
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, 
ЭРҮҮЛ АХУЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН 

СИСТЕМ

Нисэхийн сургалтын төв



“ХАБЭА бол уриа лоозон биш эрүүл аюулгүй ажиллаж амьдрах дадал төлөвшил юм”
“Зан үйлд суурилсан аюулгүй байдлыг төлөвшүүлэхэд хамтран ажиллая”

ХЭМАБ-н 

менежментийн 

тогтолцоо

Төлөвлө /Plan/. ХЭМАБ-ын эрсдэл, боломжууд болон

бусад эрсдэл, боломжуудыг тодорхойлох, үнэлэх,

байгууллагын ХЭМАБ-ын бодлогод холбогдох үр дүнг авчрахад

шаардагдах ХЭМАБ-ын зорилтууд ба үйл явцуудыг тогтоох

Хий /Do/. Төлөвлөсөн үйл явцыг хэрэгжүүлэх

Шалга /Check/. ХЭМАБ-ын бодлого ба ХЭМАБ-ын

зорилтуудтай хамааралтай үйл явц болон үйл ажиллагаанд

мониторинг, хяналт хийх, үр дүнг тайлагнах

Сайжруул /Act/. Зорьсон үр дүнд хүрэхийн тулд ХЭМАБ-

ын гүйцэтгэлийг байнга сайжруулж арга хэмжээ авна

OHSAS18001 стандартад Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдал буюу ХЭМАБ гэж нэрлэсэн байдаг. 



ХЭМАБ-ын МЕНЕЖМЕНТИЙН АШИГ ТУС



ISO 45001 бол хүн төрөлхтөний сайн туршлагыг нэгтгэсэн үзэл баримтлал, удирдамж, арга
аргачлалын тухай гарын авлага юм

• ХЭМАБМТогтолцоо
○ Бий болгох

○ Нэвтрүүлэх

○ Хэрэгжүүлэх

○ Байнга сайжруулах

• ХЭМАБМТ-нд дараах зүйлс нөлөөлнө
○ Байгууллагын соёл, хууль тогтоомжийн болон бусад шаардлага

○ ХЭМАБ-н эрсдэлүүдийн мөн чанар

○ Байгууллагын үйл явцууд

○ Цар хэмжээ ба бүтэц

• ХЭМАБМТ-ны зорилго
○ Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл ба боломжуудыг удирдах системчилсэн

тогтоцоор хангах



ХЭРЭГЦЭЭ, АЧ ХОЛБОГДОЛ

Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO) нь ISO9001, ISO14001 зэрэг

стандартуудыг гаргасан. 2018 оны 03 дугаар сард ISO 45001:2018 стандартыг шинээр
боловсруулан олон улсын стандарт болгосон байна. (Олон улсын стандартыг улс орнууд байгаа чигээр

нь ашиглах ёстой)

OHSAS18001 стандартын хувьд үндсэн 4 бүлэг шаардлага агуулдаг бол ISO45001 нь 10

бүлэг шаардлагатай болж байгаа.

OHSAS18001-н хувьд 4-р бүлэг нь гол шаардлагыг агуулдаг бөгөөд дотроо Бодлого,

Төлөвлөлт, Хэрэгжүүлэлт, Хяналт гэсэн 4 хэсэгт хуваагдсан гол шаардлагуудтай байсан бол

ISO45001-н 4-10-р бүлэг гол шаардлагыг агуулах бөгөөд шаардлагууд нь Байгууллагын онцлог,

Манлайлал ба ажилчдын оролцоо, Төлөвлөлт, Дэмжлэг, Үйл ажиллагаа, Гүйцэтгэлийн Үнэлгээ,

Сайжруулалт гэсэн үндсэн 7 хэсэг хуваагдсан.



ХЭРЭГЦЭЭ, АЧ ХОЛБОГДОЛ

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 06-р сарын 21-ны өдрийн 27-р
тогтоолоор MNS ISO 45001:2018 “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
менежментийн тогтолцоо - Шаардлага, хэрэглэх заавар” стандартыг Монгол улсын
үндэсний стандартаар баталж, 2018 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн мөрдөж
байна.

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал (ХЭМАБ)-ын менежментийн
тогтолцооны зорилго нь хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл ба
боломжуудыг удирдах тогтоцоор хангах явдал юм.

ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны зорилго ба зорих үр дүн нь ажилтныг
ажлаас шалтгаалсан осол гэмтэл, өвчлөлөөс сэргийлэх, тэднийг эрүүл аюулгүй ажлын
байраар хангах явдал бөгөөд энэ үр дүнтэй, сэргийлж болох арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлснээр хөдөлмөрийн эрсдлүүдийг бууруулж, байгууллагыг аюулаас хамгаалах ач
холбогдолтой.



ISO 45001 ШИНЭ ШААРДЛАГА

• Бизнесийн төлөв байдал /4.1/

• Байгууллагын зорилго, зорилтоо хэрэгжүүлэх боломжид хамааралтай гадаад, дотоод асуудал

• Ажилчид ба бусад сонирхогч талууд /4.2/

• Хууль тогтоомж гаргах эрх бүхий байгууллагууд, толгой байгууллагууд, нийлүүлэгч, гэрээт ба туслан гүйцэтгэгчид,

ажилтнуудын болон ажил олгогчдын төлөөлөл, өмчлөгчид, хувьцаа эзэмшигчид, зочид, нутгийн иргэд,

үйлчлүүлэгчид, олон нийт, хэвлэл мэдээлэл, бизнесийн холбоод, ТББ-ууд, ХЭМАБ-ын байгууллагууд

• Эрсдэл ба боломжийн менежмент /6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4/

• Аюул, эрсдэлийн боломжууд, хууль тогтоомжийн болон бусад шаардлага, төлөвлөлт, ХЭМАБ-ын зорилтууд,

тэдгээрийг биелүүлэх

• Манлайлал, удирдлагын үүрэг амлалт /5.1/

• Ажилтнуудын идэвхтэй оролцоо, итгэлцэл дээр үндэслэсэн хамтын ажиллагаа, сэргийлэх ба хамгаалах

арга хэмжээнүүдийн үр нөлөө.

• Зорилтууд ба Гүйцэтгэл /6.2.1, 6.2.2, 9.1.1/

• ХЭМАБ-ын зорилтууд бодлоготой уялдсан байх, хэмжигдэхүйц, эсвэл гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх

боломжтой байх, хянагддаг байх, мэдээлэгддэг байх, тохиромжтой байдлаар шинэчлэгддэг байх



ISO 45001 ШИНЭ ШААРДЛАГА

• Сайжруулалт /10.1, 10.3/

• ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны зорьж буй үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай арга хэмжээг

хэрэгжүүлнэ. Байгууллага нь ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны тохиромж, зохистой байдал

ба үр нөлөөг байнгын сайжруулна.

• Нэмэгдсэн шаардлага:

✔ Оролцоо, ажилчидтай зөвлөлдөх ба тэдний оролцоо /5.4/

✔ Харилцаа холбоо /7.4. Юуг мэдээлэх, Хэзээ мэдээлэх, Хэнд мэдээлэх. Сайн туршлагыг

дэлгэрүүлэх/

✔ Худалдан авалт, гэрээт, бусдаар гүйцэтгүүлэх үйл явц /8.1.4. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний худалдан

авалт ХЭМАБ-ын тогтолцоотой нийцэж байгааг хянах хяналтыг бий болгох, хэрэгжүүлэх/



ХЭРЭГЦЭЭ, АЧ ХОЛБОГДОЛ
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➢ Эдийн засгийн өсөлтийг хангах



ХЭРЭГЦЭЭ, АЧ ХОЛБОГДОЛ

Эдийн засгийн өсөлтийг хангах



ISO 45001 СТАНДАРТЫН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ

Стандартыг боловсруулсан хугацаа –

5 жил
Стандарт руу шилжих хугацаа –

3 жил



Статистик мэдээ

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын

100 жилийн ойн тайлан мэдээнд:

 Өдөрт 6000 хүн

 Жилд 2 сая 300 мянган хүн ажлын

байрандаа нас барсан.

 340 сая хүн осолд өртөж, 160 сая

хүн мэргэжлээс шалтгаалсан өвчтэй

болсон

 Энэ нь 200 гаруй ослын тохиолдол

бүрт 1 хүн нас барсан гэсэн үг юм.

 Монголд 400 тохиолдолд 75 хүн нас

барсан.



Ослыг тэглэх ба эрүүл ажлын байрыг бий болгох 7 алтан дүрэм

1. Манлайлах - Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг эрхэмлэж байгааг 

илтгэн харуулах

2. Асуудлыг илрүүлэх - Эрсдэлийн удирдлага

3. Зорилгоо тодорхойлох - Төлөвлөгөө боловсруулах

4. ХАБЭА-н тогтолцоог бүрдүүлэх – Сайн зохион байгуулалттай болох

5. Машин, тоног төхөөрөмж ба ажлын байрны хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

мэндийг хангах – Аюулгүй технологийг бүрдүүлэх

6. Мэргэшлийг сайжруулах – Чадамжийг хөгжүүлэх

7. Боловсон хүчинд хөрөнгө оруулах - Оролцоог хангах замаар урамшуулах, дэмжих



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРЛАЛАА 


