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ХАБЭА-н хичээлийн цөм

агуулга

№ Сэдэв Дэд сэдэв
Цаг

Эзэмшвэл зохих 

мэдлэг

Эзэмшвэл зохих чадвар, 

дадал.арга барил, 

үйлдэл, ажпын төрөлБүгд Лекц Сем Дад

1
1-р

сэдэв
3 дэд сэдэв 3 2 1 -

Аюулгүй байдлын 

удирдлагаар 

хангаж үүрэг 

хариуцлагаа 

ухамсарлаж 

ажлаа зөв зохион 

байгуулна.

Олон улсын болон 

дотоодын стандарт 

шаардлагуудын талаар 

харыдуулсан ойлголт, 

мэдлэгтэй болж ААН, 

байгууллагаа аюул 

ослоос сэргийлэхэд 

бэлтгэгдэнэ.

2
2-р

сэдэв
3 дэд сэдэв 2 2 - -

3
3-р

сэдэв
4 дэд сэдэв 2 - 1 1

4
4-р

сэдэв
3 дэд сэдэв 1 1 - -

Бүгд 13 дэд сэдэв 8 цаг 5 цаг 2 цаг
1

цаг

№ Сэдэв Дэд сэдэв

Цаг Эзэмшвэл

зохих мэдлэг
Эзэмшвэл зохих

чадвар, дадал.арга

барил, үйлдэл, ажпын

төрөлБүгд Лекц Сем Дад

1
1-р

сэдэв
3 дэд сэдэв 3 2 1 -

Аюулгүй

байдлын

удирдлагаар

хангаж үүрэг

хариуцлагаа

ухамсарлаж

ажлаа зөв

зохион

байгуулна.

Олон улсын болон

дотоодын стандарт

шаардлагуудын талаар

харыдуулсан ойлголт, 

мэдлэгтэй болж ААН, 

байгууллагаа аюул

ослоос сэргийлэхэд

бэлтгэгдэнэ.

2
2-р

сэдэв
3 дэд сэдэв 2 2 - -

3
3-р

сэдэв
4 дэд сэдэв 2 - 1 1

4
4-р

сэдэв
3 дэд сэдэв 1 1 - -

Бүгд 13 дэд сэдэв 8 цаг 5 цаг 2 цаг
1

цаг



ХАБ,ЭА-н зааварчилгаа 

• Утсаа унтрааж эсвэл дууг нь хааж ашиглахгүй байх 

• Хувийн бэлтгэлээ хичээлийн завсарлагаанаар хийх 

• Зайлшгүй ангиас гарах тохиолдолд зөвшөөрөл авч 

бусдад саад болохгүй гарах 

• Ангийн тог залгуураас болгоомжилж зайгаа барьна уу

• Агаарын солилцоо хийж тав тухтай сууна уу





АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УДИРДЛАГЫН 

ТАНИЛЦУУЛГА 

• 1. ДЭД СЭДЭВ: 

Ажил олгогчийн үүрэг 
хариуцлага                     





28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
талаар ажил олгогчийн эрх, үүрэг

• 28.1.1.үйлдвэрлэлийн явцад бий
болсон хими, физик, биологийн хүчин
зүйл нь ажлын байрны хөдөлмөрийн
эрүүл ахуй, байгаль орчинд сөрөг
нөлөөлөл үзүүлэхгүй байх нөхцөлийг
бүрдүүлэх, техник, зохион
байгуулалтын арга хэмжээ авах;



28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүрэг

• Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны явцад
хүний амь нас, эрүүл мэндэд сөрөг аюултай
нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд уг
үйл ажиллагааг яаралтай зогсоож, аюултай
нөхцөл байдлыг шуурхай арилгах



28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүрэг

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн явцад гарч болзошгүй
осол, бэртэл, өвчлөлөөс ажилтныг хамгаалах
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх;



28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүрэг

• 28.1.4.ажлын байранд учирч
болзошгүй аюулыг илрүүлэх, тогтоох, 
үнэлэх, бууруулах, арилгах зорилгоор
эрсдэлийн үнэлгээ хийх;



28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүрэг

• 28.1.5.ажлын байрны
хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг
хийлгэх;



28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүрэг

• 28.1.6.ажлын байрны онцлогт
нийцсэн дүрэм, заавар, журам баталж, 
мөрдүүлэх;



28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүрэг

• 28.1.7.хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн талаар
шаардлагатай мэдлэгийг
эзэмшсэн байх;



28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүрэг

• 28.1.8.аюулгүй ажиллагааны мэдлэг

олгох сургалт явуулах, хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи
мэдлэгийг жил бүр шалгах, аюулгүй
ажиллагааны зааварчилга өгөх, 
сургалтад хамрагдаагүй, зааварчилга
аваагүй, шалгалт өгөөгүй ажилтнаар
ажил үүрэг гүйцэтгүүлэхгүй байх;



28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүрэг

• 28.1.9.хөдөлмөрийн аюултай, 
хортой нөхцөлд ажил үүрэг
гүйцэтгэдэг ажилтныг хор
саармагжуулах бодис, хүнсний
бүтээгдэхүүн, хоолоор үнэгүй
хангах;



28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүрэг

• 28.1.11.үйлдвэрлэлийн осол, хурц
хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан
өвчний тоон мэдээллийн талаар
тэмдэглэл хөтөлж, холбогдох
байгууллагад мэдээлж байх;



28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүрэг

• 28.1.12. хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт
тавих эрх бүхий этгээдийг ажлын
байранд саадгүй нэвтрүүлэх;



28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүрэг

• 28.1.13. хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль
тогтоомжийг зөрчсөн талаар
илэрсэн зөрчил, дутагдал, эрх бүхий
этгээдийн гаргасан шаардлага, 
дүгнэлтийн дагуу тодорхой арга
хэмжээ авч, эргэж мэдэгдэх



28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүрэг

• 28.1.14. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн нөхцөлийг хангах арга
хэмжээ, түүнд шаардагдах хөрөнгийг жил
бүрийн төсөв, төлөвлөгөө, хамтын гэрээнд
тусгаж, зориулалтаар нь зарцуулах;



28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүрэг

• 28.1.15. үйлдвэрлэлийн осол, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц
хордлогын улмаас хөдөлмөрийн
чадвараа алдсан ажилтанд хууль
тогтоомжийн дагуу нөхөн төлбөр
олгох;



28 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн талаар ажил олгогчийн эрх, үүрэг

• 28.1.16. Энэ хуулийн 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6-д 
заасан этгээд нь өөрийн ажиллагсадын
аюулгүй, эрүүл ажиллах нөхцөлийг
бүрдүүлэх үүрэгтэй.



ХАБЭА менежментийн системийн зорилт:

Ажилтныг аюул, хордлогоос хамгаалж, ажилтай
холбоотойгоор гэмтэх, эрүүл мэнд муудах, өвчлөх, осолд өртөх
болон амь насаа алдах явдлыг арилгахад чиглэсэн шаардлагатай
техник зохион байгуулалтын иж бүрэн арга хэмжээг
хэрэгжүүлэхэд оршино.



Олон улс

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагаас (ОУХБ) боловсруулсан
Хөдөлмөрийн Аюулгүй Ажиллагаа, Эрүүл Ахуйн менежментийн
системийг нэвтрүүлэхэд аюул, эрсдлийг бууруулах болон бүтээмжид
эерэг нөлөөтэй болохыг засгийн газрууд, ажил олгогчид, ажилтнууд
аль аль нь хүлээн зөвшөөрч байна.



ХАБЭА-н 
менежментийн

системийг нэвтрүүлэх 
эрх зүйн орчин

• Монгол Улсын Үндсэн хууль

• Хөдөлмөрийн тухай хууль

• ОУХБ-н “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн орчны” тухай 155
дугаар конвенци

• МУ-н ЗГ-аас 75 дугаар тогтоолоор баталсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн
/2008-2010 он/ хүртлэх хоёрдугаар шатыг хэрэгжүүлэх ажлын
төлөвлөгөө 2008.05.07

• Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

• Бусад хууль тогтоомж



“хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежмент”
гэж хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи
бодлого, зорилтыг тодорхойлох, тэдгээрийн хэрэгжилтийг
зохион байгуулах, манлайлах, хяналт тавих, үнэлгээ хийх
харилцан холбоо бүхий удирдлагын үйл ажиллагааны
цогцыг;



АЧ ХОЛБОГДОЛ 







Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн систем
(ILO-OSH 2001)

Бодлого;

Зохион байгуулах;

Төлөвлөх, хэрэгжүүлэх;

Үнэлгээ /хяналт/;
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Бодлого боловсруулахад анхаарах зүйлс:

• Байгууллагын онцлого, түүний хэмжээ 
үйл ажиллагааны төрөлд зохицсон;

• Оновчтой, товч тодорхой 
/баталгаажуулсан/ 

• Бүх хүмүүст мэдээлэгдсэн, тэдгээрийн 
ажлын байранд хүлээн авч хэрэгжүүлэх 

боломжтой;

• Санхүүгийн эх үүсвэртэй уялдсан, 
хэрэгжих боложтой;

?



Бодлого 
боловсруулахад 

баримтлах зарчим:

• Ажилтай холбоотойгоор гэмтэх, эрүүл
мэнд муудах, өвчлөх, осолд өртөх зэргээс
урьдчилан сэргийлж, байгууллагын бүх
гишүүдийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл
мэндийг хамгаалах;

• ХАБЭА-н тухай хууль, хамтын гэрээгээр
хүлээсэн үүрэг түүнийг хэрэгжүүлэхэд
чиглэгдсэн.



Бодлого 
боловсруулахад 

ажилчдын оролцоог 
хангах 

• Санал хүсэлтээ илэрхийлэх, шаардлагатай
мэдээллээр хангах, сургалтанд ажлын цагаар
хамрагдах бололцоог хангах хэрэгжүүлэх

• ХАБЭА-н менежментийн системийг
нэвтрүүлэх бүх төрлийн үйл ажиллагаанд нийт
ажилтнууд болон тэдний төлөөлөгчдийн
идэвхтэй оролцоог хангах;

• ХАБЭА-н зөвлөлд ажилчдын төлөөллийг
оролцуулах, тэдний ажлын байрны
тодорхойлолтонд чиг үүргийг тусгаж өгөх;



ААНБ-н ХАБЭА-н бүтэц Зохион байгуулах

/Үүрэг хариуцлага/

• - “ХАБЭА-н менежментийн систем”-ийг нэвтрүүлэх орон
тооны бус зөвлөл байгуулах; ХАБЭАтХ-27, НХХЯ-127 тоот

• ХАБЭА-н асуудал хариуцсан албан тушаалтанг томилон
ажиллуулах; ХАБЭАтХ- 27.5, 27.4

• ХАБЭА-н талаар тавьсан зорилгод хүрэхийн тулд
хариуцлага, тайлагнал, эрх мэдлийн хувиарлалт хийж, /захирлаас

дежүр хүртлэх/ хүн бүрийн ажлын байрны тодорхойлолт /ажил
үүргийн хуваарь/д өөрчлөлт оруулан шинэчлэлт хийх;



Зохион байгуулах /Мэдлэг ур чадвар, сургалт/

Ажилтны зайлшгүй 
эзэмшвэл зохих аюулгүй 
ажиллагаа эрүүл ахуйн 
мэдлэг ур чадварын 
шаардлагыг тодорхойлж 
ажил олгогч сургалт зохион 
байгуулах: ХАБЭАтХ-12, НХХЯ- 127 

тоот



Зохион байгуулах /Мэдлэг ур чадвар, сургалт/

Ажлын байрны тус бүрийн
аюулгүй ажиллагааны
заавартай болгох, тухайн
ажлын байран дээр ажиллаж
байгаа иргэн, ажилтанг сургах
эзэмшүүлэх, сургалтыг анхан
шатны болон давтан
зааварчилгаанд хэрэглэж
тогтоосон хугацаанд
танилцуулж байх;

- Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх
сургалт зохион байгуулах;



Зохион байгуулах ХАБЭА- менежментийн систем; нэвтрэлтийг 
баримтжуулах

• ХАБЭА-н менежментийн систем-ийг нэвтрүүлэх
байгуулагын тушаал шийдвэр ХАБЭАтХ-28.1.3

• Тухайн байгууллагын бодлого, зохион байгуулалт, үүрэг
хариуцлагын баримт бичиг шинэчлэх /ажлын байрны
тодорхойлолт/

• Улс, нийслэл, аймаг, хотын мэргэжлийн хяналтын
байгууллагаар баталгаажуулсан баримт бичиг

• Бусад баримт бичиг



Бичиг баримт бүтэц
• 1. ХАБЭА-н гарын авлага

- Энэ нь тухайн компанийн ХАБЭА-н бодлого, зорилго, зорилт ба түүнд хүрэх
системтэй арга барилыг тодорхойлсон гол бодлогын баримт бичиг юм.
2. ХАБЭА-н журам, дүрэм
- Эрсдлийн үнэлгээ хийх журам, сургалт зохион байгуулах журам, дотоод аудитын
журам, баримт бичгийн бүртгэл ба хяналтын журам гм стандарт ба хуулиар
шаардагддаг 40 гаруй төрлийн журам байдаг.
3. ХАБЭА-н заавар, зааварчилгаа
- Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа нь тухайн байгууллагын технологи, үйл
ажиллагааны онцлогоос хамаарч тоо хэмжээ ба төрөл нь тодорхойлогдоно. Дундаж
хэмжээний үйлдвэрлэл эрхэлдэг 1 байгууллага дээр 100 орчим төрлийн зааварчилгаа
шаардагдана.
4. ХАБЭА-н бүх төрлийн бүртгэлийн маягтууд
- Энэ нь журам, заавар хэрэгжиж байгааг нотлох, баримтжуулах үүрэгтэй баримт
бичгийн төрөл юм. Жишээ нь сургалт зохион байгуулагдсан гэдгийг сургалтын ирцийн
бүртгэлээр баталгаажуулдаг. Дундаж 1 компанид 200 орчим төрлийн бүртгэл маягт
шаардагдана.



Төлөвлөх, хэрэгжүүлэх

Нөхцөл байдлыг 
судлах

Төлөвлөлт 
хэрэгжүүлэлт

Үйлдвэрлэлийн 
сөрөг хүчин 

зүйлээс урьдчилан 
сэргийлэх



Төлөвлөх, хэрэгжүүлэх /Нөхцөл байдлыг судлах/

Энэ ХАБЭА-н
менежментийн системийг
бий болгох 3 үндсэн суурь

Энэхүү үнэлгээ нь:

• Тухайн байгууллагын хэмжээнд мөрдөгдөх хууль, хууль
дүрэм журам, заавар ямар төвшинд байгаа

• Ажлын байрны нөхцлийн үнэлгээ хийлгэх үйлдвэрлэлийн
явцад үүсч бий болох сөрөг хүчин зүйл эрсдлийн үнэлгээ
хийх

• Ажилтны эрүүд мэндийн байдалд хяналт тавих тоо,
баримтыг судлах /нэгдсэн үздэгийн матерталтай танилцах

ХАБЭАтХ-14/



Төлөвлөх, хэрэгжүүлэх /Үйлдвэрлэлийн сөрөг хүчин зүйлээс урьдчилан 
сэргийлэх/a)Урьдчилан сэргийлэх, õÿíàõ àðãà õýìæýý

Ажилтны аюулгүй áàéäàë, эрүүл мэндэд учрах аюул түүний эрсдлийг
олж тогтоох үнэлгээ өгөх, урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах арга
хэмжээн¿¿дийг сонгон дэс дараалан хэрэгж¿¿лэх хэрэгтэй

Урдчилан сэргийлэх арга хэмжээ нь хяналт үнэлгээгээр тодорхойлогдоно.

b)Өөрчлөлтийн удирдлагûã õýðýãæ¿¿ëýõ

❖Дотоод
➢Бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт

➢Шинээр ажилтан авах

➢Øèíý òåõíîëîãè, ¿йл ажиллагаа явуулах

➢Шинээр дүрэм журам нэвтрүүлэх

❖Гадаад
➢Хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт орох

➢Байгууллагууд нэгдэх

➢ХААЭА-н мэдлэг технологийн хөгжил
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Төлөвлөх, хэрэгжүүлэх /Үйлдвэрлэлийн сөрөг хүчин зүйлээс 
урьдчилан сэргийлэх/

c) Онцгой нөхцөл байдлààñ óðüäчèëàí ñýðãèéëýõ, бэлэн байх, хариу арга
хэмжээ авах төлөвлөгөө áîëîâñðóóëàõ

❑ Яаралтай туслалцаа авах, холбогдох байгууллагуудад мэдээлэë өгөх
харилцаа холбоо, тэдгээр байгууллагын үйл ажиллагаа, арга
хэмжээтэй зохицсон байх (õîëáîãäîõ ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãà)

❑ Бүх ажилтнууд шаардлагатай үед хэрэгцээтэй мэдээлэл холбоо
бусад хэрýãслээр хангагдсан байх

❑ Анхны тусламж эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх,/14.1-5./ гал унтраахàä
хүмүүсийг сургаñàí áàéõ, áýëýí áàéõ

❑ Хүмүүс чухал бараа материалыг нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг
тодорхойлсон байх

d) Бараа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээ худалдан авах үед аюулгүй
ажиллагааны ýð¿¿ë àõóéí шаардлагыг хангасан байх, ìºðäºæ
àæèëëàõ.Áàéãóóëëàëãûí àþóëã¿é àæèëëàãàà, ýð¿¿ë àõóéí òàëààð
òàâèãäàæ áóé øààðäëàãà íü ãýðýýëýãч áàéãóóëëàãà áîëîí òýäíèé
àæèëòíóóäàä íýãýí àäèë õàìààðíà.
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Үнэлгээ /хяналт/

Удирдлагын 
хяналт

Хөндлөнгий
н хяналт

Хэрэгжилтийн 
хяналт
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Сайжруулах үйл ажиллагаа

А. Урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа

Хөдөлмөрийн аюулгүй áàéäàë, эрүүл ахуйн менежментийн системийн
хэрэгжилтийн хөндлөнгийн болон удирдлагын хяналтын үр дүнд
тодорхойлсон засч залруулах, урьдчилан сэргийллэх арга хэмжээнд
зориулсан зохион байгуулалтыг буй болгож мөрдөх хэрэгтэй.

Энэхүү зохион байгуулалт нь:

❑ХАÁЭА-н холбогдох дүрэм журам нь ХААЭА-н менежментийн системийг
хэрэгжүүлэлт, зохицуулалттай нийцээгүй байгаа үндэслэл шалтгааныг
тодорхойлж дүн шинжилгээ хийх.

❑ХАÁЭА-н менежментийн системийг нэвтрүүлэх үйл явцыг өөрчлөх, төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх, шалгах, баримтжуулах асуудлыг шийдвэрлэх
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Сайжруулах үйл ажиллагаа
Б- Байнга /тасралтгүй/ сайжруулах арга хэмжээ:

ÕÀÁÝÀ-í ìåíåæìåíòèéí õýðýãæèëòèéã áàéíãà òàñðàëòã¿é ñàéæðóóëæ
áàéõ àðãà õýìæýýã:

❑Байгууллагын ХАÁЭÀ-í зорилт болон үйлдвэрлэлийн сөрөг хүчин
зүйл, эрсдэлийг илрүүлсэн үр дүн

❑Хэрэгжилтийн явцад хийсэн хяналтын үр дүн

❑Хөдөлмөрлөх үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан осол, гэмтэл,
эрүүл мэндийн хохирол, өвчлөлийн судалгаа болон хөндлөнгийн
хяналтын үр дүн, зөвлөмж

❑Удирдлагын хяналтын үр дүн

❑Байгууллагын гишүүдээс болон ХАÁЭА-н зөвлөлийн сайжруулах
арга хэмжээнèй зөвлөмж

❑Áóñàä áàéãóóëàãàä íýâòýð÷ áóé ìенежментийн системийн
хэрэгжилтийн явц, үр дүнã¿¿äèéã

ªºðèéí áàéãóóëëàãûí àæèëòàé харьцуулан дүгнэлт хийæ àæèëëàõ



Эрсдэлийн менежмент, аюулыг илрүүлэх хяналт 
тогтоох, аюултай тохиолдол болон ослыг судлах  



2. эрсдэлийн удирдлага

• Эрсдэл гэж юу вэ ?

• Эрсдэл гэдэг нь ирээдүйд тохиолдож болох хохирол учруулах гэнэтийн 
тохиолдол юм. 

• эрсдэлийн удирдлага гэж юу вэ?

• “Удирдлага” зорилгодоо хүрэхийн тулд нөөцийг төлөвлөх, зохион 
байгуулах, чиглүүлэх, хянах цогц үйл ажиллагаа юм.



Аюул бол хохиролыг  бий болгосон хүчин зүйл юм 

• Аюулыг гурван бүлэгт хуваан авч 
үздэг. Байгалийн гамшиг. 
Жишээлбэл: үер, салхи, газар 
хөдлөлт 

• Хүний аюултай үйлдэл. 
Жишээлбэл: хулгай, олон төрлийн 
хүч хэрэглэсэн үйлдэл (дайн), 
болгоомжгүй үйлдэл (хуулиар 
санамсаргүй үйлдэл гэж үздэг)

• Эдийн засгийн үйл явц.( 
Жишээлбэл: эдийн засгийн уналт, 
хэрэглэгчийн таашаал болон 
технологийн өөрчлөлт)



Бид яагаад эрсдэлийг удирдах шаардлагатай 
вэ?

• Гэнэтийн хохирлоос нөөцөө 
хамгаалах 

• Гэнэтийн хожоонд бэлэн байх

• Өөрсдөдөө болон нийгэмд байгаа 
тодорхойгүй байдлыг бууруулах



Бид эрсдэлийг хэрхэн удирддаг вэ?

• 1. Хохирох боломжийг үнэлэх 

• 2. Тохиромжит эрсдэлийн удирдлагын аргыг сонгох

• 3. Эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөрийг бүрдүүлэх

• 4. Өөрчлөлтөнд дасан зохицо



Хорих боломж буюу эрсдлийг үнэлэх 



Бид эрсдэлийг хэрхэн удирддаг вэ?

• х





Эрсдлийн үнэлгээ хийх үндсэн тулгуур зарчим

• ХАБЭА

• “



Хүний аюулгүй байдал

➢Эрүүл байх

➢Хийх ажлаа мэдэж байх

➢Сургалтад хамрагдсан байх

➢Ажлын хувцас хамгаалах 

хэрэгслээ зөв эзэмших

➢Ажлын байрны хяналт, өөрт 

учирч болох эрсдэлээ үнэлж байх

➢Анхан шатны эмнэлгийн 

тусламж үзүүлэх чадвартай 

байх



Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал

• Хаалт хамгаалалт

• Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн 
газардуулга

• Өргөх, зөөх механизм, даралтад савны 
баталгаажилт

• Удирдлагын систем

• Аваарийн зогсоогуур

• Суурилуулалт

• Химийн бодис, уур усны ялгаруулалт



Орчны аюулгүй байдал

• Ажлын байрны эмх цэгц

• Тоосжилт

• Дуу шуугиан

• Гэрэлтүүлэг

• Химийн бодисын агаарт байх 
зөвшөөрөгдөх хэмжээ

• Доргион

• Халуун хүйтэн

• Чийгшил

• Агаарын урсгалын хурд



Удирдлагын аюулгүй байдал

• Аюулгүй байдлын төлөвлөгөө

• Эрсдэлийн үнэлгээ хийх

• Санхүүжүүлтийг зөв төлөвлөхы

• Дотоодын хяналт хийх

• Шинэчилж, өөрчлөх ажил
хийгддэг

• Зохион байгуулалтыг зөв хийсэн
эсэх

• Зөвлөл дотоодын хяналт ослын
комиссыг зохион байгуулсан эсэх



Хуулийн үндэслэл заалт 
• 27.2.Ажил олгогч нь үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний онцлог, ажлын байрны
эрсдэлийн түвшин, ажилтны тоог харгалзан
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
асуудал хариуцсан бүтэц болон ажилтан, 
зөвлөл ажиллуулна.

• 27.3.Энэ хуулийн 27.2-т заасан хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал
хариуцсан бүтэц болон ажилтан, зөвлөл
дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:



Зөвлөлийн үүрэг  
• 27.3.1.аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлого, 

төлөвлөгөөг боловсруулж, шаардлагатай дүрэм, журмыг шинэчлэн баталж хэрэгжүүлэх;

• 27.3.2.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, 
хэрэгжилт, үр дүнд хяналт тавих;

• 27.3.3.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн шаардлага, 
стандарт, салбарын болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын мөрдөх хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, журмын хэрэгжилтийн байдалд үзлэг, шалгалт хийлгэх, 
илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авах;

• 27.3.4.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, 
төлөвлөх, хөтөлбөр боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, үр дүнг тооцох, тайлагнах;

• 27.3.5.ажлын нөхцөл, мэргэжлийн онцлогт тохирсон тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийг
ажилтанд олгох, норм, чанар, зохистой хэрэглээнд хяналт тавих;

• 27.3.6.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн шаардлага, 
стандарт, дүрэм, журмыг зөрчсөн албан тушаалтан, ажилтанд хариуцлага хүлээлгэх
саналаа ажил олгогчид гаргах;

• 27.3.7.хууль тогтоомжид заасан бусад чиг үүрэг.



Зөвлөлийг үр дүнтэй ажиллуулах 

• Албан ёсоор зөвлөл байгуулах 

• Ажлын төлөвлөгөөг жил сараар гаргах 

• Зөвлөлийн дарга удирдлагыг зөв сонгох, 
ажиллах нөхцөл боломжоор хангах 

• Үр дүнг тооцох 

• Цалин урамшуулал

• мэдээлэл сурталчилгаа 

• Ахин сайжруулалт буюу мэдээ мэдээлэл сургалт   



Үр дүн ач холбогдол 

• Иргэн ажилтанд - Хөдөлмөрлөх нөхцөл сайжирна. Ажлын байр баталгаажна.

• Байгуулагад- ХАБ,ЭА-н асуудлаа орон нутагтаа шийдэж хөдөлмөрлөх үйл явц
зохион байгуулалтад орсноор ажилтны цаг ашиглалт, сахилга бат эмх цэгц
дээшилж хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдэнэ, эрүүл аюулгүй ажлын байр бий
болсноор эрсдэлгүй байгууллага болон бизнес бий болно.

• Нийгэмд- Хөдөлмөрийн тухай хууль болон ХАБ.ЭА-н тухай хууль тогтоомжийн
хэрэгжилт сайжирч үүнтэй холбогдон гардаг хэрэг зөрчил буурна. Байгууллагын
үйл ажиллагаа сайжирч татвар нэмэгдэнэ.





ХАБ, ЭА-Н ТУХАЙ ХУУЛЬ





ХАБЭА-н ажилтны эрх, үүрэг хамтын ажиллагаа

• Дугаар А/114

• ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ, ОРОН 
ТООНЫ АЖИЛТАН АЖИЛЛУУЛАХ НОРМАТИВ БАТЛАХ ТУХАЙ

• 20-иос дээш ажилтантай ААНБ \ХАБЭА зөвлөл буюу орон тооны бус\

• Зөвлөл 3-9 хүний бүрэлдэхүүнтэй, ажил олгогч томилно. 

• 100-аас дээш ажилтантай ААНБ ХАБЭА-н бүтэцтэй 



ХАБ,эа-хариуцсан ажилтны үүрэг, чиглэл 

• 1.1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлага, төлөвлөлт, 
зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээний менежментийг байгууллагын онцлогт
тохируулан нэвтрүүлэх,

• 1.2.Илэрсэн аюул, осол, осолд дөхсөн тохиолдлыг бүртгэн /хавсралт 1 ба
2, ажлын байр болон шалтгаанаар нь судалж, осол, осолд дөхсөн тохиолдолд
эрсдлийн үнэлгээ хийх, урьдчилан сэргийлэх тогтолцоо бий болгох

• 1.3.Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлого
гарсан тухай бүр бүртгэж, гарсан шалтгаан нөхцөл байдлыг судлан
дахин.гарахгүй байх арга хэмжээ авхуулах,

• 1.4.Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн талаар судалгаа дүгнэлт хийх, 
ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар
тодорхойлуулан, стандартын шаардлага хангасан ажлын байранд ажилтан
ажиллах боломжийг бүрдүүлэх.



ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцах байгууллагын 

тогтолцоо, бүрэн эрх, санхүүжилт

• Төсвийн байгууллага нь тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 0.5 
хувиас, аж ахуйн нэгж, байгууллага эрсдэлийн түвшингээс 
хамааран үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зардлын 1.5 хувиас 
доошгүй хэмжээний хөрөнгийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 
мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээнд тус тус зарцуулна.”



26.5.Энэ хуулийн 26.2-т заасан хөрөнгийг
дараах арга хэмжээнд зарцуулна

• 26.5.1.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, сурталчилгаа;

• 26.5.2.ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилсан ба хугацаат үзлэгт хамруулах;

• 26.5.3.ажилтныг сувилах, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг нөхөн сэргээх;

• 26.5.4.ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгсэл;

• 26.5.5.ажлын байр, үйлдвэрлэлийн орчны аюул, эрсдэлгүй байдлыг хангах;

• 26.5.6.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бүтэц, ажилтан, зөвлөлийн
чиг үүрэгт хамаарах үйл ажиллагаа;

• 26.5.7.ажилтныг амь нас, эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах;

• 26.5.8.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн урьдчилан сэргийлэх бусад
арга хэмжээ.



29 дүгээр зүйл. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогын үед
авах арга хэмжээ

• 29.1.Ажил олгогч нь үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогод өртсөн иргэн, 
ажилтныг өөрийн зардлаар эмнэлэгт хүргэх, шаардлагатай үзлэг
шинжилгээний зардлыг хариуцах, осол, хурц хордлогын хор уршгийг
арилгах арга хэмжээг 24 цагийн дотор авна.

• 29.2.Ажил олгогч нь үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого гарах бүрд
Засгийн газраас тогтоосон журмын дагуу осол, хурц хордлогыг тогтоох, 
судлан бүртгэх үүрэгтэй бөгөөд осол, хурц хордлогын шалтгааныг тогтоох
акт, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий орон тооны бус байнгын комиссыг
байгуулж ажиллуулна.

• 29.3.Энэ хуулийн 29.2-т заасны дагуу гаргасан үйлдвэрлэлийн ослын
актыг хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч, хурц хордлогын
дүгнэлтийг хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч тус тус
хянана.

•



29 дүгээр зүйл. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц
хордлогын үед авах арга хэмжээ

• 29.5.Ажил олгогч энэ зүйлийн 29.1, 29.2-т заасан үүргээ биелүүлээгүй, 
эсхүл үйлдвэрлэлийн осол гарсан, хурц хордлогод өртсөн дүгнэлтийг
иргэн, ажилтан зөвшөөрөхгүй бол гомдлоо хөдөлмөрийн мэргэжлийн
хяналтын байгууллага болон шүүхэд гаргаж холбогдох хуулийн дагуу
шийдвэрлүүлнэ.

• 29.6.Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судалж бүртгэх зардлыг осол
гарсан аж ахуйн нэгж, байгууллага хариуцна.

• 29.7.Ажил олгогч нь үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан
өвчин, хурц хордлогын тухай мэдээг тогтоосон журмын дагуу аймаг, 
нийслэл, сум, дүүргийн статистикийн байгууллагад мэдээлнэ.

• 29.8.Ажил олгогч нь үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг нуун
дарагдуулахыг хориглоно.



35 дугаар зүйл. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын
дотоод хяналт

• 35.1.Ажил олгогч нь үйлдвэрлэлийн цех, тасаг, хэсэг, ажлын байр бүрт
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, нийтлэг
шаардлага, стандартын хэрэгжилт, ажлын байран дахь эрсдэлийн үнэлгээний
дагуу авагдсан арга хэмжээний биелэлтэд дотоодын хяналт тавина.

• 35.2.Ажил олгогч дотоодын хяналтын явцад илэрсэн зөрчлийг арилгах арга
хэмжээг авах үүрэгтэй.

• 35.3.Ажилтны төлөөлөгч болон ажилтан нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын
дотоод хяналт тавих үйл ажиллагаанд оролцох эрхтэй.



НАЙМДУГААР БҮЛЭГ
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж

зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага

• 36 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж
зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага

• 36.1.Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого гарсан бол ажил олгогчийг наймаас арав
дахин, хариуцлага алдсан холбогдох албан тушаалтныг хөдөлмөрийн хөлсний доод
хэмжээг таваас найм дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр
хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч, эсхүл шүүгч торгоно.

• 36.2.Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого хоёр ба түүнээс дээш гарсан тохиолдолд
аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хориос хорин тав
дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хөдөлмөрийн хяналтын улсын
байцаагч, эсхүл шүүгч торгоно.

• 36.3.Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг нуун дарагдуулсан холбогдох албан
тушаалтныг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг таваас найм дахин
нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, ажил олгогчийг хөдөлмөрийн
хөлсний доод хэмжээг арван хоёроос арван тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч, эсхүл шүүгч торгоно.



36.4.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагыг хангаагүй
зөрчил гаргасан аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг

арваас арван тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, энэ хуулийн 8 
дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангаагүй үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, үндсэн

болон суурин тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг хамтран эзэмшсэн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагыг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арван таваас хорь дахин

нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч
торгоно.

• 36.5.Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай барилга байгууламж
барьж байгуулах, машин механизм, тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, 
тэдгээрийг шинэчлэх, өргөтгөх, ашиглалтад өгөх, зуух, даралтат сав, 
шугам хоолой, өргөх зөөх механизмд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагыг
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг арваас арван тав дахин
нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хөдөлмөрийн хяналтын
улсын байцаагч торгоно.



36.6.Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн

чадвараа алдсан ажилтны хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувийг буруу тогтоосон холбогдох

албан тушаалтан болон эмнэлэг-хөдөлмөрийн магадлах комиссын гишүүнийг хөдөлмөрийн

хөлсний доод хэмжээг таваас арав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр

хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч, эсхүл шүүгч торгоно.

36.7.Энэ хуулийн 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6-д заасан этгээд нь энэ хуулийн 7.1, 9.5, 10.4 дэх хэсэг, 11, 12

дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангаж ажиллаагүй бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг

гурваас тав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хөдөлмөрийн хяналтын улсын

байцаагч торгоно.

36.8.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтын стандартын шаардлагад нийцээгүй

сургалт явуулсан байгууллагыг хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг таваас арав дахин

нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч торгоно.

36.9.Энэ хуулийн 7.2 дахь хэсэгт заасныг зөрчсөнөөс иргэний эрүүл мэнд хохирсон болон нас

барсан бол ажил олгогч холбогдох хуульд заасны дагуу хохирлыг нөхөн төлнө.

36.10.Захиалагч, ерөнхий болон туслан гүйцэтгэгч нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн

стандартын шаардлагыг хангаагүй зөрчил гаргасан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг

таваас арав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хөдөлмөрийн хяналтын улсын

байцаагч торгоно.



Хөдөлмөрийн нөхцөл үнэлгээ эрүүл  мэнд 



Хөдөлмөрлөх явцад ажилтны хөдөлмөрийн чадвар, эрүүл 

мэндэд нөлөөлөх ажлын байрны орчны болон 

хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хүчин зүйлийн 

нийлбэрийг хөдөлмөрийн нөхцөл гэнэ.

Нэг. Хөдөлмөрийн нөхцөл гэж юу вэ? 

Хөдөлмөрийн нөхцөл 

Хэвийн Хэвийн бус 

Үйлдвэрлэлийн ажлын байрны

орчны болон хөдөлмөрийн үйл

ажиллагааны хүчин зүйлс нь

ажилтны эрүүл мэндэд

нөлөөлдөггүй буюу тэдгээрийн

хэмжээ нь эрүүл ахуйн зөвшөөрөх

хэмжээнээс хэтрээгүй нөхцөл

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,

эрүүл ахуйн шаардлагын хүрээнд

сөрөг нөлөөллийг нь арилгах

боломжгүй, хөдөлмөрийн

стандартад нийцээгүй ажлын

байрны нөхцөл



Хөдөлмөрийн 
нөхцөлийн 

хортой хүчин 
зүйл 

Химийн хүчин 
зүйл 

Физикийн 
хүчин зүйл 

Сэтгэл зүй-
физиологийн  

хүчин зүйл 
Биологийн 
хүчин зүйл 

Эргономикийн 
хүчин зүйл 

Хөдөлмөрийн нөхцөлийн сөрөг хүчин зүйл 





Ажлын байрны нөхцөл 

• Агааржуулалт – ажлын байранд нэг цагт нэг хүнд 30 м куб 

• Гэрэлтүүлэг – Ажлын байранд 280-750 люкс доод хэмжээ нь 50 люкс

• Ажлын байрны чийглэг 50-60% дээд хэмжээ 75%

• Шуугиан- дээд хэмжээ нь 85 дб утсаар ярдаг өрөөнд 60дб

• Талбайн хэмжээ -4,5 -6 м кв 

• Дулаан тохиромжтой хэмжээ нь 18-24 Градус хүнд нөхцөл нь  / -35*- +35*/



III. СЭТГЭЛ ЗҮЙ-ФИЗИОЛОГИЙН ХҮЧИН 

ЗҮЙЛС

• Хөдөлмөрлөх явцад ажилтны эрүүл мэндэд

нөлөөлөх биеийн хүчний болон мэдрэл-

сэтгэхүйн ачааллыг сэтгэлзүй-физиологийн

хүчин гэнэ.



БИЕИЙН ХҮЧНИЙ АЧААЛАЛ

• Гар ажиллагаанд

шаардагдах булчингийн

хүч, нэг болон хоёр гар, бүх

биеийн хүчээр өргөх

ачааны хэмжээ, албадмал

байдалд ажиллах хугацаа

зэрэг үзүүлэлтээр

тодорхойлогддог.
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МЭДРЭЛ СЭТГЭХҮЙН АЧААЛАЛ
• Хараа төвлөрүүлэх, ой

тогтоох, оюуны дүгнэлт

гаргах, нэг үйлдлийг давтан

гүйцэтгэх үйл ажиллагаа, нэг

зэрэг ажиглах объектын тоо,

ажиглалтын үргэлжлэх

хугацаа, ажлын нэг цагт

хүлээн авах мэдээллийн тоо,

сэтгэл санааны дарамт,

ажлын горим зэрэг

үзүүлэлтээр тодорхойлогддог.
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Ажлын байрны стресс гэж юу вэ?

• Товч тодорхойлолт:

Хүмүүсийн харилцаа болон эрхэлж буй ажлаас үүдэлтэй

хэвийн ажиллах боломжгүй болгож байгаа нөхцөл байдалд

дасан зохицох гэсэн хүний хариу үйлдлийг ажлын байрны

стресс хэмээн үздэг.



Ажлын байрны стрессийн түгээмэл шалтгаанууд

1. Ажлын хэт ачаалал

2. Ажлын уйтгартай хэв маяг

3. Ажлын шат ахих боломж тодорхойгүй байх

4. Мэргэжлийн өндөр хариуцлага

5. Удирдлагын дарамт

6. Ажлын байран дахь харилцааны зөрчил

7. Туслалцаа авахгүй байх буюу ганцаардал



Ажлын байрны стрессийн хүчин зүйлсийн 
төрөл

• Д.Фонтан гэгч эрдэмтэн, мэргэжлийн үйл ажиллагаа, удирдах

ажилтны стрессийг үүсгэгч цочроогчдыг 2 том бүлэгт хувааж

үзсэн байна.

Стресс 
үүсгэгч 

цочроогч

Албан үйл 
ажиллагааны 
цочроогчид 

Албан бус үйл 
ажиллагааны 
цочроогчид



Албан үйл ажиллагааны 
цочроогчид

Үйл ажиллагааны муу 
зохион байгуулалт

Ажиллах хүч хангалтгүй 
байх

Ажлын цагийн 
ашиглалт хангалтгүй 

байх

Ажлыг хэлбэрдэх

Ажлын тодорхойгүй 
нөхцөл байдал 



Ажлын байрны орчин  
• Ажлын байрны давчуу байдал

• Дуу чимээ, халуун, хүйтэн нөхцөл 

• Бүгчим агаар

• Хурц үнэр

• Хөдөлмөрийн нөхцөлд аюулгүй байдал алдагдах

• Гэрэлтүүлэг хангалтгүй байх

• Бие бялдрын болоод сэтгэл зүйн ачаалал, химийн 

токсик элементүүд, радиац  

• Компьютер, техник  хэрэгсэл...



Ажлын байрны стрессийн нөлөө• Эрүүл мэнд

• Хувийн амьдрал 

• Мэргэжлийн ур чадвар 

Ажлын байрны стресс хүн бүрт адил нөлөөлдөг үү?

• Үгүй, учир нь :

- Сэтгэлийн тэнхээ,

- Биемахбодийн эсэргүүцэл,

- Мэдлэг туршлага,

- Зан араншин,

- Хүмүүжил,

- Дадал зуршил зэрэг нь хүн бүрт харилцан адилгүй байдаг.



Хөдөлмөрийн нөхцөлийг хангах сайжруулах, 
хөрөнгө төлөвлөлт 



Хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах арга 
хэмжээ 

• Бүтээмж хэрэгжүүлэх 

• Зохион байгуулалт 

• Анхааралыг хандуулах 

• Сургалт авах 



хөрөнгө төлөвлөлт

• Хүнийг урамшуулах мэдээлэх 

• Сурталчилах мэдээлэх 

• Сургалт чадвар олгох 



Төлөвшилт хэрэгжүүлэлт ерөнхий сураглал 



Хаб,эа-н менежментын үр дүн ач холбогдол 

• Үйлдвэрийн ослын тоо буурна

• Хөдөлмөрийн бүтээмж нэмэгдэнэ

• Зардал багасна

• Ачаалал даах чадвар нэмэгдэнэ

• Хариуцлагыг өндөржүүлнэ

• Өрсөлдөөний давуу байдал бий болно

• Хууль, эрх зүйд нийцсэн байх

• Брэнд бүтээгдэхүүн /нэр хүнд/ өсөх



АЖИЛТАнд ХАБЭА-н менежментийн 

системийг нэвтрүүлснээр нөлөөлөх 

давуу талууд 
• Удаан хугацаанд хөдөлмөрийн чадвараа 

хадгалснаар өөрийн гэр бүлд тогтвортой 
орлогыг бий болгодог бөгөөд гэр бүл 
болон нийгэмдээ үнэт гишүүн байж чадна.

• Аюулыг таних, түүнийг арилгах, аюулд 
өртөхгүй байх мэдлэг, чадвартай болдог

• Ур чадвар, ажлын арга барил, бүтээмж 
нэмэгдэж урт хугацааны туршид итгэж 
болохуйц, “Эрүүл- Аюулгүй ажлын байртай 
болдог.


