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  -жилийн хүчин чадал нь 1 сая.м3 түүнээс дээш уулын цул олборлох 

хүчин чадалтай ил уурхай;  

 -нүүрс, шатамхай занар боловсруулах үйлдвэр.  

 2.1.3. “дунд зэргийн аюултай байгууламж”. Үүнд:  

 -жилийн хүчин чадал нь 100.000-1 сая.м3 хүртэл уулын цул олборлох 

хүчин чадалтай ил уурхай; 

  -ашигт малтмалын баяжуулах үйлдвэр. 

 2.1.4. “бага аюултай байгууламж”. Үүнд:  

 -жилийн хүчин чадал нь 100.000 м3 хүртэл уулын цул олборлох хүчин 

чадалтай ил уурхай. 

Гурав. Үнэлгээний ажлын зохион байгуулалт 

          3.1. Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ нь дараах үндсэн үе шатаас бүрдэнэ. Үүнд: 

 3.1.1. уурхай, уулын үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийн уул геологийн болон уул 

техникийн нөхцлийн талаарх мэдээлэл цуглуулах; 

 3.1.2. ажлын төлөвлөлт, зохион байгуулалт; 

 3.1.3. уурхай, уулын үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажлын 

байранд үзлэг хийх, ажилтнуудтай ярилцах, тэдний санал хүсэлтийг сонсох;  

 3.1.4. аюулыг тодорхойлох (аюул тус бүрд  эмзэг байдал, чадавхийг 

тодорхойлно), эрэмбэлэх; 

 3.1.5. эрсдэлийг үнэлэх; 

 3.1.6. эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний 

зөвлөмж, тайлан боловсруулах, мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх. 

 Дөрөв. Уурхай, аж ахуйн нэгжийн уул геологийн болон 
                    уул техникийн нөхцлийн талаар мэдээлэл цуглуулах 

           4.1. Мэдээлэл цуглуулахын тулд дараах бичиг баримттай танилцана. Үүнд: 

            4.1.1. ил, далд уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдлын холбогдолтой дүрэм, журам, заавар, стандарт; 

          4.1.2. тухайн уурхай, үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэлд 

заасан аюул, осол, эмзэг байдал; 

          4.1.3. уулын ажлын төлөвлөгөө, холбогдох бусад баримт бичиг; 

         4.1.4. уурхай, уулын үйлдвэрийн гамшгаас хамгаалах болон аюулын үед 

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө. 

Тав. Үнэлгээний ажлын төлөвлөлт, зохион байгуулалт 
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          5.1. Эрсдэлийн үнэлгээний хамрах хүрээг тодорхойлох; 

         5.2. Эрсдэлийн үнэлгээний арга зүйг тодорхойлох; 

         5.3. Эрсдэлийн шалгуурыг тодорхойлох; 

         5.4. Хэрэгцээтэй судалгаа, түүнд шаардагдах нөөцийг тодорхойлох. 

Зургаа. Аюулыг тодорхойлох 

         6.1. Аюулыг тодорхойлохдоо энэ зааврын 1 дүгээр хавсралтад заасан 

болзошгүй аюул, осол тус бүрээр нөлөөлөх хүчин зүйлийг тооцох ба дараах 

асуудалд анхаарна. Үүнд:  

 6.1.1. тухайн уурхай, уулын үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад өмнө 

нь тохиолдож байсан аюул, ослын түүх; 

 6.1.2. гадаад орны болон адил төстэй уурхай, уулын үйлдвэр, аж ахуйн 

нэгж, байгууллагад тохиолдож байсан аюул, ослын түүх; 

 6.1.3. тухайн салбарын үйлдвэрлэлийн аюултай болон хортой хүчин 

зүйлийн стандартын шаардлага, норм, норматив, үйлдвэр, уурхайн аюулгүй 

ажиллагааны дүрэм, геотехникийн судалгаа, ашиглаж буй тоног төхөөрөмжийн 

стандарт; 

 6.1.4. тухайн уурхай, уулын үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах болон барьж байгуулах үе шатанд 

авч үзсэн аюул, осол, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ; 

 6.1.5. тухайн уурхай, уулын үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад 

нөлөөлж болзошгүй байгаль, цаг уурын гамшигт болон аюулт үзэгдэл; 

 6.1.6. уурхай, уулын үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хийсэн үзлэг, 

шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдал. 

          6.2. Аюулыг хор хохирлын зэрэглэлээр эрэмбэлнэ. 

           6.3. Аюул тус бүрд нөлөөлөх эмзэг байдлыг тодорхойлохдоо дараах 

шалгуур үзүүлэлтийг ашиглана. Үүнд: 

 6.3.1. уурхай, уулын үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын барилга, 

байгууламжийн техникийн нөхцөл, газар хөдлөлтөд тэсвэрлэлтийн үнэлгээ; 

 6.3.2. үерээс хамгаалах байгууламж, суваг, далан, шуудуу; 

 6.3.3. газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт; 

 6.3.4. ашиглаж буй техник, технологи; 

 6.3.5. тухайн аюул, ослын нөлөөллийн улмаас хоёрдогч, гуравдагч 

хөнөөл үүсэх нөхцөл (тэсрэлт, гал түймэр, инженерийн дэд бүтэц эвдрэх, 

цахилгаан, холбоо тасрах гэх мэт); 

 6.3.6. зарлан мэдээллийн систем; 
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 6.3.7. дэд бүтэц; 

 6.3.7. ажлын байрны физик, химийн хүчин зүйлийг тодорхойлох 

хэмжилт, хяналтын багаж, тоног төхөөрөмж; 

 6.3.8. хүний нөөцийн чадавх. 

        6.4. Аюул тус бүрээр гамшгаас хамгаалах чадавхийг үнэлнэ. Үүнд: 

 6.4.1. гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт; 

 6.4.2. тухайн салбарын үйлдвэрлэлийн аюултай болон хортой хүчин 

зүйлийн стандартын шаардлага, норм, норматив, уурхай, уулын үйлдвэрийн 

аюулгүй ажиллагааны дүрэм, техник, эдийн засгийн үндэслэл, ашиглагдаж буй 

тоног төхөөрөмжийн стандартыг мөрдөж буй байдал; 

 6.4.3. гамшиг, аюул, осол тохиолдсон үед нөхцөл байдлыг үнэлэх, 

шийдвэр гаргах, хариу арга хэмжээ авах чадвар; 

 6.4.4. гамшгаас хамгаалах бэлтгэл, бэлэн байдал, хүч хэрэгслийн үүрэг 

гүйцэтгэх чадавх; 

 6.4.5. гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх систем; 

 6.4.6. гамшиг, осол тохиолдсон үед онцгой байдлын байгууллага, 

мэргэжлийн бусад байгууллагатай харилцан ажиллах зохицуулалт; 

 6.4.7. гамшгаас хамгаалах чадавхийг дээшлүүлэх талаар авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, сургалт, сурталчилгаа; 

 6.4.8. шаардлагатай бусад нөөц (хүн хүч, материал, тоног төхөөрөмж, 

санхүү гэх мэт). 

         6.5. Тохиолдож болзошгүй аюул, осол тус бүрээр эмзэг байдал, гамшгаас 

хамгаалах чадавхийг дүгнэж, эрэмбэлнэ. 

         6.6. Энэ үе шатанд тохиолдож болзошгүй аюул, осол, түүний эх үүсвэр, 

нөлөөлөх хүчин зүйл, тодорхойгүй үйл явдал үүсэх нөхцөл зэрэг тодорхой болно. 

Долоо. Эрсдэлийг үнэлэх 

         7.1. Эрсдэлийг аж ахуйн нэгж, байгууллагын түвшинд, салбар, нэгжийн 

түвшинд, тодорхой үйл ажиллагаанд үнэлж болно. 

         7.2. Эрсдэлийг үнэлэхдээ тодорхойлсон аюулын шалтгаан ба эх үүсвэрт 

орчны шинжилгээ хийж, үүсэх магадлал, түүний үр дагаврыг тооцох ба тэдгээрт 

нөлөөлөх хүчин зүйлийг тогтооно. Үүнд: 

       7.2.1. аюул, осол үүсэх магадлал, түүнийг илэрхийлэх арга зам; 

      7.2.2. үр дагаврын төрөл, шинж чанар, хэмжих нэгж. 
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Найм. Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан боловсруулах 

 8.1. Эрсдэлийн үнэлгээний явцад болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, 

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай зөвлөмж боловсруулж тайланд 

хавсаргана. 

 

 

 

-оОо- 
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2.1. Хүчилтөрөгчийн дутагдал; 

2.2. Уулын чулуулгын нуралт; 

2.3. Хий, чулуулгын гэнэтийн шидэлт, ялгарал; 

2.4. Газрын гүний малталтын усны цөмрөл; 

2.5. Хяналтгүй тэсрэлт; 

-тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны дүрэм зөрчсөн; 

-даралттай савны тэсрэлт. 

2.6. Технологийн холбогдолтой осол; 

2.7. Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэх; 

2.8. Хүний хүчин зүйлээс үүдэлтэй бусад аюул, осол. 

Гурав. Баяжуулах үйлдвэрт тохиолдож болзошгүй аюул, осол 

1.1. Гал түймэр. Үүнд: 

-ашигт малтмалын өөрөө шаталтаас үүдэлтэй; 

-обьектийн гал түймэр; 

-гадны нөлөөтэй. 

1.2. Хий тоосны тэсрэлт; 

1.3. Технологийн холбогдолтой осол;  

1.4. Химийн бодист хордох; 

1.5. Цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэх; 

1.6. Хүний хүчин зүйлээс үүдэлтэй аюул, осол. 

 

 

 -оОо- 
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Хүснэгт 3 

 

Д/д 

Салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, журам, 

стандарт, норм, нормативын 

шаардлага хангаагүйгээс үүдэлтэй 

болзошгүй аюул, осол 

 

Болзошгүй 

хор хохирол 

 

Эмзэг байдал 

 

Урьдчилан 

сэргийлэх 

арга 

хэмжээ 

 

Магадлал 

 

Аюулын 

зэрэглэл 

1.       

       

 
Хүснэгт 4 

 

Д/д 

 

Техник, эдийн засгийн үндэслэл 

боловсруулах, барьж байгуулах үе 

шатанд авч үзсэн аюул, осол 

 

Болзошгүй 

хор хохирол 

 

Эмзэг байдал 

 

Урьдчилан 

сэргийлэх 

арга 

хэмжээ 

 

Магадлал 

 

Аюулын 

зэрэглэл 

1.       
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Хүснэгт 5 

 

Д/д 

 

Байгалийн гамшиг, аюулт үзэгдэл 

 

Болзошгүй 

хор хохирол 

 

Эмзэг байдал 

 

Урьдчилан 

сэргийлэх 

арга 

хэмжээ 

 

Магадлал 

 

Аюулын 

зэрэглэл 

1.       

       

       

        
        Хүснэгт 6 

д/д 
Уурхай, уулын үйлдвэр, аж ахуйн 

нэгж байгууллагад хийсэн үзлэгээр 
илэрсэн аюул, осол 

Болзошгүй 
хор хохирол 

Эмзэг  
байдал 

Урьдчилан  
сэргийлэх  

арга 
хэмжээ 

Магадлал 
Аюулын 
зэрэглэл 

1.        
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