
АЛБАН ТАСАЛГААНЫ АЖИЛТНЫ /ОФФИСЫН/ АЮУЛГҮЙ  

АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГАА 

 

Ерөнхий шаардлага 

Албан тасалгааны хөдөлмөрийн нөхцөл ажлын байрны орчин МН54990:2015, 

Эргономикийн ерөнхий шаардлага М№ 5027:2001 стандартуудыг хангасан байна. 

 

Ажил эхлэхийн өмнөх аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа: 

 Ар гэртээ сайтар амарч, согтууруулах ундаа болон мансууруулах бодисын нөлөөнөөс 

ангид ажилдаа ирнэ. 

 Гадуур хувцсыг зориулалтын шүүгээ, өлгүүрт өлгөж ажлын байранд ажил хэрэгч 

байдлаар хувцасласан байна 

 Ажлын ширээ, сандал, хувцасны шүүгээний бүрэн бүтэн байдал, цэвэрлэгээ. 

компьютер, телефон утас зэрэг цахилгаан хэрэгслүүдийн хэвийн ажиллагаа, галын 

аюулгүй байдал зэргийг шалгана. 

 Дээрх шалгалтуудыг хийх үед ямар нэг гэмтэл, үл тохирол илэрвэл холбогдох 

ажилтанд мэдэгдэж, засч арилгасны дараа ажил үүргээ эхэлнэ. 

 

Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа: 

 Ажлын байрны эмх цэгцийг хангаж, бичиг баримтуудыг шалан дээр болон хэт өндөрт 

тавихгүй байна. Компьютертэй ажиллахдаа өөртөө ажиллахад амар, чөлөөтэй зүй 

зохистой байхуйц байрлалыг сонгон ажиллах бөгөөд 2 цагт тутамд завсарлаж нүдээ 

амраана. 

 Хөлийн улыг шалан дээр бүрэн гишгэж байхаар сандлын өндрийг тохируулна. 

 Цахилгаан хэрэгсэл болон эд хогшил эвдэрч гэмтсэн үед мэргэжлийн ажилтанд 

хандаж, аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллана. Эвдрэл, гэмтэлтэй цахилгаан 

хэрэгсэл, эд хогшил хэрэглэхийг хориглоно. 

 Өрөөний гэрэлтүүлэг, агааржуулалт, чийгшил, дулааны горимыг зохих хэмжээнд 

тохируулан ажиллана. 

 Хаягдал цаас, хог хаягдлыг зориулалтын саванд хийнэ. 

 Ажлын байранд ил гал гаргах /лаа, арц , хүж асаах, тамхи татах г,м/-ыг хориглоно. 

 Албан тасалгаанд хэт чанга дуу чимээ гаргах, зүй бусаар харьцах, удирдах албан 

тушаалтны шийдвэргүйгээр шөнийн цагаар ажиллах зэргээр хөдөлмөрийн сахилга дэг 

журмыг зөрчихгүй байна. Албан тасалгаанд цахилгаан зуух хэрэглэх, хоол хийхийг 

хатуу хориглоно. 

 Ажил гүйцэтгэх явцад биед ямар нэг зовиур илрэх зэргээр эрүүл мэндэд таагүй нөхцөл 

үүсвэл, эмч болон шууд удирдах ажилтанд нэн даруй мэдэгдэнэ. 

 Байгууллагад гал түймрийн аюул, байгалийн гамшиг тохиолдох зэргээр онцгой байдал 

үүссэн нөхцөлд өөрийн болон бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг хамгаалах 

арга хэмжээнд идэвхтэй оролцоно. 

 Галын анхан шатны багаж хэрэгслийг ашиглах, гал унтраагуурын төхөөрөмжийг 

ажиллуулах чадвартай байна. 



 Гал түймрийн үед ажлын байрнаас дүрвэн гарах маршрут нөөц хаалга, гарцыг мэддэг 

байх. Аюул ослын үед анхны тусламж үзүүлэх чадвар эзэмшсэн байна. 

 

Ажил дуусах үеийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа: 

 Албан тасалгааны бүх цахилгаан хэрэгслүүдийг цахилгааны тэжээлээс салгаж 

болзошгүй аюулаас сэргийлнэ. 

 Албан тасалгааны агааржуулагч, салхивч, халаагуурын аюулгүй ажиллагааг шалгана. 

Өрөө тасалгаагаа цоожилж, лацадна. 

 Шатаар буухдаа шатны бариулаас барьж гишгүүрт хөлийн улыг бүрэн гишгэж шатан 

дээр халтирахаас сэргийлж, болгоомжтой бууна.Цахилгаан шатанд суухдаа хэвийн 

ажиллаж байгааг урьдчилан шалгаж, хаалга бүрэн нээгдсэний дараа сууна. 

 Ажилдаа ирж очихдоо аюулгүй, батлагаажуулсан маршрутыг сонгон аюулгүй байдлаа 

ханган зорчино. 

 

УРТАСГАГЧ ЗАЛГУУРТАЙ АЖИЛЛАХ ҮЕИЙН АЮУЛГҮЙ 
АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГАА 

 

 Уртасгагч залгуурыг цахилгаанаас салгахдаа кабелиас нь татаж болохгүй. 

 Уртасгагч кабелиар цахилгааны байнгын буюу суурин утсыг орлуулж болохгүй. 

/Байшингийн хана туурганд хадаж тогтоож болохгүй./ 

 Цахилгааны залгуурыг уртасгахын тулд зориулалтын бүтэн бүтэн ажиллагаатай 

уртасгагч ашиглах бөгөөд  зориулалтын бус кабель холбохыг хориглоно. Залгасан 

уртасгагч болон хэт урт уртасгагч нь хүчдэлийн хэмжээг бууруулдаг бөгөөд  багаж, 

төхөөрөмжийг гэмтээж болох аюултайг анхаарах. 

 Уян кабель болон цахилгааны утсыг шалбарах, гэмтэхээс хамгаалах, доторх 

утаснуудыг тусгаарладаг бүрээс нь зүсэгдсэн, урагдсан, цуурсан эсэхийг байнга 

шалгаж байх. Ил монтаж хийсэн цахилгааны утас нь ороолцолдох, бүдэрч унах 

аюултай тул цахилгааны утсыг үүдний ерөө, хана, цонх, тааз, шалан дээгүүр хөндлөн 

татаж болохгүй. 

 Мэргэжлийн болон зөвшөөрөлтэй хүн уртасгагч утсыг засах, кабелийг солино. 

 

АЧААГ ГАРААР ӨРГӨХ, ЗӨӨХ ҮЕИЙН АЮУЛГҮЙ 
АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГАА 

 

 Баглаа боодолтой болон бусад ширхэгийн ачааг зөөвөрлөхдөө гараа шархлуулахгүйн 
тулд бүгдийг нь урьдчилан сайтар шалгаж үзэх хэрэгтэй, / төмөр баглааны үзүүр, 
хадаасанд гараа урах, зүсэх эрсдэлтэйг анхаарах./ Хайрцгийг буюу боодлыг хураасан 
газраас авахдаа хажууд нь байгаа ачаа унахгүй, тогтвортой байдалд байгаа эсэхийг 
шалгах хэрэгтэй. Ачааг зөвхөн хураалтын дээд талаас авбал зохино. Ачааны хүнд, 
хөнгөнийг сайн тохируулах. Хэт хүнд, овор ихтэй ачаа өргөхгүй байх. 

 Ачаандаа үнэлгээ хийх-Өргөж явах хооронд ачааны зарим хэсэг хөдөлж болох эсэх 
/бөөрөнхий зүйлс, лонх, хуйлсан зүйл гэх мэт/. 

 Хөлөө зөв тавих. /нэг хөлөө ачааны ард, нөгөө хөлөө явах гэж байгаа 
зүг рүүгээ харуулж ачааныхаа хажууд тавь./ 

 Ачаанд хүрэх гэж бүсэлхийгээрээ бүү тонгой. Өвдгөө нугал. /дараа нь доошоо тонгойж 
ачаандаа хүр./ 



 Ачаагаа эсрэг хоёр талаас нь чанга барь. 

 Ачааг бүсэлхийгээрээ тонгойсон үедээ бүү өргө. Ачаа өргөж байхдаа огцом хөдөлж, 
эргэж болохгүй. 

 Яаж өргөхөө төлөвлө. 

 Замд тээглэх зүйлсийг холдуул. 

 Өөрөө өргөж чадахааргүй бол бусдаас тусламж ав. 

 Хүнд, овор хэмжээ ихтэй барааг зөөхдөө өргөх механизм ашигла.  

 Баллон шил савыг зөөвөрлөхдөө тусгай тавиур дээр тавьж зөөвөрлөх ба ийм ачааг 
зөөх, өндөрт гаргахдаа бие дээрээ зөөвөрлөхийг хориглоно. 

 Бургидаг ачааг зөвхөн тоос үл нэвтрэх нүдний шил ба амьсгалуур хэрэглэсэн нөхцөлд 
гараар ачиж буулгаж болно. 

 Өдөр бүр ажлын тусгай хувцасны тоосыг гөвнө. Амьсгалуурын шүүлтүүрийг бохирдвол 
солих ёстой. 

 Хлорт шохойг ачиж буулгахдаа шүүлтүүртэй буюу амьсгалууртай хорт хийн багийг 
заавал өмсөнө 

 +40° С ба түүнээс дээш халуун байгаа үед цементийг гараар ачиж болохгүй. 

 Хүний гараар өргөх ачааны дээд хэмжээ нь стандартад заасны дагуу эмэгтэй хүн - 20 
кг, эрэгтэй хүн — 36 кг байна. 

 
ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАН АЖИЛЛАХ ЗААВАРЧИЛГАА 

 
Техникийн засвар, үйлчилгээ хийдэг байранд галын аюулгүй ажиллагааны дүрмийг 

хатуу мөрдөнө.Үүнд: 
 

 Шатах тослох материал арчсан алчуур, даавууг ил задгай хаяхгүй, цахилгаан, ил гал, 
нарны шууд тусгалаас хол байлгах, 

 Хаалга, гал унтраах хэрэгсэл байгаа газрын орчимд хог, хаягдал овоолох, тээврийн 

хэрэгслийг байрлуулах, амархан гал авалцах материалыг ил саванд хадгалахыг 

хориглоно. 

 Хэрэв зөөврийн цахилгаан гэрэлтүүлэг хэрэглэх шаардлагатай бол гэрэлтүүлэгт 

хамгаалалтын тор байгаа эсэх болон залгуур тусгаарлах резинэн гуурс бүрэн, бүтэн 

эсэхийг шалгана.  

 Бензиний сав, бензиний хоолойд бензиний үлдэгдэл байгаа эсэхийг шалгах. 

 Агрегатаас тос, усыг зөвхөн тусгай зориулалтын газарт юүлнэ. Шалан дээр гоожсон 

тос буюу шингэнийг нэн даруй хуурай элс, үртэс цацан, тусгай газарт цуглуулна. 

 Гагнуурын ажил гүйцэтгэхдээ бензин болон бензин зөөвөрлөхөд ашиглаж байсан 

савыг ойрхон байлгахыг хориглоно. 

 Гал түймэр гарсан тохиолдолд гал унтраах байгууллагад яаралтай мэдэгдэн, унтраах 

арга хэмжээ авна. 

 Гал түймэр гарсан тохиолдолд хүмүүсийг аюулгүй газарт гаргах арга хэмжээ авах. 

 Гал түймэр гарсан тохиолдолд цахилгаан хэрэгслийг цахилгааны тэжээлээс салгах. 

 

НЯРАВЫН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГАА 

Ерөнхий шаардлага: 

 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, технологийн горимыг мөрдөж ажиллана. 



 Ар гэртээ сайтар амарч согтууруулах ундаа болон мансууруулах 
бодисын нөлөөнөөс ангид ажилдаа ирнэ. 

 Ажил эхлэхийн өмнөх аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаатай танилцаж, дэвтэрт 
тэмдэглэнэ. 

 Гадуур хувцсыг зориулалтын шүүгээ, өлгүүрт хийж, ажлын тусгай хувцсыг бүрэн 
хэрэглэнэ. 

 Ажлын байрны лац ломбо болон цахилгаан хэрэгслүүдийн хэвийн ажиллагааг 
шалгана. Гэмтэл, үл тохирол илэрвэл холбогдох ажилтанд мэдэгдэж, засч арилгасны 
дараа ажил үүргээ эхэлнэ. 

 Нярав нь ажил үүргийн хуваарьт тусгагдсан буюу ажил удирдагчийн 
заасан ажлыг гүйцэтгэхтэй холбогдсон  аюулгүй 
ажиллагааны зааварчилгаатай танилцаж, дэвтэрт гарын үсгээ зурна. 

 
Ажил гүйцэтгэх үеийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа: 

 Агуулах нь байнга эмх цэгцтэй. цэвэрхэн байх бөгөөд гаднын хүн орж болохгүй.  

 Агуулахын байр нь хангалттай гэрэлтүүлдэг, гадна талдаа хамгаалалттай 
гэрэлтүүлэгтэй байна. Гэрлийн монтаж нь далд, цахилгааны утасны диаметр нь 
ачаалал даахуйц байна.  

 Агуулахын гэрлийн унтраалга, залгуурууд нь технологийн дагуу хийгдсэн, контакт нь 
найдвартай, сул биш байх хэрэгтэй. 

 Агуулахын тавиурууд нь бат бөх хийгдсэн байна. 

 Агуулахад хэрэглэх зөөврийн шат нь бат бөх, хөдөлгөөнгүй, дээд талын тавиурт 
байгаа бараа, эд зүйлийг авахад хүрэлцэхүйц өндөртэй байх хэрэгтэй. 

 Тавиур, тавцан руу бүү авир. Дээд талын тавиурт хүрэхийн тулд шат, тавцан, гишгүүр 
ашигла. 

 Сэлбэг хэрэгсэл, эд хогшлыг хураахдаа нурж унахааргүй, цөөн тоогоор давхарлаж 
тавина. 

 Турбо, лааз, торх зэрэг өнхрөх зүйлсийн наагуур хаалт хийх буюу бэхэлсэн байна. 

 Жижиг, хүнд зүйлсийг дээд тавиурт нүдэнд харагдахуйц тавина. 

 Химийн бодисыг хадгалахдаа зохих агааржуулалт, температурыг хангах болон бусад 
хамгаалах арга хэмжээг авсан байна. Зарим бодисуудыг хамтад нь хадгалж 
болдоггүйг сана. 

 Бараа материалыг хөлд тээглэхгүй, тавиураас илүү гарган хурааж болохгүй. Тавиур 
дээр тавьсан эд зүйлсийн хаяг, нэр, тоо ширхгийг нүдэнд ил харагдахуйцаар бичиж 
тавьсан байна. 

 Шатах, тослох, тэсэрч дэлбэрэх материалыг тусгай зориулалтын байранд хадгална. 
Шатах, тослох, тэсэрч дэлбэрэх материалын агуулахын гадна, дотор талд 
анхааруулах санамжийг байрлуулах шаардлагатай Агуулахад галын 
дохиолол байх шаардлагатай. 

 Онцгой байдлын үед агуулахаас түргэн гарах боломжтой байна. Тавиур хоорондын 
зай, эгнээ зэргийг бүү битүүлж мухарла. 

 Агуулах дотор болон агуулах орчимд гал унтраах төхөөрөмж заавал тавьсан байна. 

 Агуулах доторх галын хор, галын хоолой, бусад төхөөрөмжийг халхалсан байдлаар 
барааг бүү хураа. 

 
Ажил дуусах үеийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа 

 Агуулахын агааржуулагч, салхивч, халаагуур зэргийг шалгаж, цахилгаан 
хэрэгслүүдийг тэжээлээс салгана. 

 Агуулахын хаалгыг лацдан, жижүүрт хүлээлгэн өгнө. 



 Ажлын хувцас, бээлий, ариун цэврийн хэрэгслийг хувцасны шүүгээнд хийж хадгалах 
бөгөөд бусад зүйлсийг хадгалахыг хориглоно 

 Ажлын хувцастайгаа цайны газарт орох, гудамж талбайд явах, гэртээ авч явахыг 
хориглоно. 

 Ажлын хувцсыг тогтоосон хугацаанд цэвэрлүүлж байх бөгөөд хэт бохир хувцас, 
хэрэгсэл өмсөхийг хориглоно. 

 Ажилдаа ирж очихдоо аюулгүй, баталгаажуулсан маршрутыг сонгон, аюулгүй байдлаа 
ханган зорчино. 

 
Нэмэлт зааварчилгаа: 
 


