
 
 

Төсөл 

ИЛ, ДАЛД УУРХАЙД ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ 
 

 Гамшгийн эрсдэлийг уурхай, аж ахуйн нэгж, байгууллагын түвшинд, 

салбар, нэгжийн түвшинд, тодорхой үйл ажиллагаанд үнэлж болно. Эрсдэлийг 

үнэлэхдээ тодорхойлсон аюулын шалтгаан ба эх үүсвэрт орчны шинжилгээ хийж, 

үүсэх магадлал, түүний үр дагаврыг тооцох ба тэдгээрт нөлөөлөх хүчин зүйлийг 

тогтооно. Үүнд: 

  -аюул, осол үүсэх магадлал, түүнийг илэрхийлэх арга зам; 

       -үр дагаврын төрөл, шинж чанар, хэмжих нэгж. 

 Ил, далд уурхайд гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд “Ил, далд уурхай, 

баяжуулах үйлдвэрийн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний нийтлэг заавар”-ыг 

баримтах ба дараах 6 үндсэн үе шатаас бүрдэнэ.  

 1 ДҮГЭЭР ҮЕ ШАТ. МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ  

 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд юуны өмнө уурхайн уул геологийн 

болон уул техникийн нөхцлийн талаарх мэдээлэл цуглуулна. Энэ зорилгоор 

дараах бичиг баримттай танилцана. Үүнд:  

 Ил, далд уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм, уурхайн техник, эдийн засгийн 

үндэслэл, уулын ажлын төлөвлөгөө, аюулын үед хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө болон 

холбогдох бусад бичиг баримт 

 Үүний дараа уурхайн ажлын байранд үзлэг, шалгалт хийнэ. Үзлэг, 

шалгалт хийхэд “Ил, далд уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн гамшгийн эрсдэлийн 

үнэлгээний нийтлэг заавар”-ын 3 дугаар хавсралтын 3 болон 6 дугаар хүснэгтийг 

ашиглана. Мөн тухайн уурхайн ажилтнуудтай тохиолдож болзошгүй аюул, ослын 

талаар ярилцаж, санал хүсэлтийг сонсоно. 

 “Ил, далд уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний 

нийтлэг заавар”-ын 2 дугаар хэсэг “Уурхай, уулын үйлдвэрийн аюулын ерөнхий 

ангилал”-д заасны дагуу аль ангилалд хамрагдаж буйг тодорхойлно. Үүнийг тус 

уурхайн эрсдэлийн зэрэг тогтооход харгалзан үзнэ.  

 2 ДУГААР ҮЕ ШАТ. ТОХИОЛДОЖ БОЛЗОШГҮЙ АЮУЛ, ОСОЛ, ТҮҮНИЙ 
ҮР ДАГАВРЫГ ТОДОРХОЙЛЖ, ХОР ХОХИРЛООР НЬ ЭРЭМБЭЛЭХ 
 
 “Ил, далд уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний 

нийтлэг заавар”-ын 6.1-д заасан шаардлага, 2 дугаар хавсралт, 3 дугаар хавсралт, 

1-6 дахь хүснэгтийн дагуу тухайн уурхай, аж ахуйн нэгж, байгууллагад тохиолдож 

болзошгүй аюул, түүний үр дагаврыг тодорхойлж, хор хохирлоор нь эрэмбэлнэ. 



 
 

Аюулын үр дагаврыг 1 дүгээр хүснэгтэд заасны дагуу 5 ангилж харгалзах оноогоор 

илэрхийлнэ.  

               1 дүгээр хүснэгт. 

Үр дагавар оноо 

Гамшгийн 5 

Аюултай 4 

Эрсдэлтэй 3 

Бага  2 

Хөнгөн 1 

 

 Болзошгүй аюулын үр дагаврыг тодорхойлоход 2 дугаар хүснэгтэд заасан 

дараах шалгуур үзүүлэлтийг ашиглана.  

ҮР ДАГАВРЫН АНГИЛАЛ ТОДОРХОЙЛОХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 

                                             2 дугаар хүснэгт 

 

Үр дагавар 

Шалгуур үзүүлэлт 

Хүний эрүүл мэнд, амь нас Эд хөрөнгө 

Гамшгийн 2 болон түүнээс дээш хүн амь 
нас алдах, 10 болон түүнээс 
дээш хүн нэрвэгдэж бэртэж 
гэмтэх 

Аж ахуйн нэгжийн жилийн 
санхүүгийн тайланд бүртгэлтэй 
нийт хөрөнгийн 20 буюу түүнээс 
дээш хувьтай тэнцэх хэмжээний 
эд хөрөнгийн хохирол учрах 

Аюултай 1 хүн амь нас алдах, 5-9 хүн 
нэрвэгдэж бэртэж гэмтэх 

Аж ахуйн нэгжийн жилийн 
санхүүгийн тайланд бүртгэлтэй 
нийт хөрөнгийн 10-19 хувьтай 
тэнцэх хэмжээний эд хөрөнгийн 
хохирол учрах 

Эрсдэлтэй 3-4 хүн нэрвэгдэж бэртэж 
гэмтэх, эрүүл мэндэд нь 
хохирол учрах, хөдөлмөрийн 
чадвар түр алдах 

Аж ахуйн нэгжийн жилийн 
санхүүгийн тайланд бүртгэлтэй 
нийт хөрөнгийн 5-9 хувьтай тэнцэх 
хэмжээний эд хөрөнгийн хохирол 
учрах 

Бага Үйл ажиллагаа нь аюулгүй 
байдлын холбогдох дүрэм, 
журмын шаардлага хангаагүй, 1-
2 хүний эрүүл мэндэд хохирол 
учруулах 

Аж ахуйн нэгжийн жилийн 
санхүүгийн тайланд бүртгэлтэй 
нийт хөрөнгийн 1-4 хувьтай тэнцэх 
хэмжээний эд хөрөнгийн хохирол 
учрах 

Хөнгөн Үйл ажиллагаа нь аюулгүй 
байдлын холбогдох дүрэм, 
журмын зарим шаардлага 
хангаагүй, хүний эрүүл мэндэд 
хөнгөн хохирол учруулах 

Машин тоног төхөөрөмж эвдрэх, 
эд хөрөнгийн хохирол учрах 

 



 
 

 3 ДУГААР ҮЕ ШАТ. АЮУЛД НӨЛӨӨЛӨХ ЭМЗЭГ БАЙДАЛ, ЧАДАВХЫГ 

ТОДОРХОЙЛОХ  

 Аюул тус бүрд нөлөөлөх эмзэг байдлыг (аюул, ослын хор уршгийг 

даамжруулж болзошгүй нөхцөл байдал) “Ил, далд уурхай, баяжуулах үйлдвэрийн 

гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний нийтлэг заавар”-ын 6.3-д заасан шалгуур 

үзүүлэлтийг ашиглаж, тухайн уурхайн нөхцөл байдалд тодорхойлж, 4 дүгээр 

хавсралтад заасан хүснэгтээр нөлөөллийн хувийг тооцож, аюулын үр дагаврыг 

үнэлнэ.  

           Аюул тус бүрд гамшгаас хамгаалах чадавхийг “Ил, далд уурхай, 

баяжуулах үйлдвэрийн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний нийтлэг заавар”-ын 6.4-д 

заасан шалгуур үзүүлэлтийг ашиглаж, тухайн уурхайн нөхцөл байдалд 

тодорхойлж, 5 дугаар хавсралтад заасан хүснэгтээр нөлөөллийн хувийг тооцож, 

аюулын үр дагаврыг үнэлнэ. 

                Энэ үе шатанд уурхай, аж ахуйн нэгж байгууллагад тохиолдож 

болзошгүй аюул, осол тодорхой болж аюулын зэргээр эрэмбэлэгдэнэ. 

 4 ДҮГЭЭР ҮЕ ШАТ. АЮУЛ ТУС БҮРИЙН ТОХИОЛДОЖ БОЛЗОШГҮЙ 
МАГАДЛАЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ 
 
                3 дугаар үе шатанд тодорхойлж эрэмбэлсэн аюул, осол тус бүрийн 

тохиолдож болзошгүй магадлалыг тооцохдоо хавсралтад заасан аюулд нөлөөлөх 

хүчин зүйл тус бүрийг харгалзан үзнэ. 

                Аюул тохиолдох магадлалыг 3 дугаар хүснэгтэд заасны дагуу 5 ангилж 

харгалзах оноогоор илэрхийлнэ.  

     3 дугаар хүснэгт 

Магадлал     Оноо 

Тодорхой (80-100 %)  5 

Өндөр (60-80%)  4 

Болзошгүй (40-60 %) 3 

Бага (20-40 %) 2 

Ховор (0-20 %) 1 

 

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

нөлөөлөх хүчин зүйл, тодорхойгүй үйл явдал үүсэх нөхцөл зэрэг тодорхой болно. 
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                5 ДУГААР ҮЕ ШАТ. ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 

                 Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг хийхдээ 4 дүгээр хүснэгтэд заасан 

эрсдэлийн матриц, 5 дугаар хүснэгтийн дагуу эрсдэлийн түвшинг “Ил, далд уурхай, 

баяжуулах үйлдвэрийн гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний нийтлэг заавар”-ын 6 

дугаар хавсралтын дагуу тодорхойлно. 

ЭРСДЭЛИЙН МАТРИЦ 

                                                                                                             4 дүгээр хүснэгт 

Тодорхой 
5 

5 10 15 20 25 

Өндөр 
4 

4 8 12 16 20 

Болзошгүй 
3 

3 6 9 12 15 

Бага 
2 

2 4 6 8 10 

Ховор 
1 

1 2 3 4 5 

 

Магадлал 

            Үр дагавар 

Хөнгөн 

 

1 

Бага 

 

2 

Эрсдэлтэй 

 

3 

Аюултай 

 

4 

Гамшгийн 

 

5 

 

                                   ЭРСДЭЛИЙН ТҮВШИН 

                                                          5 дугаар хүснэгт 

Эрсдэлийн 
тоон утга 

Эрсдэлийн түвшин 
Тэмдэг-
лэгээ 

16 - 25 Маш их Гамшиг 

10 – 15 Их Аюул 

5 - 9 Дунд Анхаар 

3 - 4 Бага Хяна 

1 - 2 Хэвийн Х 
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 6 ДУГААР ҮЕ ШАТ. Аюулаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай 

зөвлөмж боловсруулах 

 Эрсдэлийн үнэлгээний явцад болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээний тухай судалгаа, тооцоонд үндэслэсэн зөвлөмж 

боловсруулж тайланд хавсаргана. 

 

ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ 

Эрсдэлийн 
түвшин 

Тэмдэг-
лэгээ 

Шаардлагатай арга хэмжээ Хугацаа 

Маш их Гамшиг 

Ажлыг нэн даруй зогсоож, аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын удирдлага, 
холбогдох мэргэжлийн байгууллагад 
мэдэгдэнэ. 

Нэн даруй 

Их Аюул 
Ажлыг зогсоож, яаралтай хариу арга 
хэмжээ авах талаар аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын удирдлагад мэдэгдэнэ. 

Нэн даруй 

Дунд Анхаар 

Тухайн хэсгийн ажлыг зогсоож, 
яаралтай хариу арга хэмжээ авна. 
Аюулын эх үүсвэрийг тодорхойлж, аж 
ахуйн нэгж байгууллагын удирдлагад 
мэдэгдэнэ. 

Яаралтай 

Бага Хяна 

Ажлыг зогсоохгүйгээр холбогдох дүрэм, 
журмын дагуу нэмэлтээр хяналт, 
шалгалт хийж, аюул осолд хүргэж 
болзошгүй нөхцөл байдлыг 
тодорхойлох. 

Уурхай, аж 
ахуйн нэгж, 
байгууллагын 
удирдлагын 
шийдвэрээр 

Хэвийн Х 

Уурхай, аж ахуйн нэгж байгууллагад 
тогтоосон дүрэм, журмын дагуу 
эрсдэлийн хяналт хийж, ажлаа хэвийн 
үргэлжлүүлнэ. 

- 
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Нэгдүгээр хавсралт 

ИЛ, ДАЛД УУРХАЙД ТОХИОЛДОЖ БОЛЗОШГҮЙ АЮУЛ, ОСОЛ, 
 НӨЛӨӨЛӨХ ҮНДСЭН ХҮЧИН ЗҮЙЛ 

 
1. Уулын чулуулаг нурах, гулсах. Ил, далд уурхайд нуралт, гулсалт 

голчлон тохиолдож болзошгүй байрлал. Үүнд: 

-ил уурхайн ажлын болон ажлын бус хажуу; 

-ажлын болон ажлын бус догол; 

-хөрсний болон ашигт малтмалын овоолго; 

-далд уурхайн ашиглалтын мөргөцөг, лав, блокийн нурал; 

-далд уурхайн үндсэн малталтын нурал; 

-далд уурхайн бэлтгэл малталтын нурал. 

Ил уурхайн нуралт, гулсалт, хажуугийн тогтворжилт, далд уурхайн нуралд 

нөлөөлөх хүчин зүйлийг 4 хуваадаг. Үүнд: 

-инженер-геологийн хүчин зүйл. Үүнд:   

а. Ордын геологийн тогтоц 

- Чулуулгын төрөл 

- Чулуулгын хагарал, ан цавшилт, үе давхраажилт 

б. Чулуулгын бат бөхийн шинж чанар 

- Нягт 

- Барьцалдах чадвар 

- Хатуулаг 

- Чулуулгын дотоод үрэлтийн өнцөг 

-ордын гидрогеологи Үүнд: 

- Гадаргын болон гүний усны нөлөө 

-физик-газарзүйн хүчин зүйл. Үүнд: 

- Температурын өөрчлөлт 

- Газар хөдлөлт 
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-уул техникийн хүчин зүйл. Үүнд: 

- Өрөмдлөг, тэсэлгээний ажлын нөлөө 

- Олборлолтын арга, технологи, ашиглалтын систем, уурхайн дизайн 

Анхаарах хүчин зүйл:  

Ил, далд уурхайн техник, эдийн засгийн үндэслэл, уулын ажлын төлөвлөгөө, 

уулын ажлын технологийн паспортыг боловсруулсан болон мөрдөж буй байдал 

Ил уурхайн ажлын болон ажлын бус хажуу, овоолго, догол болон бусад 

хэмжигдхүүн, ил, далд уурхайд уулын чулуулгын шилжилт, хөдөлгөөнийг хянаж 

буй геофизикийн судалгаа, маркшейдерийн болон геотехникийн хяналт, далд 

уурхайн малталтад ирэх уулын даралтын тооцоо  

2. Гал түймэр. Үүнд: 

-ашигт малтмалын өөрөө шаталтаас үүдэлтэй; 

-обьектийн гал түймэр; 

-гадны нөлөөтэй. 

Уурхайд гал түймэр гарахад нөлөөлөх хүчин зүйл: 

Тухайн уурхайн олборлож буй ашигт малтмалын төрөл, нүүрсний өөрөө 

шаталтын ангилал, зэрэглэл 

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, холбогдох дүрэм, журам, стандартын 

шаардлага хангасан байдал. Үүнд: 

-барилга байгууламжийн ангилал, зураг төсөл, хийц, бүтээц, үйлдвэрлэлийн 

технологи, гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмжийн зориулалт, ашиглалт нь 

галын аюулгүй байдлын норм, нормативын шаардлагад нийцэж байгаа эсэх 

-барилга байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөх, хийц, бүтээц, зориулалтыг 

өөрчлөх, гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж суурилуулах, цахилгааны эх 

үүсвэрийн шугам сүлжээг шинэчлэхдээ эрх бүхий хуулийн этгээдээр галын 

аюулгүй байдлын магадлал хийлгэсэн, зураг төслийг баримталж буй эсэх; 

-ажилтан, алба хаагчийг гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, авран 

хамгаалах, гал түймэр унтраах арга ажиллагаанд сургах, мэдлэгийг нь дээшлүүлэх 
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арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, гал түймэр унтраах шуурхай төлөвлөгөө 

боловсруулж эрх бүхий этгээдээр баталгаажуулсан эсэх; 

-гал түймрээс хамгаалах тоног төхөөрөмж, анхан шатны багаж хэрэгсэл, 

бодис, материал зэрэгт техникийн үйлчилгээ хийж, ашиглалтын бэлэн байдлыг 

хангасан эсэх; 

-барилга байгууламж, үйлдвэрийн технологид хэрэглэх бодис, материалын 

гал түймрийн аюулын зэрэглэлийг итгэмжлэгдсэн лабораториор баталгаажуулсан 

эсэх; 

-барилга байгууламж болон үйлдвэрлэлийн технологийн үйл ажиллагаа, 

галын аюултай бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмж, гал түймрээс хамгаалах тоног 

төхөөрөмжийн бэлэн байдалд гал түймрийн аюулын үнэлгээ хийлгэсэн эсэх. 

3. Машин механизм, техник тоног төхөөрөмжтэй холбоотой. Үүнд:  

-тээврийн хэрэгсэл мөргөлдөх; 

-машин техник, тоног төхөөрөмж шатах; 

 -экскаватор, бульдозер, өрмийн машин, тээврийн хэрэгсэл ажлын 

талбай, овоолго, замаас унах. 

Тухайн осол гарахад нөлөөлөх  хүчин зүйл. 

 Ил, далд уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлагыг биелүүлж, 

дагаж мөрдөж буй байдал 

4. Хяналтгүй тэсрэлт. Үүнд: 

 -тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны дүрэм зөрчсөн; 

 -даралттай савны тэсрэлт. 

Тухайн осол гарахад нөлөөлөх  хүчин зүйл. 

 Тэсэлгээний ажлын аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлагыг 

биелүүлж, дагаж мөрдөж буй байдал 

5. Аюултай бодисын ялгарал, усны цөмрөл, хүний хүчин зүйл, технологийн 

холбогдолтой бусад осол гарч болзошгүй нөхцөл байдал, эдгээртэй холбоотой 

аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам мөрдөж буй байдал, тухайн ослын үед авч 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөлт 
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ЛАВЛАХ МАТЕРИАЛ 

1. Уулын чулуулгыг шахалтын бат бэхийн хязгаараар нь 3 хуваадаг: 

-бат бэх чулуулаг   Ɠсж ˃ 50 мПа хадан 

-дунд зэргийн бат бэх чулуулаг 50 ˃ Ɠсж  ˃ 20 мПа хагас хадархаг 

-сул чулуулаг Ɠсж < 20 мПа  

ПРОФЕССОР М.М.ПРОТОДЪЯКОНОВЫН ЧУЛУУЛГЫН БАТ БЭХИЙН АНГИЛАЛ 

1 дүгээр хүснэгт 

Ангилал  Бат бэхийн 
зэрэг 

Чулуулаг  Бат бэхийн 
коэффициент 

1 Дээд 
зэргийн 
хатуу 

Маш их бат бэх, хатуу нягт болор (кварцит-
цахиурлаг), хүрмэн чулуу 

20 

2 Маш хатуу Бат бэх, хатуу боржин чулуу, болорлог 
порфир, цахиурлаг занар, маш хатуу элсэн 

ба шохойн чулуу 

15 

3 Хатуу Боржин ба боржинлог чулуулаг, хатуу 
элсэн ба шохойн чулуу, болорын хүдрийн 

судлууд, хатуу хөрзөн чулуу (конгломерат), 
хатуу төмрийн хүдэр 

10 

3а Хатуувтар  Шохойн чулуу, элсэн чулуу, бат бэх биш 
боржин, гантиг, доломит, хүхрийн хүдэр 

8 

4 Нэлээд бат 
бэх 

Ердийн элсэн чулуу, төмрийн хүдэр 8 

4а - Элсэрхэг занар, занаржсан элсэн чулуу 5 

5 Дунд 
зэргийн 

Бат бэх шаварлаг занар, бат бэх биш 
элсэн ба шохойн чулуу, зөөлөн хөрзөн 

чулуу (конгломерат)  

4 

5а - Бат бэх биш төрөл бүрийн занар, нягт 
боргилт (мергель) 

3 

6 Нэлээд 
зөөлөн 

Зөөлөн занар, шохойн чулуу, чулуун давс, 
гөлтгөнө, хөлдүү цэвдэг хөрс, антрацит, 
ердийн боргилт, цементэлсэн хайрга, 

чулуужсан хөрс 

2 

6а - Сайран хөрс, нягтарсан хайрга, сайр, хатуу 
чулуун нүүрс, хатуурсан шавар 

1,5 

7 Зөөлөн  Нягт шавар, зөөлөн чулуун нүүрс, 
шаварлаг хөрс 

1 

7а - Зөөлөн элсэнцэр шавар, хайрга 0,8 

8 Шороолог  Ургамлын хөрс, хүдэр, наанги шавар 0,6 

9 Бутармаг Элс, хайрга, овоолсон шороо, олборлосон 
нүүрс 

0,5 

10 Хөвөгч  Намгархаг хөрс, шингэрүүлсэн нойтон хөрс 0,3 
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НҮҮРСНИЙ УУРХАЙН МЕТАНЖИЛТЫН ЗЭРЭГЛЭЛ 

        2 дугаар хүснэгт  

Уурхайн нүүрсний давхаргын 

метанжилт 
Уурхайн метан хийн зэрэглэл 

5 м3/т хүртэл I 

 5 - 10 м3/т II 

 10 - 15 м3/т III 

 15 м3/т түүнээс их IV (дээд зэрэглэл) 

 

2. Далд уурхайг агааржуулалтын зэрэглэлээр нь хүнд, дунд, хөнгөн 

агааржуулалттай гэж 3 хуваадаг. Агааржуулалтын зэрэглэлийг тодорхойлохдоо 

уурхайн агааржуулалтын нүх гэсэн ойлголтыг ашигладаг.  

А = 0.38 × 
𝑄

√ℎ
 ; Үүнд: А – далд уурхайн агааржуулалтын нүх; Q – далд 

уурхайд шаардлагатай агаарын хэмжээ, м3/сек; h – далд уурхай дахь агаарын 

депресс, па; 

А < 1   хүнд агааржуулалттай; 

А = 1 ÷ 2   дунд зэргийн агааржуулалттай; 

А ˃ 2   хөнгөн агааржуулалттай. 

3. Уулын малталтад уулын цулаас нэвтрэн ирэх усны хэмжээгээр усжилтыг 

дараах байдлаар тодорхойлдог. Үүнд: 

- их усжилттай, ундарга нь 1-10 л/сек; 

- усжилттай, ундарга нь 0.1-1 л/сек; 

- усархаг, ундарга нь 0.01-0.1 л/сек; 

- ус үл нэвтрүүлэх  

4.  Тэсэлгээний ажил гүйцэтгэх, тэсрэх материал хадгалах үеийн аюулгүйн 

зайг тодорхойлох. Үүнд: 

4.1. Тэсэлгээ хийх газраас барилга, байгууламж хүртэлх аюулгүй байх зай; 
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- Газрын гадарга дээр хийх тэсэлгээний үед үүсэх агаарын долгионы цохих 

үйлчлэлийн барилга байгууламжид нөлөөлж болзошгүй аюулгүй зайг дараах 

томьёогоор тодорхойлно. 

𝑟а.з = 𝐾ц ∗ 3 √𝑄     

𝑟а.з = 𝑘ц ∗ √𝑄  

  Үүнд: 𝑟а.з - аюулгүй зай, м;  

𝑄  - цэнэгийн жин, кг;  

𝐾ц, 𝑘ц, - цэнэгийн жин, байрлал, түүнчлэн барилга байгууламжид үүсч 

болох гэмтлийн хүлцэх аюулын зэргээс хамаарах пропорционалийн коэффициент. 

4.2. Агаарын цохих долгионы хүнд үйлчлэх аюулгүй зай 

- ил цэнэгээр тэсэлгээ хийхэд агаарын цохих долгионы хүнд нөлөөлөх 

аюулгүй хамгийн бага зайг доорх томьёогоор тодорхойлно. 

  𝑟𝑚𝑖𝑛 = 15 ∙ 3√𝑄 

𝑄 - тэсрэх бодисын ил цэнэгийн жин, кг  

4.3. Тэсрэлт дамжихгүй байх аюулгүй зай 

𝑟д = 𝐾д ∗ 3√𝑄 ∗ 4√ 𝑏 

𝐾д -тэсэлгээний нөхцөл, тэсрэх материалын цэнэгийн төрлөөс 

хамаарах коэффициент;  

𝑄 -тэсрэх бодисын идэвхтэй цэнэгийн жин, кг;  

𝑏 -идэвхгүй цэнэгийн бага талын шугаман хэмжээ (хураалтын өргөн), 

м. 

4.4. Тэсрэх бодисын агуулахуудын хооронд тэсрэлт дамжихгүй байх 

аюулгүй зай 

𝑟д = 𝐾д ∗ 3√𝑄 ∗ 4√ 𝑏     үүнд: 𝑏 = 1.6 м    

4.5. Хорт хийн тархалтын аюулгүй зай (𝑟хий)-г салхигүй үед болон салхины 

чиглэлд хөндлөн тархах нөхцөлд доорх томьёогоор тодорхойлно. 

  rхий = 160 ∗ 3√Q  , м 

  𝑄 -тэсрэх цэнэгийн нийт жин, тн; 

Хорт хийн салхины эсрэг чиглэлийн тархалтын аюултай бүсийг дээрх 

томьёогоор тодорхойлно.  

 4.6. Хорт хийн салхины дагуу тархалтын аюултай бүс (𝑟хий1) -ийг доорх 

томьёогоор тодорхойлно. 

  rхий1 = 160 ∗ 3√Q(1 + 0.5Vc ) , м 

Vc -тэсэлгээ хийхийн өмнөх салхины хурд м/сек.  
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Хоёрдугаар хавсралт 

ХҮДРИЙН ДАЛД УУРХАЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮРМИЙН ШААРДЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭ 

 

 

№ 

Хууль 
тогтоомж, 
дүрэм журам, 
стандартын 
нэр, зүйл 
заалт 

 
 
         Шаардлага 

 
Өгсөн 
оноо 
 
 

 
 
     Нөхцөл байдал 

 
 
Зөвлөмж, цаашид авах 
арга хэмжээ 

1. Хүдрийн далд уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн шаардлагын үнэлгээ (Уул уурхайн сайд, Хөдөлмөрийн сайдын 2015 
оны 229/А/232 дугаар хамтарсан тушаалын хавсралт) 

 

 

1. 

 
 
 
 
 
2 дугаар заалт 

Далд уурхайд дараах бичиг 
баримтыг  боловсруулж 
мөрдөнө: 
- ХАБЭА-н зааварчилгааны 
дэвтэр 
-Малталтын нэвтрэлтийн 
болон бэхэлгээ, өрөмдлөг 
тэсэлгээний ажлын 
паспорт 
-Босоо амны ган татлага, 
өргөх төхөөрөмж шалгасан 
тэмдэглэл 
-Уурхайн малталтын 
бэхэлгээ шалгасан 
тэмдэглэл 
-Уурхайн агаарын найрлага 
шалгасан тэмдэглэл 

   

2.  3 дугаар заалт Шинээр барьсан болон 
өргөтгөсөн уурхай, 
ашиглалтын түвшин, 
тэрчлэн обьектуудын зураг 
төсөл, аюулгүй байдлын 
дүрэмд нийцсэн эсэхийг 
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шалгаж, эрх бүхий комисс 
хүлээн авна.  

3. 9 дүгээр заалт Ажлын байрны нөхцөл 
өөрчлөгдсөн, аюулгүй 
байдлын зөрчил гаргасан, 
мөн осол гарсны дараа 
төлөвлөгөөт бус давтан 
сургалтад холбогдох 
ажилтнуудыг хамруулна. 

   

5. 10 дугаар заалт Малталт тэдгээрийн 
уулзвар бүрд уурхайгаас 
гадагш гарах чиглэл, зайг 
заасан гэрэлтдэг тэмдэг 
байна. 

   

6. 11 дүгээр заалт Уурхайд ажилтан бүрд 
олгосон өөрийгөө аврах 
багийг биедээ авч явна. 
Газрын доорх ажилтнуудын 
тооноос 10 хувиар илүү 
тооны багийг бэлэн 
байдалд байлгана. 

   

7. 12 дугаар заалт Газрын дээрх болон доорх 
үйлдвэрлэлийн үндсэн үйл 
ажиллагааг уул уурхайн 
мэргэжлээр бакалавраас 
доошгүй боловсрол 
эзэмшсэн, эсвэл 
мэргэшсэн ажилтан 
удирдана. 

   

8. 13 дугаар заалт Уурхай бүр зааврын дагуу 
“Аюулын үед хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө” боловсруулж, 
батлуулсан байна. 
Ажилтнуудад танилцуулж 
гарын үсэг зуруулсан 
байна. Ажлын байр 
болгонд осол гарсан тухай 
мэдээлэх дохиоллын 
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системтэй байх ёстой. 

9. 14 дүгээр зүйл  Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 
шаардлага хангаагүй 
ажлын байр (мөргөцөг)-д уг 
зөрчлийг арилгахаас өөр 
ажлын даалгавар өгч 
болохгүй. Шууд хянах 
боломжгүй ажлын байранд 
2-оос доошгүй ажилтан 
ажиллуулна.  

   

2. 16 дугаар зүйл Ажлын байр нь аюулгүй 
байдлыг хангасан эсэхийг 
ажилтан ажил эхлэхийн 
өмнө шалгана. Зөрчил 
илэрвэл ажлаа зогсоож, 
аюулгүй газарт гарч, 
удирдлагад мэдэгдэнэ. 

   

3. 19 дүгээр заалт Аюул учруулж болох 
малталтад орохыг 
хориглосон хаалт, тэмдэг 
тавина 

   

4. 20 дугаар заалт Ашиглахгүй байгаа босоо 
налуу малталт бүрийг 
таглаж аюулгүй болгоно. 
Хэрэв энэ малталтыг 
агааржуулах зорилгоор 
ашиглах бол ажилтан 
унахаас сэргийлсэн хаалт, 
төмөр тороор таглана. 

   

5. 21 дүгээр заалт Газрын гадаргууд гарсан 
малталтын амсарт хаалт, 
хашлага хийнэ 

   

6. 23 дугаар заалт Уулын ажлын нөлөөллөөр 
газрын гадаргууд цөмрөл, 
нурал гарч болзошгүй 
хэсгийг тойруулан хашлага 
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хийж анхааруулах тэмдэг 
тавина 

7 24 дүгээр заалт Машин тоног төхөөрөмжийг 
ажиллуулахын өмнө 
анхааруулах дохио өгнө. 
Дохионы самбар 
байрлуулна 

   

8. 25 дугаар заалт Цахилгаан эрчим хүч гэнэт 
тасарсан тохиолдолд тоног 
төхөөрөмжийг хүчдэлээс 
салгана. 

   

9. 26 дугаар заалт Эвдрэл гэмтэлтэй тоног 
төхөөрөмж ажиллуулахыг 
хориглоно. Тосолгоо 
үйлчилгээ хийхдээ 
хүчдэлээс салгана. 

   

10. 31 дүгээр заалт  Уурхайн ажилтнуудыг 
газрын дээр гаргахад 
зориулсан хоорондоо 
хамааралгүй хоёроос 
доошгүй гарцтай байна 

   

11. 34 дүгээр заалт Гарах хоёр гарц нь босоо 
малталт байвал тэдгээр нь 
механик өргөх 
төхөөрөмжтэй байхаас 
гадна явган шатаар 
тоноглогдсон байна. 

   

12. 38 дугаар зүйл Олборлолт явагдаж буй 
блок болон адилтгах хэсэг 
бүр гадагш буюу ажлын 
түвшинд гарах бие биеэсээ 
үл хамаарсан чөлөөт хоёр 
гарцтай байна. Ажлын 
түвшинд гарах хоёр гарцын 
нэг нь тээврийн, нөгөө нь 
агааржуулалтын малталт 
буюу түвшин рүү гарахаар 

   



16 
 

хийгдэнэ. Уул геологийн ба 
үйлдвэрлэлийн нөхцөл 
өөрчлөгдсөн тохиолдолд 
малталтын нэвтрэлтийн 
паспортыг шинэчлэн 
батлуулна. 

13. 39 дүгээр зүйл Уулын малталтыг нэвтрэх 
болон бэхлэх ажил нь 
батлагдсан зураг, төсөл, 
паспортын дагуу явагдана. 

   

14. 40 дүгээр зүйл Уулын бүх малталтыг цаг 
хугацаанд нь батлагдсан 
бэхэлгээний паспортын 
дагуу бэхэлнэ. 

   

15. 41 дүгээр зүйл Мөнх цэвдэг, тогтвортой 
чулуулагтай уулын 
малталтыг батлагдсан 
бэхэлгээний паспортад 
заасны дагуу бэхэлгээгүй 
нэвтэрч болно. Газрын 
гадаргуугаас нэвтэрч 
байгаа бүх малталтын 
амсрыг заавал бэхэлнэ. 
Босоо болон налуу 
малталтын уулзвар, 
тэдгээрийн хэвтээ 
малталттай холбогдсон 
уулзвар бүрийг чулуулгыг 
үл харгалзан бэхэлгээ 
хийсэн байна. 

   

16. 42 дугаар зүйл Уулын малталтын хамгийн 
бага хөндлөн огтлолын 
талбай: мод болон төмөр 
бэхэлгээтэй бол 4,5 м2-аас 
багагүй, налуу ам 3,7 м2-
аас багагүй байна. 

   

17. 47 дугаар зүйл Нуранги, сул чулуулагтай 
малталт, мөргөцгийн  
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ойролцоо нэг ээлжинд 
хүрэлцэхүйц бэхэлгээний 
нөөц материалгүй бол 
малталт, нэвтрэлт 
явуулахыг хориглоно. 

18. 49 дүгээр зүйл Нуранги чулуулаг дундуур 
нэвтрэлт хийхдээ байнгын 
бэхэлгээ хийхээс өмнө түр 
бэхэлгээ хийнэ. 

   

19. 52 дугаар зүйл Налуу нь 12 градусаас 
дээш малталтыг нэвтрэх, 
гүнзгийрүүлэх ба 
засварлах үед 
ажилтнуудын дээрээс 
тэргэнцэр бусад зүйл 
унахаас хамгаалж хоёроос 
доошгүй түр хаалт тавих 
бөгөөд тэдгээрийн хийц, 
бүтцийг тухайн ажлыг 
хариуцсан ерөнхий 
мэргэжилтэн батална. 

   

20.. 54 дүгээр зүйл Уурхайн босоо амны 
гүнзгийрэх хэсэг нь ажлын 
түвшингөөс бат бэх 
хаалтаар тусгаарлагдсан 
байна. 

   

21.. 55 дугаар зүйл Босоо ам нэвтрэх үед 
мөргөцөгт ажиллаж буй 
ажилтны дээрээс унаж 
болох зүйлээс хамгаалсан 
хаалт хийсэн байна. 

   

22. 65 дугаар зүйл Мөргөцөгт тэсэлгээ 
хийсний дараа эхлээд 
агааржуулж, туршлагатай 
ажилтнаар аюулгүй 
байдлыг хангуулсны дараа 
ажилтан оруулна. 
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23. 74 дүгээр зүйл  Ордыг ашиглаж дуустал 
уулын малталтын 
бэхэлгээг эвдрэл гэмтэлгүй 
байлгана. Малталтад хүн 
явах замд саад бартаатай 
байлгахыг хориглоно. 

   

19. 76 дугаар зүйл Босоо амны өргөх 
төхөөрөмжийн тоноглол, 
ган татлагыг байнга 
шалгана. 

   

20. 78 дугаар зүйл Уулын малталтын 
хугарсан, эвдэрсэн 
бэхэлгээг яаралтай 
солино. 

   

21. 100 дугаар зүйл Ажилтан ажиллах 
малталтын агаарт 
хүчилтөрөгчийн агуулга 
эзлэхүүнээрээ 20 хувиас 
доошгүй, нүүрстөрөгчийн 
давхар исэл доорх 
хэмжээнээс дээшгүй байна. 
Үүнд:  
ажлын байранд 0.5 хувь; 
уурхайгаас гарах ерөнхий 
урсгалтай малталтад 0.75 
хувь; 
нурсан малталтыг сэргээх 
ажлын үед 1 хувь. 

   

22. 101 дүгээр зүйл Уурхай ба түүний 
малталтыг агааржуулах 
цэвэр агаарын хэмжээг 
тооцохдоо газрын дор нэг 
зэрэг ажиллах хамгийн 
олон ажилтнуудын тоо, 
нүүрсхүчлийн хий, хортой 
болон тэсрэмтгий хий, тоос 
тэсэлгээгээр үүссэн хорт 
хий, уурхайд хэрэглэгдэж 
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буй дотоод шаталтын 
хөдөлгүүрт машин, тоног 
төхөөрөмжөөс ялгарсан 
хийн хэмжээ болон 
агаарын урсгалын хамгийн 
бага хурдыг үндэслэн 
бодох бөгөөд дээр заасан 
хүчин зүйлийг нэг бүрчлэн 
тооцож хамгийн их утгыг 
авна. Ажилтанд ноогдох 
цэвэр агаарын хэмжээг 
тооцохдоо ажилтан бүрд 6 
м3/мин-аас доошгүй цэвэр 
агаар оногдохоор тооцно. 

23. 102 дугаар зүйл Уурхайн малталтад өгч буй 
агаарын температур +20 С-
ээс багагүй байна. 

   

24. 103 дугаар зүйл Уурхайн малталтад 
агаарын урсгалын хурд 
доорх хэмжээнд байна. 

   

25. 104 дүгээр зүйл Уурхайн ажлын байрны 
температур +280С-ээс 
ихсэх, эсвэл ихсэх нь 
мэдэгдэж байвал ажилтны 
эрүүл, аюулгүй ажиллах 
орчныг бүрдүүлнэ. 

   

26. 106 дугаар зүйл Уурхай нь тусгай 
агааржуулалтын системтэй 
байна. 

   

27. 107 дугаар зүйл Малталтад хорт хий илрэх, 
хүчилтөрөгчийн хэмжээ 
зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 
буурсан үед ажилтнуудыг 
цэвэр агаарт гаргана. 

   

28. 108 дугаар зүйл Агааржуулаагүй малталтад 
ажилтан орохыг 
хориглосон тэмдэг тавина. 
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29. 129 дугаар зүйл Уурхайг тасралтгүй 
ажиллагаатай агааржуулах 
байгууламжаар 
агааржуулна. 

   

30. 132 дугаар зүйл  Уурхайд үндсэн 
агааржуулах сэнснээс 
гадна нөөцөд сэнс эсвэл 
сэнсний эд ангийг 
байлгана. 

   

31. 133 дугаар зүйл Уурхайд агааржуулах 
сэнсийг 30 минутаас дээш 
хугацаагаар зогсоох 
шаардлага гарвал мухар 
малталтын мөргөцгөөс 
ажилтнуудыг гаргаж 
агаарын цэвэр урсгалтай 
газар байлгана. 

   

32. 134 дүгээр зүйл Аюулын үед хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөндөө агаарын 
урсгалын чигийг 
өөрчлөхөөр тусгасан 
уурхайд үндсэн 
агааржуулах сэнсний 
агаарын урсгалын чигийг 
10 минутын дотор өөрчилж 
болох чиг өөрчлөгчөөр 
тоноглосон байна. 

   

33. 140 дүгээр зүйл  Бэлтгэл малталтын 
мөргөцгийг агааржуулах 
сэнсээр агааржуулна. 
Агаарын хоолойны үзүүр 

мөргөцгөөс 𝐿 = 5 × √S 
томьёогоор гарсан зайнаас 
илүүгүй байна. 

   

34. 143 дугаар зүйл Уурхай бүр 
агааржуулалтын 
төлөвлөгөөтэй байна. 
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35. 145 дугаар зүйл Уурхайд 3 жилд нэгээс 
доошгүй удаа уурхайн 
агаарын даралтын 
хэмжилтийн зураглалыг 
хийж гүйцэтгэх ёстой. 

   

36. 147 дугаар зүйл Бэлтгэл болон огтолгооны 
малталтуудыг нэвтэрч 
аюулгүй ажиллагааны 
шаардлагыг хангасны 
дараа олборлолтын ажлыг 
эхэлнэ. 

   

37. 148 дугаар зүйл Хамгаалах цулыг байх 
хугацаанд нь тогтвортой, 
нурах аюулгүй байхаар 
тооцож үлдээх ба нурлын 
шинж тэмдэг илэрсэн 
нөхцөлд ажлыг зогсоож 
эвдрэлийг засаж, 
тогтворжуулах нэмэлт арга 
хэмжээ авна. 

   

38. 159 дүгээр зүйл Ашиглалтын технологийн 
дагуу үлдэцүүдийг авах 
ажлыг зохион 
байгуулахдаа тусгай 
төслөөр гүйцэтгэнэ. 

   

39. 4.2 Ашиглалтын 
системийн 
шаардлага 

Уурхайд ашиглалтын 
системийн аюулгүй 
ажиллагааны шаардлага 
хангаж буй эсэхийг хянана. 

   

40. 187 дугаар зүйл Уурхай бүрт тээврийн 
замын зургийг тогтмол 
хугацаанд шинэчлэн 
боловсруулж батлах ёстой 
ба түүнд босоо ам болон 
тээврийн малталтууд 
зогсоолууд болон түүнд 
ачаа ачих цэгүүдэд сэлгээ 
хийх дараалал, хурдны 
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хязгаар, цувааны 
бүрэлдхүүн, дохиоллын 
хэрэгслийн байрлал, 
тэмдэг, тэмдэглэгээнүүдийг 
заасан байна. 

41. 5.1.2, 5.1.3, 
5.1.4, 5.2 

Тухайн уурхайд хэрэглэж 
буй тээврийн хэрэгслийн 
аюулгүй ажиллагааны 
шаардлагыг хангасан 
байна. 

   

42. 331 дүгээр зүйл Уурхайн цамхагийн 
үзлэгийг уурхайн ерөнхий 
мэргэжилтнээр ахлуулсан 
комисс доорх хугацаанд 
хийж, акт үйлдэнэ. Металл 
болон төмөр бетон цамхагт 
жилд 1 удаа, модон болон 
нэвтрэлт хийж буй үеийн 
цамхагт жилд 2 удаа. 

   

43. 340 дүгээр зүйл Уурхайн өргөх 
төхөөрөмжид ашиглах ган 
татлага нь үйлдвэрлэгчийн 
гэрчилгээтэй байна. Ган 
татлагыг холбогдох 
мэргэжлийн байгууллагаар 
шалгуулж, дүгнэлт 
гаргуулж ашиглана. 

   

44. 341 дүгээр зүйл Дамарт өлгүүрийн бат 
бэхийн нөөц дараах 
нөхцлийг хангасан байх 
ёстой. 

   

45. 344 дүгээр зүйл Чиглүүлэгч болон 
тусгаарлагч ган 
татлагуудын бат бэхийн 
нөөц нь 5 дахинаас багагүй 
байна. 

   

46.. 350 дугаар Өргөх төхөөрөмжийн ган    
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заалт татлагыг өлгөхийн өмнө 
заавал туршина. 

47. 351 дүгээр 
заалт 

Үрэлтэт хүрдний, тавцан 
өлгөх, тэнцвэржүүлэгчээс 
бусад ган татлагуудыг доор 
заасан хугацаанд шалгах 
ёстой. Хүн зөөврийн болон 
нэвтрэлтийн хөнөг өлгөх 
ган татлагыг 6 сар тутам, 
ачаа зөөвөрлөх, засварын 
хөдөлгөөнт өргөх 
төхөөрөмжийн, ослын 
шатны ган татлагыг 12 сар 
тутам. 

   

48. 356 дугаар 
заалт 

Утас нь тасарсан, 
цүлхийсэн, гэмтэлтэй ган 
татлага ашиглах, өлгөхийг 
хориглоно. 

   

49. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 
6.5, 6.6 дугаар 
зүйл 

Цахилгаан байгууламжийн 
талаарх аюулгүй 
ажиллагааны шаардлага 
хангасан байна. 

   

50. 472 дугаар 
заалт 

Уурхай нь доорх төрлийн 
холбоо, дохиоллуудыг 
дангаар болон хослуулж 
ашиглана. Утсан болон 
радио харилцааны систем, 
уурхайн ослын дохиоллын 
систем, технологийн 
хэсгүүдэд хэрэглэх 
анхааруулах болон ажлын 
дохиоллын систем, 
уурхайн диспетчерийн 
холбооны систем. 

   

51. 474 дүгээр зүйл Доорх байруудыг шууд 
харилцах холбоогоор 
заавал хангах ёстой. Үүнд. 
-бүх ашиглалтын хэсэг 
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-тээврийн хэсэг 
-хүн цугларах хэсэг 
-цахилгаан байгууламжууд 
-босоо ам орчмын 
малталтууд 
-тэсрэх материалын 
агуулах 
-бэлтгэл малталтууд 
-ус шахуургын байрууд 
-суурин тоноглолын 
байрууд 
-түр хоргодох байр 
-эмнэлгийн байр 
-аюулын үед хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
байрууд. 

52. 480 дугаар зүйл Цахилгаан тэжээлтэй 
холбооны байгууламж нь 3 
цагаас доошгүй ажиллах 
боломжтой нөөц тэжээлийн 
үүсгүүртэй байх ёстой. 

   

53. 481 дүгээр зүйл Уурхайд газардуулах ёстой 
бүх объектуудыг холбосон 
газардуулгын нэгдсэн 
сүлжээ байгуулах ёстой. 

   

54. 496 дугаар зүйл Бүх цахилгаан тоноглол, 
трасформатор, кабель, 
газардуулга зэргийн 
үзлэгийг цахилгааны аж 
ахуйн ажилтнууд доорх 
хугацаанд хийж, үзлэгийн 
дүнг “Цахилгаан 
байгууламжийн үзлэгийн 
дэвтэр”-т тэмдэглэнэ. 
-цахилгаан тоноглолын 
оператор болон ээлжийн 
цахилгаанчид – ээлж 
тутам,  
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-хэсгийн цахилгааны аж 
ахуй хариуцагч болон 
түүний орлогч нар – долоо 
хоног тутам,  
-уурхайн цахилгааны аж 
ахуй хариуцагч болон 
түүний томилсон 
мэргэжилтэн – 3 сар тутам, 
-засварын цахилгаанчид – 
уурхайн техникийн 
удирдагчаас тогтоосон 
хуваарийн дагуу,  
-шинэ болон засвараас 
гарсан цахилгаан тоноглол 
– ажилд оруулахын өмнө. 

55. 507 дугаар зүйл Шинээр барьж байгаа 
болон өргөтгөн 
шинэчлэгдэж байгаа, 
ашиглаж буй уурхайн 
төсөлд “Галын аюулаас 
хамгаалах тухай” бүлэг 
байх ёстой. Галын аюулаас 
хамгаалах тухай арга 
хэмжээг бүрэн 
хэрэгжүүлээгүй уурхай, 
түвшин, блокийг 
ашиглалтад хүлээн авахыг 
хориглоно. 

   

56. 511 дүгээр зүйл Уурхайн ам түүний барилга 
байгууламжийн ойрын 
цэгээс 50 метрээс дотогш 
мод, нүүрсний агуулах, бүх 
төрлийн шатамхай бодис, 
суурин дизель, өөрөө 
шатдаг хүдэр, хаягдлын 
овоолго байлгахыг 
хориглоно. 

   

57. 522 дугаар зүйл Устай /намгархаг, усан    
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судалтай, шаварлаг/ ордын 
ашиглалтыг батлагдсан 
тусгай төслөөр явуулна. 

58. 523 дугаар зүйл Усанд автсан малталтууд 
болон усан сан мөн хортой 
болон шатамхай хий 
хуралдах боломжтой 
малталтуудтай уурхайд ус 
ба хий цөмрөх аюултай 
бүсийн хязгаарыг 
тодорхойлж уурхайн 
дэвсгэр зураг дээр тусгана. 

   

59. 527 дугаар зүйл Усны судал дайрсан бүх 
цооногийг бөглөнө. 
Цооногийг уурхайн дэвсгэр 
зурагт тусгаж, өрөмдлөгийн 
ажлын тайланг уурхай дээр 
хадгална. 

   

60. 529 дугаар зүйл Уурхайн ажлын нөлөөгөөр 
газрын гадаргууд үүссэн ан 
цав, цөмрөлөөр дамжин ус 
уурхайн малталт руу урсан 
орохоос хамгаалсан далан, 
суваг шуудуу татна. 

   

61. 533 дугаар зүйл Төв болон хэсгийн усан 
сангийн байгууламж хоёр 
болон түүнээс дээш тооны 
малталтуудаас бүрдсэн ус 
хураагуурын сантай байна. 
Барьж байгуулж байгаа 
болон шинээр өргөтгөн 
шинэчилж байгаа уурхайн 
усан сангийн багтаамж нь 
уурхайн усны хэвийн 
ундаргын  хэмжээг 4 цагаас 
доошгүй, хэсгийн усан 
сангийн болон шүүрүүлэх 
уурхайн усан сангийн 
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багтаамж нь усны хэвийн 
ундаргын хэмжээг 2 цагаас 
доошгүй хэмжээгээр 
нөөцлөх боломжтой байна. 

62. 537 дугаар зүйл Уурхайн усны ундаргын 
хэмжээ 50 м3/цаг-аас дээш 
бол төв усан сангийн 
байгууламж гурваас 
доошгүй шахуургаар 
тоноглогдсон байна. 
Нөөцөд болон засварт 
байх шахуургын тоог 
хүснэгтээс харах  

   

63. 538 дугаар зүйл Ус татах байгууламжийн 
хүчин чадал уурхайн усны 
хэвийн ундаргын хэмжээг 
20 цагаас хэтрэхгүй 
хугацаанд татаж чадахаар 
байвал зохино. Төв усан 
сангийн байгууламж 2-оос 
доошгүй шугам хоолойгоор 
тоноглогдсон байна. Үүний 
нэг нь нөөцөд байна. 

   

      

      

 

Тайлбар: Шаардлагын үнэлгээг 1-5 оноогоор дүгнэнэ. Үүнд: 

Гамшгийн – 5 

Аюултай – 4 

Эрсдэлтэй – 3 

Бага – 2 

Хөнгөн - 1 
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Гуравдугаар хавсралт 

ИЛ УУРХАЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮРМИЙН ШААРДЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭ 

 

№ 

Хууль 
тогтоомж, 
дүрэм 
журам, 
стандартын 
нэр, зүйл 
заалт 

 
 
         Шаардлага 

Шаар
длага 
хангас
ан 
эсэх 
 
 

 
 
     Нөхцөл байдал 

 
 
Зөвлөмж, цаашид авах арга хэмжээ 

Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн шаардлага (Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 
2019 оны А/231, А/368 дугаар тушаалаар батлагдсан) 

1. 1.2 дугаар 
заалт 

Уул уурхайн үйлдвэр, ил 
уурхай нь дараах бичиг 
баримттай байна. 
Үүнд: 
а. ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл; 
б. ордыг ашиглах техник-
эдийн засгийн үндэслэл; 
в. геологи, геотехникийн 
болон маркшейдерийн 
баримт бичгүүд; 
г. уулын ажлын төлөвлөгөө; 
д. аюулын үед хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө; 
е. уул уурхайн барилга 
байгууламж, ажлын байрны 
галын аюулгүй байдлын 
зөвшөөрөл; 
ё. уурхай, уул уурхайн 
үйлдвэрийг байнгын 
ашиглалтад хүлээж авсан 
Улсын комиссын акт. 

   

2. 1.4 дүгээр 
заалт 

Ажилд шинээр орж байгаа 
хүн эрүүл мэндийн 
урьдчилсан үзлэгт орж 
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магадлагаа гаргуулсан 
байна. Нийт ажилтныг 
эрүүл мэндийн асуудал 
хариуцсан эрх бүхий 
байгууллагаас баталсан 
журмын дагуу эрүүл 
мэндийн урьдчилсан болон 
хугацаат үзлэгт хамруулна. 

3. 1.5 дугаар 
заалт 

Ажилд шинээр орж байгаа 
ажилтан 3 өдрийн, урьд нь 
уул уурхайн үйлдвэрт 
ажиллаж байсан, эсхүл 
үйлдвэр дотроо нэг 
мэргэжлийн ажлаас нөгөөд 
шилжин ажиллах ажилтан 2 
өдрийн батлагдсан 
хөтөлбөрийн дагуу 
урьдчилсан зааварчилгаа 
болон давтан сургалтад 
хамрагдаж, Хөдөлмөрийн 
тухай хууль болон 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн тухай 
хууль тогтоомж, уурхай, 
үйлдвэрийн дотоод журам, 
аюулгүй ажиллах арга 
барил, аюулгүй байдлын 
дүрэм, журам, зааврыг 
судлан шалгалт өгч тэнцсэн 
байна. 

   

4. 1.7 дугаар 
заалт 

Уул, тээврийн машин, тоног 
төхөөрөмжийн машинч, 
туслах машинчаар зөвхөн 
тухайн мэргэжлийн дагуу 
техникийн болон мэргэжил 
эзэмшүүлэх байгууллагын 
тусгай сургалт дамжаанд 
суралцан шалгалт өгч 
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эрхийн үнэмлэх авсан 
хүнийг ажиллуулна. 

5. 1.10 дугаар 
заалт 

Ил уурхайн уулын ажлыг 
удирдан зохион байгуулах, 
хяналт тавих мэргэжилтэн, 
техникийн ажилтан нь уул 
уурхайн их, дээд сургууль, 
коллеж төгссөн, уул 
уурхайн салбарын 
баклавраас доошгүй 
боловсролын зэрэгтэй, 
дадлага туршлагатай 
байна. 

   

6. 1.11 дүгээр 
заалт 

Ажлын байр, ажилтанд 
ажлын даалгавар, аюулгүй 
ажиллагааны зааварчлагаа 
өгөх өрөө, ажилтны ажилд 
ирэх, буцах зам аюултай 
хэсэг болон аюул, осол гарч 
болзошгүй газруудад 
анхааруулах тэмдэг, зурагт 
хуудас болон машин тоног 
төхөөрөмжийн аюулгүй 
ажиллагааны заавар 
санамжийг ил тод харагдах 
газарт ойлгомжтой бичиж 
тавьсан байна. 

   

7. 1.12 дугаар 
заалт 

Ажлын байр бүрийг ажил 
эхлэхийн өмнө эсхүл 
ээлжийн дундуур хариуцсан 
албан тушаалтан биечлэн 
шалгаж, аюулгүй 
ажиллагааны зөрчил 
илэрсэн үед зөрчлийг 
арилгахаас өөр ажлын 
даалгавар өгөхийг 
хориглоно. Ээлжийн явцад 
ажлын даалгаварыг 
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өөрчлөх шаардлага гарвал 
заавал анх ажлын 
даалгавар өгсөн ажилтнаар 
дамжуулах буюу дотоод 
журмаар зохицуулна. 

8. 1.13 дугаар 
заалт 

Ажилтан бүр ажил эхлэхийн 
өмнө ажлын байр, машин, 
тоног төхөөрөмжийн 
аюулгүй байдал, ажилд 
хэрэглэх багаж хэрэгсэл, 
холбоо дохиолол, галаас 
хамгаалах дохиоллын 
систем, гэрэлтүүлэг, 
хамгаалах хэрэгсэл, 
тоноглолын гэмтэлтэй 
эсэхийг шалган хэрэв 
зөрчил илэрвэл шуурхай 
арилгана. Зөрчлийг арилгах 
боломжгүй бол энэ тухай 
хариуцсан удирдах албан 
тушаалтанд мэдэгдэж, 
зөрчлийг арилгуулсны 
дараа ажилдаа орно. 

   

9. 1.15 дугаар 
заалт 

Машин механизмыг 
ажиллуулах, тээврийн 
хэрэгслийг хөдөлгөхийн 
өмнө аюулгүй байдлыг 
сайтар магадлан, 
анхааруулах гэрлэн болон 
дуут дохиог үзэгдэж, 
сонсогдохоор өгнө. 

   

 

 

10. 

 
 
 
1.17 дугаар 
заалт 

Ажилтан бүр ажил 
олгогчийн баталсан 
жагсаалтын дагуу 
стандартад нийцсэн ажлын 
тусгай хувцас, хамгаалах 
хэрэгслээр бүрэн хангагдах 
ба тэдгээрийг зориулалтын 
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дагуу зөв хэрэглэнэ. 

11. 1.19 дүгээр 
заалт 

Хүн, машин механизм унаж 
болох аюул бүхий догол, 
мөргөцгийн ирмэг, уулын 
малталт, нурал руу орох 
замыг далан, хаалтаар хаах 
буюу анхааруулах тэмдэг 
тавихаас гадна шөнийн 
цагт гэрэлтүүлсэн байна. Ус 
шүүрүүлэхэд зориулсан 
босоо, налуу малталт, 
цооног, усан сан, зумпф 
зэрэг нь таглаа, хаалт, 
хамгаалалттай, 
гэрэлтүүлэгтэй байна. 

   

12. 1.27 дугаар 
заалт 

Машин механизмыг удаан 
хугацаагаар ажилуулахгүй 
тохиолдолд тэдгээрийг 
догол, мөргөцгөөс аюулгүй 
газарт шилжүүлэн 
байрлуулж ажлын хэсгийг 
(утгуур, хусуур зэрэг) газарт 
буулган хаалга үүдийг 
түгжиж тэжээлийн кабелийн 
хүчдэлийг салгана. 

   

13. 1.28 дугаар 
заалт 

Машин, тоног 
төхөөрөмжийн эргэлтэт, 
хөдөлгөөнт хэсэг нь хаалт, 
хамгаалалтаар 
тоноглогдсон байна. Хий, 
шингэн, дулаан болон 
цахилгаан эрчим хүчний 
тэжээлийг салгаж, эд 
ангийн хөдөлгөөн бүрэн 
зогссоны дараа машин 
механизмд үзлэг, 
үйлчилгээ, засварын ажил 
хийнэ. Засварын ажлын 
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явцад хий, шингэний 
даралт, дулаан, 
цахилгааны эрчим хүч гэнэт 
залгагдах бүх боломжийг 
урьдчилан арилгасан 
анхааруулга, санамж, 
тэмдэг, пайз өлгөсөн байна. 

14. 1.29 дүгээр 
заалт 

1,5 м-ээс дээш өндөрт 
ажиллахдаа хамгаалах бүс 
заавал хэрэглэх ба 
ажиллах талбай байхгүй 
газарт хашлагатай 
зориулалтын тавцан, шат 
ашиглана. Аливаа зүйлийг 
өргөх, буулгах мөн өндөрт 
ажил гүйцэтгэх үед багаж 
хэрэгсэл бусад зүйлс доош 
унаж болзошгүй аюултай 
бүсийг тогтоон харуул 
томилох, шаардлагатай үед 
нэмэлт хаалт, хашлага, 
анхааруулах тэмдэг тавина. 

   

15. 1.30 дугаар 
зүйл 

Ил уурхайн түвшин бүр 
дээрх доголын ирмэгээс 2.0 
м-ээс дотогш хүн болон 
тоног төхөөрөмж орж 
ажиллахыг хатуу 
хориглоно. 

   

16. 1.32 дүгээр 
зүйл 

Хүний эрүүл мэндэд 
муугаар нөлөөлөх тоос, 
хорт хий үүсч хуримтлагдах 
ажлын байрнаас агаарын 
сорьц авах, хяналт тавих 
ажлыг гүйцэтгэнэ. Түүнчлэн 
ажлын нөхцөл өөрчлөгдөх 
бүрд агаарын 
шинжилгээний дээжийг 
өөрсдөө болон мэргэжлийн 
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байгууллагаар авахуулан 
тоос болон хорт хольцын 
агуулгыг тодорхойлж байна. 

17. 2.39 дүгээр 
заалт 

Ордын геотехникийн 
нөхцөл, тоног 
төхөөрөмжийн төрлийг 
үндэслэн ил уурхайн 
доголын өндрийг төслөөр 
тодорхойлно: 
а. шууд утгуурт экскаватор, 
утгуурт ачигчийг 
ажиллуулах, тэсэлгээ 
хийгдээгүй мөргөцөг бүхий 
доголын өндөр нь 
төхөөрөмжийн утгалтын 
хамгийн их өндрөөс 
хэтрэхгүй байна; 
б. урвуу утгуурт экскаватор 
ажиллуулах доголын өндөр 
нь экскаваторын утгалтын 
гүнээс хэтрэхгүй байна; 
в. драглайны ажиллах 
доголын өндөр доод 
утгалттай үед утгалтын 
гүнээс хэтрэхгүй, дээд 
утгалттай үед асгалтын 
өндрийн 80%-аас хэтрэхгүй 
байна; 
г. роторт ба гинжин утгуурт 
экскаваторын ажиллах 
доголын өндөр утгах гүн ба 
өндрөөс хэтрэхгүй байна; 
д. тэслэгдсэн чулуулагт 
ажиллах шууд утгуурт 
экскаватор, утгуурт 
ачигчийн мөргөцгийн өндөр 
нь төхөөрөмжийн 
зөвшөөрөгдсөн утгалтын 
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өндрөөс 1.5 дахин их 
байхыг зөвшөөрөх боловч 
саравч үүсэхээс сэргийлэх 
нэмэлт арга ажиллагааг 
хэрэгжүүлнэ; 
е. гар ажиллагаагаар 
ашиглах тогтворжилт 
муутай чулуулгаас бүрдэх 
догол 3 м хүртэл 
тогтворжилт сайтай цул, 
бат бөх чулуулаг бүхий 
догол 6 м хүртэл өндөртэй 
байж болно; 
ё.  нүүрсний 30 м хүртэл 
зузаантай давхаргыг, хэрэв 
тусгайлсан төсөл 
боловсруулж баталсан бол 
40 м хүртэл зузаан 
давхрагыг шууд утгуурт 
экскаватораар ухаж нэг 
доголоор ашиглаж болно. 
Өндөр доголоор ашиглах 
тохиолдолд нүүрсний 
давхаргад тэсэлгээ заавал 
хийсэн байна. Нүүрсний 
давхаргад саравч үлдээхгүй 
засаж аюулгүйн нөхцөл 
бүрдүүлсэн байна. 

18. 2.40 дүгээр 
зүйл 

Уурхайн ажлын доголын 
хажуугийн өнцгийн 
зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь: 
а. шууд ба урвуу утгуурт 
экскаватор, драглайны 
ажиллах доголд 800 хүртэл; 
б. роторт экскаваторын 
ажиллах доголд 800 хүртэл; 
в. гинжин утгуурт 
экскаваторын ажиллах 
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доголд чулуулгийн нурах 
налуугийн өнцгөөс ихгүй; 
г. гар ажиллагаатай үед: 

• нуранги, бутармаг 
чулуулагтай бол 
байгалийн налуугийн 
өнцгөөс ихгүй; 

• зөөлөн боловч 
тогтвортой чулуулагт 
500-ээс ихгүй; 

• хадархаг чулуулагт 
800-ээс ихгүй. 

Уурхайн ажлын бус хажуу 
ба доголын хажуугийн 
налууг төслөөр тодорхойлж 
ашиглалтын явцад 
тодотгож тогтоож уулын 
ажлын төлөвлөгөөнд 
тусгана. 

19. 2.41 дүгээр 
заалт 

Уул тээврийн төхөөрөмж, 
зам байгууламж, 
цахилгааны шугам бусад 
төхөөрөмжийг доголын 
нурах аюултай зурвасаас 
гадагш байрлуулна. 

   

20. 2.46 дүгээр 
заалт 

Доголыг ашиглаж дуусах 
үед хэлбэрших 
тавцангуудын бүтэц, 
хэмжээсүүд төслөөр 
тогтоогдоно. Тээврийн 
зориулалттай тавцангийн 
бүтэц, хэмжээсүүд зам 
тээврийн нөхцөлөөс 
хамаарах ба аюулгүйн 
тавцан дээд доголынхоо 
өндрийн гуравны нэгээс 
багагүй өргөнтэй байна. 
Ажлын бус доголуудын 
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хэлбэршүүлэлт нь уурхайн 
ажлын бус хажуугийн 
ерөнхий өнцөгт 
захирагдана. Төслөөр 
тогтоогдсон хэмжээсүүдийг 
ил уурхайн геотехникийн 
судалгааны үр дүнгээр 
тодотгон тодорхойлно. 
Ажлын бус хажууд үүсэх 
аюулгүйн тавцангуудыг 
тоног төхөөрөмжөөр 
цэвэрлэх боломжтой 
байдлаар бүрдүүлнэ. 

21. 2.48 дугаар 
заалт 

Ил уурхайн хажуу, догол, 
траншей, овоолгын 
байдалд байнгын хяналт 
тавьж чулуулгийн шилжилт 
хөдөлгөөн (гулсалт, нуралт, 
суулт зэрэг) үүсэх шинж 
тэмдэг илэрвэл уулын 
ажлыг тухайн бүсэд зогсоож 
шуурхай арга хэмжээ авна. 
Уурхайн хажуу, догол, 
овоолгуудад гарч болох 
гулсалт, нурлыг илрүүлэх 
үзлэг, нарийн хэмжилтийн 
ажлыг тогтмол хэрэгжүүлж 
бүртгэл судалгаа хийнэ. 

   

22. 2.49 дүгээр 
заалт 

Ашиглалтын доголд үүсэх 
"Саравч”-ийг аюулгүй 
болгох, цав хагарлыг 
бөглөж ослоос сэргийлэх 
ажлыг хэрэгжүүлнэ. 
Доголын хажууг засах, 
мөргөцгийн саравчийг 
буулгах ажлыг тоног 
төхөөрөмжөөр гүйцэтгэж 
тухайн ажилд хамааралгүй 
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ажилтанг аюулгүйн бүсэд 
гаргана. Тухайн ажлыг гар 
ажиллагаагаар гүйцэтгэвэл 
ослоос сэргийлэх бүх арга 
хэмжээг урьдчилан авна. 

23. 2.56 дугаар 
заалт  

Үерийн усны болзошгүй 
аюул бүхий уурхайд 
хамгаалалтын арга хэмжээг 
урьдчилан авна. Үерийн 
уснаас хамгаалах суваг, 
далан хаалт байгуулах, 
үерийн урсгал гарах 
талбайн гадаргыг өөрчлөх 
ажлыг хэрэгжүүлнэ. Үерийн 
аюулаас хамгаалах арга 
хэмжээний төлөвлөгөөг 
ордын нөхцөлтэй 
уялдуулан боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ. 

   

24. 2.59 дүгээр 
зүйл 

Өрөмдлөгийн арга (товруут, 
эргэлтэт, цохилтот, илчийн, 
хосолсон гэх мэт) тус бүрд 
зориулан гаргасан 
аргачилсан заавар, 
санамжууд болон өрмийн 
машиныг үйлдвэрлэгчээс 
ирүүлсэн техник 
ашиглалтын баримт бичиг, 
материалыг үндэслэн 
боловсруулсан заавар, 
паспортад тухайн үйлдвэр, 
уурхайн онцлог нөхцөлтэй 
холбогдсон нэмэлт 
шаардлагуудыг тусгасан 
байвал зохино. 

   

25. 2.72 дугаар 
зүйл 

Тэсрээгүй үлдсэн цэнэгийг 
устгах зорилгоор түүний 
ойролцоо өрөмдлөг 
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хийхдээ зөвхөн тэсэлгээний 
удирдагчийн хяналтын дор, 
батлагдсан зураг схемийн 
дагуу гүйцэтгэнэ. 

26. 2.73 дугаар 
зүйл 

Ил уурхайн үйл ажиллагаа 
эрхлэгч аж ахуйн нэгж нь 
тэсэлгээний ажлын 
хариуцлагатай удирдагч, 
тэсэлгээний ажлын 
удирдагчийг томилж 
ажиллуулна. 

   

27. 2.74 дүгээр 
зүйл 

Уурхайд тэсрэх 
материалтай харьцаж 
ажиллах ажилтнууд нь 
тэсрэх материалтай 
харьцах, тэсэлгээчид нь 
тэсэлгээчний үнэмлэхтэй 
байна. 

   

28. 2.76 дугаар 
зүйл 

Тэсэлгээний ажлыг 
өрөмдлөг тэсэлгээний 
ажлын төсөл, паспортын 
дагуу "Тэсэлгээний ажлын 
аюулгүй ажиллагааны 
нэгдсэн дүрэм"-ийн 
холбогдох заалтыг 
баримтлан хийж гүйцэтгэнэ. 
Тэсэлгээний ажлын төсөл, 
паспортод заасан зүйлс 
зөрчигдөх, өрөмдлөгийн 
ажил дуусаагүй, уул 
тээврийн машин механизм, 
тоног төхөөрөмжийг 
аюултай бүсийн хязгаараас 
гаргаагүй байх зэрэг 
урьдчилсан бэлтгэл ажил 
хангагдаагүй үед 
тэсэлгээний ажил 
явуулахыг хориглоно. 
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29. 2.77 дугаар 
зүйл 

Тэсрэх материалын агуулах 
нь зураг төслийн дагуу 
баригдсан байх ба геологи, 
уул уурхайн асуудал 
эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв 
байгууллага, мэргэжлийн 
хяналтын байгууллагаас 
агуулахын аюулгүйн бүс, 
дэглэмийг тогтоолгож 
байнгын ашиглалтад 
оруулсан байна. 

   

30. 2.79 дугаар 
зүйл 

Тэсрэх материалын агуулах 
нь байнгын гэрээт харуул 
хамгаалалттай байна. 

   

31. 2.80 дугаар 
зүйл 

Овоолго байгуулах талбайг 
сонгохдоо геологи, 
геотехник, гидрогеологи, 
гадарга зүйн судалгаа 
явуулж зураг төсөлд 
тусгасан байна. Байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдал, 
эрүүл ахуйн шаардлага, 
стандартыг тооцож 
овоолгын байршлыг 
тогтооно. 

   

32. 2.81 дүгээр 
зүйл 

Овоолго байгуулах газрын 
шимт хөрсийг хуулж 
тусгайлан шимт хөрсний 
овоолго байгуулна. 
Овооолгыг төсөлд 
тусгагдсан талбайн хил 
заагаас гадагш 
байрлуулахыг хориглоно. 

   

33. 2.95 дугаар 
зүйл 

Бульдозерийн овоолгод 
ачаа буулгах бүх фронтын 
дагуу ирмэгээс ар тийш 
чиглэсэн 30- аас багагүй 
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хөндлөн налуутай байна. 
Бульдозерийн овоолгын 
ирмэгээр ачаа буулгах 
фронтын дагуу 
хамгаалалтын далан 
(хөмсөг) байгуулна. Далан 
(хөмсөг) нь тухайн уурхайн 
технологийн 
автосамосвалын хамгийн 
том өөрөө буулгагч 
автосамосвалын дугуйны 
диаметрийн 1/2(Хоёрны 
нэг)-с багагүй өндөртэй 
байна. 

34. 3.110 дугаар 
зүйл 

Уул тээврийн болон 

барилга замын машин 

тоног төхөөрөмж нь эвдрэл 

гэмтэлгүй, хэвийн 

ажиллагаатай байхаас 

гадна дохиоллын болон хэт 

ачааллаас хамгаалах 

хэрэгсэл, галын багаж 

хэрэгсэл, хэмжилт, 

хяналтын хэмжүүрээр 

тоноглогдсон тормозын 

систем нь найдвартай 

ажиллагаатай, тодорхой 

ажиллах талбайтай байх 

бөгөөд гэрэлтүүлэгтэй 

байна. 

Машин механизмын эргэх 

болон хөдлөх ил харагдах 

хэсгүүд нь хаалт 

хамгаалалттай байна. 

Машин механизмын 

ашиглалт, техникийн бүрэн 
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бүтэн байдалд ээлж бүрт 

машинч (оператор) болон 

засварын хэсэг, долоо 

хоногт хэсгийн механик, сар 

тутам ерөнхий механик, 

түүний туслах шалгалт 

хийж үр дүнг ээлж 

хүлээлцэх дэвтэр, техник 

ашиглалтын паспорт, 

журналд тэмдэглэнэ. Бүрэн 

бус эвдрэл гэмтэлтэй, 

хэвийн бус ажиллагаатай 

машин тоног төхөөрөмж 

ажиллуулахыг хориглож 

анхааруулах пайз өлгөнө. 

35. 120 дугаар 
зүйл 

Уулын ажлын батлагдсан 
паспортгүйгээр 
экскаватораар ажил 
гүйцэтгэхийг хориглоно. Уг 
паспортад доголын өндөр, 
ажлын талбайн өргөн, 
налуугийн хэмжээ, уул 
тээврийн машины 
тэнхлэгээс мөргөцгийн 
болон овоолгын ирмэг 
хүртэлх зай, нурах аюултай 
бүсийн хэмжээ зэрэг 
үзүүлэлтүүдийг тусгахаас 
гадна экскаваторын болон 
тээврийн хэрэгслийн 
ажиллах зарчим, 
бүдүүвчийг харуулна. Догол 
мөрөгцөгийн байдалд 
өөрчлөлт гарсан үед 
паспортыг шинэчилнэ. 

   

36. 231 дүгээр Авто замын байгууламж нь    
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зүйл зам, барилгын норм 
хэмжээнд тохирсон байна. 
Ил уурхайн авто замын 
байгууламж, хучилт, замын 
өргөн налуу зэргийг зураг 
төсөлд тодорхой тусгасан 
байна. Авто замын суурийг 
тогтвортой хатуу 
чулуулгаар хийнэ. Суурийн 
өргөн, өндрийн хэмжээ нь 
ажиллах автомашины 
төрөл, даац зэргээс 
хамаарч төслөөр 
тогтоогдоно. 

37. 233 дугаар 
зүйл 

Ил уурхайн авто замын 
налуугийн хэмжээ нь 
техник, эдийн засгийн 
тооцоогоор, хөдөлгөөний 
аюулгүй байдал, техник 
ашиглалтын дүрэм, 
зааврын шаардлагыг 
хангасан байхаар 
тогтоогдох бөгөөд 
автомашины хувьд техник 
ашиглалтын баримт бичигт 
үндэслэн 8-12%, тракторын 
хувьд 15%-иас тус тус ихгүй 
байна. Техник ашиглалтын 
баримт бичигт заасан 
болон бусад онцгой 
тохиолдолд автомашин ба 
тракторыг дээр дурьдсан 
хэмжээнээс илүү хэвгийтэй 
замд ажиллуулахыг 
зөвшөөрөх ба аюулгүй 
байдлыг хангаж ажиллана. 

   

38. 235 дугаар 
зүйл 

Замын цуваа хоёр хэсгийн 
хоорондын налуугийн зөрүү 

   



44 
 

нь 10%-аас их үед 
хөдөлгөөний горимын 
огцом өөрчлөлтийг 
хязгаарлах зорилгоор 600-
1000 м радиустай гүдгэр 
болон 200- 400 м-ийн 
радиустай хотгор 
муруйгаар холболтыг хийх 
шаардлагатай. 

39.      

40.      

41.      

42.      

43.      

44.      

      

      

      

 

Тайлбар: Шаардлагын үнэлгээг 1-5 оноогоор дүгнэнэ. Үүнд: 

Гамшгийн – 5 

Аюултай – 4 

Эрсдэлтэй – 3 

Бага – 2 

Хөнгөн - 1 

 

-оОо- 

 


