
Нисэхийн сургалтын төв

АЮУЛЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ, 
ЭРСДЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ



АЮУЛ

Аюул гэдэг нь хүний эрүүл мэнд ба аюулгүй байдалд, эсвэл аливаа эд хөрөнгө,
тоног төхөөрөмж, байгаль орчинд хохирол учруулж болох бүхий л зүйлийг
хэлнэ. Хохирол учруулах боломжийг аливаа химийн бодис, машин тоног
төхөөрөмж, ажлын муу арга барил бий болгож байж болно. Тиймээс аюул нь:

• Түүхий эд материал, тоног төхөөрөмж (багаж хэрэгсэл, машин механизм, гэх
мэт),

• Аюултай бодис (тоос, өвчин үүсгэгч микро организмууд, химийн бодисууд,
хортон устгагч, дуу чимээ, гэх мэт), тээвэрлэлт, дайвар бүтээгдэхүүн,

• Ажлын байрны аюултай орчин, ажлын байрны муу зохион байгуулалт,
ажиллах арга барил, хандлага гэх зэрэг хүнийг гэмтээж, хохироож, өвчлүүлж
болох бүхий л зүйл юм. Бүхий л ажлын байранд тоо томшгүй олон аюул оршин
байдаг



ЭРСДЭЛ

Эрсдэл гэдэг бол аюулын хүний бие, эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмж, эсвэл орчин
тойронд гэмтэл, хохирол учруулах магадлал ба учруулах хор хохирлын түвшинг хэлдэг
бөгөөд хор хохирлыг урт хугацаанд гарах үр дагаварыг ч хамруулан тооцдог.

Эрсдэл = Хор хохирлын түвшин * Учрах магадлал

Аюултай нөхцөл байдал үүсч болох магадлалыг, тухайн нөхцөл байдлаас үүдэн бий болох
хор хохирлын түвшинд үржүүлсэн үржвэрийг Эрсдэл гэнэ.

Аюул гэдэг бол тухайн нэг химийн бодис эсвэл үйл ажиллагаа өөрөө байдаг,
харин эрсдэл бол өөр. Эрсдэлийн түвшин нь түүнийг бууруулах арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлж байгаа эсэхээс хамааран өөр өөр байж болно. Тухайлбал:

Аюул Хэрэглэх Хор хохирол Хяналт .

Гербицид Гербицид ашиглах Тариалан эрхлэгчийн Зөвшөөрөх хэмжээнд
эрүүл мэнд

Цахилгаан Цахилгаан төхөөрөмж Гал, хүчдэлд цохиулах Тусгаарлагч, унтраалга
хүчдэл



Ажлын аюулын шинжилгээ

Урьд нь хийгдэж байгаагүй эсвэл яаж хийх журам байхгүй ажил дээр Ажлын Аюулын
Шинжилгээ (ААШ) хийснээр осолд хүргэж болох аюулыг урьдчилан таньж, аюулыг арилгаснаар
ослоос урьдчилан сэргийлж болно.

Тухайн ажлыг хэрхэн аюулгүй гүйцэтгэх талаар танай байгууллагад ААШ байхгүй бол
удирлага, ажилчид, ХАБ-ын ажилтан хамтраад ААШ хийнэ. Гарах аюулуудыг тодорхойлж,
түүнийг арилгах эсвэл хяналтандаа авах арга хэмжээг тодорхойлно.

Ач холбогдол:
1. Ослоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүд тодорхой болно. Ослоос гарах хохирлын

хэмжээ буурна.
2. Ажилчдад аюулгүй ажиллагааны талаархи мэдлэг нэмэгдэнэ.
3. Аюулгүй ажиллагааг хөгжүүлэхэд ажилчдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
4. Ажилчид, удирдлага, ХАБ-ын ажилтнуудын харилцаа холбоог ойртуулна.
5. Эцэст нь ААШ-т сургалтын материал эсвэл журам болгон боловсруулж болдог.

Мөн ХАБ-ын ажилтан ААШ-д хамтран оролцсон үед тухай ажил дээр байгаа аюулыг мэдэж
авах боломжтой.



Ажлын аюулын шинжилгээ

ААШ хийх 2 төрлийн арга байна:

1. Бүлгээр хэлэлцэх арга - Аливаа томоохон ажил, урсгал засвар, урьд нь өгөгдөж
байгаагүй ажлын даалгавар хийх үед бүгд хамт суугаад ААШ хийнэ.

2. Шууд ажиглалтын арга - Ажилчин ажиллаж байхдаа түүнийг ажиглан, гарч буй аюулуудыг
таниж, арилгах арга замуудыг тодорхойлно. Жич: Ажиллаж байгаа ажилчний анхаарлыг
сарниулж болохгүй. Жишээ нь: Сэрээт өргөгчийн оператор. Анхаарлыг нь сарниулснаар
оператор зөөж яваа ачаагаа унагааж магадгүй эсвэл техникээрээ юм мөргөх аюултай.

ААШ хийхдээ ажлын дараалал, алхамыг эхлээд сайтар задалж өгөх хэрэгтэй шүү.
Ингэснээр ажлын алхам бүрт гарах аюулуудыг тодорхойлоход хялбар байх болно.



Таван алхамт эрсдэлийн үнэлгээний арга

Эрсдэлийг үнэлэх хамгийн энгийн аргуудын нэг нь энэ арга юм.

Алхам 1: Аюулыг илрүүл.
Алхам 2: Хэн хэрхэн хохирч болохыг тодорхойл.
Алхам 3: Эрсдэлийг үнэл – эрсдэлийг хянах арга хэмжээ юу байж болохыг тодорхойлж, алийг нь сонгохыг
шийд, ингэхдээ дараах хоёр дэд алхмыг хэрэгжүүл:

• Одоогийн нөхцөлд эрсдэлийг хянах гэж хэрэгжүүлж буй ямар арга хэмжээнүүд байна вэ гэдгийг 
тодорхойлно 

• Эрсдэлийг хянах ямар арга хэмжээнүүд шинээр хэрэгжүүлж болох вэ гэдгийг тодорхойл

Эрсдэлийг хянах арга хэмжээний шатлал
• 1. Аюулыг устгах буюу орлуулах 
• 2. Багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, технологи, инженерингийн аргуудыг ашиглах 
• 3. Аюулгүй ажиллах арга барил, туршлага, зохион байгуулалт, мэдээ мэдээлэл түгээх, сургалт өгөх аргуудыг ашиглах 
• 4. Эрүүл ахуй ба ахуй байдлыг сайжруулах аргууд 
• 5. Хүнийг хамгаалах хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж ашиглах арга 
• 6. Эрүүл мэндийн үзлэг, эмчийн хяналтын үзлэгүүдийг төлөвлөж хэрэгжүүлэх

Алхам 4: Эрсдэлийг хянах аль арга хэмжээг хэн хэрэгжүүлэх вэ, хэзээ хийх вэ гэдгийг бүртгэх. Тухайн
хяналтын арга хэмжээгээ хэрэгжүүлэх (хэн нь юуг хийх вэ, хэзээ гэхэд хийсэн байх вэ гэдгийг шийдсэн байна).
Алхам 5: Эрсдэлийн үнэлгээгээ дахин хянаж, дүгнэн шинжилж, шаардлагатай бол дахин шинэчилж хийх.



Таван алхамт эрсдэлийн үнэлгээний арга



Жишээ. Оффисын цэвэрлэгээ



Жишээ. Оффисын цэвэрлэгээ



Эрсдэлийн матрикс

ЭРСДЭЛИЙН МАТРИКСИЙГ ЭРСДЭЛ ҮНЭЛЭХЭД ХЭРЭГЛЭДЭГ.

ЭНЭ НЬ МАГАДЛАЛ БОЛОН ҮР ДАГАВАР ХОХИРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭН ДЭЭР СУУРИЛДАГ.

▪ МАГАДЛАЛ - АЛИВАА НЭГ ҮЙЛ ЯВДАЛ ТОХИОЛДОЖ БОЛОХ БОЛОМЖ

▪ ҮР ДАГАВАР - ҮЙЛ ЯВДАЛ ТОХИОЛДЛООС ГАРАХ ҮР ДҮН



Магадлалын хүснэгт

Ангилал Шалгуур

Байнга
• 75- 99%,
• “байнга тохиолддог”,
• Өдөр тутам

Боломжтой
• 50-75%,
• “тохиолдох боломж өндөр”
• Сар тутам

Хааяа
• 25-50%, 
• “хааяа тохиолддог, энд эсвэл өөр газар тохиолдож байсан”
• Улиралд

Ховор
• 10-25%, 
• “Ховор гэхдээ зөвхөн онцгой тохиолдолд”,
• Жилд,

Маш ховор
• 0-10%
• “Бараг үгүй
• 5-10 (эсвэл түүнээс их) жилд болж магадгүй



Үр дүнгийн хүснэгт
Ноцтой

\хүндрэлийн
түвшин

Хүний эрүүл
мэндэд

БО Нийгэм, соёлын
Орон нутаг/ Нэр

хүндийн
Хууль эрх зүйн Санхүүгийн

5

Бүлэг осол, 2 үхэлд
хүргэсэн
Хүний эрүүл мэндэд
ХЧА-тай 2 дээш хүнд
хүргэдэг ХЧТА болон урт
хугацааны ХЧБА

Экосистем эсвэл
ховордсон төрөл
зүйлд төлөвлөөгүй
ноцтой буюу өргөн
хүрээтэй нөлөөлөл
(<20 жил)

Урт хугацааны нийгэмд үзүүлэх
нөлөө. Үндэсний соёлын ач
холбогдол бүхий барилга
байгууламж/зүйлс/байршилд их
хэмжээний хохирол учирсан. Соёлын
өвийг ноцтой зөрчсөн.

Олон нийтийн болон үндэсний хэвлэл
мэдээллийн ноцтой эсэргүүцэл (олон
улсын мэдээлэл. ТББ-ын кампанит ажилд
хохирол учруулах. Гуравдагч этгээдийн
үйл ажиллагаа нь нэр хүндээ алдахад
хүргэдэг. Их хэмжээний эсэргүүцэл (100-
аас дээш хүн ноцтой хүчирхийлэлд
өртөж, олон удаа хүнд гэмтэл авсан)

Гэмт хэргийн зөрчилтэй
холбоотой торгууль, ял шийтгэл,
түүний дотор шоронд хорих ял,
Эрүүгийн хуулийн зүйл. (10.6
дугаар зүйл. Хүний амь насыг
болгоомжгүйгээр хохироох)

Алдагдал > 500 сая
төгрөг

4

Нэг үхэлд хүргэсэн Нэг
буюу хэд хэдэн хүнд
мэдэгдэхүйц хугацаагүй
тахир дутуу буюу ХЧБА (>
30%)

Экосистем эсвэл
ховордсон төрөл зүйлд
төлөвлөгдөөгүй
томоохон нөлөөлөл
(<5 жил).

Урт хугацааны нийгэмд үзүүлэх
нөлөөлөл эсвэл үргэлжилсэн
нийгмийн асуудлууд. Үндэсний
соёлын ач холбогдол бүхий
бүтэц/зүйлсийг гэмтээх. Соёлын
өвийн томоохон зөрчлүүд

Үндэсний хэвлэл мэдээллийн
хэрэгсэл/олон нийтийн ТББ-ын гол
сөрөг нөлөө. 20-100 хүн жагсаал хийж,
хүмүүсийг хүчээр хорьж, баривчилж,
гэмтээж байна.

Гэмт хэргийн зөрчилтэй
холбоотой торгууль, ял шийтгэл,
түүний дотор шоронд хорих ял,
Эрүүгийн хуулийн зүйл. . (11.3
дугаар зүйл. Хүний эрүүл
мэндэд хүнд хохирол
болгоомжгүйгээр учруулах)

Алдагдал 100 саяаас
– 500 сая төгрөг

3
Нэг буюу хэд хэдэн хүнд
дунд зэргийн нөхөн
сэргээх боломжгүй тахир
дутуу буюу ХЧА (<30%).

Экосистем эсвэл
аюулд өртөөгүй
зүйлүүдэд
төлөвлөгдөөгүй дунд
зэргийн нөлөөлөл (<1
жил).

Дунд зэргийн нийгмийн нөлөөлөл
эсвэл байнга тохиолддог нийгмийн
асуудал. Орон нутгийн соёлын ач
холбогдол бүхий барилга
байгууламж, эд зүйлсийн дунд
зэргийн гэмтэл

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн анхаарал
болон/эсвэл орон нутгийн иргэдийн
санаа зовоосон асуудал. Олон нийт,
төрийн бус байгууллага эсвэл
идэвхтнүүдийн шүүмжлэл.

11.5 дугаар зүйл. Хүний эрүүл
мэндэд хүндэвтэр хохирол
болгоомжгүйгээр учруулах,
Эрүүгийн хуулийн зүйл.

10 – 100 сая
төгрөгийн алдагдал

2

Эмнэлгийн тусламж авсан
гэмтэл.
Объектив боловч
сэргээх боломжтой
хөгжлийн бэрхшээл
/ХЧТА-тай.

Ховор биш төрөл зүйл
эсвэл тэдгээрийн
амьдрах орчинд
төлөвлөгдөөгүй бага
зэргийн нөлөөлөл (<3
сар).

Цөөн тооны хүмүүст үзүүлэх
нийгмийн дунд хугацааны бага
нөлөө. Бага зэргийн засварлах
боломжтой гэмтэл, эвдрэлийн дээд эд
хөрөнгө, бүтэц, эд зүйлс.

Орон нутгийн олон нийт эсвэл хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслийн анхаарал,
гомдол. Зохицуулагчийн хяналтыг
чангатгасан.

Хуулийн бага зэргийн асуудал,
зөрчил, дүрэм зөрчсөн
(Зөрчлийн тухай хууль)

Алдагдал ₮ 5 - ₮ 10 
сая

1
Доод түвшний богино
хугацааны субьектив
таагүй байдал эсвэл шинж
тэмдгүүд. Анхны тусламж

Төлөвлөгөөгүй бага
түвшний байгаль
орчны нөлөөлөл

Нийгмийн доод түвшний нөлөөлөл.
Соёлын өвийн зөрчлийн түвшин
доогуур буюу өвийн бүтцэд
хамгийн бага хохирол учруулдаг.

Орон нутгийн гомдлоор олон нийтийн
санаа зовоосон асуудал. Орон нутгийн
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ба/эсвэл
Зохицуулагчийн сонирхол бага байна

Доод түвшний хууль эрх зүйн
асуудал. (Зөрчлийн тухай хууль)

<₮ 5 саяаас



Эрсдэлийн үнэлгээний матриц



Зөрчлийг арилгах төлөвлөгөө боловсруулах

Төлөвлөгөөний дагуу зөрчлийг арилгах арга хэмжээг зохион байгуулах албан тушаалтныг томилно.
Тухайн албан тушаалтны ажлын байрны тодорхойлолтыг үндэслэнэ. Зөрчлийг арилгах арга хэмжээний
санхүүжилтийг тодорхойлохдоо зах зээлийн үнийг баримтална.
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Ажилтан

• Мэргэжлийн сургалтад 
хамрагдаагүйгээс

• Ажлын хувцас хэрэгслээ зөв 
хэрэглэж сураагүйгээс

A

A

• Мэргэжлийн сургалтад 
хамруулах

• ХАБЭА-н сургалт 
зааварчилгаа

Хүний 
нөөц

ХАБЭА

1 сар

1 өдөр

Тоног төхөөрөмж

• Гэрэлтүүлэг зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнээс бага

• Хүхэрт устөрөгч зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнээс их

C

B

• Гэрэлтүүлэг сайжруулах
• Багасгах арга хэмжээ,

аюулгүй ажиллах заавар, 
хэмжих хэрэгсэл

Цахил-
гаанчин
ХАБЭА

7 хоног

2 өдөр

Ажлын байрны 
орчин, нөхцөл

Ажил олгогч буюу 
удирдлага



Эрсдэлийн үнэлгээний дүн бодитой эсэхийг шалгаж, авах арга хэмжээний төлөвлөгөө
боловсруулж, ажилтнуудад үнэлгээний дүнг танилцуулж, сургалт зохион байгуулна. Үүнд:

• Эрсдэлийн үнэлгээ оновчтой эсэхийг шалгана

• Илэрсэн зөрчлийг арилгахаар төлөвлөсөн арга хэмжээний бодитой,
үр дүнтэй эсэхийг шалгана.

• Үнэлгээний үр дүнгийн талаар тайлан гаргах

• Үнэлгээний дүнд эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг ажилбар тус
бүрээр гарган төлөвлөгөө боловсруулан, удирдлагад танилцуулах
ба ажилтан, ажил олгогч нарын оролцоотойгоор зөрчлийг арилгах
арга хэмжээ авна

• Сайжруулж төлөвлөх



Эрсдэлийн үнэлгээг дараах тохиолдлуудад хийнэ. Үүнд:

• Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа
тохиолдолд жилд 1 удаа

• Осолд дөхсөн тохиолдолд эсвэл осол гарсан тухай бүр

• Ажилтан шинээр ажилд орсон үед

• Шинээр тоног төхөөрөмж авсан буюу тоног
төхөөрөмжийн байрлал сольсон үед



Нисэхийн сургалтын төв

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРЛАЛАА 


