөдөлмөрийн аюулгүй, байдал эрүүл ахуйн нөхцөл байдлын үнэлгээ  

/2005-2015 он/”, 2016 он, 45-р тал 
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түвшний  боловсролтой ажилтан байна. Ажиллагчдын ХАБЭА-н тухай хуулийн мэдлэг 

нь боловсролын түвшинтэй шууд хамааралтай байна.  

Хүснэгт 4. Ажиллагчдын боловсролын түвшин, ЭЗҮА-ны салбараар 

 
№ 

 
Боловсролын түвшин 

Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар /хувь/  
Нийт 
/хувь/ 

Боловсруулах 
үйлдвэрлэл 

Цахилгаан, хий, 
уур, агааржуулалт 

Барилга 

1 Бүрэн дунд 49.4 40.8 46.4 47.1 

2 Дипломын болон бакалаврын дээд 30.9 34.2 34.0 32.7 

3 Суурь 7.7 8.1 6.1 7.0 

4 Тусгай мэргэжлийн дунд 5.0 8.5 5.3 5.5 

5 Техник болон мэргэжил 2.7 2.9 3.7 3.2 

6 Бага 1.9 1.8 2.1 2.0 

7 Магистр 1.9 3.1 2.1 2.1 

8 Боловсролгүй 0.5 0.6 0.2 0.4 

9 Доктор 0.0 0.0 0.05 0.03 
 

Нийт 100.0 100.0 100.0 100.0 

 Судалгаанд хамрагдсан ажиллагчдын 52.6 хувийг 10-аас дээш жил ажилласан 

харьцангуй туршлагатай, 28.1 хувийг 5-10 жил, 19.3 хувийг таваас бага жил улсад 

ажилласан ажиллагчид эзэлж байна.  

Ажиллагчдын улсад ажилласан жилийг салбар тус бүрээр харьцуулбал:    

Зураг 10. Ажиллагчдын ажилласан жил, ЭЗҮА-ны салбараар 
                 Хэмжих нэгж: Хувь 

 

 Ажиллагчдыг тухайн ААНБ-д ажилласан жилээр авч үзвэл 1-3 жил хүртэл 

ажилласан 24.4 хувь,  3-5 жил ажилласан 21.1 хувь, 5-10 жил ажилласан 22.3 хувь, 

ажилд ороод 6 сар болох гэж байгаа ажилтан 9.3 хувь, 10-аас дээш жил ажилласан 

ажилтан 14.2 хувийг эзэлж байна. Энэ үзүүлэлтийг салбар тус бүрээр харьцуулж 

үзвэл  цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын салбарын ажилтнуудын тухайн салбартаа 

тогтвор суурьшилтай ажилласан жил өндөр байна.  
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Зураг 11. Ажиллагчдын тухайн ААНБ-даа ажилласан жил, ЭЗҮА-ны салбараар 

Хэмжих нэгж: Хувь 

 

 Судалгаанд хамрагдсан ажиллагчдыг хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлаар нь 

харвал байнгын ажлын байранд нийт ажиллагчдын 92.5 хувь, түр ажлын байранд 7.5 

хувь тус тус ажиллаж байсан байна.  

Үүнийг салбар тус бүрээр Зураг 12-т харууллаа. 

Зураг 12. Ажиллагчдын хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, ЭЗҮА-ны салбараар 

                                       Хэмжих нэгж: Хувь 

 
 

Жич: Ажилтны дэлгэрэнгүй мэдээллийг хавсралт 3-аас үзнэ үү. 
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Энэ бүлэгт ААНБ ажиллагчдын эрүүл, аюулгүй ажиллах ажлын орчныг 

бүрдүүлэх, удирдлага зохион байгуулалттай холбоотой асуудлыг авч үзсэн. 

3.1. Удирдлагын тогтолцоо 

ХХI зуунд хүрээлэн байгаа байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй, эрүүл, аюулгүй 

үйлдвэрлэлийн зорилтууд тавигдаж, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах 

өвчлөл гарч байгаа үндсэн шалтгаан нь тухайн байгууллагад ХАБЭА-н тогтолцоо 

байхгүй буюу тогтолцоо нь алдаатай байдагтай холбоотой тул үйлдвэрлэлийн осол, 

мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлийг бууруулах ажлыг хамгийн үр дүнтэй хэрэгжүүлэх 

арга бол аж ахуйн нэгж байгууллагууд дотооддоо ХАБЭА-г удирдах тогтолцоог бий 

болгох явдал гэж үздэг байна.  

Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдын 64.8 хувь нь удирдлагын тогтолцоог 

хэрэгжүүлж байгаа, ажилчдын 70.4 хувь нь байгууллага нь ХАБЭА-н удирдлагын ямар 

нэгэн тогтолцоо нэвтрүүлсэн гэжээ. Салбараар нь авч үзвэл боловсруулах 

үйлдвэрлэл 62.1 хувь, цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт 54.3 хувь, барилга 67.5 хувь 

нь байгууллага дээрээ ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоог  нэвтрүүлсэн гэж үзэж байна. 

Үүнийг ажил олгогч болон ажилтнаар харьцуулж үзүүлэв (Зураг 13). 

Зураг 13. ХАБЭА-н удирдлагын  тогтолцоо 
                                     Хэмжих нэгж: Хувь 

 
ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоог байгууллага дээрээ нэвтрүүлэх гарын авлага 

байгаа эсэхийг судалгаанд оролцогчдоос тодруулахад ажил олгогчдын 77.6 хувь, 

ажилтны 67.9 хувь нь гарын авлагатай гэж хариулсан байна. ХАБЭА-н тогтолцооны 

гарын авлага (SMS Manual)-тай ААНБ-ыг салбарын хэмжээнд үзвэл боловсруулах 

үйлдвэрлэл 64.5 хувь, цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт 70.9 хувь, барилга 70.2 хувь 

байна. 

ААНБ бүр дотооддоо OHSAS 18001, 18002 стандартын хүрээнд аюулгүй 

ажиллагааны бодлого, зорилго, зорилтуудыг тодорхойлж, аюул ослын урьдчилсан 

тооцоо, эрсдэлийн дүн шинжилгээ, түүнтэй тэмцэх арга хэмжээг боловсруулах өөрийн 

гэсэн арга барилтай байх бөгөөд түүнийгээ хөгжүүлж, өдөр тутмын ажилдаа 

хэрэгжүүлж явах бодлоготой байна. Судалгаагаар ХАБЭА-н бодлогоо тодорхойлж, 

баталсан ААНБ-ыг салбарын хэмжээнд нь авч үзвэл боловсруулах үйлдвэрлэлийн 

63.8 хувь, цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын 62.9 хувь, барилга салбарын 73.7 

хувийг тус тус эзэлж байна. 

Ажил олгогч нь "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай" хуульд 

заасны дагуу “... ажлын байранд учирч болзошгүй аюулыг илрүүлэх, тогтоох, үнэлэх, 

бууруулах, арилгах зорилгоор ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээг байнга хийж байх 

64.8 70.4

35.2 29.6

Ажил олгогч Ажилтан

Тийм

Үгүй
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үүрэгтэй ...” гэсний дагуу судалгаанд оролцсон ажил олгогчдын 62.9 хувь, ажилтны 

51.9 хувь нь манай байгууллага ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ хийж, энэхүү 

хуулийн заалтыг хэрэгжүүлдэг гэж хариулжээ. Үүнээс харахад Монгол Улсад үйл 

ажиллагаагаа явуулж байгаа ААНБ-ын тал орчим нь "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн тухай" хуулийн дээрх зүйл, заалтыг сул хэрэгжүүлж байна гэсэн 

дүгнэлтийг хийлээ. 

Дээр дурдсанаар эрсдэлийн үнэлгээ хийдэг гэж хариулсан ААНБ-аас 

үнэлгээний үр дүнд үндэслэн эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө гаргадаг эсэхийг нь 

тодруулахад ажил олгогчдын 84.5 хувь “тийм” хариулсан бөгөөд судалгаанд 

хамрагдсан ААНБ-ын эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө гаргадаг байдлыг салбараар 

харуулав. (Зураг 14) 

Зураг 14. Эрсдэлийг бууруулах төлөвлөгөө, ЭЗҮА-ны салбараар /АО/ 
      Хэмжих нэгж: Хувь 

 
Зургаас харахад эрсдэлийн үнэлгээ хийдэг гэж үзсэн ажил олгогчдын 15.5 хувь 

нь хэдийгээр эрсдэлийн үнэлгээ хийдэг ч түүнийг бууруулах ажлын төлөвлөгөө 

боловсруулдаггүй гэж үзсэн нь ААНБ-ын гэнэтийн осол, болзошгүй аюулгүй байдалд 

бэлэн бус, аюул учирсан хойно арга хэмжээ авдаг байдал харагдаж байгааг гэрчилнэ. 

Ажил олгогч нь ажлын байр шинээр бий болгох болон тухайн ажлын байрны 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэл, нөхцөл өөрчлөгдөх бүрд нь, химийн хорт болон 

аюултай бодис агуулсан түүхий эд, материал ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

бол жилд нэгээс доошгүй удаа ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг тус 

тус хийлгэх үүрэгтэй.  

Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ын ажил олгогчийн 45.2 хувь, ажиллагчдын 52.7 

хувь нь ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хийдэг, ажиллагчдын 40.0 

хувь, ажил олгогчийн 11.9 хувь ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ 

хийсэн үгүйг мэдэхгүй гэж хариулжээ. 

Зураг 15. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ, ЭЗҮА-ны салбараар /АО/ 

Хэмжих нэгж: Хувь 

 
 

83.6

88.4

84.6

Боловсруулах үйлдвэрлэл

Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт

Барилга

52.4

52.3

40.2

Боловсруулах үйлдвэрлэл

Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт

Барилга
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Ажил олгогч нь ажлын байрны онцлогт нийцсэн дүрэм, заавар, журам баталж, 

мөрдүүлэх үүрэгтэй2 гэсэн ХАБЭА-н тухай хууль дах заалтын хэрэгжилтийг 

судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ын удирдлагуудаас асуухад 82.2 хувь нь “баталж, 

мөрдүүлж байгаа” гэж хариулжээ. Харин энэ дүнг салбараар нь харуулбал, (Зураг 16) 

Зураг 16. ХАБЭА-н ажлыг зохион байгуулах дүрэм, журам, ЭЗҮА-ны салбараар /АО/ 

Хэмжих нэгж: Хувь 

 

3.2. ХАБЭА-н орон тооны ажилтан, зөвлөл 
 

“Ажил олгогч нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний онцлог, ажлын байрны эрсдэлийн 

түвшин, ажилтны тоог харгалзан ХАБЭА-н асуудал хариуцсан бүтэц болон ажилтан, 

зөвлөл ажиллуулна”3 гэж ХАБЭА-н тухай хууль, холбогдох дүрэм, журамд заасан.  

Энэ бүлэг асуултад судалгаанд хамрагдсан нийт ААНБ-ын ажил олгогчдын 85.9 

хувь, ажиллагчдын 87.0 хувь нь ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтантай гэж тус тус 

хариулжээ. Эндээс өөрийн ААНБ-ыг ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтантай гэж 

үзсэн ажил олгогчдын 72.5 хувь тус ажилтныг орон тооны, 27.5 хувь нь орон тооны 

бусаар ажиллаж байгаа гэжээ. ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтангүй эсвэл тухайн 

ажилтан байсан ч орон тооны бусаар ажиллуулж байгаа ААНБ нь судалгаанд 

хамрагдсан нийт ААНБ-ын 39.1 хувь болж байгаа нь ХАБЭА-н тухай хуулийн 27-р 

зүйл, заалтын бодит хэрэгжилт сул байна хэмээх дүгнэлтийг хийж болно. 

Хуулийн заалтын хэрэгжилтийг салбар тус бүрээр нь авч үзвэл барилгын 

салбарын нийт ААНБ-ын 92.5 хувь ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтантай, 92.9 хувь 

нь мэргэжлийн болон мэргэшсэн, үүнээс ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтнаас орон 

тооны бус 18.6 хувь байхад боловсруулах салбарын ААНБ-ын хувьд энэ хуулийн 

хэрэгжилт 45.1 хувьтай байна. 

Зураг 17. ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтны орон тоо, бүтэц, ЭЗҮА-ны салбараар /АО/ 

Хэмжих нэгж: Хувь 

 
 

                                                           
2 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, 2008 он, 28 дугаар зүйл 
3 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, 2008 он, 27 дугаар зүйл 
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мэргэшсэн ажилтан 

Орон тооны бус ажилтан
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“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийг (орон тооны бус) 20-оос 

дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллага бүр байгуулж, ажиллуулна”4 гэсэн 

Хөдөлмөрийн сайдын тушаалын хэрэгжилтийг харахад судалгаанд хамрагдсан нийт 

ААНБ-ын 66.0 хувь нь зөвлөл ажилладаг, ХАБЭА-н орон тооны бус зөвлөлтэй мөн 

ААНБ-ын 84.3 хувь нь ХАБЭА-н зөвлөл ажиллуулах журмаа баталсан байна. ААНБ-

ууд ХАБЭА-н орон тооны бус зөвлөлтэй эсэхийг ажил олгогчийн дүгнэснээр зураг 18-

д үзүүлэв. Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ын 36.0 хувь нь 10-19 ажилтантай буюу 

зөвлөл ажиллуулах орон тоонд хүрэхгүй байсан. 

Зураг 18. ХАБЭА-н зөвлөл /орон тооны бус/, ЭЗҮА-ны салбараар 
                                                Хэмжих нэгж: Хувь 

                           
ХАБЭА-н орон тооны бус зөвлөлтэй ААНБ-ууд зөвлөлийн гишүүдийг сургалтад 

хамруулсан байдлыг салбараар үзвэл барилгын салбар хамгийн сайн буюу 85.1 хувь 

байгаа бол цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын салбар 75.2 хувьтай байна. 

Зураг 19. ХАБЭА-н зөвлөлийн гишүүдийн сургалт,  ЭЗҮА-ны салбараар /АО/ 

              Хэмжих нэгж: Хувь 

 
 

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан ХАБЭА-н туухай хуульд заасан чиг 

үүргүүдээ хэрэгжүүлж чадаж буй эсэхийг тодруулсан. 

Зураг 20. ХАБЭА-н ажилтны хуульд заасан чиг үүргийн хэрэгжүүлэлт 
Хэмжих нэгж: Хувь 

                

                                                           
4 Хөдөлмөрийн сайдын “ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах норматив батлах тухай” 
2015 оны 114 дугаар тушаал 
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 Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ын ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтны ажлын 

чиг үүргийн уялдаа холбоог зураг 21-д харуулав.  

Зураг 21. ХАБЭА-н ажилтны ажил үүргийн уялдаа холбоо /АО/ 

     Хэмжих нэгж: 
Хувь 

 

 

3.3. ХАБЭА-н арга хэмжээний санхүүжилт 

 Судалгаанд хамрагдсан боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбар ХАБЭА-н болон 

ҮО, ХХ, МШӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд тухайн жилийн батлагдсан 

төсвийн 0.5-аас доош хувийг зарцуулдаг байна. Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын 

салбарын 70-аас дээш хувь нь тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 0.5 хувиас дээш 

зарцуулдаг нь эерэг үзүүлэлт юм. 

Хүснэгт 5. ААНБ-ын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд зарцуулдаг зардал, ЭЗҮА-ны 
салбараар /АО/ 

Хэмжих нэгж: Хувь 

№ Үзүүлэлт 
Боловсруулах 

үйлдвэрлэл 

Цахилгаан, 
хий, уур, 

агааржуулалт 
Барилга 

1 
Тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 0.5%-аас 
доош 

30.8 13.5 14.8 

2 Тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 0.5% 20.3 15.8 19.2 

3 Тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 0.5%-1.5% 34.2 41.0 36.5 

4 
Тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 1.5%-аас 
дээш 

14.7 29.6 29.6 

  

Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ын ихэнх нь жилийн батлагдсан  төсвийн 1.5 

хувиас бага хөрөнгийг ХАБЭА болон ҮО, МШӨ, ХХ-оос урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээнд  зарцуулж байгаа нь ХАБЭА-н арга хэмжээнд зарцуулах санхүүжилт 

хангалтгүй байгааг харуулж байна. 

 
 
 
 

39.8

95.3

97.5

84.7

82.1

92.3

ХАБЭА-н ажилтнаар ХАБЭА-д үл хамаарах ажил,
үүрэг гүйцэтгүүлдэг

ХАБЭА-н ажлыг зохион байгуулах аюулгүй
ажиллагааны зааварчилгаа /safety instruction/-тай

Ажил олгогчийн шууд удирдлаганд ХАБЭА-н ажилтан
ажилладаг

Бусад албан тушаалтны ажлын байрны
тодорхойлолтод ХАБЭА-н талаар чиг үүрэг тусгагдсан

Байгууллагын бүтцийн схемд ХАБЭА-н чиг үүргийг
тодорхойлсон

ХАБЭА-н ажилтны ажлын байрны тодорхойлолт
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3.4. ХАБЭА-н тухай хууль, тогтоомжийн биелэлтэд тавих хяналт 

 

Ажилтны төлөөлөгч болон ажилтан аж ахуйн нэгж, байгууллагын  дотоод 

хяналт тавих үйл ажиллагаанд оролцох эрх нь нээлттэй байдаг.  

Зураг 22. ХАБЭА-н талаар хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих хяналт /АО/ 

                      Хэмжих нэгж: Хувь 

 

Судалгаанд хамрагдсан нийт ААНБ-аас ХАБЭА-н талаарх хууль тогтоомжийн 

биелэлтэд тавих дотоод хяналтын журамтай нь 81.8 хувь, дотоод хяналтын нэгжтэй 

ААНБ 48.5 хувь байгаагаас журмын дагуу дотоод хяналтыг зохион байгуулдаг гэж 

ажил олгогчдын 96.4 хувь нь хариулжээ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96.4

48.5

81.8

Дотоод хяналтын ажлыг журмын дагуу 
зохион байгуулдаг

ХАБЭА-н дотоод хяналтын нэгжтэй

ХАБЭА-н дотоод хяналтын журамтай
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БҮЛЭГ 4. ХАБЭА-Н ТУХАЙ ХУУЛИЙН 

ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ 
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Энэ бүлэгт “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хуулийн талаарх 

мэдлэг, мэдээлэл авдаг суваг, хуулийн ойлгомжтой, хүртээмжтэй байдал,  

байгууллагын зүгээс зохион байгуулж байгаа ХАБЭА-н болон мэргэжлийн сургалтын 

төрөл, чанар, үр өгөөжтэй байдлыг авч үзлээ. 

4.1. Ажил олгогч, ажилтны ХАБЭА-н тухай хуулийн мэдлэг 

 ХАБЭА-н тухай хуулийн мэдлэгийг ажил олгогч, ажилтнаар тодруулвал ажил 

олгогчийн 47.5 хувь, ажилтны 67.2 хувь нь хуулийн талаарх мэдлэг дутмаг, хангалтгүй 

байна.  

Зураг 23. ХАБЭА-н тухай хуулийн мэдлэг 

Хэмжих нэгж: Хувь 
 

 
Мөн ХАБЭА-н тухай хуулийн талаарх судалгаа өгсөн ХАБЭА-н асуудал 

хариуцсан ажилтан тус бүрээр харвал тухайн ажлыг хариуцаж байгаа учраас ХАБЭА-

н асуудал хариуцсан ажилтан бусад ажилтнаас илүү “Сайн” мэдэж /54.9%/ байна.  

Хүснэгт 6. ХАБЭА-н тухай хуулийн мэдлэг, Судалгаа өгсөн албан тушаалтнаар 

               Хэмжих нэгж: Хувь 

ХАБЭА-н тухай хуулийг мэдэхгүй гэж хариулсан ХАБЭА-н асуудал хариуцсан 

ажилтнуудын 40.0 хувь нь ажилд ороод нэг жил болоогүй шинэ ажилтан, мөн тооны 

ажилтан нь 1-3 жил болсон бөгөөд үлдсэн нь 5-аас дээш жил ажиллаж байна. Иймд 

1-ээс дээш жил ажиллаж буй ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтны хуулийн талаарх 

мэдлэг дутмаг байгаа нь анхаарал татаж байна. 

4.2. ХАБЭА-н тухай хуулийн талаарх мэдээллийн эх сурвалж  

 ХАБЭА-тай холбоотой мэдээллийг авдаг эх сурвалжийн талаар тодруулахад, 

нийт ажил олгогчдын хоёр хүн тутмын нэг нь өөрөө олж мэддэг (ном, сонин, телевиз, 

радио, интернет), ажиллагчдын гурван хүн тутмын нэг нь байгууллагын удирдах албан 

7.2

45.2
40.2

7.3
3.4

29.5

50.2

17.0

Маш сайн мэднэ Сайн мэднэ Дунд зэрэг мэднэ Мэдэхгүй

Ажил олгогч

Ажилтан

 
№ 

             Судалгаа өгсөн 
албан тушаал 

Маш 
сайн 

мэднэ 

Сайн 
мэднэ 

Дунд 
зэрэг 
мэднэ 

Мэдэхгүй 

1 Хувь нийлүүлэгч (эзэн) 0.0 44.1 55.9 0.0 

2 Захирал 1.4 41.8 48.8 8.0 

3 Газар, хэлтэс, албаны дарга 8.5 35.0 49.7 6.8 

4 ХАБЭА-н ажилтан 13.0 54.9 31.0 1.1 

5 Бусад 2.6 33.7 41.3 22.3 
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тушаалтнаас тус тус мэдээлэл авдаг бол таван хүн тутмын нэг нь байгууллагын хурал, 

цуглаанаас л мэдээлэл авдаг гэжээ. 

Хүснэгт 7. Хуулийн талаарх мэдээллийн эх сурвалж 
                 Хэмжих нэгж: Хувь 

 
№ 

Мэдээллийн эх сурвалж Ажил олгогч Ажилтан 

1 Байгууллагын мэдээллийн самбар 7.3 18.6 

2 Байгууллагын хурал, цуглаан дээр 24.6 20.9 

3 Байгууллагын удирдах албан тушаалтан 12.2 32.1 

4 Хамт ажиллагсад 5.4 9.5 

5   Өөрөө олж мэддэг (Ном, сонин, телевиз, радио, интернет) 48.2 13.7 

6 Бусад  1.6 5.1 

7 Мэдээлэл авдаггүй 0.8 0.1 

    

4.3. ХАБЭА-н тухай хуулийн зүйл заалтуудын ойлгомжтой байдал  
 

ХАБЭА-н тухай хуулийн зүйл заалтын ойлгомжтой байдлын талаар хуулийг 

дунд болон түүнээс дээш мэддэг гэж хариулсан ажил олгогч, ажиллагчид таван хүн 

тутмын нэг нь “Ойлгомжтой”  гэжээ. Харин ажил олгогчдын таван хүн тутмын нэг, 

ажиллагчдын долоон хүн тутмын нэг нь “Дунд зэрэг ойлгомжтой” гэж хариулсан байна. 

Зураг 24. Хуулийн ойлгомжтой байдал 
Хэмжих нэгж: Хувь 

 

 ХАБЭА-н тухай хуулийг “Дунд зэрэг ойлгомжтой”, “Ойлгомжгүй” гэж хариулсан 

ажил олгогч болон ажилтнаас хуулийн ойлгомжгүй  зүйл заалтыг тодруулж нээлттэй 

асуулгын аргаар асуухад дийлэнх хувь нь ХАБЭА-н тухай хуулийг уншиж үзээгүй 

учраас хэлж мэдэхгүй болон уншиж байсан боловч сайн ойлгоогүй гэсэн хандлага их 

байна. Харин хариулт бүрийг нэгтгэж үзвэл нэгдүгээр бүлэг буюу хуулийн нийтлэг 

үндэслэлтэй холбоотой хуулийн нэр томьёо, үг хэллэг, утга тааруу, хэт нуршиж 

бичсэн, гадаадын хуулийг орчуулж хэрэглэхдээ монгол ахуйдаа тохируулж хийгээгүй, 

найруулга муутай зэрэг саналууд хэлсэн байна. 

 
 
 
 
 
 

 

4.7

75.5

18.5

1.2
10.5

73.6

14.6
1.2

Маш ойлгомжтой Ойлгомжтой Дунд зэрэг 
ойлгомжтой

Ойлгомжгүй

Ажил олгогч

Ажилтан
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Хүснэгт 8. ХАБЭА-н тухай хуулийн ойлгомжгүй зүйл заалт /А/ 
Хэмжих нэгж: Тоо 

№ 
ХАБЭА-н тухай хуулийн ойлгомжгүй бүлэг, 

заалт 

Хуулийн 
бүлэг, 
заалт 

Ажил 
олгогч 

Ажилтан 

1 ХАБЭА-н тухай хуулийн нэр томьёо, найруулга 1 29 106 

2 ХАБЭА-н шаардлага, стандарт 2 11 28 

3 Ажиллагчдын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл 2   6 

4 
Хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах иргэн, 
ажилтны эрх, үүрэг 3 5 14 

5 
ХАБЭА-н асуудал хариуцах байгууллагын 
тогтолцоо, бүрэн эрх, санхүүжилт 4 5 22 

6 ААНБ-ын ХАБЭА-н зохион байгуулалт 5 3 3 

7 ҮО, МШӨ, ХХ, тэдгээрийг судалж бүртгэх 6 12 27 

8 
ХАБЭА-н хуульд, тогтоомжийн биелэлтэд тавих 
хяналт 

7 1 12 

9 
ХАБЭА-н тухай  хууль тогтоомж зөрчигчдөд 
хүлээлгэх хариуцлага 8 7 10 

10 Уншиж байгаагүй учраас мэдэхгүй   47 399 

11 
ХАБЭА-н тухай хууль бүхэлдээ болон зарим зүйл 
заалтуудыг уншихад ойлгомжгүй байдаг   12 101 

12 
Бодит байдал, тавьж байгаа шаардлага нь 
зөрүүтэй 

  8 18 

13 Шинэчилсэн ХАБЭА-н тухай хууль   1 13 

  Нийт   141 759 

 

4.4. ХАБЭА-н болон мэргэжлийн сургалт 

ХАБЭА-н тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд ажил, хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, 

ажилтан, ажил олгогч нь хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв 

байгууллагаас баталсан журмын дагуу ХАБЭА-н сургалтад хамрагдаж мэдлэг, 

дадлагатай болсон байна гэж заасны дагуу түр сургалт нь дараах төрлөөр зохион 

байгуулагдаж болно. 

1. Шинээр ажилд орж байгаа иргэний сургалт 

2. Өөр ажлын байранд шилжиж байгаа иргэн,  ажилтны сургалт 

3. Үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэл бүхий болон 

тэдгээртэй адилтгах эрсдэлтэй ажлын байранд ажиллаж байгаа иргэн, 

ажилтны сургалт 

Монгол Улсын хэмжээнд 2016 оны 11-р сарын байдлаар ХАБЭА-н сургалтыг 

нийт 92 байгууллага зохион байгуулж байна. ААНБ-ууд ХАБЭА-н сургалтын 

төлөвлөгөө болон сүүлийн 12 сарын байдлаар ажиллагчдаа сургалтад хамруулсан 

байдлыг ажил олгогч, ажилтны статусаар үзүүлэв. 
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Хүснэгт 9. ХАБЭА-н болон мэргэжлийн сургалт  
Хэмжих нэгж: Хувь   

 

№ Үзүүлэлт 

ХАБЭА-н сургалтын 
төлөвлөгөө 

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд 
ажилтнууддаа ХАБЭА-н сургалт  

Байгаа Байхгүй Өгсөн Өгөөгүй 

1 Ажил олгогч 67.6 32.4 70.2 29.8 

2 Ажилтан 75.6 24.4 84.2 15.8 

Үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэл, тэдгээртэй адилтгах 

эрсдэлтэй ажлын байранд зөвхөн зохих сургалтад хамрагдаж, дадлага хийж, 

шалгалтад тэнцсэн иргэнийг ажиллуулна. Ажил олгогч нь ХАБЭА-н талаарх сургалтыг 

жилд хоёроос доошгүй удаа зохион байгуулж, нийт ажилтныг хамруулан, шалгалт авч  

байх үүрэгтэй байдаг боловч эрсдэлтэй ажлын байранд ажиллаж байгаа ажилтны 

сургалт бусад төрлийн сургалттай харьцуулахад хангалтгүй хийгдэж байна. 

Зураг 25. Сүүлийн 12 сарын хугацаанд өгсөн ХАБЭА-н сургалтын төрөл /АО/ 

          Хэмжих нэгж: Хувь   

 
Ажиллагчдад ХАБЭА-н мэдлэг, мэдээлэл олгох үүрэгтэй ажил олгогч, ХАБЭА-

н асуудал хариуцсан ажилтны сургалт явуулах өөрийн мэдлэг, нөөц боломжийг авч 

үзвэл сургалт зохион байгуулахтай холбоотой дүрэм, журам, стандартын мэдлэг, 

сургалтын өрөө, тоног төхөөрөмжийн нөөц боломж хангалтгүй байна. (Зураг 26) 

Зураг 26. ХАБЭА-н болон мэргэжлийн сургалт /АО/     

Хэмжих нэгж: Хувь 

   

ХАБЭА-н сургалтын хөтөлбөр, шалгалт авах журмыг хөдөлмөрийн асуудал 

эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн батална гэж хуульд өөрчлөлт оруулснаар сургалтын 

хөтөлбөрийн агуулга, сургалтын чанарт тавих хяналтыг бий болгосон. Ажил олгогчоос 

өгч байгаа сургалтын чанар, үр өгөөжтэй байдалд ажиллагчид хангалттай сайн, сэтгэл 

хангалуун байна. 

84.2

71.3

51.1

83.5

60.6

Нийт ажилтны ХАБЭА-н сургалт хийсэн

ХАБЭА-н ажилтныг мэргэшүүлэх сургалтад 
хамруулсан 

Эрсдэлтэй ажлын байранд ажиллаж байгаа 
иргэн, ажилтны сургалт хийсэн 

Шинээр ажилд орж байгаа иргэний сургалт 
хийсэн

Өөр ажилд шилжин орж байгаа иргэн, ажилтны 
сургалт хийсэн

54.9

72.6

48.0

59.6

Сургалтын өрөө болон тоног төхөөрөмжтэй

Удирдлага (ажил олгогч, захирал) нь ХАБЭА-н 
сургалтад хамрагдаж байсан

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

МУ-ын ХАБЭА-н сургалтын стандарт 
/MNS4969:2000/-тай танилцсан 



39 
 

Зураг 27. ААНБ-аас хийдэг ХАБЭА-н сургалтын чанар, үр өгөөж /А/ 

              Хэмжих нэгж: Хувь    

          
  

Ажил олгогч буюу ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтнаас ажиллагчдын 
аюулгүй ажиллагааг хангаж, урьдчилан сэргийлэх өдөр тутмын зааварчилгаануудыг 
өгдөг эсэхийг тодрууллаа. 

Зураг 28. Ажилтнуудад өгдөг ХАБЭА-н зааварчилгаанууд /А/ 
                                                                                                                               Хэмжих нэгж: Хувь

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.0

91.7

91.6

Миний мэдлэг, туршлагад тохирсон энгийн, 
ойлгомжтой 

Миний ажил үүргийн онцлогт нийцсэн 
хэрэгцээтэй мэдлэг, мэдээлэл өгдөг

Ажилдаа шууд хэрэгжүүлэхүйц практик үр 
өгөөжтэй 

35.3

82.4

2.6

82.5

86.1

91.4

91.2

2.1

9.0

11.1

11.7

9.0

6.5

7.0

62.6

8.6

86.3

5.8

4.9

2.1

1.8

Бусад

ХАБЭА-н ээлжит бус давтан зааварчилгаа /Осол, аваар, 
аюул, эрсдэлийн  дараах/

ХАБЭА-н ээлжит бус давтан зааварчилгаа /Амралттай 
байгаад ирэх, ажлын байр шилжих, ТТ өөрчлөгдөх/

ХАБЭА-н ээлжит давтан зааварчилгаа

ХАБЭА-н өдөр тутам давтан зааварчилгаа

Ажлын байран дахь анхан шатны ХАБЭА-н 
зааварчилгаа  

ХАБЭА-н урьдчилсан зааварчилгаа 

Хангалттай Хангалттай бус Өгөгддөггүй
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БҮЛЭГ 5. ХАБЭА-Н ТУХАЙ ХУУЛИЙН     

ХЭРЭГЖИЛТ 
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Энэ бүлэгт ААНБ-ын ажлын орчин нь ХАБЭА-н стандарт, аюулгүй ажиллагааны 

шаардлага хангасан эсэх, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц 

хордлого, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ХАБЭА, урьдчилан сэргийлэх эрүүл 

мэндийн үзлэг болон ажил олгогч, ажилтны байгууллага дээрх хуулийн хэрэгжилтийг 

үнэлсэн байдал зэрэг хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой асуудлыг тодрууллаа. 

5.1. ААНБ-ын ажлын орчин ХАБЭА-н стандарт, шаардлага 

  

 Ажлын байрны нөхцөлийг үзвэл ажиллагчдын 77.4 хувь нь хэвийн, 19.7 хувь нь 

хэвийн бус, 2.9 хувь нь ажлын байрны нөхцөлөө ямар ангилалд орохыг сайн мэдэхгүй 

байна гэж хариулжээ. Салбараар харьцуулж харвал цахилгаан, хий, уур, 

агааржуулалтын салбарын ажиллагчдын 45.8 хувь нь хэвийн бус нөхцөлд ажилладаг 

гэж хариулсан нь  бусад салбарын ажиллагчдаас өндөр байна.  

 Зураг 29. Ажиллагчдын ажлын байрны нөхцөл, ЭЗҮА-ны салбараар /А/ 

                                                                                         Хэмжих нэгж: Хувь     

              

 Судалгаанд хамрагдсан хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа ажиллагчдаас 

хортой нөхцөлд 32.9 хувь, хүнд нөхцөлд 51.4 хувь, халуун нөхцөлд 14.9 хувь, газар 

доор 0.8 хувь нь тус тус ажиллаж байна. Энэхүү ажлын орчин нөхцөлийг салбар тус 

бүрээр харьцуулж харвал хоёр хүн тутмын нэг нь хүнд нөхцөлд ажилладаг гэжээ. 

Боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт ажиллагчид бусдаасаа илүү хортой болон 

халуун нөхцөлд ажилладаг нь харагдаж байна. 

Зураг 30. Хэвийн бус ажлын байрны нөхцөлд ажилладаг ажиллагчид, ЭЗҮА-ны салбараар /А/    

                                                                                                     Хэмжих нэгж: Хувь 

 
Хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа ажиллагчдад олгодог нэмэгдэл, 

хөнгөлөлтөөс хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүнийг ААНБ-ын 45.1 хувь нь 

өгдөг,  27.6 хувь нь “Хөнгөлөлт байхгүй” гэж хариулсан байна. 

 

 

78.7
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Боловсруулах үйлдвэрлэл Цахилгаан, хий, уур, 
агааржуулалт

Барилга

Хэвийн

Хэвийн бус

Мэдэхгүй
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27.2 31.5
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20.2 16.2
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Боловсруулах 
үйлдвэрлэл

Цахилгаан, хий, уур, 
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Хортой

Хүнд

Халуун

Газар доор
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Зураг 31. Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа ажиллагчдын эдэлдэг хөнгөлөлт /А/ 

          Хэмжих нэгж: Хувь    

 
  

 Ажиллагчдын ажлын байран дээр эзэмшдэг тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

байдлын хэрэгжилтийг ажилтнаас тодруулахад:  

✓ Аюулгүй ажиллагааны заавар 97.5 хувь 

✓ Техникийн паспорт 89.0 хувь 

✓ Баталгаажилт хийгдсэн өргөх, зөөх механизм 92.6 хувь 

✓ Баталгаажилт хийгдсэн даралтад сав, шугам хоолой 92.8 хувь  

✓ Хаалт хамгаалалт 95.6 хувь 

✓ Газардуулга 95.1 хувь 

✓ Анхааруулах тэмдэг, дохио, санамж 94.8 хувь 

✓ Ашиглалтын шаардлага хангалт 97.5 хувь тус тус хангагдсан гэж үзсэн байна. 

Зураг 32. Ажиллагчдын эзэмшиж буй тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал /А/ 

                  Хэмжих нэгж: Хувь    

         

ХАБЭА-н шаардлагыг хууль тогтоомжоор тогтоох бөгөөд хөдөлмөрлөх үйл 

ажиллагааны явцад хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтны амь нас, эрүүл мэндийг 

хамгаалахад чиглэгдсэн, нэгдмэл байна5 хэмээх заалтын хэрэгжилтийг ажил 

олгогчоос ХАБЭА-н стандарт, аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан байдал тус 

бүрээр асуув.  

Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчоос машин механизм, тоног төхөөрөмжтэй 

холбоотой дээрх стандарт, шаардлагын хэрэгжилтийг тодруулав.  

                                                           
5 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, 2008 он, 6 дугаар зүйл 
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15.1
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Хөнгөлөлт байхгүй

Хорогдуулсан цагтай

Нэмэлт тэжээл, витамин

Сувилал, амралтад явуулдаг

Нэмэгдэл амралттай

Аюулгүйн хэрэгсэл

Нэмэгдэл олгодог

Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн
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Техникийн паспорттой 

Баталгаажилт хийгдсэн өргөх,зөөх …

Баталгаажилт хийгдсэн даралтад сав, …

Анхааруулах тэмдэг, дохио, санамжтай

Газардуулгатай 

Хаалт хамгаалалтттай

Аюулгүй ажиллагааны заавартай 

Ашиглалтын шаардлага хангасан 
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Зураг 33. Машин механизм, тоног төхөөрөмжид тавих шаардлага /АО/ 
                             Хэмжих нэгж: Хувь  

             

 Химийн бодисын хэрэглээ, хадгалалт хамгаалалтын журамтай байх хуулийн 

заалтын хэрэгжилт боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт хамгийн сайн буюу 89.2 

хувь, цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын салбарт 88.2 хувь, барилгын салбарт 

68.1 хувьтай байна. 

 

Зураг 34. Химийн бодисын хэрэглээ,  хадгалалт хамгаалалтын журам, ЭЗҮА-ны салбараар /АО/ 

                                                                                                                                           Хэмжих нэгж: Хувь    

 
ХАБЭА-н тухай хуулийн 13 дугаар зүйл, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль 

болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилт судалгаанд хамрагдсан ААНБ-

ын ажил олгогч, ажиллагчдын хүрээнд ямар түвшинд байгааг тодруулсан. 

ХАБЭА-н тухай хуулийн 13 дугаар зүйл, заалтын хэрэгжилтийг ажил олгогч 

болон ажилтны хувьд хангагдсан гэж үзэж буй түвшин ойролцоо байна. Дэлгэрэнгүйг 

доорх хүснэгтээс харна уу. 

Хүснэгт 10. Галын аюулгүй байдлын стандарт, шаардлага, ЭЗҮА-ны салбараар 

                                                                                                                                            Хэмжих нэгж: Хувь         

№ 
  

Үзүүлэлт 
  

Галын дохиолол болон 
гал унтраах тусгай 

тоноглол, гарц, орцын 
зураглалыг гал гарч 

болзошгүй ажлын байр 
бүрд байрлуулсан 

Галын дохиолол болон 
гал унтраах тусгай 

тоноглол зэрэг тогтмол  
ажиллагаатай 

байлгадаг 

Ажилтнуудыг галын 
тоноглолыг ашиглаж 

сургах сургалт хийсэн 

Ажил олгогч Ажилтан Ажил олгогч Ажилтан Ажил олгогч Ажилтан 

1 Боловсруулах 
үйлдвэрлэл 

88.0 93.4 91.9 91.3 73.9 73.0 

2 Цахилгаан, хий, 
уур, агааржуулалт 

96.3 94.2 81.3 89.2 90.1 87.1 

3 Барилга 92.1 91.0 90.1 89.4 74.3 75.6 

Нийт 90.9 92.4 90.2 90.2 75.0 75.8 

72.7

92.0

94.4

Суурилуулах, их засварын дараа ашиглалтад 
оруулахдаа мэргэлийн хяналтын байгууллагаар 

хянуулж зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан 

Ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийх үед мөрдөх 
ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны заавар, техникийн 

бичиг баримт /паспорт/-тай 

Бүтэц, хийц, хөдөлгөөнт хэсэг, удирдлага, дохиоллын 
систем, бүрдэл хэсэг (ажлын байр, гарц, шат, хашлага, 

хамгаалах хэрэгсэл) нь аюулгүй ажиллагааны 
шаардлагыг хангасан 

89.2 88.2

68.1

10.8 11.8

31.9

Боловсруулах үйлдвэрлэл Цахилгаан, хий, уур, 
агааржуулалт

Барилга

Тийм

Үгүй
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Судалгаанд хамрагдсан нийт ААНБ-аас цэвэрлэгээ, ариутгалын заавартай 73.0 

хувь, цэвэрлэгээ ариутгалыг шалгасан бүртгэлтэй нь 45.8 хувийг эзэлж байна. Үүнийг 

салбар тус бүрээр тодрууллаа. /Зураг 35/ 

Зураг 35. ААНБ-ын цэвэрлэгээ, ариутгал, ЭЗҮА-ны салбараар /АО/ 
                                                    Хэмжих нэгж: Хувь  

 

5.2. Ажилтны ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл 

ХАБЭА-н тухай хуулийн дээрх заалтуудын хэрэгжилтийг ААНБ хэрхэн хангаж 

байгаа эсэхийг тодруулахад ажил үүргийн онцлогт нийцсэн ажлын тусгай хувцас, 

хамгаалах хэрэгслийн нэр, төрөл, эдэлгээний хугацаа бүхий нэгдсэн жагсаалт баталж 

мөрдүүлэхэд судалгаанд хамрагдсан салбарууд 80-аас дээш хувь нь  мөрдөж 

ажиллаж байгаа боловч ажлын тусгай хувцсанд чанарын баталгаа гаргуулж ажиллаж 

буй хувь хангалтгүй байна. Салбар тус бүрээр зураг 36-д үзүүлэв. 

Зураг 36. Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл, ЭЗҮА-ны салбараар /АО/ 

                                                                                                                                          Хэмжих нэгж: Хувь       

   
 ААНБ-аас олгож байгаа дээрх тусгай хувцасны эдэлгээ даах чанар, улиралд 

хэдэн удаа олгодог, ажилтанд томдох багадах зэрэг ажилтны хэрэгцээ, шаардлагыг 

бүрэн хангаж байгаа эсэхийг ажиллагчдаас тодруулж зураг 37-т үзүүлэв. 

Зураг 37. Байгууллагаас олгодог  тусгай хувцасны чанар /А/ 
                                                                                                                              Хэмжих нэгж: Хувь        
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47.5
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5.3. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлого 

 ААНБ дээр сүүлийн хоёр жилд үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан 

өвчин, хурц хордлого гарсан эсэх, хохирлыг нөхөн төлдөг эсвэл нуун дарагдуулдаг 

байдлыг ажил олгогч болон ажилтны байр сууринаас тодруулахад ажил олгогчдын 9.4 

хувь нь ААНБ-д сүүлийн хоёр жилд ҮО, МШӨ, ХХ гарсан, 10.6 хувь нь тухайн гарсан 

хохирлыг нөхөн төлдөггүй, 1.3 хувь нуун дарагдуулж байсан гэж хариулжээ. /Хүснэгт 

11/ 

Хүснэгт 11. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлого 

Хэмжих нэгж: Хувь     

№ Үзүүлэлт 
Ажил олгогч Ажилтан 

Тийм Үгүй Тийм Үгүй Мэдэхгүй 

1 Сүүлийн 2 жилд ҮО, МШӨ, ХХ гарсан эсэх 9.4 90.6 9.5 79.4 11.2 

2 Гарсан хохирлыг нөхөн төлдөг эсэх 89.4 10.6 72.6 10.7 16.7 

3 Гарсан хохирлыг нуун дарагдуулдаг эсэх 1.3 98.7 1.1 82.3 16.5 

ААНБ дээр сүүлийн хоёр жилд гарсан ҮО, МШӨ, ХХ хэдэн удаа гарсныг ажил 

олгогч болон ажилтны зүгээс авч үзвэл ажил олгогчдын 73.3 хувь нь нэг удаа, 24.8 

хувь нь 2-3 удаа, 1.9 хувь нь 4 ба түүнээс олон удаа гарсан гэж хариулсан байна. 

/Зураг 38/ 

 

Зураг 38. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд ҮО, ХХ, МШӨ гарсан тохиолдол 
Хэмжих нэгж: Хувь      

 
Харин ажиллагчдаас тухайн байгууллагад ажиллах хугацаандаа ажил үүргээ 

гүйцэтгэхтэй холбоотой ямар нэгэн осол гэмтэлд өртөж байсан эсэхийг тодруулж, 

ажилладаг салбар тус бүрээр авч үзэхэд салбар бүрд судалгаанд хамрагдсан нийт 

ажиллагчдын 4.6 хувь нь ямар нэг осол, гэмтэлд өртөж байсан гэж хариулжээ. 

 

Зураг 39. Ажил үүргээ гүйцэтгэх үед осол гэмтэлд өртдөг байдал, ЭЗҮА-ны салбараар /А/ 

Хэмжих нэгж: Хувь    
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удаа

Ажил олгогч

Ажилтан

4.6 4.7 4.6

95.4 95.3 95.4

Боловсруулах 
үйлдвэрлэл

Цахилгаан, хий, уур, 
агааржуулалт

Барилга

Тийм

Үгүй



46 
 

            Ямар нэгэн байдлаар осол, гэмтэлд өртөж байсан ажиллагчдын 26.0 хувийг 

хүнд бэртэл, 74.0 хувийг хөнгөн бэртэл эзэлж байна. Салбар тус бүрээр үзвэл, 

 

Зураг 40. Осол гэмтлийн төрөл, ЭЗҮА-ны салбараар /А/ 
                    Хэмжих нэгж: Хувь   

 
  

Ажиллах хугацаандаа ажил үүргээ гүйцэтгэхтэй холбоотой ямар нэгэн осол 

гэмтэлд өртөж  байсан ажиллагчдаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан тохиолдлыг 

тодруулж, салбар тус бүрээр авч үзвэл барилга болон цахилгаан, хий, уур, 

агааржуулалтын салбарт хоёр хүн тутмын нэг нь, боловсруулах үйлдвэрлэлийн 

салбарын гурван хүн тутмын нэг нь хөдөлмөрийн чадвараа түр алдаж цөөнгүй 

тохиолдолд бүр тахир дутуу болдог байна. Ялангуяа цахилгаан, хий, уур, 

агааржуулалтын салбарын 6.0 хувь нь хөдөлмөрийн чадвараа алдаж тахир дутуу 

болсон байна. 

   

Зураг 41. Хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ажилтан, ЭЗҮА-ны салбараар /А/ 
Хэмжих нэгж: Хувь   

 
 Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ын 37.6 хувь нь ҮО, ХХ-ыг бүртгэх орон тооны 

бус байнгын комисс байгуулсан, комиссын гишүүдээ сургалтад хамруулсан нь 59.1 

хувьтай байна. ААНБ-ын 44.1 хувь нь ҮО, ХХ-ын судалгаа болон бүртгэлтэй, 

судалгаандаа үндэслэн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, хор хохирлыг арилгах арга 

хэмжээ авдаг байна. 

 

Зураг 42. ҮО, ХХ-ын үед авах арга хэмжээ /АО/ 
                         Хэмжих нэгж: Хувь  

  
Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ын 86.0 хувьд нь ажиллагчид МШӨ-д өртөж 

байгаагүй, харин өртөж байсан ажиллагчдаа илаарьшуулах талаар тодорхой ажил 

20.6 25.2
30.5

79.4 74.8
69.5

Боловсруулах 
үйлдвэрлэл

Цахилгаан, хий, уур, 
агааржуулалт

Барилга

Хүнд

Хөнгөн

31.4
44.0 44.7

1.2 6.0 1.4

67.4
50.0 54.0

Боловсруулах 
үйлдвэрлэл

Цахилгаан, хий, уур, 
агааржуулалт

Барилга

Түр алдсан

Тахир дутуу болсон

Хөдөлмөрийн чадвараа алдаагүй

90.8

44.1

59.1

37.6

Судалгаанд үндэслэн урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ, хор хохирлыг арилгах арга хэмжээ авдаг

ҮО, ХХ-ын судалгаа болон бүртгэлтэй

Комиссын гишүүдийг ҮО-ыг судлах сургалтанд 
хамруулсан

Орон тооны бус байнгын комисс байгуулсан
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хийсэн ААНБ 11.5 хувь, ямар ч ажил хийгээгүй ААНБ 2.4 хувийг эзэлж байна. Нийт 

ААНБ-ын 52.7 хувь нь ажиллагчдаа МШӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх тодорхой ажил 

хийсэн байгааг салбар тус бүрээр харвал, 

Зураг 43. МШӨ-өөс сэргийлэх ажил хийсэн ААНБ, ЭЗҮА-ны салбараар /АО/ 

         Хэмжих нэгж: Хувь   
 

 
 

МШӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ажиллагчдыг эмнэлгийн үзлэгт 

тогтмол хамруулах, сувилал рашаанд амраах, эм бэлдмэлээр хангах, ажлын байран 

дээрээ эрүүлжүүлэх танхим нээх олон ажлуудыг хийж, хэрэгжүүлдэг байна. 

Хүснэгт 12. ААНБ-ууд  ажиллагчдыг МШӨ-өөс урьдчилан сэргийлэхээр хийсэн ажил 

Хэмжих нэгж: Тоо  

 

 

 

 

 

 

5.4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ХАБЭА-н нөхцөл 

 

 Судалгаанд хамрагдсан ААНБ-ын 41.6 хувьд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 

ажилладаг, ажил олгогчийн зүгээс тухайн иргэнд тохирсон ажлын байрны нөхцөл 93.9 

хувь хангагдсан гэж үзэж байхад ажилтны 76.0 хувь л хангагдсан гэж үзсэн байна. 

Хүснэгт 13. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ХАБЭА 
Хэмжих нэгж: Хувь   

№ Үзүүлэлт 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэн 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд 
тохирсон ажлын байрны нөхцөл 

Ажилладаг   Ажилладаггүй Хангагдсан Хангагдаагүй Мэдэхгүй 

1 Ажил олгогч          41.6 58.4 93.9 6.1 0.0 

2 Ажилтан 30.7 69.3 76.0 5.8 18.2 

        

 

 

51.3

68.6

52.0

Боловсруулах үйлдвэрлэл

Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт

Барилга

№ 
МШӨ-өөс урьдчилан сэргийлж хийсэн 

ажил 
Тоо 

1 Эрүүл мэнд 149 

2 Хоол хүнс 99 

3 Сургалт 62 

4 Хамгаалах хэрэгсэл, Хувцас 51 

5 Ажлын орчныг сайжруулсан 30 

6 Удирдлага 13 

7 Дасгал хөдөлгөөн 8 

  Нийт  418 
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5.5. Эрүүл мэндийн үзлэг 

 
Судалгаанд хамрагдсан барилгын салбар 74.2 хувь, цахилгаан, хий, уур, 

агааржуулалтыг салбар 93.6 хувь, боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбар 78.2 хувь 

ажилтнуудаа үйлдвэрлэл, ажил, үйлчилгээтэй холбоотой, зайлшгүй шаардлагатай 

эрүүл мэндийн урьдчилсан болон хугацаат үзлэгт хамруулсан байна. Үүнийг ажил 

олгогч болон ажилтны байр сууринаас авч үзвэл, 

Хүснэгт 14. Эрүүл мэндийн үзлэг 
                                                                                                                                Хэмжих нэгж: Хувь   

№ Үзүүлэлт 
Үзлэгт 

хамрагдсан 
хувь 

Нэг жилд хамруулдаг эрүүл мэндийн үзлэгийн тоо 

1 удаа 2 удаа 2-оос дээш 
Хязгаарлалт 

байхгүй 

1 Ажил олгогч 76.7 73.5 23.1 2.7 0.8 

2 Ажилтан 81.6 65.1 26.3 6.5 2.1 

                   

 Эрүүл мэндийн урьдчилсан болон хугацаат үзлэгт хамрагдсан ажиллагчдын 

дийлэнх хувь нь жилд нэг удаа хамрагддаг байна. Үзлэгийн дүнг үндэслэн 

ажилтнуудыг эмчлэх, эрүүлжүүлэх болон бусад арга хэмжээг авч ажилласан ААНБ-ыг 

салбар тус бүрээр тодруулвал,  

Зураг 44. Үзлэгийн дүнг үндэслэн ажилтнуудаа эмчлэх, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авч 
ажилладаг  ААНБ, ЭЗҮА-ны салбараар /АО/ 

      Хэмжих нэгж: Хувь   

 
 

5.6. ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилтийн үнэлгээ 

 ХАБЭА-н тухай хуулийн мэдлэгтэй буюу дундаас дээш мэднэ гэж хариулсан 

ажил олгогч, ажилтнаас хуулийн хэрэгжилт үндэсний хэмжээнд, тухайн байгууллага 

дээр ямар түвшинд байгаа тухай үнэлүүлсэн болно. Ингэхдээ маш сайн бол 1 оноо, 

маш муу бол 5 оноо өгөх зарчмаар 1-5 оноог харгалзуулж өгсөн. Ажил олгогч, ажилтан 

аль аль нь ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилтийг байгууллага дээр хамгийн сайн гэж 

үнэлсэн байна. 

Хүснэгт 15. ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилтийн үнэлгээ  

     Хэмжих нэгж: /1-5 онооны дунджаар/ 

№ Үзүүлэлт 
Ажил 

олгогч 
Ажилтан 

1 Үндэсний хэмжээнд ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилт 2.67 2.47 

2 Ажилтан бүрд ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилт 2.22 2.17 

3 Байгууллага дээрх ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилт 2.05 1.90 

4 
ХАБЭА-н тухай хуулийн талаарх мэдээллээр хангагдсан 

байдал 
2.25 2.14 

79.4

70.6

83.6

Боловсруулах үйлдвэрлэл

Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт

Барилга
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 ХАБЭА-н тухай хуулийн мэдлэгтэй гэж хариулсан ажил олгогч, ажилтнаас 

хуулийн бүлэг, заалт тус бүрээр хэрэгжилтийг сайн гэж үзвэл 1 оноо, маш муу бол 7 

оноо хүртэл өгөх зарчмаар эрэмбэлүүлж үнэлгээ өгсөн. Үнэлгээний үр дүнгээр ажил 

олгогч, ажилтан аль аль нь хуулийн 3-р бүлэг буюу хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр 

хангуулах иргэн, ажилтны, эрх үүргийн хэрэгжилт хамгийн сайн, 8 дугаар бүлэг буюу 

хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага сайн хэрэгждэггүй гэж хамгийн 

тааруу үнэлгээ өгсөн байна.  

Хүснэгт 16. ХАБЭА-н тухай хуулийн бүлэг, заалт тус бүрээр байгууллага дээрх хэрэгжилт  

      Хэмжих нэгж: /1-7 онооны эрэмбээр/ 

№ Үзүүлэлт 
Ажил 

олгогч 
Ажилтан 

1 ХАБЭА-н шаардлага, стандарт 2.88 2.98 

2 Ажил олгогч, ажилтны эрх үүрэг  2.58 2.86 

3 ХАБЭА-н арга хэмжээний санхүүжилт  3.85 4.29 

4 ААНБ-ын ХАБЭА-н асуудал хариуцсан бүтэц, зохион 

байгуулалт  

3.98 4.04 

5 ҮО, МШӨ, ХХ тэдгээрийг судалж, бүртгэх, арга хэмжээ  4.60 4.22 

6 ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд тавих 

хяналт  

4.48 4.32 

7 ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх 
хариуцлага  

5.63 5.28 

ААНБ-аас зохион байгуулж буй ХАБЭА-тай холбоотой есөн үйл ажиллагааг 

ажиллагчдын 65-аас дээш хувь нь хангалттай сайн гэж хариулсан байна. Жишээ нь: 

Ажлын байрны аюулыг илрүүлж, эрсдэлийг үнэлэх, хяналт тогтоохдоо манай 

байгууллага хангалттай сайн гэж судалгаанд хамрагдсан ажиллагчдын 72.1 хувь нь 

хариулсан бол 23.4 хувь нь дунд зэрэг, 4.6 хувь нь хангалтгүй гэж үзжээ. 

Зураг 45. Ажилтан байгууллагынхаа ХАБЭА-н үйл ажиллагааг үнэлсэн байдал 

                                                                                                                               Хэмжих нэгж: Хувь
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6.5

4.6

7.2

6.0

6.8

3.8
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ХАБЭА-н ажилтан болон зөвлөлийн ажлын 
тайлагнал

ХАБЭА-н бодлогын ил тод байдал, танилцуулага

Ажлын байрны аюулыг илрүүлж, эрсдлийг үнэлэх, 
хяналт тогтоох 

ХАБЭА-н аюул, эрсдлийг бууруулах чиглэлийн 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэлт

ХАБЭА-н сургалтын үр ашигтай байдал

ХАБЭА-н чиглэлээр өдөр тутмын хяналт, 
сайжруулалтын арга хэмжээ 

Онцгой байдал үүсэхэд бэлэн байдлыг хангах, үр 
нөлөөтэй хариу арга хэмжээ 

ХАБЭА-н дотоод хяналт /аудит/-ын ажлууд 

ХАБЭА-н тухай хуулийн зүйл заалтууд практикт 
нийцэх байдал

Хангалттай сайн Дунд зэрэг Хангалтгүй
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Судалгаанд хамрагдсан ажиллагчдаас байгууллага дээрх ХАБЭА-н ажлыг 

сайжруулахын тулд ажил олгогч болон ажилтны зүгээс хийж,  хэрэгжүүлэх зайлшгүй 

шаардлагатай ажлын саналыг нээлттэй асуулгын аргаар авсан болно.  

Хүснэгт 17. ХАБЭА-н асуудлыг сайжруулахын тулд хийж, хэрэгжүүлэх  санал /А/ 

     Хэмжих нэгж: Тоо 

№ 
 

ХАБЭА-г сайжруулахын тулд хийх шаардлагатай ажлын санал  
 

Саналын тоо 

1 Сургалттай холбоотой 132 

2 Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл 94 

3 ХАБЭА-н ажилтантай холбоотой  76 

4 Зааварчилгаа 46 

5 Санхүүжилт, хангамж 42 

6 ХАБЭА-тай холбоотой хууль, тогтоомж 37 

7 Мэдээ, мэдээлэл 33 

8 Бүтэц зохион байгуулалт 23 

9 Ажлын орчин 21 

10 Стандарт, шаардлага 17 

11 Хяналт, хэрэгжүүлэлт 16 

12 Эрүүл мэнд 16 

13 Эрсдэлийн үнэлгээ 10 

14 Удирдлагын зохион байгуулалт 9 

15 Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ 8 

16 Хортой нөхцөл 6 

17 Хувь хүний хандлага, сэтгэл 6 

  Нийт 992 

 

ХАБЭА-н болон мэргэжлийн сургалтын давтамжийг ойртуулан, ажилтан бүрийг 

хамруулдаг байх, мэргэжлийн багш зааж, мэргэжил бүрд тохирсон байдлаар ажлын 

байран дээрх сургалтыг хийх хэрэгтэй. Түүнчлэн зөвхөн ХАБЭА-д хамааралтай 

сургалт биш, хувь хүний зохион байгуулалт, ажлыг чанарын түвшинд аюулгүй 

гүйцэтгэх сэтгэлгээг төрүүлэх хосолсон сургалт зохион байгуулвал илүү үр дүнтэй 

гэжээ. ХАБЭА-н ажилтан ажилдаа сэтгэлээсээ хандан, хүн бүрд тогтмол зааварчилгаа 

өгч, хариуцлагатай ажилладаг байх, байгууллагын удирдлагаас эрсдэл ихтэй ажлын 

байранд ажилладаг ажилтан бүрд чанартай, эдэлгээ сайн ажлын тусгай хувцас, 

хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангадаг байх, байгууллага дээрээ ХАБЭА-г 

хэрэгжүүлэхэд хангалттай хөрөнгийг төсөвт суулгаж өгвөл зохистой гэсэн саналууд 

хэлсэн байна.  
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ДҮГНЭЛТ 

 

“ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилт”-ийн судалгааг Монгол улсын хэмжээнд үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа барилга, боловсруулах үйлдвэрлэл болон цахилгаан, хий, 

уур, агааржуулалтын хангамжийн салбарын аж ахуйн нэгжүүдийг түүвэрлэн, 

судаллаа. 

ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдлаар барилгын салбарт 74.4 хувь, 

боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарт 70.4 хувь, цахилгаан, хий, уур, 

агааржуулалтын хангамжийн салбарт 74.2 хувьтай тус тус хэрэгждэг гэжээ. 

ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилтээс ХАБЭА-н ажилтны чиг үүрэгтэй 

холбоотой зүйл, заалт нь боловсруулах үйлдвэрийн ААНБ-д нөгөө хоёр салбараас 

доогуур (68.4%) байна. Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэсэн 

ААНБ 48.3 хувь, эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн ААНБ 63.4 хувь байна. Үүнээс барилгын 

салбарын ААНБ-ын 40.2 хувь нь ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ,  

боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын ААНБ-ын 54.4 хувь нь эрсдэлийн үнэлгээ 

хийлгэсэн байна.  

ААНБ-д ХАБЭА-н сургалтын төлөвлөгөө байгаа хэдий ч зарим ААНБ-д 

сургалтын өрөө, тоног төхөөрөмж байхгүй, хуулийн хэрэгжилт 55.3 хувьтай байна. ҮО, 

МШӨ, ХХ, тэдгээрийг судалж бүртгэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд ҮО, ХХ-ыг 

судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комисс байгуулсан ААНБ боловсруулах 

үйлдвэрлэлийн салбарт 35.9 хувь, барилгын салбарт ААНБ 37.3 хувьтай байна.  

ХАБЭА-н дотоод хяналтын журамтай ч дотоод хяналтын нэгж байхгүй ААНБ цөөнгүй, 

хуулийн хэрэгжилтийн түвшин 46.4 хувь байна. 

Судалгаанд хамрагдсан ажил олгогчдын 42.0 хувь нь буюу таван байгууллагын 

хоёр нь л ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтантай, 58.0 хувь нь уг асуудлыг удирдах 

албан тушаалтан болон бусад албан тушаалын хүмүүс хавсран хариуцаж байна. Мөн 

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтантай ААНБ-ын тоо хөдөө орон нутагт байршилтай 

ААНБ-ын хувьд бүр цөөхөн болж байна.  

Хөдөлмөрийн сайдын 2015 оны “ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах, орон тооны 

ажилтан ажиллуулах норматив батлах тухай” 114 дугаар тушаалд “Үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээ явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага 50-аас 100 хүртэл ажилтантай 

тохиолдолд нэг ба түүнээс дээш орон тооны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн ажилтантай байна” гэж заасан байдаг. Гэтэл эдгээр салбарын 50-149 хүртэлх 

ажилтантай ААНБ-ын 13.0 хувь нь ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан байхгүй 

байна.  

ААНБ-ын ажиллагчид ХАБЭА-н хууль болон түүнтэй холбоотой мэдээллийг 

хамгийн түрүүнд  ажил олгогч болон байгууллагын мэдээллийн самбараас хүлээн 

авдаг. 

Ажиллагчид ХАБЭА-н тухай хууль дүрэмд стандарт, тавигдах шаардлагыг 

мэддэг ч хувь хүний эмх цэгцгүй, хайхрамжгүй байдлаас болж ҮО, МШӨ-д өртөх 

эрсдэлтэй байдаг гэж судалгаанд хамрагдсан ажил олгогч болон ажиллагчид 
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хариулжээ. Ажиллагчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг техникийн болон зохион 

байгуулалтын арга хэмжээгээр дамжуулж эрсдэлийг эхний шатанд байхгү болгох 

төдийгүй хөдөлмөр хамгааллын багаж хэрэгслийг зайлшгүй хэрэглэж хэвших хэрэгтэй 

байна. Ялангуяа бэртэж, гэмтэхээс сэргийлсэн аюулгүй ажиллагааг хангахад 

зайлшгүй хэрэглэх ёстой хүчдэл хэмжигч, резинэн дэвсгэр, дөрөө, нуруу болон 

доргилтоос хамгаалах бүсний хангамж нь бусад хамгаалах хэрэгслээс хангалтгүй 

байна. 

Ажил олгогчоос ажилтанд тогтмол өгч байгаа аюулгүй ажиллагааны 

зааварчилгаануудаас амралттай байгаад ирэх, ажлын байр шилжих, тоног төхөөрөмж 

өөрчлөгдөх үед өгөх ХАБЭА-н ээлжит бус давтан зааварчилгаа хангалтгүй хэрэгжиж 

байна.  

Байгууллага дээрх ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилтийг үнэлэхэд ажил олгогч, 

ажилтны эрх үүрэг хамгийн сайн, хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага 

хамгийн муу хэрэгжилттэй байдаг гэж хариулсан нь хариуцлагын тогтолцоо чухал 

байгааг харуулж байна. 
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ЗӨВЛӨМЖ 

ХАБЭА-н хэрэгжилтийн судалгааг анх удаа хийж байгаа учраас хуулийн 

өөрчлөлт нь хуулийн хэрэгжилт болон хувь хүмүүсийн хуулийн талаарх мэдлэгт 

хэрхэн нөлөөлж байгааг харьцуулах тоон мэдээлэл дутмаг байсан. Иймд ХАБЭА-н 

тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах, үнэлэхийн тулд тогтмол 

хугацаанд судалгааг давтан хийх шаардлагатай юм.  

Судалгааны үр дүнд дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.  

✓ ААНБ-д ХАБЭА-н хуулийн хэрэгжилт, холбогдох стандартууд хэр хэрэгжиж байгаа 

тухай уг судалгааг зөвхөн асуулгын хуудас болон ажиглалтын аргаар хийлээ. 

Гэхдээ судалгааны үр дүнг илүү бодитой, үнэн зөв гаргахын тулд тухайн ААНБ-д 

ХАБЭА-н тухай холбогдох баримт бичиг нь бүрэн байгаа эсэх, тоног төхөөрөмж бүр 

дээр анхааруулах зааварчилгааг байрлуулсан эсэх, өглөө бүр ажиллагчдад 

ХАБЭА-н зааварчилгааг өгдөг дэвтэрт танилцсан гарын үсэг зурсан эсэх, мөн 

ажиллагчдыг ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр хангасан байгаа эсэхийг 

газар дээр үзэж судлан хэрэгжилтийг бодитой үнэлэх; 

  

✓ Судалгааны байгууллага нь хяналт, шалгалт хийх эрхгүй тул зарим ААНБ судалгаа 

өгөхөөс татгалзаж, судалгаа өгсөн ч ажлын байранд нэвтрэхийг зөвшөөрөөгүй. 

Иймд ХАБЭА-н талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих төрийн захиргааны 

хяналтыг мэргэжлийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагчийн эрх олгосон 

хөдөлмөрийн болон хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч 

гүйцэтгэнэ6 гэж хуульд заасны дагуу эрх бүхий байгууллагатай хамтарч ХАБЭА-н 

тухай хуулийн хэрэгжилтийн судалгааг хийж гүйцэтгэх; 

 

✓ ААНБ-ын удирдлагуудад ХАБЭА-н бодлого боловсруулахад хэрэгтэй зөвлөгөө, 

мэдээлэл, заавал тусгах шаардлагатай шаардлагуудын талаарх мэдлэг, мэдээлэл 

хомс байдаг нь ХАБЭА-н тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд ажил олгогчийн зүгээс 

тулгардаг бэрхшээлүүдийн нэг байна. Иймд төрийн байгууллагууд ААНБ-д 

зориулан энэ чиглэлийн зөвлөгөө өгч, мэдээлэл арга зүйгээр хангах, онлайнаар 

загвар, заавар журмыг нийтлэх зэрэг ажлыг хийх; 

 

✓ ХАБЭА-н болон мэргэжлийн сургалтын давтамжийг ойртуулан, ажилтан бүрийг 

хамруулдаг байх, мэргэжлийн багш зааж, мэргэжил бүрд тохирсон байдлаар ажлын 

байран дээрх сургалтыг хийх хэрэгтэй. Түүнчлэн зөвхөн ХАБЭА-д хамааралтай 

сургалт биш, хувь хүний зохион байгуулалт, ажлыг чанарын түвшинд аюулгүй 

гүйцэтгэх сэтгэлгээг төрүүлэх хосолсон сургалт зохион байгуулахыг зөвлөх;  

 

✓ Байгууллагын удирдлагаас эрсдэл ихтэй ажлын байранд ажилладаг ажилтан бүрд 

чанартай, эдэлгээ сайн ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангадаг, 

ХАБЭА-н стандартыг хэрэгжүүлэхийг удирдлагуудад ойлгуулсан ухуулга, 

сурталчилгааг тогтмол зохион байгуулдаг байх. 

                                                           
6 ХАБЭА-н тухай хууль, 2008 он, 33-р зүйл 



ХАВСРАЛТ 

Хавсралт 1. Судалгааны түүврийн хэмжээ, хамралтын түвшин 
 

Бүлэглэлд Эх олонлог дах 
ААН-ийн тоо 

Түүвэр олонлог 
дах ААН-ийн тоо 

Судалгаанд хамрагдсан 
ААН-ийн тоо 

Хамралтын 
хувь 

Дүн 1459 657 373 56.8 

Боловсруулах салбар 

10/1 44 9 9               100.0  

10/2 29 8 8               100.0  

10/3 23 13 12                 92.3  

10/4 2 2 1                 50.0  

10/5 7 7 3                 42.9  

11/1 14 2 2               100.0  

11/2 4 3 1                 33.3  

11/3 9 9 5                 55.6  

11/4 3 3 1                 33.3  

11/5 5 5 4                 80.0  

12/3 1 1 0                     -    

13/1 20 2 1                 50.0  

13/2 15 5 1                 20.0  

13/3 9 9 4                 44.4  

13/4 3 3 1                 33.3  

13/5 5 5 1                 20.0  

14/1 16 3 3               100.0  

14/2 9 7 5                 71.4  

14/3 2 2 0                     -    

14/4 1 1 0                     -    

14/5 1 1 0                     -    

15/1 7 7 2                 28.6  

15/2 5 5 3                 60.0  

15/3 4 4 2                 50.0  

16/1 9 9 3                 33.3  

16/2 8 8 6                 75.0  

16/3 3 3 2                 66.7  

16/4 1 1 1               100.0  

17/1 4 4 2                 50.0  

17/2 1 1 1               100.0  

17/3 5 5 3                 60.0  

17/5 1 1 1               100.0  

18/1 16 2 2               100.0  

18/2 8 7 4                 57.1  

18/3 9 9 4                 44.4  

18/4 3 3 1                 33.3  

18/5 2 2 1                 50.0  

20/1 7 7 4                 57.1  

20/2 2 2 1                 50.0  

20/3 3 3 0                     -    

20/5 2 2 0                     -    

21/1 1 1 0                     -    

21/2 5 5 1                 20.0  

21/3 3 3 2                 66.7  

22/1 10 10 8                 80.0  

22/2 7 7 2                 28.6  



 
 

22/3 1 1 1              100.0  

23/1 37 4 4              100.0  

23/2 32 5 5              100.0  

23/3 15 12 6                 50.0  

23/4 4 4 2                 50.0  

23/5 3 3 1                 33.3  

24/1 5 5 3                 60.0  

24/2 5 5 1                 20.0  

24/4 1 1 0                     -    

24/5 1 1 0                     -    

25/1 8 8 5                 62.5  

25/2 6 6 4                 66.7  

25/3 1 1 0                     -    

25/4 1 1 0                     -    

25/5 2 2 1                 50.0  

27/1 8 8 5                 62.5  

27/3 3 3 3               100.0  

28/2 1 1 0                     -    

31/1 3 3 2                 66.7  

31/2 4 4 1                 25.0  

32/1 6 6 2                 33.3  

32/2 2 2 1                 50.0  

32/3 1 1 1               100.0  

33/1 8 8 4                 50.0  

33/2 3 3 0                     -    

33/3 3 3 2                 66.7  

33/4 2 2 0                     -    

33/5 1 1 1               100.0  

Барилгын салбар 

41/1 165 15 15 100.0  

41/2 186 44 35                 79.5  

41/3 118 92 36                 39.1  

41/4 31 29 9                 31.0  

41/5 38 38 20                 52.6  

42/1 15 1 1               100.0  

42/2 25 6 5                 83.3  

42/3 26 13 6                 46.2  

42/4 5 5 2                 40.0  

42/5 4 4 3                 75.0  

43/1 148 14 14               100.0  

43/2 115 29 24                 82.8  

43/3 47 31 17                 54.8  

43/4 10 10 5                 50.0  

43/5 11 11 8                 72.7  

 

 

 

 

 



 
 

Хавсралт 2. Ажил олгогчийн ерөнхий мэдээлэл, салбараар 
 

Үзүүлэлт 
Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар 

Нийт        
/хувь/ 

Боловсруулах 
үйлдвэрлэл 

Цахилгаан, хий, 
уур, агааржуулалт 

Барилга 

Нийт 35.3 5.8 58.9 100.0 

ААН-н байршил 

УБ хот 35.5 1.2 63.2 67.9 
Зүүн бүс 34.6 13.6 51.8 4.2 
Төвийн бүс 47.8 17.8 34.4 9.3 
Хангайн бүс 37.6 15.2 47.1 8.5 
Баруун бүс 20.6 13.9 65.6 10.0 

Мэргэжил 

Хувь нийлүүлэгч (эзэн) 45.2 14.0 40.8 1.1 
Захирал 44.7 7.2 48.1 28.7 
Газар, хэлтэс, албаны дарга 52.2 3.6 44.1 10.8 
ХАБЭА-н ажилтан 24.1 5.0 70.8 42.0 
Бусад 35.6 6.0 58.4 17.4 

Ажилласан жил 

0-1 жил 34.3 4.6 61.1 15.0 
1 жил 1 сараас 3 жил 25.6 4.6 69.8 29.4 
3 жил 1 сараас 5 жил 31.9 7.3 60.8 20.0 
5 жил 1 сараас дээш 45.7 6.4 47.9 35.6 

Үйл ажиллагаа 
явуулж буй 

хугацаа 

1-2 жил 28.0 12.0 59.9 3.5 
3-6 жил 30.5 3.6 65.8 20.2 
7-10 жил 40.1 3.4 56.5 25.1 
11-20 жил 34.9 4.5 60.7 38.4 
20-иос дээш жил 36.8 15.8 47.4 12.8 

Ажилтны тоо 

10-19 ажилтантай 39.2 6.5 54.3 36.0 
20-49 ажилтантай 29.9 3.3 66.9 41.7 
50-149 ажилтантай 38.8 7.2 54.0 16.9 
150-249 ажилтантай 40.9 6.7 52.4 2.7 
250-аас дээш 39.6 24.6 35.8 2.7 

Үйл ажиллагааны 
хэлбэр 

Байнга 63.6 54.4 34.6 46.0 
Улирал 36.4 45.6 65.4 54.0 

Өмчийн хэлбэр 

Төрийн өмчийн 9.3 52.1 38.6 2.6 

ТӨ-ийн оролцоотой 43.7 40.0 16.3 0.8 

Төрийн хамтарсан 23.6 0.0 76.4 0.6 

Хувийн МУ-н иргэний 35.0 2.5 62.6 73.8 

Хувийн хамтарсан 41.4 0.5 58.2 13.3 

Хувийн гадаад улсын 49.5 0.0 50.5 6.6 

ОН-ийн өмчийн 0.0 96.3 3.7 2.1 

ОНӨ-ийн оролцоотой 0.0 100.0 0.0 0.1 

Хариуцлагын 
хэлбэр 

БГХН 0.0 0.0 100.0 0.7 
ЗГХН 100.0 0.0 0.0 0.1 
Хоршоо 72.6 0.0 27.4 1.2 
ХК 39.6 14.4 46.0 5.5 
ХХК 35.7 2.6 61.8 88.8 
ТӨҮГ 21.0 52.9 26.1 1.2 
ОНӨҮГ 2.1 90.4 7.5 2.3 
ТББ 100.0 0.0 0.0 0.1 
Бусад 100.0 0.0 0.0 0.1 

Байнга, түр 
ажиллагчдын 

харьцаа      
/үндсэн, гэрээт/ 

Байнга ажилтан 100% 37.3 5.4 57.3 57.9 
50%-аас дээш байнга ажилтан 37.2 6.9 55.9 26.1 
50%-н харьцаатай 17.1 7.0 75.9 2.2 
50%-аас дээш түр ажилтан 25.2 4.9 69.9 13.6 
Түр ажилтан 100% 100.0 0.0 0.0 0.2 

 
 

 

 

 



 
 

Хавсралт 3. Ажилтны ерөнхий мэдээлэл, салбараар 
 

Үзүүлэлт 

Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар 
/хувь/ 

Нийт 
/хувь/ Боловсруулах 

үйлдвэрлэл 
Цахилгаан, хий, 

уур, агааржуулалт 
Барилга 

Нийт 41.7 10.6 47.7 100.0 

Хүйс 
Эр  49.7 71.6 77.5 65.3 

Эм 50.3 28.4 22.5 34.7 

Нас 

16-25 13.4 10.1 17.6 15.1 

26-35 41.5 38.1 39.4 40.1 

36-45 26.0 24.3 22.4 24.1 

46-55 15.7 24.2 15.9 16.7 

56-дээш 3.5 3.2 4.6 4.0 

Боловсролын 
түвшин 

Боловсролгүй 0.5 0.6 0.2 0.4 

Бага 1.9 1.8 2.1 2.0 

Суурь 7.7 8.1 6.1 7.0 

Бүрэн дунд 49.4 40.8 46.4 47.1 

Техник болон мэргэжил 2.7 2.9 3.7 3.2 

Тусгай мэргэжлийн дунд 5.0 8.5 5.3 5.5 

Дипломын болон 
бакалаврын дээд 

30.9 34.2 34.0 32.7 

Магистр  1.9 3.1 2.1 2.1 

Доктор 0.0 0.0 0.1 0.0 

Ажилласан 
жил /Улсад/ 

6 сараас-1 жил хүртэл 4.2 4.0 3.4 3.8 

1жилээс 3 жил хүртэл 9.0 10.6 8.9 9.1 

3 жилээс 5 жил хүртэл 6.5 6.6 6.3 6.4 

5 жилээс 10 жил хүртэл  29.6 21.0 28.4 28.1 

10 жил-с дээш 50.7 57.9 53.0 52.6 

Ажилласан 
жил 

/Байгууллагад/ 

6 сар хүртэл 8.7 4.8 10.8 9.3 

6 сар-1 жил хүртэл 10.2 7.7 7.5 8.6 

1жил- 3 жил хүртэл 23.6 19.8 26.0 24.4 

3 жил- 5 жил хүртэл 20.3 17.1 22.7 21.1 

5 жил- 10 жил хүртэл  22.6 22.1 22.2 22.3 

10 жилээс дээш 14.6 28.5 10.7 14.2 

АБ-ы хэлбэр 
Байнга 92.7 95.7 91.7 92.5 

Түр 7.3 4.3 8.3 7.5 

 

 

 

 

 

 



 
 

Хавсралт 4. Ажиллагчдын ажил, мэргэжлийн ангилал 
 

Үзүүлэлт 

Эдийн засгийн үйл 
ажиллагааны салбар 

Нийт 

Б
о

л
о

в
с
р

у
у
л

а

х
 ү

й
л

д
в

э
р

л
э
л

 

Ц
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х
и

й
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у
у
р

, 
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р
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л
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Тоо Хувь 

Барилга, түүнтэй холбогдох ажил, мэргэжлийн ажилтан 
/цахилгаанчаас бусад/ 

494 162 2093 18.9 2749 

Шинжлэх ухаан, инженерийн мэргэжилтэн 434 175 1098 11.7 1708 

Жолооч, хөдөлгөөнт төхөөргийн операторч 486 101 723 9.0 1309 

Хүнс үйлдвэрлэгч, мод боловсруулагч, хувцас бусад хийцийн зүйл 
хийгч, тэдгээрт холбогдох мэргэжлийн ажилтан 

952 2 129 7.4 1083 

Машин механизм, төхөөргийн операторч, угсрагч 740 107 156 6.9 1003 

Цахилгаан, цахим техникч 163 235 453 5.8 851 

Металл, машин механизм, холбогдох ажил, мэргэжлийн ажилтан 242 56 456 5.2 754 

Шинжлэх ухаан, инженерийн туслах/дэд мэргэжилтэн 223 100 303 4.3 627 

Тооцоолол, материал бүртгэлийн ажилтан 283 59 282 4.3 624 

Үйлдвэрлэл, төрөлжсөн үйлчилгээний менежер 297 30 245 3.9 572 

Бизнес, захиргааны мэргэжилтэн 225 46 280 3.8 551 

Хувийн үйлчилгээний ажилтан 260 54 147 3.2 461 

Хууль, нийгэм, соёл, тэдгээрт холбогдох бусад туслах/дэд 
мэргэжилтэн 

190 10 180 2.6 380 

Борлуулалтын ажилтан 250 48 20 2.2 317 

Хамгаалах үйлчилгээний ажилтан 135 22 96 1.7 253 

Захиргаа, арилжааны менежер 87 14 88 1.3 189 

Гар урлал, хэвлэлийн ажилтан 180 4 5 1.3 189 

Угсрагч 41 131 0 1.2 171 

Хэрэглэгчдэд үйлчлэх ажилтан 14 100 18 0.9 132 

Конторын үндсэн болон гүйцэтгэх ажилтан 53 23 42 0.8 118 

Конторын бусад туслах ажилтан 34 11 41 0.6 85 

Уурхай, барилга угсралт, үйлдвэр, тээвэр, агуулахын ажил 64 2 5 0.5 71 

Эрүүл мэндийн мэргэжилтэн 35 9 26 0.5 70 

Хууль, нийгэм, соёлын мэргэжилтэн 24 13 23 0.4 61 

Мэдээлэл, холбооны технологийн мэргэжилтэн 49 4 3 0.4 56 

Эрүүл мэндийн туслах/дэд мэргэжилтэн 41 5 9 0.4 55 

Зочид буудал,  холбогдох бусад үйлчилгээний менежер 27 3 11 0.3 41 

Зах зээлд чиглэсэн хөдөө аж ахуйн мэргэшсэн ажилтан 25 5 3 0.2 32 

Хууль тогтоогч, удирдах албан тушаалтан, гүйцэтгэх захирал 5 4 11 0.1 20 

Бизнесийн болон захиргааны туслах/дэд мэргэжилтэн 3 15 0 0.1 18 

Багшлах мэргэжилтэн 6 1 0 0.1 8 

Мэдээлэл, холбооны техникч 4 0 3 0.0 7 

Өрхийн хэрэгцээт амь зуулгын фермерч, загасчин, анчин, түүгч, 
хураагч 

4 0 0 0.0 4 

Зах зээлд чиглэсэн ой, загасны аж ахуй, ан агнуур эрхлэгч 3 0 0 0.0 3 

Нийт 6071 1552 6950 100 14573 

  
 
 
 



 
 

Хавсралт 5. Ажил олгогчийн асуулга 
 

 

Судалгаанд оролцогчийн хаягийн мэдээлэл

101 118 Танай байгууллагын өмчийн хэлбэр: тоо хувь

тоо хувь Өмчийн 42 2.6

УБ хот 404 67.9 Өмчийн оролцоотой 11 0.8

Зүүн бүс 49 4.2 Хамтарсан 3 0.6

Төвийн бүс 102 9.3 МУ-н иргэний 547 73.8

Хангайн бүс 99 8.5 Хамтарсан 91 13.3

Баруун бүс 112 10.0 41 6.6

Өмчийн 29 2.1

105 Тоологчийн код: Өмчийн оролцоотой 2 0.1

Хамтарсан 0 0

106 Шивэгчийн код:

119 Танай байгууллагын хариуцлагын хэлбэр:

107 Асуулгын дугаар: тоо хувь

Бүх гишүүд нь хариуцлагатай нөхөрлөл 2 0.7

108 Он, сар, өдөр: Зарим гишүүд нь хариуцлагатай нөхөрлөл 1 0.1

Хоршоо 13 1.2

109 Судалгааа авахаар очсон тоо: Хувьцаат компани 60 5.5

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 638 88.8

110 Судалгаанд хамрагдсан байдал Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар 19 1.2

Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар 31 2.3

Сонгогдсон 704 Төсөвт байгууллага 0 0

Төрийн бус байгууллага 1 0.1

Нөөц 62 Бусад 1 0.1

111 Судалгаанд оролцогчийн нэр 120 Танай байгууллага хэдэн онд үйл ажиллагаагаа тоо хувь

явуулж эхэлсэн бэ? 1-2 жил 27 3.46

3-6 жил 132 20.2

112 Холбогдох утас 1 7-10 жил 168 25.1

2 11-20 жил 314 38.4

20-иос дээш жил 125 12.8

113 Та энэ байгууллагад ямар алба хашдаг  вэ?

тоо хувь 121 Танай байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл

Хувь нийлүүлэгч (эзэн) 12 1.1 юу вэ? тоо хувь

Захирал 257 28.7 Боловсруулах үйлдвэрлэл 309 35.3

Газар, хэлтэс, албаны дарга 72 10.8 Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт 83 5.8

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан299 42.0 Барилга 374 58.9

Бусад 126 17.4

122 Танай байгууллагын үйл ажиллагааны хэлбэр тоо хувь

114 Та энэ албан тушаалд ямар хугацаагаар ажиллаж Байнгын 373 46.0

байна вэ? Улирлын 393 54.0

тоо хувь

0-1 жил 110 15.0 123 Танай байгууллага одоо нийт хэдэн ажилтантай вэ? тоо хувь

1 жил 1 сараас-3 жил 198 29.4 10-19 ажилтантай 282 36.0

3 жил 1 сараас-5 жил 157 20.0 20-49 ажилтантай 285 41.7

5 жил 1 сараас дээш 301 35.6 50-149 ажилтантай 148 16.9

150-249 ажилтантай 23 2.7

Байгууллагын талаарх мэдээлэл 250-аас дээш 28 2.7

115 Танай байгууллагын нэр: 124 Байнгын /Үндсэн/ болон түр /гэрээт/ ажилчдын тоог бичнэ 

Байнгын ажилчид /Үндсэн/ 38787

Түр ажилчид /Гэрээт/ 7698

тоо хувь

Байнга 100% 429 57.9

50%-аас дээш байнга 202 26.1

18 2.16

50%-аас дээш түр 116 13.6

Түр 100% 1 0.23

50%

Төрийн 

Хувийн

Орон 

нутгийн

ХАБЭА-Н ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН СУДАЛГААНЫ АСУУЛГА 2016

Энэхүү асуулгаар авсан мэдээллийн нууцыг Монгол Улсын "Хувь хүний нууцын тухай" хууль болон "Статистикийн тухай" 

хуулийн дагуу чандлан хадгалж, зөвхөн судалгаа, шинжилгээний зорилгоор ашиглах болно. 
АЖИЛ ОЛГОГЧООС АВАХ СУДАЛГААНЫ АСУУЛГА

Хот/аймгийн нэр, код:

БҮЛЭГ 1. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ



 
 

 

БҮЛЭГ II. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ БҮЛЭГ III. ХАБЭА-Н ШААРДЛАГА, СТАНДАРТ

201 301 Танай байгууллагын ААНБ-ын үйлдвэрлэлийн 

орчин нь ХАБЭА-н стандарт, шаардлага хангасан уу?

тоо хувь тоо хувь

Маш сайн мэднэ 56 7.2 Тийм 702 92.7

Сайн мэднэ 357 45.2 Үгүй 64 7.3

Дунд зэрэг мэднэ 298 40.2

Мэдэхгүй III бүлэг 51 7.0 302 Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламжийг болон

Огт мэдэхгүй III бүлэг 4 0.3 үндсэн, суурин тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг хоёр 

байгаа буюу түүнээс дээш ажил олгогч хамтран 

ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилтийг үнэлнэ үү? эзэмших, эсхүл ашиглаж байгаа юу?

5- Маш сайн ,  4- Сайн,   3- Дунд,    2- Муу,   1- Маш муу тоо хувь

5 4 3 2 1 Тийм 164 22.5

202 14 285 350 51 11 Та үндэсний хэмжээнд ХАБЭА-н тухай Үгүй 602 77.5

хуулийн хэрэгжилтийг хэрхэн үнэлэх  вэ?

203 45 466 187 13 0 Та ХАБЭА-н тухай хуулийг хэрхэн 303 Эзэмшигч, ашиглагч нь үйлдвэрлэлийн АБ,

хэрэгжүүлдэг талаар өөрийгөө үнэлнэ үү? эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж ажиллах талаар 

204 81 501 118 11 0 Та ХАБЭА-н тухай хуулийг хэрхэн журамтай юу?

хэрэгжүүлдэг талаар өөрийн байгууллагыг тоо хувь

үнэлнэ үү? Тийм 155 95.7

205 63 423 206 17 2 Та ХАБЭА-н тухай хуулийн талаарх  Үгүй 9 4.3

мэдээллээр хангагдсан байдлаа 

үнэлнэ үү ? 304

206 ХАБЭА-н тухай хуулийн талаарх мэдээллийг хаанаас

авдаг вэ?  / 3 хүртэлх сонголттой/ 

тоо хувь

Байгууллагын мэдээллийн самбар 99 7.3 тоо хувь

Байгууллагын хурал, цуглаан дээр 200 24.6 Тийм 724 94.4

Байгууллагын удирдах албан тушаалтан 145 12.2 Үгүй 42 5.6

Хамт ажиллагсад 66 5.4

Өөрөө олж мэддэг (Сонин, телевиз, радио) 603 48.2 305

Бусад/Бичнэ үү/ 20 1.6

Мэдээлэл авдаггүй 12 0.8

207 ХАБЭА-н тухай хуулийн зүйл заалтууд ойлгомжтой тоо хувь

байдаг уу? тоо хувь Тийм 697 92.0

Маш ойлгомжтой 34 4.7 Үгүй 69 8.0

Ойлгомжтой 533 75.5

Дунд зэрэг ойлгомжтой 134 18.5 306

Ойлгомжгүй  9 1.1

Огт ойлгомжгүй 1 0.1

208 Ямар зүйл заалтыг ойлгомжгүй гэж бодож байна вэ? тоо хувь

/Бичнэ үү?/ Тийм 565 72.7

Үгүй 201 27.3

209 ХАБЭА-н тухай хуулийн дараах бүлэг заалтыг өөрийн байгууллагын хэмжээнд хэрэгжилтээр нь  хүртэл эрэмбэлэн дугаарлана уу? 

/ 1 бол хамгийн өндөр хэрэгжилттэй, ... 7 бол хамгийн муу хэрэгжилттэй /

тоо хувь тоо хувь тоо хувь тоо хувь тоо хувь тоо хувь тоо хувь

1 233 32 148 19.9 115 16 78 10 59 8.6 48 8.2 30 4.9

2 215 31 220 30.1 103 14 70 9.9 51 7.7 31 4.3 21 3
3 68 9.3 118 17.4 173 25 97 14 78 11 73 8.9 104 15

4 60 9.3 81 11 134 18 178 27 106 14 70 8.2 82 12

5 55 7.4 55 7.9 72 10 121 17 177 26 123 17 108 16

6 54 7.4 66 9.8 80 12 111 14 152 19 194 30 54 7.7

7 26 3.8 23 3.8 34 5 56 8.5 88 14 172 24 312 41.8

Та Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй /ХАБЭА/-н тухай хуулийг 

мэдэх үү?

209

209

№

Үйлдвэрлэлийн осол, МШӨ, ХХ тэдгээрийг 

судалж, бүртгэх, арга хэмжэ
ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд 

тавих хяналт

304

Танай байгууллага машин механизм, тоног 

төхөөрөмжийн бүтэц, хийц, хөдөлгөөнт хэсэг, 

удирдлага, дохиоллын систем, бүрдэл хэсэг (ажлын 

байр, гарц, шат, хашлага, хамгаалах хэрэгсэл) нь 

аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан уу?

Танай байгууллага машин механизм, тоног 

төхөөрөмжийг ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийх 

үед мөрдөх ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны 

заавар, техникийн бичиг баримт/паспорт/-тай юу? 

/9.1.2/

6 7

Машин механизм, тоног төхөөрөмжийг 

суурилуулах, их засварын дараа ашиглалтад 

оруулахдаа мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар 

хянуулж зөвшөөрөл, гэрчилгээ авсан эсэх /9.1.3/

ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомж зөрчигчдөд 

хүлээлгэх хариуцлага

ХАБЭА-н тухай хуулийн дараах бүлэг заалт

ХАБЭА-н шаардлага, стандарт

Ажил олгогч, ажилтны эрх үүрэг

ХАБЭА-н арга хэмжээний санхүүжилт
ААНБ-ын ХАБЭА-н асуудал хариуцсан бүтэц, 

зохион байгуулалт

1 2 3 4 5



 
 

 

307 314

тоо хувь

Тийм 413 50.0 Тийм 611 76.7

Үгүй 37 5.7 Үгүй 155 23.3

Хамааралгүй 316 44.3

308 315 Танай байгууллага ажилтнуудыг эрүүл мэндийн 

үзлэгт жилд хэдэн удаа хамруулдаг вэ?

тоо хувь

1 удаа 439 73.5

2 удаа 144 23.1

тоо хувь 2-оос дээш 20 2.7

Тийм 386 86.6 Хязгаарлалт байхгүй 8 0.8

Үгүй 64 13.4

309 316

тоо хувь

тоо хувь Тийм 495 81.2

Тийм 298 36.5 Үгүй 116 18.8

Үгүй 25 2.0 317 Танай байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 

Хамааралгүй 443 61.4 ажилладаг  уу?

тоо хувь

310 Тийм 334 41.6
Үгүй 432 58.4

тоо хувь 318 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тохирсон ажлын 

Тийм 241 74.4 байрны нөхцлийг хангасан уу?

Үгүй 82 25.6 тоо хувь

311 Тийм 311 93.9

Үгүй 23 6.1

тоо хувь

Тийм 164 19.7 319

Үгүй 19 1.8

Хамааралгүй 583 78.5

312 тоо хувь

Тийм 657 86.3

тоо хувь Үгүй 109 13.7

Тийм 150 80.4

Үгүй 33 19.6 320

313 тоо хувь
Тийм 328 48.3

Үгүй 438 56.2

Тийм

321

тоо хувь

Тийм 376 48.0

Үгүй 390 52.0

Танай байгууллага өргөх, зөөх, тээвэрлэх хэрэгсэлд мэргэжлийн 

байгууллагаар техникийн магадлагаа хийлгэж, зохих зөвшөөрлийг 

авсан уу? /10.2/

309

Танай байгууллага хэрэглэгддэг химийн хорт ба аюултай бодис, 

тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэлүүдийн материалын 

Та МУ-ын Хөдөлмөрийн сайдын 2016 оны А/33 

тушаалаар батлагдсан “ХАБЭА-н сургалт зохион 

байгуулах, шалгалт авах журам”-тай танилцсан уу?

69

91

177

675

Даралтат сав, шугам хоолойг аюулгүй ашиглах, удаан хугацаагаар 

зогсоох болон хадгалах үеийн ашиглалтын журамтай юу? /11.1.2/

589

Танай байгууллага галын аюулгүй байдлын шаардлагыг хэр хангаж 

ажилладаг вэ? (Мөр бүрт тохирох хариултыг сонгоно уу)

313

Химийн бодисын хэрэглээ,  хадгалалт хамгаалалтын журамтай юу?

317

Танай байгууллага өргөх, зөөх, тээвэрлэх хэрэгсэлд засвар, үйлчилгээ, 

тохируулгыг техникийн баримт бичигт заасан болон эрх бүхий 

байгууллагын баталсан хугацаанд туршилт, тохируулга, 

баталгаажуулалтыг хийлгэсэн үү? /10.3/

Танай байгууллага даралтат сав, шугам хоолойд зохих журмын дагуу 

туршилт, тохируулга, баталгаажуулалт хийлгэж, техникийн бүрэн бүтэн 

байдлыг хангаж, ашиглах зөвшөөрөл авсан уу? /11.1.1/

311

Танай байгууллага ажлын үүргийн онцлогт нийцсэн 

ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн нэр, 

төрөл, эдэлгээний хугацаа бүхий нэгдсэн жагсаалт 

баталж мөрдүүлсэн үү?

Танай байгууллага ажлын тусгай хувцсанд 

чанарын баталгаа гаргуулсан уу?

Үгүй

Галын дохиолол болон гал унтраах тусгай 

тоноглол, гарц, орцын зураглалыг гал гарч 

болзошгүй ажлын байр бүрт байрлуулсан уу?

Галын дохиолол болон гал унтраах тусгай 

тоноглол зэрэг тогтмол ажиллагаатай байлгадаг 

уу?

Ажилтнуудыг галын тоноглолыг ашиглаж сургах 

сургалт хийсэн үү? 

319

Танай байгууллага ажилтнуудыг үйлдвэрлэл, ажил, 

үйлчилгээтэй холбоотой, зайлшгүй шаардлагатай 

эрүүл мэндийн урьдчилсан болон хугацаат үзлэгт 

хамруулдаг уу?

Үзлэгийн дүнг үндэслэн ажилтнуудыг эмчлэх, 

эрүүлжүүлэх болон бусад арга хэмжээг авч 

ажилладаг уу?

697



 
 

 
 
 

322 403

тоо хувь тоо хувь

Тийм 445 59.6 Тийм 567 72.6

Үгүй 321 40.4 Үгүй 199 27.4

323 404 Танай байгууллага ажлын байрны хөдөлмөрийн 

нөхцлийн үнэлгээг хийлгэсэн үү?

тоо хувь

Тийм 360 45.2

Үгүй 323 42.9

тийм үгүй Мэдэхгүй 83 11.9

637 129

84.2 15.8 405

536 230

71.3 28.7

392 374 тоо хувь

51.1 48.9 Тийм 305 86.6

Үгүй 55 13.4

614 152 406 Танай байгууллага хөдөлмөр эрхлэлтийн явцад гарч  

83.5 16.5 болзошгүй осол, бэртэл, өвчлөлөөс ажилтныг 

458 308 хамгаалах ХАБЭА-н удирдлагын ямар нэгэн тогтолцоо

60.6 39.4  нэвтрүүлсэн үү?

тоо хувь
Тийм 489 64.8

324 Үгүй 277 35.2

тоо хувь

Тийм 558 73.0 407

Үгүй 208 27.0

тоо хувь

325 Тийм 586 77.6

Үгүй 180 22.4

тоо хувь

Тийм 361 45.8 408

Үгүй 405 54.2

тоо хувь

Тийм 628 82.2

Үгүй 138 17.8

409

401. Танай байгууллага эрсдлийн үнэлгээ хийдэг үү? тоо хувь

тоо хувь Тийм 515 67.6

Тийм 475 62.9 Үгүй 251 32.4

Үгүй 291 37.1

410

402

тоо хувь

тоо хувь Тийм 423 54.9

Тийм 399 84.5 Үгүй 343 45.1

Үгүй 76 15.5

БҮЛЭГ IV. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТАЛААР АЖИЛ 

ОЛГОГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ 

Танай байгууллага сургалтын өрөө болон тоног 

төхөөрөмжтэй юу?

Танай байгууллагад ХАБЭА-н сургалтын төлөвлөгөө 

байдаг уу?

406

Та MNS4969:2000 /МУ-ын ХАБЭА-н сургалтын стандарт/ стандарттай 

танилцсан уу?

Танай байгууллагын сүүлийн 12 сарын хугацаанд ажилтнууддаа 

ХАБЭА-н сургалт өгсөн эсэх /Мөр бүрт хариулна уу?/

403

Эрсдлийн үнэлгээний үр дүнд үндэслэн эрсдлийг 

бууруулах төлөвлөгөө гаргасан уу?

Байгууллагын хэмжээнд ХАБЭА-н ажлыг зохион 

байгуулахтай холбоотой ямар нэг дүрэм, журам, 

горим /procedure/ байна уу? /28.1.6/

Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээнд дүн шинжилгээ 

хийж аюулыг бууруулах арга хэмжээний 

төлөвлөгөөнд тусгасан уу?

Танай байгууллага цэвэрлэгээ ариутгалыг шалгасан бүртгэлтэй юу?

Танай байгууллага цэвэрлэгээ, ариутгалын заавартай юу?

Шинээр ажилд орж байгаа иргэний сургалт хийсэн үү? 

Өөр ажилд шилжин орж байгаа иргэн, ажилтны сургалт 

хийсэн үү? 

Байгууллагын хэмжээнд ХАБЭА-н тогтолцооны 

гарын авлага /SMS Manual/ байна уу? /28.1.6/

Танай байгууллагын удирдлага (ажил олгогч, 

захирал) нь ХАБЭА-н сургалтад хамрагдаж байсан 

уу? 

Үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэл бүхий 

болон тэдгээртэй адилтгах эрсдэлтэй ажлын байранд 

ажиллаж байгаа иргэн, ажилтны сургалт хийсэн үү?

Нийт ажилтны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

сургалт хийсэн үү? 

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтныг мэргэшүүлэх сургалтад 

хамруулсан уу? 

406



 
 

 
 
 
 

 

 

509

501

тоо хувь

Тийм 616 82.5

Үгүй 150 17.5

тоо хувь

Тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 0.5%-аас доош 168 20.4 510

Тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 0.5% 169 19.4

Тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 0.5%-1.5% 252 35.9 тоо хувь

Тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 1.5%-аас дээш 177 24.3 Тийм 283 36.6

Үгүй 146 18.8

502 Танай байгууллагад ХАБЭА-н асуудал хариуцсан Зөвлөл ажиллуулах орон тоонд хүрээгүй  513 337 44.5

ажилтан байдаг уу?

тоо хувь 511 ХАБЭА-н зөвлөлийн гишүүдийг ХАБЭА-н сургалтанд 

Тийм 645 85.9 хамруулсан уу?

Үгүй 121 14.1 тоо хувь

Тийм 232 83.2

503 ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан нь орон тооны Үгүй 51 16.8

ажилтан уу? 

тоо хувь
Тийм 466 72.5 512 ХАБЭА-н зөвлөл ажлуулах журам баталсан уу?

Үгүй 179 27.5 тоо хувь

Тийм 241 84.3

504 Үгүй 42 15.7

тоо хувь 513

Тийм 565 86.8

Үгүй 80 13.2 тоо хувь

Тийм 515 69.6

505 Үгүй 251 30.4

тоо хувь 514

Тийм 538 85.0

Үгүй 107 15.0 тоо хувь

Тийм 585 77.5

506 Үгүй 181 22.5

тоо хувь 515

Тийм 332 49.2

Үгүй 312 50.8

тоо хувь

507 Тийм 710 93.8

Үгүй 56 6.2

тоо хувь

Тийм 625 97.5

Үгүй 20 2.5

508

тоо хувь

Хангалттай  409 64.8

Дунд зэрэг 225 34.5

Хангалтгүй  11 1.1

Танай байгууллага ХАБЭА-н зөвлөл /орон тооны бус/ 

томилсон уу?

БҮЛЭГ V. ААНБ-ЫН ХАБЭА-Н АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ САНХҮҮЖИЛТ 

БОЛОН ХАБЭА-Н АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН БҮТЭЦ, ЗОХИОН 

БАЙГУУЛАЛТ /ХАБЭА-Н АЖИЛТНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ/

Танай байгууллагын дээд удирдлага ХАБЭА-н бодлогоо 

тодорхойлж, баталсан уу?

Байгууллагын бүтцийн схемд ХАБЭА-н чиг үүргийг 

тодорхойлсон уу? 

Байгууллагын хэмжээнд ХАБЭА-н ажлыг зохион 

байгуулахтай холбоотой аюулгүй ажиллагааны 

зааварчилгаа /safety instruction/ байна уу? 

Танай байгууллага үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардлын 

хэдэн хувийг ХАБЭА-н болон Үйлдвэрлэлийн осол, хурц 

хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээнд зарцуулдаг вэ? 

509

Танай байгууллагын хэлтэс, албаны дарга, нэгж, тасгийн 

ахлагч, тэдгээртэй адилтгах албан тушаалтны ажлын 

байрны тодорхойлолтод ХАБЭА-н талаар чиг үүрэг 

тусгагдсан уу?

513

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан нь ХАБЭА-н 

мэргэжилтэй эсвэл ХАБЭА-н мэргэшсэн ажилтан уу?

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтнаар ХАБЭА-д үл 

хамаарах ажил, үүрэг гүйцэтгүүлдэг үү?

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан нь ажил олгогчийн 

шууд удирдлаган дор ажилладаг уу? 

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан ХАБЭА-н тухай 

хуулинд заасан чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлж чадаж байна 

уу?

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан нь ажлын байрны 

тодорхойлолт байгаа юу?



 
 

Хавсралт 6. Ажилтны асуулга 
 

 

101 114 Таны боловсролын түвшин 

тоо хувь

102 Сум/дүүргийн нэр, код: Боловсролгүй 29 0.4

Бага 119 2.0

103 Баг/хорооны нэр, хаяг: Суурь 437 7.0

Бүрэн дунд 2784 47.1

104 Ахлагчийн код: Техник болон мэргэжлийн 191 3.2

Тусгай мэргэжлийн дунд 359 5.5

105 Тоологчийн код: Дипломын болон бакалаврын дээд 1980 32.7

Магистр 136 2.1

106 Шивэгчийн код: Доктор 2 0.0

107 Асуулгын дугаар: 115 Таны нийт ажилласан жил 

тоо хувь

108 Он, сар, өдөр: 6 сараас-1 жил хүртэл 270 3.8

1жилээс 3 жил хүртэл 587 9.1

109 Судалгааа авахаар очсон тоо: 3 жилээс 5 жил хүртэл 385 6.4

5 жилээс 10 жил хүртэл 1593 28.1

110 Судалгаанд хамрагдсан байдал 10 жил-с дээш 3202 52.6

5249 116 Танай байгууллагын нэр:

788

Холбогдох утас 162 117 Та энэ байгууллагад ямар ажил хийдэг вэ? 

48

1 13  Ажлын байрны нэр

2 33

532

118 Та энэ байгууллагад хэдэн жил ажиллаж байна вэ? 

тоо хувь

6 сар хүртэл 503 9.3

111 Судалгаанд оролцогчийн нэр 6 сараас-1 жил хүртэл 488 8.6

1жилээс 3 жил хүртэл 1351 24.4

3 жилээс 5 жил хүртэл 1215 21.1

Холбогдох утас 1 5 жилээс 10 жил хүртэл 1371 22.3

2 10 жил-с дээш 1109 14.2

112 Судалгаанд оролцогчийн хүйс 119 Таны хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал

тоо хувь тоо хувь

Эрэгтэй 3872 65.3 Байнгын / Үндсэн / 5611 92.5

Эмэгтэй 2165 34.7 Түр / Гэрээт / 426 7.5

113 Та хэдэн настай вэ?

тоо хувь

16-25 849 15.1

26-35 2397 40.1

36-45 1474 24.1

46-55 1084 16.7

56-дээш 233 4.0

БҮЛЭГ I. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Судалгаанд оролцогчийн талаарх мэдээлэл

ХАБЭА-Н ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН СУДАЛГААНЫ АСУУЛГА 2016

Судалгаанд оролцогчийн хаягийн мэдээлэл

Хот/аймгийн нэр, код:

Энэхүү асуулгаар авсан мэдээллийн нууцыг Монгол Улсын "Хувь хүний нууцын тухай" хууль болон "Статистикийн тухай" 

хуулийн дагуу чандлан хадгалж, зөвхөн судалгаа, шинжилгээний зорилгоор ашиглах болно. 
АЖИЛТНААС АВАХ СУДАЛГААНЫ АСУУЛГА

Амралттай

Чөлөөтөй

Өвчтөй

Томилолттой

14-өөс дээш

Сонгогдсон

Нөөц



 
 

 

БҮЛЭГ II. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ БҮЛЭГ III. ХАБЭА-Н ШААРДЛАГА, СТАНДАРТ

201 301 Танай ААНБ-ын үйлдвэрлэлийн орчин нь ХАБЭА-н стандарт

 шаардлага  хангасан уу?

тоо хувь тоо хувь
Маш сайн мэднэ 179 3.4 Сайн 4479 77.5

Сайн мэднэ 1846 29.5 Дунд 1427 20.8

Дунд зэрэг мэднэ 3050 50.2 Муу 131 1.7

Мэдэхгүй III бүлэг 883 15.7
Огт мэдэхгүй III бүлэг 79 1.3 302 Таны ажиллуулж буй тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилтийг үнэлнэ үү? байдал хэр хангагдсан бэ? (Мөр бүрт тохирох хариултыг 

5- Маш сайн ,  4- Сайн,   3- Дунд,    2- Муу,   1- Маш муу сонгоно уу)

5 4 3 2 1

202 244 2408 2125 268 30 Та үндэсний хэмжээнд ХАБЭА-н тухай

5.4 47.8 41.4 4.8 0.5 хуулийн хэрэгжилтийг хэрхэн үнэлэх  вэ? 143

203 466 3282 1240 73 14 Та ХАБЭА-н тухай хуулийг хэрхэн 2.2

10.1 64.2 24.2 1.1 0.2 хэрэгжүүлдэг талаар өөрийгөө үнэлнэ үү? 467

204 1150 3177 651 82 15 Та ХАБЭА-н тухай хуулийг хэрхэн 7.4

24.2 62.8 11.7 1.2 0.2 хэрэгжүүлдэг талаар өөрийн байгууллагыг 178

үнэлнэ үү? 2.8

205 630 3050 1238 138 19 Та ХАБЭА-н тухай хуулийн талаарх  173

14.4 59.6 23.4 2.3 0.2 мэдээллээр хангагдсан байдлаа 2.5

үнэлнэ үү ? 208

3.0

206 ХАБЭА-н тухай хуулийн талаарх мэдээллийг хаанаас 186

авдаг вэ? / 3 хүртэлх сонголттой/ 3.1

тоо хувь 239

Байгууллагын мэдээллийн самбар 2230 18.6 4.1

Байгууллагын хурал, цуглаан дээр 2431 20.9 160

Байгууллагын удирдах албан тушаалтан 3505 32.1 2.1

Хамт ажиллагсад 1145 9.5 303 Танай байгууллага  галын аюулгүй байдлын шаардлагыг

Өөрөө олж мэддэг (Сонин, телевиз, радио) 1546 13.7 хэр хангаж ажилладаг вэ? (Мөр бүрт тохирох хариултыг 

Бусад/Бичнэ үү/ 547 5.1 сонгоно уу)

Мэдээлэл авдаггүй 15 0.1 Тийм

207 ХАБЭА-н тухай хуулийн зүйл заалтууд ойлгомжтой 

байдаг уу?

тоо хувь

Маш ойлгомжтой 490 10.5

Ойлгомжтой 3762 73.6

Дунд зэрэг ойлгомжтой 757 14.6

Ойлгомжгүй  57 1.0

Огт ойлгомжгүй 9 0.2

208 Ямар зүйл заалтыг ойлгомжгүй гэж бодож байна вэ? 

/Бичнэ үү?/

209 ХАБЭА-н тухай хуулийн дараах бүлэг заалтыг өөрийн байгууллагын хэмжээнд хэрэгжилтээр нь 1-ээс эхлэн 7 хүртэл эрэмбэлэн дугаарлана уу?  

/ 1 бол хамгийн өндөр хэрэгжилттэй, ... 7 бол хамгийн муу хэрэгжилттэй /

тоо хувь тоо хувь тоо хувь тоо хувь тоо хувь тоо хувь

1 1656 33.6 912 17.3 705 13.1 578 11.5 485 9.3 398 8.2

2 1319 25.6 1446 29.1 759 14.9 552 10.4 429 8.4 360 7.1

3 368 7.0 644 12.9 1058 21.0 705 13.7 635 12.5 671 14.4

4 430 8.2 661 13.0 907 18.0 1221 24.5 662 12.8 574 10.4

5 618 12.3 551 10.2 612 12.1 763 14.5 1184 23.2 702 14.1

6 411 8.0 575 11.6 651 12.9 751 15.5 954 18.7 1318 25.5

7 273 5.3 286 5.8 383 7.9 505 9.8 726 15.1 1052 20.2

64.5

32.7

2129

35.1

2254

1 2 3 4 5 6

ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомж зөрчигчдөд 

хүлээлгэх хариуцлага

Та Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй /ХАБЭА/-н тухай хуулийг 

мэдэх үү?

209

209

Аюулгүй ажиллагааны заавартай юу?

Галын дохиолол болон гал унтраах тусгай 

тоноглол, гарц, орцын зураглалыг гал гарч 

болзошгүй ажлын байр бүрт байрлуулсан уу?

Галын дохиолол болон гал унтраах тусгай 

тоноглол зэрэг тогтмол  ажиллагаатай 

байлгадаг уу?

Ажилтнуудыг галын тоноглолыг ашиглаж 

сургах сургалт хийсэн үү?

Тийм Үгүй
Хамаа

ралгүй 

4597 1297

3649 1921

75.0 22.8

Техникийн паспорттой юу?

Баталгаажилт хийгдсэн өргөх,зөөх 

механизмтай юу?

Хаалт хамгаалалтттай юу?

№ ХАБЭА-н тухай хуулийн дараах бүлэг заалт

ХАБЭА-н шаардлага, стандарт

Ажил олгогч, ажилтны эрх үүрэг

Баталгаажилт хийгдсэн даралтад сав, 

шугам хоолойтой юу?

59.5 33.2

62.1

ХАБЭА-н арга хэмжээний санхүүжилт

ААНБ-ын ХАБЭА-н асуудал хариуцсан бүтэц, 

зохион байгуулалт

ҮО, МШӨ, ХХ тэдгээрийг судалж, бүртгэх, арга 

хэмжээ

ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэд 

тавих хяналт

64.8

3735

3605

32.6

21393712

3857

4511

4749

1972

1287

1128

Газардуулгатай юу?

Анхааруулах тэмдэг, дохио, санамжтай 

юу?

Ашиглалтын шаардлага  хангасан уу?

60.8 36.1

74.7 21.2

80.0 17.9

5600

Үгүй

437

92.4 7.6

5413 624

4742 1295

90.2 9.8

75.8 24.2



 
 

 

304 Танай байгууллага  ажилтнуудыг үйлдвэрлэл, ажил, 310 Байгууллагаас танд ямар хамгаалах хэрэгсэл олгодог вэ?

үйлчилгээтэй холбоотой, зайлшгүй шаардлагатай эрүүл (Мөр бүрт хариулна уу)

мэндийн урьдчилсан болон хугацаат үзлэгт 

хамруулдаг уу?

тоо хувь Гэрэл

Тийм 5121 81.6 Дуулга   /Эрүүвч бүчтэй/ 

Үгүй 916 18.4 Нүдний шил

Чихэвч (чихний бөглөө)

305 Танай байгууллага  ажилтнуудыг эрүүл мэндийн үзлэгт Амны хаалт

жилд хэдэн удаа хамруулдаг вэ? тоо хувь Хушуувч

1 удаа 3355 65.1 Эмийн сан

2 удаа 1344 26.3 Хүчдэл хэмжигч 

2-оос дээш 326 6.5 Өндөр хүчдэлийн тусгаарлагч туйван

Хязгаарлалт байхгүй 96 2.1 Хөндийрүүлэгч суурь

Резинэн дэвсгэр

306 Танай байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн Резинэн бээлий

ажилладаг  уу? Тусгаарлагч багаж

тоо хувь Гал унтраах хэрэгсэл

Тийм 2061 30.7

Үгүй 3976 69.3 Дөрөө

Өндөөс унахаас хамгаалах бүс

312 Танай байгууллагын зүгээс ХАБЭА-н дараах заавар-

чилгаануудыг ажилтнууддаа хэр тогтмол өгдөг вэ?

307 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тохирсон ажлын байрны (Мөр бүрт хариулна уу)

 нөхцлийг хангасан уу?

тоо хувь
Тийм 1492 76.0

Үгүй 147 5.8

Мэдэхгүй 422 18.2

308 Байгууллагаас танд ажлын ямар тусгай хувцас олгодог вэ?

(Мөр бүрт хариулна уу)  

Хүрэм

Өмд, цамц (өвөл ба зуны)

Хормогч

Бээлий (өвөл ба зуны)

Гутал /Өлмийн хамгаалалттай/

Усны гутал

Дотуур хувцас /дан цамц, фудволк г м/

Ажлын тусгай хувцас

Ханцуйвч

Комбинзон

Борооны цув

Дах, дэгтий

309 Байгууллагаас олгосон дээрх тусгай хувцас нь таны 

дараах хэрэгцээг хангаж чаддаг уу? (Мөр бүрт хариулна уу)  313

Тийм Үгүй

253

3.6

342

5.2

190

2.7

35.3 2.1 62.6

82.4 9 8.6

1161 72 2226

2.6 11.1 86.3

4972 574 491

82.5 11.7 5.8

167 706 5164

86.1 9.0 4.9

4965 713 359

91.4 6.5 2.1

5184 556 297

133

7.0 1.891.2

5512 396 129

8.3

5459 578

91.6 8.4

Ханга

лттай

Ханга

лттай 

бус

Өгөгд

дөггүй 

5468 436

Миний мэдлэг, туршлагад тохирсон энгийн, 

ойлгомжтой байж чаддаг

Миний ажил үүргийн онцлогт нийцсэн 

хэрэгцээтэй мэдлэг, мэдээлэл өгдөг

Ажилдаа шууд хэрэгжүүлэхүйц практик үр 

өгөөжтэй байж чаддаг

5639 398

94.0 6.0

5498 539

91.7

Чанарын шаардлага  хангах 

байдал /эдэлгээ даах гм/

Ажлын хугацаанд хүрэлцээтэй 

байдаг эсэх /жилд 1 гм хугацаа/

Биеийн хэмжээнд тохирох байдал 

/томдох, жижигдэх гм/

Байгууллагаас өгч буй хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн сургалтууд таны хэрэгцээ шаардлагад хэр 

нийцдэг вэ? /Мөр бүрт хариулна уу/

ХАБЭА-н урьдчилсан зааварчилгаа 

/Шинээр ажилд ороход өгдөг /

Ажлын байран дахь анхан шатны 

ХАБЭА-н зааварчилгаа /Анх ажлын 

талбарт гарахад хариуцсан 

хэсгийн ахлагч өгдөг/

ХАБЭА-н өдөр тутам давтан 

зааварчилгаа /эрсдэлтэй ажлын 

байруудад өгдөг/

ХАБЭА-н ээлжит давтан 

зааварчилгаа /7, 14 хоногт, сард 

гм тодорхой хугацааны үечлэлтэй 

давтан өгдөг/

Амралттай байгаад ирэх, ажлын 

байр шилжих, тоног төхөөрөмж 

өөрчлөгдөх зэрэгт өгөх ХАБЭА-н 

ээлжит бус давтан зааварчилгаа

Нурууны болон 

308

306

Сайн Дунд Муу

Осол, аваар, аюул, эрсдэлийн 

дараа өгөх ХАБЭА-н ээлжит бус 

давтан зааварчилгаа

Бусад .............2578                  /Өөр 

зүйл хэлээгүй/

19.6 71.0

2.7 2.8 94.5

8.7 4.8 86.5

46.1 4.3

1011 1417 3609

545 226 5266

7.4 3.6 89.1

15.8 2.4 81.8

49.1 9.5 41.4

9.4

49.6

23.1 4.1 72.8

11.2 5.8 83.0

7.4 3.8 88.8

31.1 7.4 61.5

64.8 17.2 18.0

8.0 62.4

30.4 10.2 59.4

57.2 7.7 35.0

Үгүй Хэрэг

хувь тоо

32.4 7.8 59.8 2440 718 2879

21

22

Тийм Үгүй Хэрэг Тийм 

29.1 3.9 67.0

29.6

9.4 4942

34

32

63

Үгүй Хэрэгцээгүй 

2068

1798

1031 2938

27681471

15

11

Тийм Үгүй Хэрэ Тийм 

25

8.5 84

16 49

22 46

8.5 29

13 66

65 1463

Даавуун малгай 

хувь тоо

13 61

12 66

4.9

70 6.6 23

84

22

82

12

5.1 73

2.5

903 3924

926

3924

2293

650

659

4174 459 1404

4305

26

7.6

3794 552 1691

1210

586 5068

1228 789 4020

1278 884 3875

507 1904

3085

4971

695

140

5051

3351397

291

617 2729

1965 763 3309

3182 230 2625

1126 1086

1158 434 4445

2469 492 3076

295

343

2650

3741

693 356 4988

759 321 4957

197 3814

3141 604 2292

842 419 4776

1953

3092

4809 836

4126

2026

3825

2691

3626

383

84.9 12.4

1456

76.3 20.1

4307 1186

75.8 19.0



 
 

 

401 Танай байгууллага ажлын байрны хөдөлмөрийн 

нөхцлийн үнэлгээг хийлгэсэн үү? 501 Танай байгууллагад ХАБЭА-н асуудал хариуцсан 

тоо хувь ажилтан байдаг уу?

Тийм 3348 52.7 тоо хувь

Үгүй 427 7.3 Тийм 5270 85.9

Мэдэхгүй 2262 40.0 Үгүй 767 14.1

402 Таны ажлын байр ямар нөхцөлд хамаарагдах вэ? 502 ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан нь орон тооны 

тоо хувь ажилтан уу? 

Хэвийн  4043 77.4 тоо хувь

Хэвийн бус 1398 19.7 Тийм 4559 83.6

Мэдэхгүй 169 2.9 Үгүй 711 16.4

403 Ажлын байрны хэвийн бус дараах нөхцлүүдээс тохирохыг 503

сонгоно уу?

тоо хувь

Хортой 465 32.9 тоо хувь

Хүнд 720 51.4 Хангалттай  3983 77.8

Халуун 203 14.9 Дунд зэрэг 1164 20.2

Газар доор 10 0.8 Хангалтгүй  123 2.0

404 Хөдөлмөрийн хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа бол 504

Та ямар хөнгөлөлтийг эдэлдэг вэ? /Олон хариулттай/

тоо хувь тоо хувь

Хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн 705 25.5 Тийм 2204 35.4

Нэмэлт тэжээл, витамин 269 8.0 Үгүй 1403 22.1

Аюулгүйн хэрэгсэл 324 12.7 Зөвлөл ажиллуулах орон тоонд хүрээгүй  518 9.1

Хорогдуулсан цагтай 79 3.3 Мэдэхгүй 1912 33.5

Нэмэгдэл амралттай 277 9.7

Сувилал, амралтад явуулдаг 248 8.5 505

Нэмэгдэл олгодог 456 16.7

Бусад ......................................../бичнэ үү/ 308 15.6 тоо хувь

Тийм 3402 55.0

405 Танай байгууллага эрсдлийн үнэлгээ хийдэг үү? Үгүй 339 5.4

тоо хувь Мэдэхгүй 2296 39.6

Тийм 3296 51.9

Үгүй 637 9.9 506

Мэдэхгүй 2104 38.2

тоо хувь

406 Танай байгууллага хөдөлмөр эрхлэлтийн явцад гарч  Тийм 3225 95.4

болзошгүй осол, бэртэл, өвчлөлөөс ажилтныг Үгүй 177 4.6

хамгаалах ХАБЭА-н удирдлагын ямар нэгэн тогтолцоо

 нэвтрүүлсэн үү? 507

тоо хувь

Тийм 4218 72.1 тоо хувь

Үгүй 1819 27.9 Тийм 4624 75.6

Үгүй 1413 24.4

407

тоо хувь

Тийм 4082 67.9

Үгүй 1113 18.4

Мэдэхгүй 842 13.7

408 Танай байгууллага сүүлийн 12 сарын хугацаанд 

ажилтнууддаа ХАБЭА-н сургалт өгсөн үү?

тоо хувь

Тийм 5087 84.2

Үгүй 950 15.8

Байгууллагын хэмжээнд ХАБЭА-н тогтолцооны гарын 

авлага байна уу? 

БҮЛЭГ V.ХАБЭА-Н АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН БҮТЭЦ, ЗОХИОН 

БАЙГУУЛАЛТ /ХАБЭА-Н АЖИЛТНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ/

504

Танай байгууллагын дээд удирдлага ХАБЭА-н бодлогоо 

тодорхойлж, баталсан уу?

507

ХАБЭА-н бодлого нь олон нийт ба нийт ажилтанд ил 

байна уу?

507

405

405

Танай байгууллагад ХАБЭА-н сургалтын хөтөлбөр 

төлөвлөгөө байдаг уу?

БҮЛЭГ IV. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН 

ТАЛААР АЖИЛ ОЛГОГЧ, АЖИЛТНЫ ЭРХ, ҮҮРЭГ 

405

ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан ХАБЭА-н тухай 

хуулинд заасан чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлж чадаж 

байна уу?

Танай байгууллага ХАБЭА-н зөвлөл /орон тооны бус/ 

томилсон уу?



 
 

 
 

 

601 Сүүлийн 2 жилд танай байгууллагад үйлдвэрлэлийн осол, 701

хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин гарсан уу? 

тоо хувь

Тийм 701 9.5

Үгүй 4578 79.4

Мэдэхгүй 758 11.2

602 Сүүлийн 2 жилд танай байгууллагад  үйлдвэрлэлийн  

осол,хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин

 хэдэн удаа гарсан бэ? 

тоо хувь

1 удаа 401 62.6

2-3 удаа 254 32.5

4 ба түүнээс дээш удаа 46 5.0

603 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс

 шалтгаалсан өвчний хохирлыг нөхөн төлдөг үү?

тоо хувь

Тийм 500 72.6

Үгүй 64 10.7

Мэдэхгүй 137 16.7

604

тоо хувь

Тийм 315 4.6

Үгүй 5722 95.4

605 702

тоо хувь тоо хувь

Хүнд 71 25.8 Хангалттай  3855 65.3

Хөнгөн 244 74.2 Дунд зэрэг 1863 29.9

Хангалтгүй  319 4.8

606 Үүнээс болж хөдөлмөрийн чадвараа алдсан уу?

тоо хувь 703

Түр алдсан 125 39.1

Тахир дутуу болсон 10 1.8 /Хамгийн чухал гэсэн 3 хүртэлх хариулт өгнө үү/

Хөдөлмөрийн чадвараа алдаагүй 180 59.1

607

тоо хувь

Тийм 81 1.1

Үгүй 4869 82.3

Мэдэхгүй 1087 16.5

Таны бодлоор танай байгууллагын ХАБЭА-н ажлыг 

сайжруулахын тулд юу хийх шаардлагатай вэ?

1

ХАБЭА-н сургалт үр ашигтай 

байж чаддаг эсэх

ХАБЭА-н чиглэлээр өдөр тутмын 

хяналт, сайжруулалтын арга 

хэмжээ авч ажилладаг эсэх

Онцгой байдал үүсэхэд бэлэн 

байдлыг хангах, үр нөлөөтэй 

хариу арга хэмжээ авах чадвар 

хэр вэ?

2

3

...........................................................................................

...........................................................................................

........

...........................................................................................

...........................................................................................

........

...........................................................................................

...........................................................................................

.......

Танай байгууллагад үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 

шалтгаалсан өвчин, хурц хордлогын тухай мэдээг тогтоосон 

журмын дагуу аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн мэргэжлийн 

хяналтын байгууллагад мэдээлээгүй нуун дарагдуулсан 

тохиолдол бий юу?

БҮЛЭГ VI. ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛСАН 

ӨВЧИН, ХУРЦ ХОРДЛОГО, ТЭДГЭЭРИЙГ СУДАЛЖ БҮРТГЭХ 

604

Та энэ байгууллагад ажиллах хугацаандаа ажил үүргээ 

гүйцэтгэхтэй холбоотой ямар нэгэн осол гэмтэлд өртөж 

байсан уу?

607

Хэрэв өртөж байсан бол ямар төрлийн осол гэмтэлд өртсөн 

бэ?

604

БҮЛЭГ VII.  АЖИЛЛАГЧДЫН ХАБЭА-Н УДИРДЛАГЫН ҮЙЛ ЯВЦАД 

ОРОЛЦОХ ОРОЛЦОО

Та байгууллагынхаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуйн дараах үйл ажиллагаануудад үнэлгээ өгнө үү? /Мөр 

бүрт хариулна уу/

Танай байгууллагын ХАБЭА-н 

бодлого ажилтнуудад ил тод 

байж, танилцуулагддаг эсэх
Ажлын байрны аюулыг 

илрүүлж, эрсдлийг үнэлэх, 

хяналт тогтоох ажлуудын 

хэрэгжилт

Танай байгууллагын ХАБЭА-н 

ажилтан болон зөвлөлийн 

ХАБЭА-н талаарх ажлын 

тайлагнал 

Хангалт

тай 

сайн 

Дунд 

зэрэг 
Хангалтгүй 

ХАБЭА-н тухай хуулийн зүйл заалтууд практикт нийцэж 

байна уу? /таны үнэлгээ/

ХАБЭА-н дотоод хяналт /аудит/-

ын ажлууд хэр хийгддэг вэ?

ХАБЭА-н аюул, эрсдлийг 

бууруулах чиглэлээр хангалттай 

хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг эсэх

3951 1728 358

4276 1316 445

4179 1540

4333 1449 255

318

3920 1617 500

4524 1132 381

77.3 19.4 3.3

72.5 22.2 5.3

74.6 22.0 3.4

79.2 15.9 4.9

15.6 4.5

78.0 17.5 4.5

80.0

4159 1424 454

74.3 22.5 3.3

75.1 21.0 3.9

4088 1565 384


