
Нисэхийн сургалтын төв

ХӨДӨЛМӨРИЙН СӨРӨГ ХҮЧИН 
ЗҮЙЛИЙН НӨЛӨӨЛӨЛ, АЖЛЫН 

БАЙРНЫ ХӨДӨЛМӨРИЙН 
НӨХЦӨЛ



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 АНГИЛАЛ 

1-Р АНГИ 
• ТОХИРОМЖТОЙ 

2-Р АНГИ 
• ЗӨВШӨӨРӨХ НӨХЦӨЛ 

3-Р АНГИ 

• ХОРТОЙ НӨХЦӨЛ 
• 1-Р ЗЭРЭГ /3.1/
• 2-Р ЗЭРЭГ /3.2/
• 3-Р ЗЭРЭГ /3.3/
• 4-Р ЗЭРЭГ /3.4/

4-Р АНГИ • АЮУЛТАЙ

НХХСайдын 2004 оны 77-р тушаалаар батлагдсан “Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй

тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд, нөхцөлд хамаарах ажил

мэргэжлийн жагсаалт”

1-Р бүлэг  

• Газар доорх уурхайн ажил
мэргэжил

2-Р бүлэг 

• Хөдөлмөрийн хортой
нөхцөл

3-Р бүлэг 

• Хөдөлмөрийн халуун
нөхцөл

4-р бүлэг • Хөдөлмөрийн хүнд 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 



I. ХИМИЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛС 

Химийн хүчин зүйлсийн хэлбэр
• Хатуу 

• Шингэн 

• Хий 

• Уур

• Тоос, манан, утаа, тортог гэх мэт



Химийн хүчин зүйл 

Биед үзүүлэх нөлөөллөөр нь:

 Ерөнхий хордлогийн

 Цочроох, сэдээх

 Хэт мэдрэг болгох

 Хавдар үүсгэх

 Мутаци үүсгэх

Эрхтэн тогтолцоог гэмтээх 
байдлаар нь:

Элгийг хордуулах 

Мэдрэлийн тогтолцоог 

хордуулах

Бөөрийг хордуулах

Цусыг хордуулах

Дархлалыг гэмтээх

 Уушгийг хордуулах



Биед нэвтрэх зам

Амьсгал 

Хоол боловсруулах зам

Арьс 

Биеэс  ялгарах зам

Уушиг

 Бөөр

 Хоол боловсруулах зам

Бусад- хөхний сүү, хөлс, шүлс гэх мэт/  



II. Физикийн хүчин зүйлс 

• Температурын нөлөө /хүйтэн, халуун/

• Дуу шуугиан

• Доргион

• Ионжуулагч цацраг

• Ионжуулагч бус цацраг /нил улаан туяа, хэт 

ягаан туяа, лазерын туяа, радио долгион/



Ажлын байрны бичил цаг уур MNS 4990:2005 

• Дулааны хэм (temperature) – 20-250С

• Агаарын харьцангуй чийглэг (humidity) – 30-60%

• Агаарын урсгалын хурд (airflow) – 0.1м/сек дээш

“Дэлгэц бүхий тоног төхөөрөмжтэй ажиллах эрүүл ахуй, эргономикийн
ерөхний шаардлага” MNS 5027:2001 стандартад

 1 хүнд оногдох талбайн хэмжээ 6 м2 – аас багагүй байх

 Нэг хүнд оногдох ажлын байрны эзлэхүүн 20м3 хүртэл байвал цагт нэг
хүнд 30м3 агаар



Ажлын байрны гэрэлтүүлэг Ажлын байрны гэрэлтүүлэг Ажлын байрны гэрэлтүүлэг Ажлын байрны гэрэлтүүлэг –––– Light Light Light Light 

Үүсгэгчээр 
нь:

Байгалийн  

Зохиомол

Байдлаар 
нь:

Ерөнхий 

Хэсгийн 

Хавсарсан 

Эх үүсвэрээр 
нь: 

Улайсах 

Өдрийн 

Мөнгөн 
усны 



Гэрэлтүүлэгт тавигдах ерөнхий шаардлага MNS 4996:2000

• Жигд тархсан байх

• Нүдэнд шууд тусахгүй гялбалт үүсгэхгүй байх

• Сүүдэр үүсгэхгүй байх 

• Ашиглахад хялбар байх

• Тэжээлийн шугамын хэлбэлзэл 4%-иас ихгүй байх

• Засвар үйлчилгээг тогтмол хийж байх

• Тоос шороог арчиж цэвэрлэж байх 

Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн хэмжээ нь стандартад зааснаар ажлын
шинж чанараас хамаараад 100 люксээс дээш байх ёстой.



Доргионы эрүүл мэндийн нөлөө



ДОРГИОНЫ АНГИЛАЛ

• Биед үзүүлэх нөлөөлөх байдлаар нь:
Бүхэл биеийн: 

Суугаа болон босоо байдлаар өртөнө. 

Хэсэг газрын:
 Гар, хөл гэх мэт тухайн багажтай харьцаж буй

хэсэг

Хавсарсан байдлаар



Сонсголын мэдрэлийн үрэвсэл

Эмэгтэйчүүдийн үрэвсэлт өвчин
сэдрэх

Зүрх судасны талаас 4 эмгэг
тохиолддог.

• Захын судасны алдагдал

• Хөлийн венийн судасны өргөсөлт,
шамбрам, судасны цүлхийлт

• Зүрхний цусан хангамжийн дутагдал
ба даралт ихсэх

• Мэдрэл-судасны алдагдал

 Захын судасны тонус алдагдах “цагаан
гар”-ны шинж тэмдэг

 Өвдөлтийн мэдэрхүй алдагдах

 Хүйтний мэдэрхүй алдагдах

 Доргионы мэдэрхүй алдагдах

 Яс, тулгуур хөдөлгөөний эрхтний
бүтцийн өөрчлөлт гарах

Ерөнхий доргионы улмаас: Хэсэг газрын доргионы улмаас:



ШУУГИАН

• Шуугиан гэдэг бол авианы нэгэн төрөл бөгөөд орчиндоо долгионы
байдлаар тархсан эгэл хэсгүүдийн хэлбэлзэх хөдөлгөөн юм.

• Эрүүл ахуйн: Ашигтай дуу авиаг хүлээн авахад саад болдог,
тайван байдлыг алдагдуулдаг, хүний биед хортой болон
цочроох нөлөө үзүүлдэг, ажлын чадварыг бууруулдаг,
тааламжгүй дуу авиануудын нийлбэр юм.

• Физикийн: Сонсголын орчны давтамжийн хүрээн дэх уян хатан
орчны механик хэлбэлзэл.

• Физиологийн: Сонсголын эрхтний дууны долгионы нөлөөллийн
хүлээн авч байгаа мэдрэмж



Шуугиан Шуугиан Шуугиан Шуугиан –––– NoiseNoiseNoiseNoise.... MNS 5003MNS 5003MNS 5003MNS 5003:200:200:200:200

• Хэвийн хэмжээнээс хэтэрсэн дуу шуугиан нь хүний сонсгол болон тархины эд
эсүүдийг гэмтээж, төв мэдрэлийн ситемд нөлөөлснөөр түргэн ядрах,
анхаарал сулрах, нойргүйтэж улмаар зүрх судасны үйл ажиллагаанд
өөрчлөлт орох, даралт ихсэх, зүрхний шигдээс өвчний эрсдлийг нэмэгдүүлэх,
бодисын солилцоо болоод ходоод гэдэсний хэвийн ажиллагаа алдагдуулах

зэрэг сөрөг нөлөөтэй.

• Шуугианы ЭАЗДХ: 60-85дБ(А)



Эрүүл мэндэд нөлөөлөх байдал 

Шуугиан нь юуны өмнө сонсголын эрхтэн, улмаар зүрх судасны систем,
төв мэдрэлийн тогтолцоонд нөлөөлнө. Сонсголын эрхтэний шуугианд өртөгдөх
нөлөөллийг сонсголын ядаргаа, шуугианы гэмтэл, мэргэжлийн дүлийрэл гэсэн
3 хэлбэрт хуваана.

• Сонсголын ядаргаа нь чихний хэнгэрэгийн эд эсүүд ядран залхах
байдлаар илрэх ба цаашдаа чих хатуурч улмаар мэргэжлийн дүлийрэлд
оруулах шалтгаан ч болдог.

• Шуугианы гэмтэл бол тэсэлж дэлбэлэх ажил, тийрэлтэт хөдөлгүүр
турших г.м үед гардаг авианы онцгой өндөр даралтын улмаас үүсдэг. Энэ
тохиолдолд хохирогчийн толгой эргэх, чих янгинаж өвдөх, чихний хэнгэрэг
цоорох явдал гардаг.

• Мэргэжлийн дүлийрэлтийн үед шуугианы улмаас сонсгол эрс буурч
чихний сонсгол бүрэн хаагдана



80дбА үед: Сонсголын мэдрэмж 17-25дбА-аар буурна.

75дбА үед: Хэлсэн үгний 20-25% нь ялгагдахгүй.

Төв мэдрэлийн системд нөлөөлөх байдал:
80-90: Тархины их гадар, дотор эрхтэнд нөлөөлж эмгэг

үүсгэдэг

65-80: Юм бодох, санах үйл ажиллагаа буурч, анхаарал

төвлөрүүлэлт мууддаг.

60дб-ээс их үед: Мэдээлэл дамжуулах хурд удааширдаг.

Сонсголын эрхтэнд нөлөөлөх байдал:



Шуугианы өвчлөл хэрхэн илрэх вэ? 

• · Сонсгол буурна 

• · Чих шуугина 

• · Толгой эргэнэ 

• · Толгой өвдөнө 

• · Артерийн даралт нэмэгдэнэ 

• · Хурдан ядрана

• · Хөдөлмөрийн чадвар буурна 

• · Анхаарал сулрана 

• · Сэтгэл хөдлөлийн үед хөлрөнө 

• · Нойр хямрана

• · Хуруу гар салганана

• · Зүрх орчмоор эвгүй оргино, дэлсэнэ 

• · Зүрхээр хатгаж өвдөнө

• · Ходоодны шарх үүснэ



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.



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.



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 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...



1. Хамт олны нягтрал

• Багаар буюу хамт олон
бололгүйгээр хийгдэх ажил бараг
байдаггүй.

• Хэрэв ажилтан тухайн бүлгийн
гишүүн гэдгээ мэдэрч чадахгүй
тохиолдолд, мөн бусдын санаатай
үйлдлээс болж тухайн хамт олондоо
гадуурхагдах, эсвэл хамт олон нь
бие биетэйгээ эв түнжин муутай
байх тохиолдолд сэтгэл зүйн
дарамтанд автаж эхэлдэг.



2. Хамт олны дэмжлэг

• Баяр хөөр, гунигаа хуваалцах дотно
нөхөдтэй байх, хэрэгцээт үед
бусдын дэмжлэг туслалцаанд
найдах боломжтой байна гэдэг нь
сэтгэл санааны хувьд аюулгүй
байдлыг мэдрэх таатай боломжийг
өгдөг.

• Гэвч бие биенээ дэмжихийн оронд
нэр хүндэд нь халдан, атаархаж
жөтөөрхөх байдал газар авбал
ачаалал, дарамтыг бий болгодог.



3. Хамт олны сэтгэл зүйн уур амьсгал, зөрчил

• Зөрөлдөөн стресс хоёр нь их
холбоотой асуудлууд юм.

• Аливаа зөрөлдөөн хүмүүсийн
харилцан ойлголцлыг хүндрэлтэй
байдалд оруулдаг тул стрессийг
ямагт дагуулж байдаг.



Стрессийг үүсгэх хувь хүний зүйлс

1.Туршлага

• Стресс туршлага хоёр хоорондоо
нягт холбоотой. Туршлага дутуу,
мэргэжлийн чадвар хангалтгүй хүнд
стресс их байдаг гэж хэлж болно.

• Сүүлийн үед хүмүүсийг ажилд
авахдаа байнга мэргэжлийн
туршлага шаардах болсон нь
үүнтэй холбоотой.



Стрессийг үүсгэх хувь хүний зүйлс

2. Хувийн зан араншин

• Хүн бүр хувийн зан араншингийн
онцлогоос хамааран гадны
цочроогчийн нөлөөг ялгаатайгаар
хүлээн авдаг.

• Тухайлбал, тогтвортой дөлгөөн
ааштай хүн стресст мэдрэмж бага
байхад ширүүн тогтворгүй,
сэтгэлийн хөдөлгөөн ихтэй хүн
хурдан мэдэрч түүнтэй
зохицохдоо төвөгтэй байдалд орж
байдаг.



Стрессийг үүсгэх хувь хүний зүйлс

3. Ээдрээтэй асуудлууд

• Нэгэн төрлийн цочроогчийн
нөлөөгөөр олон жилийн туршид
байнга стресст орсноор сэтгэл
зүйн хувьд эмгэгтэй болох тал ч
бий.

• Тиймээс хүн төвөгтэй асуудлаа
бага дээр нь шийдвэрлэж,
өөрөөсөө холдуулах хэрэгтэй.



Стрессийг үүсгэх хувь хүний зүйлс

4. Нэг ажил мэргэжил.
• Ихэнх хүн амьдралдаа нэг л ажил

мэргэжилд өөрийгөө зориулах
хандлагатай байдаг. Энэ нь стрессийг
нэгэн төрлийн эх үүсвэр болдог.

• Хүний хувийн хэрэгцээ, зорилго нь
ажлын зорилготой зөрчилдөж стрессийг
үүсгэдэг. Жишээ нь, ажилчдын хувийн
хэрэгцээ нь гэр бүлтэйгээ өнгөрүүлэх
хугацааг нэмэгдүүлэх хүсэлтэй байдаг
бол энэ нь ажил дээрээ урт хугацаагаар
ажиллах шаардлагатай зөрчилдөж
стресс үүсдэг.



Ажлаас халширч байгааг хэрхэн мэдэх вэ?

Хэрэв Танд эсвэл бусад хүмүүст:

Үл тоомсорлох, сэтгэл зүйн хувьд халшрах, ядарч тамирдах
/хүн урьдынх шигээ ажилдаа өөрийгөө зориулж чадахаа
болих/

Хүнлэг бус болох /хамтран ажиллагсад болон үйлчлүүлэгч
нартаа сөргөөр ханддаг болох/

Мэргэжлийн хувьд өөрийгөө голох, мэргэжлийн ур чадвараа
хангалтгүй байна гэж мэдрэх тохиолдлууд гарвал АХХШ
илэрч байна гэсэн үг.



АХХШ-ийн түгээмэл шалтгаанууд

1. Тодорхойгүй зохион байгуулалт

2. Хэрэгцээтэй хэрэгсэл дутах

3. Хүнд суртал гаргах

4. Олон цагаар ажиллах

5. Ажилчин-удирдлагын хооронд мөн ажилчдын хооронд 
зөрчил



Ажлын байрны физиологийн хүчин зүйлс 

• Биеийн хүчний ачаалал- гар ажиллагаанд шаардагдах
булчингийн хүч, нэг болон хоёр гар, бүх биеийн хүчээр өргөх
ачааны хэмжээ, албадмал байдалд ажиллах хугацаа зэрэг
үзүүлэлтээр тодорхойлогдоно.



IV. БИОЛОГИЙН ХҮЧИН ЗҮЙЛ 

Биологийн хүчин зүйл-Хөдөлмөрлөх явцад ургамал, амьтнаас хүнд,

хүнээс хүнд халдварлах өвчний эх уурхай болох халдварт өвчтэй хүн,

мал тэдгээрийн ялгадсаар бохирлогдсон бүтээгдэхүүн, эд, юмс, эмгэг

төрөгч бичил биетнүүд, тэдгээрийн хор, өсгөвөр зэрэг хүчин зүйл



ЭРГОНОМИК

• Тодорхойлолт: 
• Ажилчиндаа тохирсон ажил
• Ажлын орчин, ажлын байрны загвар, зохион

байгуулалт, ажлын багаж, тоног төхөөрөмж, ажилтай
холбоотой хүний чадавхи болон хязгаарлагдмал
байдлын талаар

Эргономикын үндсэн асуултууд 

•Юуг?

•Хэнд?

•Яагаад?

•Хэзээ?

•Хэн?  



ЭРГОНОМИК

Юуг анхаарах вэ?:
 Ажлын байрыг ажилчинд тохируулах

 Ажилчин ажлын байранд зохицох биш



ЭРГОНОМИК

Хэнд хэрэгтэй вэ?:

Эргономикийн үр ашиг:

–Ажилчинд: Яс булчингийн эмгэгийн эрсдэлт хүчин
зүйлсийн өртөлтөөс сэргийлэх

–Үйлчлүүлэгчид: Сайн чанартай бүтээгдэхүүн,
үйчилгээ хүлээн авах

–Үйлдвэрлэгчид: Үйлдвэрлэлийн бүтээмж, үр ашиг
дээшлэх



ЭРГОНОМИКИЙН ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН ЗҮЙЛСТЭЙ 
ХОЛБООТОЙ ҮҮСЭХ ӨВЧИН ЭМГЭГҮҮД

• Яс, булчин, холбогч эдийн эмгэг

Нурууны нугаламын

Гэмтэл
Хөлний венийн

судасны цүлхэн

Бугуйны 

мэдрэлийн 

үрэвсэл

Хэвийн судас
Бүдүүрсэн 

судас



• Яс булчин холбогч эдийн эмгэг

ЭРГОНОМИКИЙН ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН ЗҮЙЛСТЭЙ 
ХОЛБООТОЙ ҮҮСЭХ ӨВЧИН ЭМГЭГҮҮД

Булчингийн үрэвсэл 

(myositis) 
Шөрмөсний хүүдийн

үрэвсэл (tenosynovitis)
Үений үрэвсэл 

(arthritis )



Оффисын эргономик

Компьютертэй ажиллахад хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөх үндсэн 
хорт хүчин зүйлүүд:

Удаан хугацааны туршид суугаа байрлал

Мониторын цахилгаан соронзон шарлагын үйлчлэл

Нүдний ядаргаа /цуцалт/

Харааны ачаалал

Сарвууны үе мөчний хэт ачаалал

Мэдээлэл алдах үеийн бухимдал /стресс/.



ОФФИСЫН ЭРГОНОМИК 

Компьютерийн ард хүн тайван байдалтай сууж байгаа мэт
харагдах боловч, түүний бие махбодь албадмал, таагүй
нөлөөлөлд өртдөг: хүзүү, толгой, гар, мөрний булчин чангарсан
байна. Хэрвээ бид нэг байрлалд удаан суувал, нурууны булчинд
хүчдэл үүссэнээс цусны зогсонги байдалд орж хаван, үрэвсэл
үүснэ. Яагаад гэвэл, нурууны нугасны мэдрэлүүдийг булчин дарж
шахсанаас хөндүүр үүсч, мэдрэмж алдагдана.

Хэрэв шахалтад нурууны хүзүүний мэдрэлүүд өртвөл хүзүү, мөр,
гар хөндүүрлэж бадайрна, харин бүсэлхий- ахар сүүлнийх бол
бүсэлхий, хөл өртөнө.



• Зөв байрлал

Чих мөрний түвшинд байрлана.

Мөр гуяны харалдаа, толгой эгц

байна. Толгой нэг мөр рүү хазайж

болохгүй. Доош харах үед толгой

хүзүүний харалдаа, урагш
бөхийж болохгүй.



Хараа, нүдтэй холбоотой асуудал

•Видео дэлгэц хэрэглэсэнтэй
холбоотой харааны эмгэг хамгийн
түгээмэл тохиолддог

•АНУ-д ойролцоогоор 10 сая
хүн видео дэлгэцнээс үүдэлтэй
харааны эмгэгтэй болсон статистик
байдаг

•Ихэнх зөвлөмжинд 45-75 см
байх нь хамгийн тохиромжтой гэж
үздэг

•Ихэнхдээ дэлгэцийг
хэрэглэгчээс 60 см зайнд
байрлуулдаг.



Ядаргаанаас сэргийлэхийн тулд:

Ажлын цаг бүрийн дараа 5-10 минут завсарла

Мониторын дэлгэцийн өмнөх тасралтгүй ажлын
үргэлжлэх дээд хугацаа 2 цаг

Завсарлагын үед дэлгэцээс холдож суниах,
нүдний дасгал хийх шаардлагатай



28-р зүйл: ХАБЭА-н талаар ажил олгогчийн эрх үүрэг 

• 28.1.5-д Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн 

үнэлгээг хийлгэх 



“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хууль болон

холбогдох бусад хууль

“Хөдөлмөрийн нөхцөл, түүний ангилал, хүчин зүйл, хөдөлмөрийн

нөхцөлийн үнэлгээ” MNS 5080:2001 стандарт болон физик, хими,

физиологийн хүчин зүйлүүдийн хэмжилт хийх аргачлал, бусад норм

дүрмийн стандарт

Аюулгүй ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжид тавигдах
стандарт, дүрэм, журам



Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээг хэрхэн хийх вэ? 

• Физикийн арга: Шуугиан, доргион, бичил цаг уур /Агаарын температур, агаарын

харьцангуй чийглэг, дулааны цацраг, агаарын хөдөлгөөний хурд/ зэргийг

тодорхойлох

• Химийн арга: Үйлдвэрлэлийн процесс, технологийн онцлогоос хамааран ажлын

байрны орчинд тархах химийн бодисын ууршилт, тархалт зэргийг тодорхойлох

• Физиологийн арга: Оюуны болон биеийн хүчний ажлын үед бие махбодод ямар

өөрчлөлт гарч байгааг ажлын үед судална.

• Хор судлалын туршилт, судалгааны арга: Аливаа химийн бодисыг шинээр

гаргаж авах болон шинээр хэрэглэх үед явагдана. Иймээс аюултай, хортойг
судлах, түүний зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тогтоодог.



Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийхэд шаардагдах багаж хэрэгслүүд



• 14 дүгээр зүйл

Эрүүл мэндийн үзлэг

Ажил олгогч нь эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн

захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон журмын дагуу

үйлдвэрлэл, ажил, үйлчилгээтэй холбоотой зайлшгүй

шаардлагатай эрүүл мэндийн урьдчилсан ба хугацаат үзлэгт

ажилтныг хамруулна.

Эрүүл мэндийн үзлэг хийлгэхэд шаардагдах зардлыг

ажил олгогч хариуцна.

ХАБЭА-н хуулийн хүрээнд



Мэргэжлийн өвчин 



МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД МЭРГЭЖЛЭЭС 
ШАЛТГААЛСАН ӨВЧИН
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Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тохиолдол, салбараар



МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД МЭРГЭЖЛЭЭС 
ШАЛТГААЛСАН ӨВЧЛӨЛ
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Мэргэжлийн өвчин зонхилон үүсгэж байгаа 
мэргэжлүүдийг авч үзвэл:

• Уушги тоосжих өвчин: тоног төхөөрөмжийн машинч, малтагч,
өрөмдөгч, нэвтрэгч

• Тулах, хөдлөх эрхтний өвчнүүд: хүнд механизмын операторчин,
өрөмдөгч, нэвтрэгч, малтагч, жолооч, засварчин

• Шуугианаас үүссэн сонсгол бууралт: нэхмэлчин, хивсчин, дизельчин,
моторчин, төмөрчин

• Химийн төрөл бүрийн бодисын хордлого: химич, будагчин,
аккумляторчин, бензин түгээгч нарт зонхилон тохиолдож байна



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРЛАЛАА 


