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Мэдээлэл, холбооны сүлжээнд ажиллахад тавигдах 

аюулгүй ажиллагааны шаардлага 

Safety requirements for information and communications networks 

MNS 5596:2020 

 

 

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2020 оны .. сарын ..-ны өдрийн .. дүгээр 

тогтоолоор батлав. 

Энэ стандарт нь 2020 оны .. сарын ..-ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй. Энэхүү стандартын заалтыг 

заавал мөрдөнө. 

1. Зорилго 

Энэхүү стандартын зорилго нь мэдээлэл холбооны сүлжээг шинээр байгуулах, өргөтгөх, засвар, 

үйлчилгээ, тохируулга хийх болон түүний хэвийн ажиллагааг хангах зорилгоор мэдээлэл 

холбооны сүлжээний тоног төхөөрөмж, өрөө тасалгаа, төхөөрөмжийн орчинд ажиллах инженер 

техникийн ажилтнуудын аюулгүй ажиллагааг хангахад оршино. 

2. Хамрах хүрээ 

Мэдээлэл холбооны сүлжээ болон байгууламжийг шинээр байгуулах, ашиглалт үйлчилгээ эрхэлж 

байгаа үйлчилгээ үзүүлэгч Аж ахуйн нэгж, байгууллага тэдгээрийн инженер техникийн ажилтнууд 

энэ стандартыг мөрдөнө. 

3. Норматив ишлэл 

Энэхүү стандартын хүрээнд хэрэглэсэн норматив ишлэл, стандартуудыг хавсралт 1-д үзүүлэв. 

4. Нэр томьёо ба тодорхойлолт 

Энэхүү стандартын хүрээнд дараах нэр томьёо, тодорхойлолтыг хэрэглэв.  

Аюулгүй байдал 

Үүсч болох аливаа аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал 

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний явцад техник тоног төхөөрөмж, технологийн үйл ажиллагаанаас 

шалтгаалан ажиллагсдын эрүүл мэнд, хөдөлмөрлөх чадварт хохирол учруулж болохуйц аливаа 

сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх эдийн засаг, техник, технологийн болон зохион 

байгуулалтын арга хэмжээ. 

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй 

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний явцад хими, физикийн болон биологийн хүчин зүйлээс шалтгаалан 

ажиллагсдын бие бялдар, мэдрэл сэтгэхүйн өөрчлөлт орж өвчлөх, хөдөлмөрийн чадвар буурах 

явдлаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ. 

Ажлын байр 

Ажилтаны гүйцэтгэх ажил үүрэгтэйгээ холбоотой.йгоор хүрэлцэн очих ёстой ажил олгогчийн шууд 

ба шууд бус хяналтын дор байх бүх байр 

Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл 
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Хөдөлмөрлөх явцад нормт ажлаа тогтоосон хугацаанд нь тохирох өртгөөр гүйцэтгэхэд ажилтны 

хөдөлмөрийн чадвар эрүүл мэндэд дагнасан буюу хавсарсан байдлаар нөлөөлөх үйлдвэрлэлийн 

орчины хүчин зүйлийн нийлбэр 

Ахуйн байр 

Ажилтаны хөдөлмөрлөх хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэсэн, тусгайлан төхөөрөмжилсөн 

хуюцас солих, түр амрах, хооллох, бие засах, усанд орох, дулаацах зэрэг зориулалтын өрөө 

тасалгаа 

Хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөл 

Ажилтанд нөлөөлөх үйлдвэрлэлийн хортой ба аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллийн түвшин 

хөдөлмөр аюулгүй байдлын тогтоосон хэм хэмжээнээс хэтрээгүй байна. 

ХАБЭА стандарт 

Хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар эрх бүхий байгууллагаас 

тогтоосон хэм хэмжээ 

5. Ажлын байрны орчин 

Ажлын байр нь ажилтны ажил үүргээ хэвийн гүйцэтгэх нөхцлийг хангахаар агааржуулалт, 

гэрэлтүүлэг, чийгшил, дулааны ба шуугианы шаардлагыг хангасан, химийн хортой бодисын 

ууршилтын хэвийн хэмжээтэй байх зэрэг нөхцлийг хангасан байна.Ажлын байрны нэг хүнд 

ноогдох талбайн хэмжээ 4,5м.кв байх ёстой. 

5.1. Агааржуулалт 

Ажлын байрны агааржуулалт нь Монгол улсын стандарт MNS5027:2001-ийн шаардлагыг хангасан 

байна. 

5.2 Гэрэлтүүлэг 

Ажлын байрны гэрэлтүүлэг нь Монгол улсын стандарт MNS 6767:2019-ийн шаардлагыг хангасан 

байна. 

5.3 Чийглэг ба дулаан 

Ажлын байрны чийглэг, дулаан нь Монгол улсын MNS 5002:2000-ийн шаардлагыг хангасан байна. 

5.4 Шуугиан 

Ажлын байрны шуугиан нь Монгол улсын стандарт MNS 6768 2019-ийн шаардлагыг хангасан 

байна. 

5.5 Химийн хортой бодис 

5.5.1 Ажлын байранд үйл ажиллагаагаа явуулахдаа химийн хортой бодис материал ашиглаж 

байгаа тохиолдолд түүний зөв хадгалалт болон зөв болгоомжтой ажиллах аргачлалыг 

боловсруулж, мөрдүүлэх ёстой. 

5.5.2 Ажлын байран дах химийн хортой бодисоос үүдэн үүсэж болох хор хөнөөл, аюулыг 

урьдчилан судалж, аюулаас зайлхийх, хамгаалах арга хэмжээг тодорхой болгоно. Хорт болон 

аюултай бодистой ажилладаг ажилтан албан хаагчдыг зохих сургалтанд хамруулж дадлагжуулна.  

5.5.3 Химийн хортой бодисыг тээвэрлэх, хэрэглэх, хадгалах болон устгах аргачлалын холбогдох 

аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа нь тухайн материалыг үйлдвэрлэсэн газраас дагалдах ба тэр 

нь хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл зэргийг агуулсан байна. 

Уг зааварчилгааг ажилтан ойлгохуйц хэлбэрээр дүрслэн ажлын байранд байршуулна. 
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5.5.4 Энэ тохиолдолд ажил олгогч нь тухайн бодис материалын аюулгүй ажиллагааны 

зааварчилгаа нь тус улсын одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хууль тогтоомжид заасан заалтыг 

зөрчөөгүй, мөн түүнтэй харилцах ажилтан нь аюулгүй ажиллагааны зааврыг уншиж ойлгосон 

болон зохих сургалтад хамрагдсан эсэхийг хянах үүргийг хүлээнэ.  

5.5.5 Ажлын байранд химийн хортой болон аюултай бодис ашиглаж байгаа бол зохих таних 

тэмдэг, тэмдэглэгээг байршуулсан байна. Зураг 1-д химийн хортой бодисын тэмдэглэгээнүүдийг 

үзүүлэв.  

Нүд гэмтээх, 

арьс түлэх 

аюултай 

Даралтанд хий 

үүсгэх 

Шатамхай хий, 

тэсрэх 

аюултай 

Галын онцгой 

аюултай 

Тэсрэмтгий 

бодис, онцгой 

тэсрэмтгий 

 
Байгаль орчинд 

хортой /усны 

амьтан, ургамалд 

хортой/ 

Хортой эхсүл 

онцгой хортой 

Эрүүл мэндэд 

хортой 

Эрүүл мэндэд 

аюултай 

Зураг 1. Химийн хортой бодисын тэмдэглэгээ 

Ажлын байрны орчин дах химийн хортой бодисуудын зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь 1-р хүснэгтэд 

заасан шаардлагыг хангасан байна. 

 

Химийн бодисын нэр 

Зөвшөөрөх 

дээд хэмжээ 

мг/кг 

Хорын 

зэрэг 

Төлөв 

байдал 

Аммиак 20 IV У 

Бензин 100 IV У 

Зэсийн тоос 0.5 II У 

Угаагч нунтагууд 5 III А 

Шохой 6 IV А 

Цемент 6 IV А 

Шүлтүүд (натри, калийн) 0.5 III А 

 

Хүснэгт 1. Химийн хортой бодисын зөвшөөрөгдөх хэмжээ 

 

6. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны сургалт, зааварчилга 

6.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт 

6.1.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн (ХАБЭА) сургалт нь хөдөлмөрийн хууль 

тогтоомж, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн дүрэм, заавар, улсын стандарт, тухайн 

байгууллагын өвөрмөц онцлог, дотоод журам, техникийн аюулгүй ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн 

эрүүл ахуй, ариун цэвэр, галын аюулгүй байдал, хувийн хамгаалах хэрэгсэл, үйлдвэрлэлийн осол, 

мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлого, үүсэх шалтгаан, осолдогчдод үзүүлэх анхан 
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шатны тусламжийн талаарх ойлголт, мэдлэг, чадвар, дадлуудыг агуулсан байна. 

6.1.2 Мэдээлэл холбооны сүлжээнд ажиллах ажилтан болон ажил олгогч нь ХАБЭА-н сургалтад 

хамрагдаж зохих мэдлэг, чадвар, дадалтай болсон байна. 

Ажил олгогч нь ажилтнуудад ХАБЭА-н чиглэлээр сургалт явуулах хөтөлбөртэй байна. ХАБЭА-н 

сургалт нь дараах төрлөөр зохион байгуулагдана. Үүнд: 

- Шинэ ажилтны 

- Нийт ажилтны 

- Өөр ажлын байранд шинжсэн ажилтны 

- Эрсдэлтэй ажлын байранд ажиллаж буй ажилтны 

- Ажил олгогч болон ХАБЭА-н ажилтны 

6.1.3 Ажил олгогч нь бүх ажилтнуудад ХАБЭА-н бүх төрлийн сургалтуудыг цаг хугацаанд нь 

заагдах ёстой бүх агуулгыг хамруулан зохион байгуулж, тэдний мэдлэгийг шалган, аюулгүй 

ажиллагааны зааварчилгаа өгнө.  

6.1.4 Ажил олгогчоос сургалтанд хамрагдсан ажилтнуудад сургалтыг амжилттай дуусгасныг 

гэрчлэх гэрчилгээ олгоно. 

6.1.5 Ажил олгогч нь сургалтад хамрагдаагүй, зааварчилгаа аваагүй, шалгалт өгөөгүй ажилтнаар 

ажил үүрэг гүйцэтгүүлэхийг хориглоно. 

6.1.6 Ажил олгогч нь бүх процесс, журмууд, урьдчилан анхааруулга, аюул осол, тоног төхөөрөмж, 

хувийн хамгаалах хэрэгсэл болон аюулгүй ажиллагааны талаарх сургалтыг явуулсан болон түүнд 

бүх ажилтан хамрагдсныг баталгаажуулна. 

6.1.7 Ажил олгогч нь ажилтан бүрийг холбогдох аюулгүй ажиллагааны дадал чадварыг бүрэн 

эзэмшсэн эсэхийг ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу сорил, шалгалт авч баталгаажуулна.  

6.1.8 Ажилтан нь мэдээллийн холбооны сүлжээнд ажиллахад баримтлах аюулгүй ажиллагааны 

сургалтанд хамрагдаж тэнцсэн байх ёстой бөгөөд ажил олгогчоос баталгаажуулсан сургалтанд 

тэнцсэнийг илтгэх гэрчилгээ, баталгаажуулалт хийсэн байна. 

6.1.9 Ажилтан нь ХАБЭА-н сургалтын хамгийн доод шаардлагыг хангаж байгаагаа мэдэж байх ба 

үүнийгээ батлана. 

6.1.10 Ажил олгогч нь ажилтныг ХАБЭА-н чиглэлээр хангалттай ойлголтгүй, чадваргүй гэж үзвэл 

тухайн ажилтныг давтан сургалтанд заавал хамруулна. Давтан сургалтанд хамруулах шаардлага 

нь дараахь нөхцлүүдээс үүсэх ба мөн үүгээр хязгаарлагдахгүй. Үүнд: 

- Өмнөх сургалт аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангаж чадахгүйгээр ажлын байранд 

өөрчлөлт орсон. 

- Хэрвээ шинэ технологи, шинэ төрлийн тоног төхөөрөмж нэвтэрснээс болж ажлын байр 

эсвэл ажлын дараалалд өөрчлөлт орсон нь ажилтны өмнө хэрэглэж байснаас ялгаатай 

аюулгүй ажиллагааны чадвар шаардагдсан. 

- Хэрвээ ХАБЭА-н хяналтаар эсвэл хуваарьт шалгалтаар ажилтны аюулгүй ажиллагааны 

чадвар нь шаардлага хангахгүй болох нь тогтоогдсон. 

- Ажилтны аюулгүй ажиллагааны мэдлэг хангалтгүй эсвэл тоног төхөөрөмж ашиглахад 

зайлшгүй мэдлэг ба чадварыг эзэмшээгүй нь тогтоогдсон. 

- Ажилтан аюул осолд өртсөн эсвэл өртөхөд ойрхон байсан. 

- Жилд нэг удаагаас цөөн гүйцэтгэгддэг ажлууд нь уг ажлыг гүйцэтгэхээс өмнө дахин 

сургалт шаардлагатай. 

-  
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6.2 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилга 

6.2.1 Ажил олгогчийн зүгээс болон ажилтан нь ажил эхлэхээс өмнө аюул осолгүй ажиллах арга 

хэлбэр, дагаж мөрдөх дүрэм журам, дарааллыг ажилтанд танилцуулан талууд гарын зсгннр 

батаалгаажуулах явцыг ХАБЭА-н зааварчилгаа гэнэ.  Зааварчилгааг ажил олгогчийн томилсон 

ХАБЭА-н ажилтан эсвэл тасаг нэгжийг хариуцан ажиллаж байгаа ахлагч, инженер биечлэн өгнө. 

6.2.2 Ажил олгогчийн зүгээс ажил эхлэхийн өмнө ХАБЭА-н зааварчилгааг заавал өгна. Ажил 

олгогч, ажилтан ХАБЭА-н зааварчилгаа өгсөн, авсан тухайгаа заавал бичгээр баталгаажуулсан 

байна. 

6.2.3 ХАБЭА-н зааварчилгааг MNS 4696:2000 стандартын дагуу нийт ажилтнуудад зааварчилгаа 

өгөх хэлбэрээр тасралтгүй зохион байгуулна. Уг стандартад “үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага 

дахь хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн сургалтыг зааварчилга өгөх хэлбэрээр зохион 

байгуулна” гэж заасны дагуу дараахь төрлийн зааварчилгаануудыг ажилтанд өгнө. Үүнд: 

 Урьдчилсан зааварчилга 

 Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилга 

 Давтан зааварчилга 

6.2.4 Урьдчилсан зааварчилга нь хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, 

эрүүл ахуйн дүрэм, заавар, улсын стандарт, тухайн байгууллагын өвөрмөц онцлог, дотоод журам, 

техникийн аюулгүй ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, ариун цэвэр, галын аюулгүй байдал, 

хувийн хамгаалах хэрэгсэл, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлого, 

үүсэх шалтгаан, осолдогчдод үзүүлэх анхан шатны тусламж зэрэг асуудлыг хамарна. Урьдчилсан 

зааварчилгыг ХАБЭА-н танхимд уг асуудлыг хариуцсан ХАБЭА-н ажилтан өгнө. 

6.2.5 Ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгад тухайн ажилтны ажлын байрны 

үйлдвэрлэлийн процесс, гүйцэтгэх ажлын онцлог, машин техник, багаж, хэрэгсэл, ашиглах болон 

ажлын явцад үүсч болох сөрөг хүчин зүйл, түүнээс хамгаалах хэрэгсэл, тэдгээрийг ашиглах 

заавар, аюулгүйн ажиллагааны арга барил, үйлдвэрлэлийн өргөх тээвэрлэхмашин механизм, 

даралтад сав, шугам хоолой, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны 

шаардлага, галын аюулгүй байдлыг хангах журам, гал түймэр гарсан үед авах арга хэмжээ, гал 

унтраах хэрэгсэл, тэдгээрийг ашиглах, хадгалах, осолдогчдод анхан шатны тусламж зэрэг болно. 

Энэ зааварчилгыг ажлын байрыг хариуцсан хэлтэс, цех, тасгийн дарга, эрхлэгч биечлэн үзүүлэх 

журмаар өгнө. 

6.2.6 Ажилтны ажлын байр өөрчлөгдөх үед болон шинээр ажилд орсон ажилтан, үйлдвэрлэлийн 

дадлага хийхээр ирж урьдчилсан зааварчилга авсан хүмүүс, оюутан сурагчдад уг зааварчилгааг 

өгнө. 

6.2.7 Давтан зааварчилгыг ажилтанд өмнө олгосон мэдлэгийг бататгах, баяжуулах зорилгоор 

ажлын байран дахь анхан шатны зааварчилгын агуулгаар өгнө. Давтан зааварчилгаа нь 3 

хэлбэртэй байна. Үүнд: 

- ээлжит 

- ээлжит бус 

- ажлын байран дахь өдөр тутмын  

6.2.8 Ээлжит бус зааварчилгыг шинэ технологи, машин механизм, тоног төхөөрөмж багаж, 

хэрэгсэл нэвтрүүлэх, хөдөлмөрийн нөхцөл өөрчлөгдөх, ХАБЭА-н дүрэм заавар шинэчлэгдэж 

өөрчлөгдөх үед давтан зааварчилгаа өгөх ээлжит хугацаанаас нь өмнө өгнө.  

6.2.9 ХАБЭА-н дүрэм, зааврыг ноцтой зөрчсөн хүмүүс буюу үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс 

шалтгаалсан өвчин, хурц хордлого гарсан хэлтэс, цех, тасаг, хэсгийн ажилтан нарт, мөн нэг 
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сараас илүү хугацаагаар ажлаас хөндийрч яваад эргэж ажилдаа орсон ажилтанд ээлжит бус 

давтан зааварчилгаа өгнө. 

6.2.10 Аюултай, эрсдэлтэй ажлын байрууд, орчинд ажил гүйцэтгэдэг хүмүүст ажлын байран дахь 

өдөр тутмын зааварчилгаа өгнө. Ажлын байран дахь өдөр тутмын зааварчилгаа нь товч тодорхой 

байх ба ажил эхлэхийн өмнө бичгээр өгөгдөнө. 

7. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны хяналт 

Мэдээлэл холбооны сүлжээнд ажиллах үед тавих ХАБЭА-н хяналт нь 3 шатны тогтолцоотой байна. 

Энэхүү 3 шатны хяналтын зорилго нь ажлын байрны ХАБЭА-н нөхцөл, ажил гүйцэтгэх үед аюулгүй 

байдлыг хангаж байгаа эсэхэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийхэд оршино.  

7.1 ХАБЭА-н хяналтын хамрах хүрээ 

ХАБЭА-н 3 шатны хяналт тодорхой хугацаанд хйигддэг бөгөөд дараах агуулгыг хамрана. Үүнд: 

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, журам, түүний хэрэгжилтийг хангах, 

тэдгээрийн биелэлтийг шалгана.  

- Аюул, эрсдэлийг тогтоох, эрсдэлийг үнэлэх, хяналтыг тодорхойлох үйл ажиллагааг 

шалгана. 

- ХАБЭА-н зорилго, зорилтууд ба тэдгээрийн хэрэгжилтийг хангахад чиглэсэн ХАБЭА-н 

нөхцөл байдлыг сайжруулах иж бүрэн арга хэмжээний хөтөлбөр, төлөвлөгөөний 

биелэлтийг шалгана. 

- Ажилтнуудын ХАБЭА-н ажил үүргийн хэрэгжилтийг шалгана. 

- Ажилтнуудын ХАБЭА-н талаарх мэдлэг чадвар, тэдгээрийн ХАБЭА-н сургалтанд хамрагдсан 

байдлыг шалгана.  

- ХАБЭА-н баримт бичиг, бүртгэлийн хөтлөлт, тэдгээрийн хяналт, удирдлага, албан хэрэг 

хөтлөлтийг шалгана. 

- Гамшгаас хамгаалах ба хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг шалгана. 

- Газардуулга, хамгаалах төхөөрөмж, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал, ашиглалт, 

паспорт хөтлөлт, аюулгүйн баталгаа; 

- Аюулгүй ажиллагааны санамж, хаалт хамгаалат, дэг журам эмх цэгц; 

- Ажилтнуудын эрүүл мэндийн байдал, үзлэгт хамрагдсан байдал, эмнэлгийн анхан шатны 

тусламжийн дадлага мэдлэг, эмийн бүрдэлт, ашиглалт; 

- Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх ажлын зохион байгуулалт.  

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны I, II, III шатны хяналтуудыг тухайн байгууллагын шат шатны 

удирдлагаас тогтоосон хугацаанд тогтмол хийнэ. 

7.2 ХАБЭА-н I шатны хяналт 

7.2.1 I шатны хяналтын явцад ажлын байрны нөхцөл байдал нь ХАБЭА-н шаардлагад нийцэж 

байгаа эсэх, ажилтнууд нь ажлыг аюулгүй гүйцэтгэж байгаа болон хамгаалах хэрэгсэл (ажлын 

тусгай хувцас, гутал, хувийн хамгаалах хэрэгсэл)-тэй, тэдгээр нь бүрэн бүтэн, хэрэглэгдэж байгаа 

эсэх, галын болон хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны сургалт, зааварчлагааны мөрдөлт хэвийн 

явагдаж байгаа эсэхэд нэгж хэлтэс, тасгийн удирдлагаас байнга хяналт тавина. 

7.2.2  I шатны хяналтын шалгалтыг 7 хоног тутамд нэг удаа хийнэ.  

7.2.3 I дүгээр шатны хяналтын явцад илэрсэн ХАБЭА-н зөрчил дутагдлыг нэн даруй арилгана. 

Тухайн ажлын туршид арилгах боломжгүй ХАБЭА-н зөрчлийн талаар дээд шатны удирдлагад нэн 

даруй мэдэгдэж, тэдгээрийг арилгах талаар холбогдох арга хэмжээ авч, дараагийн ажлын шууд 

удирдлагад мэдэгдэх үүрэгтэй.  

7.2.4 Ажилтнуудын эрүүл мэнд, амь насанд нь аюултай, эсвэл аваар осолд хүргэж болзошгүй 
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зөрчил илэрсэн тохиолдолд уг зөрчлийг бүрэн арилгах хүртэл ажлыг түр зогсооно. Шаардлагатай 

тохиолдолд ажилтнуудыг аюултай бүсээс гаргана. 

7.3 ХАБЭА-н II шатны хяналт 

7.3.1 II шатны хяналт нь ХАБЭА-н нөхцөл байдлын талаар тухайн байгууллагын ерөнхий инженер, 

хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн инженерийн хийх үзлэг бөгөөд батлагдсан удирдамжийн дагуу 

хийж, үнэлгээ өгч илэрсэн зөрчлийг арилгуулна. 

7.3.2 II шатны хяналтыг сар бүр нэг удаа хийнэ. Тухайн байгууллагын онцлогоос хамааран улирал 

тутам нэг хийхээр хугацааг өөрчилж болно.  

7.3.3 II шатны хяналтын явцад дараахь зүйлийг шалгана. Үүнд:  

- I дүгээр шатны хяналтын чанар;  

- ажлын байрны аюулгүй зохион байгуулалт;  

- технологийн тоног төхөөрөмж, бусад дагалдах хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал;  

- багаж хэрэгсэл, хаалт хашилт, хамгаалалт, газардуулгын бүрэн бүтэн байдал;  

- аюулгүйн тэмдэг, анхааруулах самбар, бичилт нь байгаа эсэх;  

- агааржуулалт, хэсгийн сорох, тоос, хий шүүх төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа;  

- технологийн горим, хуваарь, технологийн карт,  

- ХАБЭА-н журам, дүрэм, зааврыг мөрдөж буй байдал;  

- наряд олгох системийг мөрдөж буй байдал;  

- ХАБЭА-н сургалт, зааварчилгааг ажилтнуудад цаг тухайд нь чанартай явуулж байгаа 

эсэх, мэргэжлийн үнэмлэхтэй эсэх; сургалтанд тэнцсэн гэрчилгээтэй эсэх;  

- ХАБ-ын заавар, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний талаарх мэдлэгийг түүвэрчлэн 

шалгах;  

- гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл байгаа эсэх, тэдгээрийн иж бүрдэл, 

ашиглалтын бэлэн байдал;  

- галын автоматикийн систем, мэдээллэх хэрэгслийн хэвийн ажиллагаа, бэлэн байдал;  

- ажилтнууд нь хамгаалах хэрэгсэл (ажлын тусгай хувцас, гутал, хувийн хамгаалах 

хэрэгсэл)-тэй эсэх, бүрэн бүтэн эсэх;  

- ахуйн өрөө байрны эрүүл ахуйн, ариун цэврийн нөхцөл байдал. 

7.3.4 II шатны хяналтын явцад илэрсэн ХАБЭА-н шаардлагын зөрчлийг нэн даруй арилгана. 

Шаардлагатай тохиолдолд ерөнхий инженер, хөдөлмөр хамгаалал эрүүл ахуйн инженер нь 

илэрсэн зөрчлийг арилгах хугацаа болон зөрчлийг арилгах хариуцагчийг томилно.  

7.3.5 Ажилтнуудын эрүүл мэнд, амь насанд нь аюултай, эсвэл аваарт хүргэж болзошгүй зөрчил 

илэрсэн тохиолдолд уг зөрчлийг бүрэн арилгах хүртэл ажлыг түр зогсооно.  

7.3.6 II шатны хяналтын явцад илэрсэн ХАБЭА-н шаардлагын зөрчлийн талаар хөдөлмөрийн хамт 

олонд мэдээлэл хийж, холбогдох удирдах ажилтнуудад тэдгээрийг арилгах талаар даалгавар 

өгнө. 

7.4 ХАБЭА-н III шатны хяналт 

Энэ хяналт нь байгууллагын даргын нэрэмжит үзлэг бөгөөд хяналтыг бүх чиглэлээр иж бүрэн 

байдлаар явуулах ба үндсэн зорилго нь ХАБЭА-н бодлого, ХАБЭА-н урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор байгууллагын шат шатны удирдах ажилтнуудад 

ХАБЭА-н ажлыг зохион байгуулахад гарч буй зөрчил, дутагдлыг илрүүлэх, арилгах талаар 

практик, арга зүйн туслалцаа үзүүлэхэд оршино.  

7.4.1 III шатны хяналтаар хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй болон галын аюулаас 

сэргийлэх талаар тухайн байгууллагаас гаргасан дүрэм журмын биелэлтэнд үнэлгээ өгч, илэрсэн 
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зөрчлийг арилгуулна. 

7.4.2 III шатны үзлэгийг жил бүр нэг удаа байгууллагын даргын тушаалаар томилогдсон комисс 

хийж гүйцэтгэнэ.  

7.4.3 III шатны хяналтын явцад дараахь зүйлийг шалгана.Үүнд:  

- I, II дугаар шатны хяналтыг хийж буй чанар;  

- бүх ажлын байруудын нөхцөл байдал нь ХАБЭА-н шаардлагад нийцэж буй эсэх;  

- ХАБЭА-н нөхцөл байдал;  

- Шат шатны удирдах ажилтнууд нь ХАБЭА-н урьдчилан сэргийлэх ажлыг “ХАБЭА-н 

ажил, үүргийн тухай журам” -ын дагуу явуулж буй байдал;  

- ХАБЭА-н иж бүрэн арга хэмжээний биелэлт;  

- өмнө нь өгөгдсөн I, II шатны болон төрийн хяналтын байгууллагын хяналт шалгалтаар 

илэрсэн зөрчлийг арилгах тухай албан шаардлагын биелэлт;  

- үйлдвэрлэлийн осолд дөхсөн тохиолдол, үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, зам 

тээврийн осол, гал түймэр, галын хэрэг зөрчлийг судлан бүртгэсэн материалын үндсэн 

дээр боловсруулсан арга хэмжээний биелэлт. 

- Засгийн газар, яам, агентлаг, төрийн хяналтын байгууллагын тушаал, тогтоол, албан 

шаардлагын биелэлт;  

- Компанийн ХАБЭА-н бодлого, ХАБЭАУС, тушаал, захирамж, журмын биелэлт;  

7.4.4 III шатны хяналтын үр дүнгээр комисс шалгагдсан хэсгүүдийн удирдах ажилтнуудыг 

байлцуулан дүнгийн хурал хийнэ. Дүнгийн хурал дээр илэрсэн зөрчил, дутагдлын талаар 

мэдээлж, ХАБЭА-н нөхцөл байдалд үнэлгээ (“сайн”, “хангалттай”, “хангалтгүй”) өгнө.  

7.4.5 III шатны хяналтын үр дүнг албан шаардлагын хэлбэрээр гаргах ба түүнд илэрсэн зөрчлийг 

арилгах арга хэмжээ, зөрчигдсөн журам, дүрэм, зааврын нэр, арилгах хугацаа, арилгасан тухай 

тэмдэглэлийг хийх мөрийг тусгаж, комиссын удирдагч, гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулна.  

7.4.6 III дугаар шатны хяналтын явцад илэрсэн ХАБЭА-н шаардлагын зөрчил дутагдлыг арилгаж 

буй байдалд байгууллагын шат шатны удирдлагууд, ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтан хяналт 

тавина. 

7.5 Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага 

6. Мэдээлэл холбооны үйлчилгээ явуулах зориулалтаар байр талбайг түрээслэгч 

байгууллагуудтай эзэмшигч, ашиглагч нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, 

галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах талаар журам тогтоон мөрдөж ажиллана. 

7. 7.5.1  Ажилтан бүр ажил эхлэхийн өмнө ажлын байрандаа ажиглалт хийж, аюул эрсдэлтэй 

зүйл байгаа эсэхийг ажиглан, эрсдэл аюулыг арилгах буюу, өөрөө арилгаж чадахааргүй бол 

удирлагадаа мэдэгдэн арилгуулах арга хэмжээ авах, бусдад болзошгүй аюулыг сэрэмжүүлэх 

үүрэгтэй. 

8. 7.5.2  Ажилтан ажилд гарахын өмнө ажлын хувцасаа өмссөн, хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэсэн 

эсэхэд ажлын ахлагч буюу ахлах инженер хяналт тавих үүрэгтэй. 

9. 7.5.3  Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөхөөр хортой бөгөөд аюултай бодисуудыг ажлын байранд 

ил задгай орхих, нэр хаяггүй саванд байлгахыг хориглоно. 

10. 7.5.4  Ажлын байр нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, ажиллах нөхцлөөр хангагдсан байх 

ёстой. 

7.  

8.  
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8.1  

7.5.5 Байр талбайг түрээслэгч байгууллагуудтай эзэмшигч, ашиглагч нь хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, галын аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах талаар журам тогтоон 

мөрдөж ажиллана. 

7.5.6 Ажилтан бүр ажил эхлэхийн өмнө ажлын байрандаа ажиглалт хийж, аюултай зүйл байгаа 

эсэхийг ажиглан, аюулыг арилгах, өөрөө арилгаж чадахааргүй бол удирлагадаа мэдэгдэн 

арилгуулах арга хэмжээ авах, бусдад болзошгүй аюулыг сэрэмжүүлэх үүрэгтэй. 

7.5.7 Ажилтан ажилд гарахын өмнө ажлын хувцасаа өмссөн, хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэсэн 

эсэхэд ажлын ахлагч буюу ахлах инженер хяналт тавих үүрэгтэй. 

7.5.8 Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлөхөөр хортой бөгөөд аюултай бодисуудыг ажлын байранд ил 

задгай орхих, нэр хаяггүй саванд байлгахыг хориглоно. 

7.5.9 Ажлын байр нь эрүүл ахуйн шаардлана хангасан, ажиллах нөхцлөөр хангагдсан байх 

ёстой. 

7.6 Хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад тавих хяналт 

7.6.1 Дотоодын хяналт  

7 дугаар хэсэгт заасан 3 шатны хяналт нь ажил олгогчийн зүгээс хийж байгаа дотоод хяналт 

болно. 

7.6.2 Хөндлөнгийн хяналт 

Аж ахуйн нэгж байгууллагад ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомж, нийтлэг шаардлага стандартын 

хэрэгжилт, ажлын байран дахь эрсдэлийн үнэлгээний дагуу авагдсан арга хэмжээний биелэлтэд 

тухайн байгууллагын Дотоод хяналтын нэгж хөндлөнгийн хяналт хийж, үнэлгээ өгнө. 

Хөндлөнгийн хяналт хийх шалгуур үзүүлэлт, журмыг тухайн байгууллагын Гүйцэтгэх дээд 

удирдлагаар  батлуулсан байна.   

 

8. Мэдээлэл холбооны байгууламжинд ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа 
 

8.1 Дамжуулах болон холболтын байгууламжийн өрөө, тоног төхөөрөмжтэй 

ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа 

- Холболтын байгууламжийн ИТА нь Аюулгүй ажиллагааны зааварчилга авч, 

зааварчилгын журналд гарын үсэг зурж баталгаажуулан холболтын байгууламжийн 

төхөөрөмжид үзлэг үйлчилгээ, хэмжилт тохируулга хийх тухайгаа ахлах инженер, 

ерөнхий инженер, Ашиглалт үйлчилгээний удирдлагын төвийн ээлжийн инженер, 

ахлах инженерт  мэдэгдэж зөвшөөрөл авсан байна.  

- Засвар үйлчилгээ, хэмжилт тохируулга хийхээс өмнө шаардагдах сэлбэг, материал, 

багаж хэрэгслийг бүрэн бэлдэж, техник тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа, зарчмын 

схемтэй заавал танилцсан байна.  

- Тоног төхөөрөмжийг ажиллаж байх үед засвар үйлчилгээ, хэмжилт тохируулга 

хийхийг хориглоно.  

- Үзлэг үйлчилгээ, хэмжилт тохируулга хийхийн өмнө тоног төхөөрөмжийн тэжээлийг 

салгаж, анхааруулах, сануулах, хориглох тэмдэг, тэмдэглэгээг байршуулна. 

- Тоног төхөөрөмжийг бүрэн газардуулагдсан байна.  Газардуулга хэвийн байгаа эсэхэд 

тогтмол хяналт тавьж ажиллана.   

- Тоног төхөөрөмжид үзлэг үйлчилгээ, хэмжилт тохируулга хийхдээ газардуулгын 

бугуйвчийг заавал хэрэглэнэ. 
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- Ажлын явцад тухайн тоног төхөөрөмжтэй ажиллахдаа Техник ашиглалтын дүрэм, 

технологийн карт, Аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг мөрдөж ажиллана.  

- Засвар, үйлчилгээ, хэмжилт тохируулга хийх өрөө, ажлын байрны гэрэлтүүлэг норм 

хэмжээнд байна.  

- Тоног төхөөрөмжийг хаалт, хамгаалалтгүй байхгүй үед ажиллуулахыг хориглоно.  

- Гүйдэл дамжуулагчийг тусгаарлах зорилгоор резинэн дэвсгэр дэвсэж ажиллана.  

- Тоног төхөөрөмжид үзлэг, үйлчилгээ хийсэн талаар техникийн паспортод тэмдэглэнэ.  

- Тоног төхөөрөмжид өрөө, ажлын байранд засвар, үйлчилгээ, хэмжилт тохируулга хийх 

үедээ ил гал гаргах, тамхи татахыг хориглоно.  

- Дамжуулах байгууламжийн өрөөнд, тоног төхөөрөмжид үзлэг үйлчилгээ, хэмжилт 

тохируулга хийх ИТА нь Аюулгүй ажиллагааны зааварчилга авч, зааварчилгын 

журналд гарын үсэг зурж баталгаажуулан, төхөөрөмжид үзлэг хийх тухайгаа ахлах 

инженер, ерөнхий инженер, Сүлжээ удирдлагын төвийн ээлжийн инженер, ахлах 

инженерт  мэдэгдэж зөвшөөрөл авсан байна.  

- Засвар, үйлчилгээ, хэмжилт тохируулгын ажил дуусахад хэрэглэсэн багаж, хэмжүүр 

хэрэгсэл, сэлбэг материал зэргийг нэг бүрчлэн бүртгэж, илүүдэл хог материалыг бүрэн 

цэвэрлэнэ. Тэмдэг тэмдэглэгээг хураан зохих байранд нь тавина.  

- Засвар үйлчилгээ, хэмжилт тохируулгын ажил дууссан тухайгаа харьяа газрын ахлах 

инженер, ерөнхий инженер, Сүлжээ удирдлагын төвийн ахлах инженер, инженерт  

мэдэгдэнэ. 

- Ердийн буюу оффис орчинд ажилладаг ИТА-д нь оффист ажиллах аюулгүй ажиллагааг 

мөрдөж ажиллана. 

- Засвар, үйлчилгээ, хэмжилт тохируулгын ажил дуусахад хэрэглэсэн багаж, хэмжүүр 

хэрэгсэл, сэлбэг материал зэргийг нэг бүрчлэн бүртгэж, илүүдэл хог материалыг бүрэн 

цэвэрлэнэ. Тэмдэг тэмдэглэгээг хураан зохих байранд нь тавина.  

- Засвар үйлчилгээ, хэмжилт тохируулгын ажил дууссан тухайгаа харьяа газрын ахлах 

инженер, ерөнхий инженер, Ашиглалт үйлчилгээний төвийн ахлах инженер, инженерт  

мэдэгдэнэ. 

Ердийн буюу оффис орчинд ажилладаг ИТА-д нь оффист ажиллах аюулгүй ажиллагааг мөрдөж 

ажиллана. 

8.2 Кросс болон тоо бүртгэлийн ажил хийх үеийн аюулгүй ажиллагаа  

8.2.1 Кросс болон хуваарилах шүүгээнд ажил хийхийн өмнө тасгийн ахлах инженерээс 

зааварчилга авч, ажлын хувцас өмссөн байна. 

8.2.2 Кросст сүлжээ хийхдээ тусгаарлагчтай багаж хэрэглэнэ. 

8.2.3 Аянга цахилгаантай үед кабелийн оруулгын хэсэгт хэмжилт, тохируулгын ажлыг хийхийг 

хориглоно. 

8.2.4 Оффисын байрны аюулгүй ажиллагааны зааврыг мөрдөн ажиллана. 

8.2.5 Кросст тулгалтын ажил хийх үед зөөврийн шатан дээр ажиллах үеийн аюулгүй 

ажиллагааны зааврыг мөрдөнө. 

8.2.6 Кросст станцын хариу дохио шалгахдаа зориулалтын шнур ашиглана. 

8.2.7 Нягтруулгын төхөөрөмжтэй хэрэглэгчийн шугамыг шалгахдаа тестрээр шалгана. 

8.3 Кабель шугамын байгууламжинд ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа 

- Өргөгч кран байхгүй, гараар ачиж, буулгах үед дамартай кабель өнхөрч, осол гарахаас 

сэргийлэн 4-өөс доошгүй хүн ажиллуулна. 
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- Кабелийг ачих, буулгах, хураахдаа зөвхөн тэгш гадаргуутай газрыг сонгох бөгөөд 

кабелийн дамар өнхөрч болзошгүй талд хүн явахыг хориглоно. 

- Дамартай кабелийг машинд ачиж, буулгахдаа машиныг тэгш газарт, эрэг жалганаас 

хол зогсооно. 

- Механикжуулсан журмаар ачиж буулгахдаа 5 см-ээс доошгүй зузаан банз ашиглан 

түүний дунд болон доод талд нь ачаалал даах зузаан модоор тулгуур хийнэ. Машины 

хөдөлгүүрийг салган тоормосолж, дугуйд ивүүр хийнэ. 

- Дамартай кабелийг машин дээр босоо байдлаар ачих бөгөөд ачсаны дараа гурвалжин 

хэлбэртэй ивүүр хийж тогтооно. 

- Автомашинд лебёдикийн тусламжтай дамартай кабель ачихдаа түүнд бэхлэгдсэн 

лебёдикийг машины тэвшний урд хэсэгт нь байрлуулан тулгуур, дамнуургын 

тусламжтайгаар ачна. 

- Дамартай кабель ачсан машин дээр хүн суухыг хориглоно. 

- Дамартай кабель ачиж яваа жолооч нь огцом эргэх, тоормозлох, машины хурд 

өөрчлөхийг хориглоно. 

- Эргэлт хийхдээ хурдыг 4км/цаг хүртэл бууруулна. 

- Газрын өөд, уруу хамгийн бага хурдаар, хүнд араагаар явна. 

8.4 Кабель тараах үеийн аюулгүй ажиллагаа 

8.4.1 Дамартай кабелийг тараахын өмнө бие болон хувцастай орооцолдож болзошгүй зүйл 

байгаа эсэхийг сайтар нягтлаж шалгах ба гараа гэмтээх, хөлөө дайруулахаас болгоомжилно. 

8.4.2 Дамартай кабелийг тэгш, хатуу гадаргуу дээгүүр зогсоох хэрэгсэлтэй нөхцөлд өнхрүүлнэ. 

8.4.3 Кабелийг гараар тараахдаа нэг эрэгтэй ажилчинд 36 кг-аас илүүгүй жинтэй байхаар 

хуваарилан ажиллана. 

8.4.4 Кабель тараах ажлыг хамгаалалтын брезентэн бээлийтэй хийх бөгөөд тарааж байхад 

эргэлтийн өнцгийн дотор талд хүмүүс зогсохыг хориглоно. 

8.4.5 Дамартай кабелийг машин дээрээс шууд татахыг хориглоно. 

8.5 Кабелийн худагт ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа 

8.5.1 Кабелийн худагт орж ажиллахдаа худгийн гадна хамгаалалт, хашилтийг 1 м-ээс доошгүй 

зайнд байрлуулна. 

8.5.2 Хязгаарлагдмал орчинд тооцогдох байгууламж буюу кабелийн худгийн гадна талд 

“Хязгаарлагдмал орчин, Анхаар ” гэсэн анхааруулах тэмдэглээ тавьж байршуулсаны дараа 

ажиллана. 

8.5.3 Автомашины, явган хүний зам талбайтай газар байрлах худагт ажил үйлчилгээ хийх 

тохиолдолд хашлага хаалт хийх, тусгай таних тэмдгийг ажлын байрнаас 5м зайд замын 

хөдөлгөөний чиглэлд тавьсан байна. 

8.5.4 Худгийн гадна хяналтын ажилтангүйгээр ажиллахыг хориглоно. 

8.5.5 Худгийн тагийг зориулалтын дэгээгээр татаж онгойлгоно. Онгойлгохдоо хүрз, лоом, зээтүү 

зэргээр цохиж оч гаргахыг хориглоно. 

8.5.6 Кабелийн худагт ажиллахдаа тагийг нээснээс хойш 10-15 минут болсоны дараа буюу худгаас 

хорт хийг гадагшлуулсаны дараа ажиллана. 
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8.5.7 Онцгой шаардлагатай үед зэргэлдээ худгуудыг онгойлгож агаарын солилцоо хийнэ. 

8.5.8 Худагт хорт хий хуримтлагдсан шинж тэмдэг илэрвэл ажлаа зогсоож, нэгжийн ахлагч, 

удирдлагадаа мэдэгдэж, аюулыг арилгах арга хэмжээ авна. 

8.5.9 Ашиглалтгүй, бөглөөтэй янданг онгойлгохдоо хорт хийн хуримтлал байхаас болгоомжилно. 

8.5.10 Худагт ажиллахдаа заавал зөөврийн гэрэлтэй орох бөгөөд зориулалтын шат хэрэглэнэ. 

8.5.11 Кабелийн байгууламж дээр дөрөөлж буух, худгаас гарахыг хориглоно. 

8.5.12 Кабелийн худагт гагнуур хийх үед агаарыг байнга солилцуулна. 

8.5.13 Кабелийн худагт ажиллахдаа галын аюулгүй байдлыг хангаж, тамхи татах, ил гал 

гаргахыг хатуу хориглоно. 

8.5.14 Кабелийг зориулалтын тавиурт, огцом нугалахгүйгээр эмх цэгцтэй, хаягжуулан 

байрлуулна. 

8.5.15 Худаг дотор хүн ажиллаж байх үед дээрээс нь багаж, түлхүүр зэрэг элдэв зүйл унахаас 

сэргийлж, тэдгээрийг худгийн амнаас 0,5 м-ээс цааш зайд байрлуулна. 

8.5.16 Шөнийн цагт ажил гүйцэтгэхдээ ажиллах орчинг сайтар гэрэлтүүлсэн байхаас гадна 

хаалт хашлага хийж, гэрэл ойлгогч бүхий улаан өнгийн анхааруулах тэмдгийг хөдөлгөөн ирэх 

чигт, худгаас 1 метрээс багагүй зайд байрлуулна. 

8.6 Физик кабельд залгаа хийх үеийн аюулгүй ажиллагаа 

8.6.1 Цаг агаарын аюултай нөхцлийн үед кабелийн байгууламжид ажиллахыг хориглоно. /аянга, 

цахилгаан, бороо, цас, шуурга г.м/ 

8.6.2 Муфтьны нүх ухаж байх үед муфтьны нүхийг тойруулан нүхний амсараас тал бүр тийшээ 

1м зайд хамгаалах туузаар хашлага хэлбэрийн хамгаалалт хийнэ. Хамгаалах тууз нь улаан, улбар 

шар, ягаан өнгөтэй байна. /MNS 5207:2011/ 

8.6.3 Кабелийн муфть хийх нүхэнд модон хашлага, хамгаалалт хийж нуралт үүсч дарагдах, 

дээрээс хатуу биет унахаас сэргийлнэ. 

8.6.4 Кабелийн байгууламжид үзлэг хийх, засвар үйлчилгээ хийхээс өмнө кабель шугамын 

трасст цахилгаан гүйдэл, өндөр хүчдэл орсон эсэхийг хэмжүүрийн багажийн тусламжтай хэмжиж 

тодорхойлно. 

8.6.5 Ашиглагдаж байгаа кабель шугамын гэмтлийг засах, сэргээн засварлах ажлын үед станц 

(АТС) талаас тэжээлийг салгаж, кабелийн байгууламжид гадны цахилгаан гүйдэл, хүчдэл байгаа 

эсэхийг хэмжүүрийн багажийн тусламжтай урьдчилан шалгасны дараа ажлаа эхэлнэ. 

8.6.6 Кабелийн залгаа хийхдээ аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж, ажлын хувцас, хамгаалах 

хэрэгслийг технологийн дагуу зөв хэрэглэж ажиллана. 

8.6.7 Бензин паяльник, газыг худагт асаахыг хориглоно. Худагт оруулахдаа төмөр хувинд хийж 

зөөвөрлөнө. 

8.6.8 Муфть шарах багажийг худагт нээлттэй орхихыг хориглоно. 

8.6.9 Бензин паяльник, газыг биеийн аль нэг хэсэг рүү, нүүрний чиглэлд нээж ажиллуулах, 

ашиглагдаж дууссан газын хоосон савыг ил задгай хаяхыг хориглоно. 

8.6.10 Халсан хошууг заавал хөргөсний дараа хураана. 

8.7 Шилэн кабельд залгаа хийх үеийн аюулгүй ажиллагаа 

8.7.1 Шилэн кабельд залгаа хийхдээ шилэн кабелийн лазерын гэрлэн тэжээлийг салгана. 
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8.7.2 Кабелийн залгаа хийхдээ аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж, ажлын хувцас, хамгаалах 

хэрэгсэлийг өмссөн байх ёстой. 

8.7.3 Нүдний шилийг технологийн дагуу зөв хэрэглэж ажиллана. 

8.7.4 Шилэн кабелийн шөрмөсийг хазах, зуух, залгааны үед үзүүрийг нүдний чиглэлд 

харуулахыг хориглоно. 

8.7.5 Залгааны явцад тайрагдсан шөрмөсүүд биед хатгах, хоол унданд орохоос сэргийлж тусгай 

саванд хийнэ. 

8.7.6 Худагт залгаа хийх үед “Кабелийн худагт ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар”-

ыг мөрдөж ажиллана. 

8.7.7 Шилэн кабелийн худаг, сувагчлалд ажиллахдаа “Газар шорооны ажил хийх үеийн аюулгүй 

ажиллагааны заавар”-ыг мөрдөнө. 

8.7.8 Цаг агаарын аюултай нөхцлийн үед кабелийн байгууламжид ажиллахыг хориглоно. /аянга, 

цахилгаан, бороо, цас, шуурга г.м/ 

8.8 Цахилгааны кабельтай зэрэгцээ байрлах ба хөндлөн огтлолцсон холбооны 

физик ба шилэн кабельд ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа 

8.8.1 Төв суурин газрын зориулалтын нэгдсэн сувагчлалаар буюу яндангаар сүвлэгдсэн 

холбооны кабелийг цахилгааны кабельтай зэрэгцээ суурилуулахдаа ханаар тусгаарлаж 

суурилуулна. 

8.8.2 Мэдээлэл холбооны кабель, цахилгааны бүрээстэй газрын кабельтай зэрэгцээ суурилагдах 

тохиолдолд хоорондын зай нь: 

- Сувагчлалаар татсан тохиолдолд 0,5 м-ээс багагүй байна. 

- Сувагчлалгүйгээр газарт шууд булсан тохиолдолд хоорондох зай нь 1м-ээс багагүй байна. 

Баганаар татагдсан холбооны кабель болон цахилгааны кабелийг зэрэгцээ суурилуулахад 

хоорондох зай нь:  

- 220В, 380В-ын цахилгааны кабелиас 1,5 м-ээс багагүй зайтай  

- 1 кВ-оос дээш хүчдэлтэй цахилгааны шугамаас 2 м-ээс багагүй зайтай байна. 

Холбооны кабель нь цахилгааны кабельтай хөндлөн огтолж байгаа тохиолдолд: 

- Сувагчлалаар татсан бол 0,5 м нягтруулсан хөрсөөр тусгаарлах бөгөөд огтолцох цэгт 

хоорондох зай нь 1 м байх ба 1-1,5 м газар бетондож хамгаалалт хийсэн байна. 

Анхааруулгын туузыг заавал тавина. 

- Баганаар татсан бол яг огтолцох цэгээс хоёр тийш 1м байхаар хоолойгоор кабелийг 

сүвлэж, кабелийн дээд талаар 2 баганы хооронд хамгаалалтын тросс татах бөгөөд 

газардуулгыг 2 талын багананд хийнэ. 

1 кВ-оос дээш цахилгааны шугамтай хөндлөн огтлох тохиолдолд холбооны кабелийг 2 баганын 

хооронд газраар оруулж 1 м гүнд яндангаар оруулж хийнэ. Кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмжид 

газардуулга хийнэ. Энэ тохиолдолд газар дор болон багананд кабелийн залгаа хийхийг 

зөвшөөрөхгүй. 

8.9 Авто зам болон гүүрэн байгууламж дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа 

8.9.1 Авто зам, гүүрэн байгууламж дээр байрласан холбооны худаг сувагчлал, кабелийн 

байгууламжид угсралт, засвар үйлчилгээний ажил гүйцэтгэхдээ “Авто замын салбарын 

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм”-ийг мөрдлөг болгон ажиллана. 
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8.9.2 Авто зам, гүүрэн байгууламж дээр түр ажил гүйцэтгэх үед газар шорооны ажил хийж 

байгааг анхааруулсан анхааруулах тэмдгийг уг ажил хийх хэсгээс өмнө /хөдөлгөөн ирэх чиглэлд/ 

10-15 м зайд байрлуулна. 

8.9.3 Ажил гүйцэтгэх замын хэсэгт хаалт, хашлага хийж, түүнийг тойрч гарах чигийг заасан 

тэмдэг байрлуулна. 

8.9.4 Тоног төхөөрөмж, ажиллаагүй байгаа машин механизмыг зорчих хэсгээс зайлуулах, хэрэв 

боломжгүй бол тойрч гарах чигийг заасан тэмдэг тавина. 

8.9.5 Авто ба төмөр зам дээгүүр хөндлөн шугам тавих, татах үед хоёроос доошгүй хүн ажиллах 

ба техникийн аюулгүй ажиллагааг бүрэн хангасны дараа ажиллана. 

8.9.6 Хот суурин газрын гудамж талбай, барилгын хонгил, явган хүний зам зэрэг зорчих хэсгийн 

хөдөлгөөн ихтэй газруудад кабелийг тараах, хөндлөн гаргах, багананд өлгөх ажлыг гүйцэтгэхдээ 

автомашин, явган зорчигчийн хөдөлгөөн багатай үед гүйцэтгэх бөгөөд кабелийн ажил хийгдэж 

байгаа газар, орчинд нь анхааруулах тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулан, харуул манаа гаргаж, 

тухайн орчинд үүсэх хөдөлгөөнд дохио санамж өгч ажиллана. 

8.9.7 Харанхуй буюу үзэгдэх орчин хангалтгүй үед нэмэлт гэрэлтүүлэг хийж, цацруулагч бүхий 

улаан гэрэл тавьж анхааруулна. 

8.9.8 Засварын ажил, үйлчилгээ дууссаны дараа тээврийн хэрэгсэл, явган зорчигчдын аюулгүй 

хэвийн зорчих нөхцлийг бүрдүүлж зорчих хэсгийг бүрэн чөлөөлнө. 

8.10 Газар шорооны ажил хийх үеийн аюулгүй ажиллагааны заавар 

8.10.1 Хот суурин болон хүн ам олноор суурьшсан газар газар шорооны ажлыг хийхдээ нүхийг 

тойруулан хашлага, хаалт тавьж, шуудууны эхэн, дунд, төгсгөлд “Анхаар! Кабелийн шуудуу” гэх 

мэт пайз эсвэл газар шорооны ажил гүйцэтгэж байгаа дүрс бүхий анхааруулгын гурвалжин 

тэмдэглэгээ байрлуулсаны дараа эхэлнэ.  

8.10.2 Баганы нүх ухаж байгаа тохиолдолд тойруулан хашлага хаалт хийж, хашлаганд 

анхааруулах пайз, тэмдгийг байрлуулна. 

8.10.3 Шөнийн цагт нүхийг ухаж гүйцээлгүй үлдээвэл улаан гэрэл дохиог хэрэглэнэ. 

8.10.4 Кабелийн цооног ухах газар нь ус урсдаг газар байвал цооногийг тойруулан ус урсгах 

шуудууг ухаж уснаас хамгаална. Хэрвээ ус нь хүчтэй биш бол шуудуу ба цооногоос гарсан 

шороогоор хаалтыг хийж шууд ухна. 

8.10.5 Хот, сууринд газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ газар доорхи шугам сүлжээ, 

байгууламжийг гэмтээхгүй байх арга хэмжээг урьдчилан авч, холбогдох байгууллагуудаас 

зөвшөөрөл авсан байна. Үүний дараа нүхийг ухахдаа 0,4 м-ийн гүнээс эхлэн нүхийг зөвхөн 

хүрзээр гараар ухаж гүнзгийлэх бөгөөд лоом, зээтүү, зэргийг хэрэглэж болохгүй. 

8.10.6 Нүхийг гараар ухаж байгаа үед гарсан шороог нүхний амсраас 0,4 м-ээс холгүй зайд 

гаргана. 

8.10.7 Хэрэв ухаж буй нүхнээс чулуу гарвал чулууг гарсан шорооны цаад талд гаргах хэрэгтэй. 

8.10.8 Элсэрхэг зөөлөн, нурдаг хөрстэй газар 1-2 м гүн газрыг ухахдаа налуу ухах бөгөөд 

нуралтаас хамгаалж бэхэлгээ хийнэ. 

8.10.9 Газар шорооны ажил нэгэн зэрэг хийж байгаа 2 хүний хоорондын зай нь 3 метрээс 

доошгүй байх хэрэгтэй. 

8.10.10 Ухсан шуудууны ханыг налан сууж, амрахыг хориглоно. 
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8.10.11 Ухсан нүх, шуудууны ирмэгээс 1 метрээс дотогш зайд элдэв зүйлс хурааж болохгүй. 

8.10.12 Хөрсний устай нөхцөлд ажил гүйцэтгэхийн өмнө ус зайлуулах түр болон байнгын 

байгууламжуудыг тоноглосон байна. 

8.10.13 Нүх шуудуунд орж гарахдаа шат хэрэглэнэ. 

8.10.14 Явган хүн хөндлөн гарах шаардлагатай газруудад ухсан шуудуу, нүхний дээгүүр 

зориулалтын гүүрэн гарцуудыг хийж өгнө. 

8.10.15 Ухсан нүхний ирмэгээс 1 метрээс дотогш зайд хүмүүс зорчих ба машин, механизмыг 2 

метрээс дотогш байрлуулахыг хориглоно. 

8.10.16 1.3 метрээс дээш гүнтэй нүхэнд ажилчдыг оруулж ажиллуулахын өмнө ханын бэхэлгээний 

бат бэх буюу хөрсний налуугийн хэмжээ, тогтворжилтын байдлыг заавал шалгана. 

8.10.17 Нүх шуудуунд орж гарахдаа хоёр талаасаа хашлагатай шат хэрэглэнэ. Нягт хөрсөнд 

өөрөөр нь шат бэлдэж хэрэглэж болно. 

8.10.18 Газар шорооны ажлыг гүйцэтгэх үед хорт хийн агууламж бүхий тэсэрч, дэлбэрэх аюултай 

материал хэрэгсэлүүд илэрвэл ажлыг яаралтай зогсоож холбогдох газарт мэдэгдэн тэдгээрийг 

бүрэн аюулгүй болгосны дараа уг ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

8.10.19 Бохир, ялзармаг үнэртэй болон оршуулгын газар зэрэг ахуйн халдварт өвчин халдааж 

болзошгүй хөрстэй орчинд газар шорооны ажлыг хийж эхлэхийн өмнө мэргэжлийн байгууллагаас 

заавал зөвшөөрөл авах буюу мэдэгдсэн байна. 

8.11 Кабелийн биркэнд бичилт хийх лазерын машины аюулгүй ажиллагаа 

8.11.1 Кабелийн биркэнд бичилт хийх лазерын машины аюулгүй ажиллагааны 

ерөнхий шаардлага 

8.11.1.1 Лазераар бичих үед гарах үртсийг байнга ажлын талбараас холдуулж цэвэрлэж байх. 

Үртэс их цугларсан үед гал гарах аюултай. 

8.11.1.2 Лазер машины бичих үед утаа зайлуулж, агаар сэлгэх сэнс байна. 

8.11.1.3 Лазер машин дээр ажиллах ажилтан лазер машинаас 20cм хол зайд ажиллана. 

8.11.1.4 Дүрс бичигч төхөөрөмжийг харгалзах эзэнгүйгээр орхиж болохгүй мөн ажиллаж дууссаны 

дараа ажилтан цахилгаанаа бүрэн тэжээлээс салгасан байна. 

8.11.1.5 Лазер нь нүдэнд үл үзэгдэх цацрагаар дүрс гаргах тул, байнга нүдний хамгаалалт хийж 

хэвшинэ. 

8.11.1.6 Лазераар бичих үед үнэр гардаг тул хамгаалах хэрэгсэл маскийг зүүж хэвшинэ. 

8.11.1.7 Цахилгааны кабельтай зэрэгцээ байрлах ба хөндлөн огтлолцсон холбооны физик болон  

шилэн кабельд ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа 

8.11.1.8 Төв суурин газрын зориулалтын нэгдсэн сувагчлалаар буюу яндангаар сүвлэгдсэн 

холбооны кабелийг цахилгааны кабельтай зэрэгцээ суурилуулахдаа ханаар тусгаарлаж 

суурилуулна. 

8.11.1.9 Мэдээлэл холбооны кабель, цахилгааны бүрээстэй газрын кабельтай зэрэгцээ 

суурилагдах тохиолдолд хоорондын зай нь: 

- Сувагчлалаар татсан тохиолдолд 0,5 м-ээс багагүй байна. 

- Сувагчлалгүйгээр газарт шууд булсан тохиолдолд хоорондох зай нь 1м-ээс багагүй байна. 

11. Баганаар татагдсан холбооны кабель болон цахилгааны кабелийг зэрэгцээ 
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суурилуулахад хоорондох зай нь:  

- 220В, 380В-ын цахилгааны кабелиас 1,5 м-ээс багагүй зайтай  

- 1 кВ-оос дээш хүчдэлтэй цахилгааны шугамаас 2 м-ээс багагүй зайтай байна. 

12. Холбооны кабель нь цахилгааны кабельтай хөндлөн огтолж байгаа тохиолдолд: 

- Сувагчлалаар татсан бол 0,5 м нягтруулсан хөрсөөр тусгаарлах бөгөөд огтолцох цэгт 

хоорондох зай нь 1 м байх ба 1-1,5 м газар бетондож хамгаалалт хийсэн байна. 

Анхааруулгын туузыг заавал тавина. 

- Баганаар татсан бол яг огтолцох цэгээс хоёр тийш 1м байхаар хоолойгоор кабелийг 

сүвлэж, кабелийн дээд талаар 2 баганы хооронд хамгаалалтын тросс татах бөгөөд 

газардуулгыг 2 талын багананд хийнэ. 

- 1 кВ-оос дээш цахилгааны шугамтай хөндлөн огтлох тохиолдолд холбооны кабелийг 2 

баганын хооронд газраар оруулж 1 м гүнд яндангаар оруулж хийнэ. Кабелийн төгсгөлийн 

төхөөрөмжид газардуулга хийнэ. Энэ тохиолдолд газар дор болон багананд кабелийн 

залгаа хийхийг зөвшөөрөхгүй. 

8.12 Агаарын шугамын байгууламжид ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа 

8.12.1 Агаарын шугамын байгууламжид ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа ерөнхий 

шаардлага 

8.12.1.1 Агаарын шугамын баганыг зөөхдөө заавал тусгай төхөөрөмж хавчуур хэрэглэнэ. Тусгай 

төхөөрөмжгүйгээр баганануудыг зөөх шаардлагатай бол ажиллагсад бүгд нэг талын мөрөн дээрээ 

авч явах ба өргөх, буулгах үед командаар нэг зэрэг гүйцэтгэнэ. 

8.12.1.2 Багана нь 5-5,5м урттай бол 3 ажилчин, 6-6,5 м урттай бол 4 ажилчин, 7,5 м урттай бол 

5 ажилчин мөрөн дээрээ авч явна. 

8.12.1.3 Уснаас гаргасан нойтон модыг зөөхөд дээр дурьдсан тооны ажилчид дээр тус бүр 1 хүн 

нэмж зөөнө. Эмэгтэй ажилчныг багана зөөх ажилд ажиллуулахыг хориглоно. 

8.12.1.4 Багана ачиж, буулгахдаа тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөөнгүй болгож дугуйнд ивээс хийнэ. 

8.12.1.5 Автомашинд гараар багана ачиж байгаа үед бөх бат олс хэрэглэх бөгөөд өнхрүүлэн ачиж 

байгаа баганын ар талын буюу буцаж өнхрөх талд нь ажилчин зогсохыг хориглоно. 

8.12.1.6 Авто машин дээр баганыг ачиж дуусаад троссоор бэхэлнэ. 

8.12.1.7 Агаарын багана дээр хүн сууж явахыг хориглоно. 

8.12.1.8 Автомашины явуут дунд баганыг буулгаж тараахыг хориглоно. 

8.12.1.9 Төмөр бетон баганыг ачихдаа өргөх механизм ашиглах, хэрэв байхгүй бол лебёдка 

хэрэглэх, эсвэл гулгуулж ачиж буулгах аргыг хэрэглэнэ. 

8.12.2 Багана солих ба шинээр босгох үеийн аюулгүй ажиллагаа 

8.12.2.1 Өрөмдөгч кран машины тусламжтайгаар багана босгохдоо ажил эхлэхийн өмнө машин 

механизмын бүрэн бүтэн эсэхийг заавал шалгах хэрэгтэй. Үүнд: Тросс өргөгчийн хязгаарлагч, 

лебёдкийн урьдчилан хамгаалах муфьт зэрэг. 

8.12.2.2 Ашиглалтанд байгаа шугамын баганыг солиход гар лебёдкийн тусламжтайгаар 

гүйцэтгэнэ. 

8.12.2.3 Өргөгдөж байгаа баганын хүнд нь лебёдкийн даацаас хэтрэхгүй байх хэрэгтэй. 

8.12.2.4 Баганыг босгох үед сэрээ ба ацаар тулж байх шаардлагатай. 
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8.12.2.5 Баганыг босгож байх үед ацны ишийг элэг буюу гэдсэндээ тулгаж барихыг хориглоно. 

8.12.2.6 Баганыг солихдоо эхлээд шинэ баганаа босгоно. Тулгуур болон татуургаа найдвартай 

бэхэлсний дараа нүхийг шороогоор дүүргэн чигжинэ. 

8.12.2.7 Багана өмхөрч муудсан бол солих хэрэгтэй. Солих баганыг 3, 4-н талаас нь ац сэрээгээр 

тулж бэхэлсэний дараа уг багана дээр гарч ажиллахыг зөвшөөрнө. 

8.12.2.8 Хуучин баганыг солих үед утсыг тайлж баганын нүхний шороог суллаж баганыг 

буулгахгүйгээр шөнөдөө орхихыг хориглоно. 

8.12.2.9 Хуучин баганаас шинээр босгосон баганад кабелийг шилжүүлэхдээ уул баганыг бүрэн 

бэхэлж босгосны дараагаар гүйцэтгэнэ. 

8.12.2.10 Баганын нүхийг ухаж тэгшлэх, баганын хуучин хөлний боолтыг суллах, багананы хөл 

шинээр боож байгаа үед эдгээр багана дээр ажилчин байхыг хориглоно. 

8.12.3 Багананд ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа 

8.12.3.1 Аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлагыг хангасан ажилтныг ажиллуулна. 

8.12.3.2 Багананд гарч ажиллахын өмнө дөрөө, бүсний бүрэн бүтэн байдал, баганын бэхэлгээ, 

багана өмхөрч муудсан эсэхийг нягталж шалгана. 

8.12.3.3 Цаг агаарын аюултай нөхцлийн үед багананд ажиллахыг хориглоно. /аянга, цахилгаан, 

бороо, цас, шуурга г.м/ 

8.12.3.4 Багана дээр гарахдаа кабель, траверс болон өөр бусад хүнд зүйлийг үүрэх буюу нэг 

гартаа барих зэргээр биедээ авч гарахыг хориглоно. 

8.12.3.5 Багаж хэрэгслийг агаарын кабель болон траверс дээр тавихыг хориглоно. 

8.12.3.6 Булан тохойн багана дээр ажиллахдаа шугамын өнцгийн дотор талд ажиллахыг хатуу 

хориглоно. 

8.12.3.7 Хоёроос дээш хүн багананд ажиллахыг, бусад хүмүүс багананд ойрхон зогсохыг 

хориглоно. 

8.12.3.8 Багана дээр ажиллаж байх үед болон ажил дуусах үед багана дээрээс үсэрч буухыг 

хориглоно. 

8.12.3.9 Цахилгааны шугамтай огтлолцсон болон дагуу байрласан агаарын шугамд ажиллахдаа 

эрсдэлийн үнэлгээ хийж, удирдагчийн хяналтан дор гүйцэтгэнэ. 

8.12.3.10 Агаарын кабель шугам нь өндөр хүчдэлийн шугаманд хүрсэн, алсын аянга цахилгаантай 

үед шугамд ажиллахыг хатуу хориглоно. 

8.13 Өндөрт ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа 

8.13.1 Барилгын дээвэр дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа ерөнхий шаардлага 

8.13.1.1 Цаг агаарын аюултай нөхцлийн үед байшингийн дээвэр дээр ажиллахыг хориглоно. 

/аянга, цахилгаан, бороо, цас, салхи, шуурга г.м/ 

8.13.1.2 Зориулалтын бус шат хэрэглэх, юм давхарлан өрж, дамжин гарахыг хориглоно. 

8.13.1.3 Барилгын дээвэр болон шатан дээр гарч ажиллах үед ашиглах шатны бөх батыг 

урьдчилан шалгаж, хамгаалалтын бүс хэрэглэнэ. 

8.13.1.4 Дээврээс дээвэр рүү олсоор дамжих, эд зүйлс дамжуулах, шидэхийг хориглоно. 

8.13.1.5 Байшингийн дээврийн хөндийд ил гал гаргахыг хатуу хориглоно. 
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8.13.1.6 Дээврийн хөндийд болон дээвэр дээр ажиллахдаа өөрийн болон бусдын аюулгүй 

байдлыг бүрэн хангаж ажиллана. 

8.13.1.7 Хашлагагүй дээвэр дээр ажиллахдаа хамгаалалтын бүс, бэхэлгээгүй ажиллахыг 

хориглоно. 

 

8.13.2 Цамхаг, антенны байгууламжид ажиллах аюулгүй ажиллагаа 

Цамхаг нь “Харилцаа холбооны цамхаг байгуулахад тавигдах техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 

5884:2016 стандартыг хангасан байна. 

8.13.2.1 Цамхагт ажиллахдаа “Радио холбооны антенн, фидерийн байгууламжид ажиллах 

аюулгүй ажиллагааны шаардлага” MNS  6590:2016 стандартыг мөрдөж ажиллана. 

8.13.2.2 Цамхаг түүний байгууламжид ажиллах ажлыг зөвхөн нарядаар гүйцэтгэнэ. 

8.13.2.3 Цамхагт засвар, үзлэг үйлчилгээ хийх ИТА нь өндөрт ажиллах чадвартай, эмнэлгийн 

үзлэгээр орсон, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан, аюулгүй ажиллагааны шалгалт 

өгч тэнцсэн байна. 

8.13.2.4 Цамхагт ажиллахдаа аюулгүй ажиллагааны заавар журам болон цахилгаан техникийн 

аюулгүй ажиллагааны зааврыг мөрдөж ажиллана. 

8.13.2.5 Цамхагт гарахын өмнө түүний бэхэлгээ татуурга, газарт болон суурьт суусан хэсэг, 

тавцангийн бат бэхийг сайтар шалгасны дараа ажлаа эхэлнэ. 

8.13.2.6 Антенн фидерийн төхөөрөмжийн гэмтлийг засах болон угсралтын ажлыг эхлэхийн өмнө 

тэдгээрийг ажлын хүчдэлээс салгаж “Бүү залга, хүмүүс ажиллаж байна” гэсэн тэмдэг, тэмдэглэгээг 

байршуулна. 

8.13.2.7 Цамхагт ажиллахдаа өндрийн стандартын шаардлага хангасан хамгаалалтын бүс болон 

хамгаалалтын малгай заавал хэрэглэнэ. 

8.13.2.8 Антенны байгууламжинд үзлэг хийх ажлыг 3-аас доошгүй хүн гүйцэтгэх бөгөөд нэг нь 

4-р зэрэгтэй ахлагч инженер байна. Ажлыг зөвхөн ахлагч инженерийн удирдлаган дор инженер 

техникийн ажилчид гүйцэтгэнэ. 

8.13.2.9 Цамхаг түүний байгууламж нь бүрэн газардуулагдсан байна. Цамхагийн газардуулгын 

хүрээний эсэргүүцэл нь 4,0 Ом-оос ихгүй байна. 

8.13.2.10 Цаг агаарын аюултай нөхцлийн үед цамхаг дээр ажиллах, цамхагийн ойр орчимд 

байхыг хориглоно. /аянга, цахилгаан, бороо, цас, шуурга г.м/ 

8.13.2.11 Нэвтрүүлэгчийн чадлын өсгөгчүүдийг салгаагүй тохиолдолд фидерийг задлахыг 

хориглоно. 

8.13.2.12 Харанхуй үед цамхагийн байгууламжид ажиллахыг хориглоно. 

8.13.2.13 Цамхагт нэгэн зэрэг авирахыг хориглоно. Эхний хүн ажлын тавцанд бүрэн гарсаны 

дараа дараагийн хүн гарна. 

8.13.2.14 Өндөр үелзлэлийн радио тоног, төхөөрөмжид ажиллахдаа цахилгаан соронзон 

долгионоос хамгаалах хэрэгслүүдийг хэрэглэнэ. 

8.13.2.15 Цамхагт ачааг өргөх, буулгах үед нарядаар томилогдсон багийн ахлагчийн удирдлагад 

ажиллана. 

8.13.2.16 Цамхагт байрлах үүрэн холбооны болон тоон радио релейны антенн тоног төхөөрөмж 

бүхий өндөр давтамжийн радио долгионы орчинд удаан хугацаагаар ажиллахгүй байх 
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шаардлагыг мөрдөнө. 

8.13.2.17 Цамхагт антенны суурь пол нэмэлтээр хийх үед зориулалтын цоологч багаж ашиглан 

аюулгүй ажиллагааны заавар журмын дагуу хийж гүйцэтгэх ба цахилгаан гагнуур ашиглахыг 

хориглоно. 

8.13.2.18 Цамхаг дээр ажиллахдаа ажлын багаж хэрэгслийг зориулалтын цүнхэнд хийж унахаас 

сэргийлэх ба ямар нэг зүйлийг цамхагын өндрөөс шидэхийг хориглоно. 

8.13.3 Зөөврийн шатан дээр ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа 

8.13.3.1 Эрсдэл үүсэхээр нөхцөл бүхий 2 м-ээс дээш өндөрт болон 4,5 м-ээс дээш өндөртэй төрөл 

бүрийн барилгын шат, тавцан дээр ажиллаж буй нөхцөлд хашлага, хаалт хийж, өндрөөс унахаас 

хамгаалах хэрэгслийг заавал хэрэглэж ажиллана. 

8.13.3.2 Зөөврийн болон дүүжин шатан дээр ажиллах, тэдгээрт гарах, буух үед хамгаалалтын бүс, 

дуулга малгайг заавал хэрэглэнэ. 

8.13.3.3 Зөөврийн шатан дээр 2 буюу түүнээс дээш хүн зэрэг ажиллахыг хориглох бөгөөд нэг нь 

өндөрт ажиллаж байгаа тохиолдолд заавал 2 дахь ажилтан газраас тасралтгүй хянаж удирдана. 

8.13.3.4 Багаж хэрэгсэл, жижиг зүйлийг дээш гаргах буюу буулгахад түүнийг хайрцаг, саванд 

хийж олсны дунд үеэр уяж бэхэлнэ. Олсны нэг үзүүрийг дээр байгаа ажилчин, нөгөө үзүүрийг 

доор байгаа ажилчин барьж, ачааг хэлбэлзэхээс хамгаалж чиглүүлж өгнө. 

8.13.3.5 Шатан дээр ажиллахдаа ажлын багаж хэрэгслийг зориулалтын цүнхэнд хийж унахаас 

сэргийлэх ба ямар нэг зүйлийг өндрөөс шидэхийг хориглоно. 

8.13.3.6 Дамжих шат ба гишгүүрийн тавцан болон шатанд ямар нэг эвдрэл илэрвэл ажлаа зогсоож 

багийн ахлагчид мэдэгдэж, аюулыг арилгах арга хэмжээг авахуулна. 

8.13.3.7 Дамжих шат, ажлын тавцангүйгээр өндөрт ажиллахыг хориглоно. 

8.13.3.8 Шат, гишгүүр, тавцанг зөвшөөрөгдсөн даацнаас хэтрүүлэхийг хориглоно. 

8.13.3.9 Өндөрт ажиллах тавцан, өргөх шат болон авирах шат нь хамгаалалтын хашлагатай байх 

ёстой. 

8.13.3.10 Урт шатан дээр ажиллах ба гарах үед уг шат савлаж нахилзахаас урьдчилан сэргийлж, 

уг шатны дунд орчим доороос нь иштэй сэрээ буюу тусгай богино шатаар тулж бэхлэх хэрэгтэй. 

8.13.3.11 Хөл хөдөлгөөнтэй орчинд шатан дээр ажиллахдаа хамгаалалтын орчинг бий болгох, 

аюулгүй байдлын үүднээс заавал нэг хүн шатны их биенээс тулах ёстой. 

8.13.3.12 Шатыг явганаар зөөвөрлөхдөө хоёр ажилтан дамжлах ба шатны хөл хэсгийг ар тийш 

харуулан барина. 

8.13.3.13 Эвхэгддэг шатан дээр ажиллахдаа шатны хоёр талыг төмөр дэгээ болон гинжээр холбож 

бэхэлнэ. 

8.13.3.14 Сунадаг А маягийн шат ашиглаж байгаа үед хамгийн дээд талын гишгүүр дээр зогсож 

ажиллахыг хориглоно. 

8.13.3.15 Согтруулах ундаа уусан, цусны даралт ихэссэн, нойрсуулах болон тайвшруулах эм 

уусан, сэтгэл санааны хувьд тогтворгүй, тайван биш үедээ шатан дээр ажиллахыг хориглоно. 

8.14 Зай тэжээлийн төхөөрөмжид ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа 

8.14.1 Зай тэжээлийн төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаанд тавигдах ерөнхий 

шаардлага 
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8.14.1.1 Цахилгаан тоног төхөөрөмж дээр аюулгүй ажиллах арга барилд суралцаж, ажил, 

үүргийнхээ дагуу аюулгүй ажиллагааны шалгалт өгч, тэнцсэн, аюулгүй ажиллагааны 3-аас дээш 

зэрэгтэй хүн ажиллана. 

8.14.1.2 Ажилтан нь гүйдлийн нөлөөнд өртсөн осолдогчийг хүчдэлээс чөлөөлөх, түүнд анхны 

тусламж үзүүлэх арга барил эзэмшисэн байх ёстой. 

8.14.1.3 Зай тэжээлийн тоног төхөөрөмжид нарядаар ажил гүйцэтгэх бөгөөд аюулгүй 

ажиллагааны зааварчилга авсны дараа ажиллана. 

8.14.1.4 Ажлын болон хамгаалах хэрэгслийг бүрэн өмсөж ажиллана. 

8.14.1.5 Цахилгаан багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж дээр ажиллахын өмнө түүний бүтэц, 

ажиллагааны зарчим, схемтэй танилцана. 

8.14.1.6 Цахилгаан байгууламжийн бүтэц, хийц, хөдөлгөөни хэсэг, удирдлага, дохиололлын 

систем, бүрдэл хэсэг (ажлын байр, гарц, шат, хашлага, хамгаалах хэрэгсэл) нь аюцлгүй 

ажиллагааны шаардлагыг ханасан байх шаардлагатай. 

8.14.1.7 Ажил эхлэхийн өмнө зай тэжээлийн төхөөрөмжүүдийг заавал газардуулна. 

8.14.1.8 Цахилгаан тэжээлийн хуваарилах хайрцаг нь бүрэн бүтэн, санамсаргүй байдлаар залгаж, 

салгахыг хязгаарласан байна. 

8.14.1.9 Цахилгаан тэжээлийн хуваарилах хайрцагт хаягжуулалт, холболтын зураглалыг бүрэн 

хийсэн байна. 

8.14.1.10 Ажил эхлэхийн өмнө тэжээлийн эх үүсвэрийг бүрэн салгагдсаныг магадлан шалгаж, 

залгуур, пускатель дээр “Хүн ажиллаж байна, залгаж болохгүй”, “Анхаар! Залгаж болохгүй” зэрэг 

анхааруулах тэмдэглэгээг байрлуулна. 

8.14.1.11 1000В хүртэл хүчдлийн цахилгаан байгууламжийн хувиарлах байгууламжийн 

цуглуулгын шин, щит, цуглуулгын самбар дээр ажил гүйцэтгэхээс шинээс хүчдлийг нь тасалж 

газардуулга тавих ёстой. 

8.14.1.12 Хүчдэлгүй болсныг зориулалтын туршигдсан хүчдэл заагчаар шалгах ба түүнийг 

хэрэглэхийн өмнө хамгийн ойр байгаа мэдээжийн хүчдэлтэй тоног төхөөрөмжийн гүйдэл 

дамжуулах хэсэгт ойртуулах буюу хүргэх замаар эсвэл тусгай багажийн тусламжаар ажиллагаатай 

байгаа эсэхийг шалгана. 

8.14.1.13 Хүчдэлгүй болсоныг шалгахдаа хүчдэл заагчийг ашиглалтын зааврын дагуу 

ажиллуулах ёстой. 

8.14.1.14 Цахилгааны шугам хүчдэлгүй болсоныг хамгийн доод талын утаснаас эхэлж дээш нь 

ижил түвшинд татагдсан утасны хүчдлийг хамгийн ойр утаснаас эхлэн дараалуулан шалгана. 

8.14.1.15 Хүний биед 36В-оос дээш хүчдэл, 0.01 А-с дээш цахилгаан гүйдэл аюултай гэдгийг 

байнга анхаарч ажиллана. 

8.14.1.16 Төхөөрөмжийн өрөөний гэрэлтүүлэг нь хөдөлмөрийн нөхцлийн шаардлагыг хангасан 

байна. 

8.14.1.17 Тэжээл тасарсан үед аваарын болон тусгай зориулалтын нэмэлт гэрэлтүүлэг зайлшгүй 

хэрэглэнэ. 

8.14.1.18 Ажлын багаж хэрэгсэл нь бүрэн бүтэн, технологийн шаардлагыг хангасан байна. 

Анхаарал алдаж, цочирдох зэргээр гүйдэл дамжуулах хэсэгт хүрч гүйдэл, хүчдэлд нэрвэгдэхээс 

сэргийлж ажиллана. 
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8.14.1.19 Өвчилсөн, сэтгэл санаагаар унасан, ядарсан үед зай тэжээлийн төхөөрөмж дээр 

ажиллахыг хориглоно. Хөлөрсөн, норсон үедээ ажиллахыг хориглоно. 

8.14.1.20 Зай тэжээлийн төхөөрөмжийн ажиллах хэсэгт заавал резинэн дэвсгэр дэвссэн байна. 

8.14.2 Цахилгааны нөөц тэжээлийн үүсгүүр (мотор) -ийн аюулгүй ажиллагаа 

8.14.2.1 Аюулгүй ажиллагааны болон зай тэжээлийн ерөнхий шаардлагыг мөрдөн ажиллана 

8.14.2.2 Төвлөрсөн эрчим хүч тасраагүй тохиолдолд моторыг ажиллуулахыг хориглоно. 

8.14.2.3 Суурин моторыг зориулалтын байранд суурилуулж, янданг салхины урсгалын дагуу 

байрлуулан аюулгүй байдлыг хангана. 

8.14.2.4 Салхивчгүй, битүү байранд мотор ажиллуулахыг хориглоно. 

8.14.2.5 Моторын ойр орчинд шатамхай бодис, материал хадгалах, ил задгай гал гаргах, тамхи 

татахыг хориглоно. 

8.14.2.6 Моторын эргэлдэх эд анги нь тусгай хамгаалалтаар хамгаалагдсан байна. 

8.14.2.7 Моторын гадаргуу болон түүний орчинд асгарсан, дуссан тос, шатахууныг байнга 

цэвэрлэсэн байна. Цэвэрлэгээнд хэрэглэсэн материалыг моторын ойр орчинд хадгалахыг 

хориглоно. 

8.14.2.8 Галын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс нөөц түлш, тосыг зориулалтын байранд хадгална. 

8.14.2.9 Моторын байр нь хамгаалалтын бүрхүүл бүхий гэрэлтүүлгээр тоноглогдсон байна. 

8.14.2.10 Мотор ажиллаж байх үед цэвэрлэгээ, үзлэг үйлчилгээ хийх, хаалт хамгаалалтыг 

нээхийг хатуу хориглоно. 

8.14.2.11 Ажиллагааны үед гэмтэл гарсан тохиолдолд моторыг зогсоож гэмтлийг арилгах арга 

хэмжээ авна. 

8.14.2.12 Моторын байранд хортой болон нүүрсхүчлийн хийн агууламж өндөр тул агаар 

сэлгэгчгүй удаан хугацаагаар ажиллахыг хориглоно. 

8.14.2.13 Моторын байранд “Тамхи татаж болохгүй”, “Галын аюултай”, Угаарын хий! 

Болгоомжил”, Ил гал гаргаж болохгүй” гэх мэт анхааруулах, сануулах, тэмдэг, тэмдэглэгээнүүдийг 

байрлуулна. 

8.14.2.14 Хэт хөрсөн моторыг шууд асаахыг хориглоно. 

8.14.3 Мотортой ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа 

8.14.3.1 Дизель, мотортой ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлагыг мөрдөж 

ажиллана. 

8.14.3.2 Автомат удирдлагатай моторын үзлэг, үйлчилгээ, засварын ажил гүйцэтгэх үед: 

Удирдлагын самбарт байгаа түлхүүрийг “АСААХ-ON” байрлалаас “УНТРААХ-OFF” байрлалд 

шилжүүлж гэнэт залгагдахаас сэргийлж ерөнхий щитэн дээр түр салгалт хийж, “Хүн ажиллаж 

байна!”, “Залгаж болохгүй!” зэрэг анхааруулах тэмдэглээг байрлуулна. 

8.14.3.3 Моторт үзлэг засвар хийхдээ хальтирах, цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэхээс сэргийлж резин 

дэвсгэр дэвсэнэ. 

8.14.3.4 Хөрөөгүй байгаа халуун радиаторын тагийг онгойлгох, утааны янданд хамгаалалтгүй 

хүрэхийг хориглоно. 

8.14.3.5 Антифриз, тосол зэрэг нь хортой тул ашиглахдаа анхаарал болгоомжтой байж, хамгаалах 

хэрэгслийг хэрэглэнэ. 
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8.14.3.6 Форсункт тохируулга хийх үед тоосорсон түлш нь амьсгалын зам болон арьсанд нэвчиж 

хордлого өгөх тул хамгаалалтын хэрэгсэл, хошуувч зүүнэ. 

8.14.3.7 Механик ажиллагаатай агрегатын хүчдэл тогтворжсон, бусад үзүүлэлтүүд нь хэвийн 

хэмжээнд болсон үед ачааг холбоно. Агрегатыг ачаанаас салган 3-5 минут сул ажиллуулсаны 

дараа зогсооно. 

8.14.4 Зөөврийн мотортой ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа 

8.14.4.1 Цахилгаан тасарсан үед моторыг гадагш зөөж тэгш гадаргуу дээр байрлуулна. 

8.14.4.2 Салхин хөргөлттэй моторыг байшин дотор ажиллуулахыг хориглоно. 

8.14.4.3 Бензин нэмэхдээ моторыг унтраасан байна. Бензинийг банкинд хийхдээ гадуур нь 

асгах, халихаас сэргийлж ажиллана. Асгарсан тохиолдолд бензинийг арчиж, арчсан материалыг 

уут саванд хийж хаях шаардлагатай. 

8.14.4.4 Мотор асаахын өмнө тосны савны тагийг авч түвшинг шалгана. Шаардлагатай бол 

тосыг нэмнэ. 

8.14.4.5 Түлшний савны тагийг авч, бензиний түвшинг шалгана. Дундуур бол шүүлтүүрийн 

ирмэг хүртэл нэмнэ. 

8.14.4.6 Моторыг ажиллуулахын өмнө зөөврийн газардуулга хийнэ. 

8.14.4.7 Моторыг ажиллуулсны дараа хянах самбарын заалтыг үндэслэн, ажиллагаа 

тогтворжсон үед ачааг холбоно. 

8.14.4.8 Моторыг унтраахаас өмнө ачааг салган 3-5 минут сул ажиллуулсаны дараа 

хөдөлгүүрийг унтрааж түлшний цоргийг хаана. 

8.14.4.9 Бороо, цас орсон, чийгтэй орчинд мотор ажиллуулахыг хориглоно. 

8.14.4.10 Зөөврийн мотор, нөөц түлшийг оффисийн болон төхөөрөмжийн өрөөнд хамт 

байрлуулахыг хориглоно. 

8.14.5 Аккумляторт үзлэг, үйлчилгээ хийх үеийн аюулгүй ажиллагаа 

8.14.5.1 Аккумляторын өрөөнд тамхи татах, ил гал гаргах, оч гаргаж болохуйц багаж, тоноглол, 

цахилгаан халаагуур хэрэглэхийг хориглоно. 

8.14.5.2 Аккумляторт үйлчилгээ хийхийн өмнө богино холболт байгаа эсэх, шингэн асгарч байгаа 

эсэхийг сайтар шалгана. 

8.14.5.3 Үзлэг үйлчилгээ хийхдээ цаг, бугуйвч гэх мэт гүйдэл дамжуулах хэрэгсэл зүүхийг 

хориглоно. 

8.14.5.4 Холболтын кабелиудад болон групп аккумляторын банкууд халж байгаа эсэхэд нэг 

бүрчлэн шалгалт хийнэ. 

8.14.6 Хөргөлт агааржуулалтын төхөөрөмжид ажиллах аюулгүй ажиллагаа 

Хөргөлт, агааржуулалтын төхөөрөмжид тавигдах MNS EN 13313:2017 стандартыг мөрдөж 

ажиллана. 

8.14.6.1 Төхөөрөмжид хөргөх шингэнийг юүлэх, цэнэглэхдээ технологийн горимыг чанд сахиж, 

аюулгүй байдлын ерөнхий шаардлагыг мөрдөнө. 

8.14.6.2 Үзлэг хийхийн өмнө цахилгааныг салгаж, анхааруулах тэмдэг, тэмдэглэгээг 

байршуулна. 

8.14.6.3 Хүчдэл бүрэн таслагдсан эсэхийг шалгасны дараа ажлаа эхэлнэ. 



Монгол улсын стандарт MNS 5596:2020                                                                   Төсөл 

26 

 

8.14.6.4 Төхөөрөмжийн хий дамжих хоолойнуудын хамгаалалтын зөөлөвчийг гэмтэхээс 

урьдчилан сэргийлнэ. 

8.14.6.5 Үзлэг, үйлчилгээний явцад дараах зүйлсийг хориглоно. Үүнд: 

- Шүүлтүүрийг цельсийн +50 С-ээс их халуун усанд угаахыг, 

- Шүүлтүүрийг галын ойролцоо тавихыг, 

- Шүүлтүүрийг удаан хугацаанд цэвэрлүүлэхгүйгээр ажиллуулахыг, 

- Шүүлтүүрийг нарны шууд гэрэлд тавихыг, 

- Хөргөлт, агааржуулалтын төхөөрөмжийг ажиллагаатай үед нь нээх, үзлэг хийхийг, 

Зай тэжээл хөргөлт агааржуулалт, аккумлятор, дизель байрладаг ажлын байр 2-р хүснэгтэд 

заасан шаардлагыг хангасан байна. 

Хүснэгт 2. 

№ Хөдөлмөрийн хүчин зүйл 

Зай тэжээл хөргөлт 

агааржуулалтын тоног 

төхөөрөмж бүхий 

ажлын байр 

Дизелийн 

ажлын байр 

Аккумляторы

н батерейн 

ажлын байр 

Хэмжи

х нэгж 

Зөвшөөрөх 

хэмжээ 

Зөвшөөрөх 

хэмжээ 

Зөвшөөрөх 

хэмжээ 

1 Температур 
халуун 

С° 
(+22° +24° ) (+22° +24° ) (+22° +24° ) 

хүйтэн (+12° +17° ) (-10° +17° ) (+6° +25° ) 

2 Харьцангуй чийглэг % 40% 60% 40% 60% 40% 60% 

3 Гэрэлтүүлэг люкс 300 500 300 - 500 300 – 500 

4  Шуугиан дБ 50 60 50 - 60 50 – 60 

5 Агаарын урсгалын хурд 
м/ 

сек 
0,2 0,2 0,2 

6 
Ханаас тоног 

төхөөрөмж хүртэлх зай 
см 75 75 75 

7 Ажлын өрөөний чийглэг % 40-60 40-60 40-60 

 

9 Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа 

“Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа” MNS EN 13313:2017 стандартыг хангасан байна.  

9.1 Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага 

9.1.1 Цахилгаан хэлхээнд ажиллахдаа хувийн хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэнэ. 

9.1.2 Ил задгай, чийглэг орчинд ашиглах залгуур, унтраалга, цахилгаан хэрэгслүүд нь 

хамгаалалттай байх ёстой. 

9.1.3 Унтраалгыг товчлуур дарж унтраасан хэдий ч цахилгаан хүчдэл хэвээр оршиж байдаг тул 

үзлэг шалгалт, цэвэрлэгээ, засвар үйлчилгээ гүйцэтгэхийн өмнө тоног төхөөрөмж, цахилгаан 

хэрэгсэл, уртасгагч залгуурыг цахилгааны эх үүсвэрээс бүрэн салгана. 

9.1.4 Цахилгааны 2 фазад зэрэг хүрэхийг хориглоно6 

9.1.5 Агаарын температур, чийг ихсэхэд хүний биеийн эсэргүүцэл багасч, организмын цахилгаан 

гүйдэл эсэргүүцэх чадвар буурдаг, агаарын даралт буурвал цахилгааны аюул ихэснэ гэдгийг 

анхаарч ажиллана. 
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9.1.6 Ядарсан, өвчилсөн үед цахилгаан гүйдэлд мэдрэмтгий, өртөмтгий болдог. Ийм үед 

цахилгаан багаж хэрэгсэлтэй ажиллахыг хориглоно. 

9.1.7 Цахилгаан дамжуулах утсыг аюулгүй ажиллагааны дагуу монтажилсан байна. 

9.1.8 Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам тасарч газар унасныг мэдвэл 10 м-ээс дотогш 

ойртохгүй байх, зохих байгууллага, хүмүүст мэдээлэнэ. 

9.1.9 Тэсрэмтгий бодис агуулдаг байр, савны орчимд цахилгаан нум үүсэх буюу цахилгаан утсыг 

хөвж тавихийг хориглоно. 

9.1.10 Шатамхай хий, хүчилтөрөгчөөр баялаг агаартай орчинд оч үсэрч мэдэх цахилгаан 

хэрэгслийг бүү хэрэглэ. Шатамхай хийн орчинд зөвхөн оч үсэргэдэггүй цохилтот багаж хэрэглэнэ. 

9.1.11 Розетка, вилка, унтраагуурын гадна талын хаалт хамгаалалт нь бүрэн бүтэн байна. 

9.2 Цахилгаанаар ажилладаг багаж хэрэгсэлтэй ажиллах үеийн аюулгүй ажиллагаа 

9.2.1 Аливаа цахилгаан хэрэгсэлтэй харьцахын өмнө заавар, гарын авлагатай заавал уншиж 

танилцана.  

9.2.2 Зааврыг ойлгоогүй бол мэргэжлийн хүнээс туслалцаа авна. Таамгаар ажиллахыг 

хориглоно. 

9.2.3 Сэрээний шонд тохирох залгуур ашиглана. 

9.2.4 Сэрээний шонгийн тоо хэлбэр зөрөх нөхцөлд зохих давхар залгагч (адаптер) ашиглана. 

9.2.5 Залгуурт тааруулах зорилгоор сэрээний шонгуудыг салгах, нугалах, тахийлгахыг 

хориглоно. 

9.2.6 Цахилгаан багаж, машиныг өөрөө задалж ямар нэг засвар хийхийг хориглоно. 

9.2.7 Цахилгаан багажыг ажиллаж байх үед утаснаас барих ба багажны эргэлдэх хэсэгт хүрч 

болохгүй. 

9.2.8 Цахилгаан төхөөрөмжийг бүрэн зогссоны дараа үйлчилгээ хийнэ. 

9.2.9 Цахилгаан машин, багажийг цахилгаан сүлжээнд залгаатай нь болон хараа хяналтгүй 

орхихыг хориглоно. 

9.2.10 Эд зүйлд болон хананд налуулан тавьсан шатан дээр цахилгаан багажаар ажиллахыг 

хориглоно. 

9.2.11 Цахилгаан багажаар ажиллах үедээ хамгаалалтын нүдний шил зүүсэн байна. 

9.2.12 Багаж ажиллаж байх үед цахилгааны утсыг нугалах, мушгих, дээр нь хүнд зүйл тавихыг 

хатуу хориглоно. 

9.2.13 Цахилгаан багажны гадна талын хаалт хамгаалалт бүрэн байх ёстой. Багажны эргэлддэг 

хөдөлдөг хэсэгт хүрч гэмтэхээс сэргийлнэ. 

9.2.14 Цахилгаан багажтай ажиллаж байх үедээ цахилгаан гүйдэлд нэрвэгдэхээс сэргийлэхийн 

тулд 

- Цахилгаан багажийг нэг ажлын байрнаас нөгөөд зөөж шилжүүлэхдээ хүчдэлээс салгасан 

байна. 

- Цахилгаан багаж, тоног төхөөрөмжийг газардуулсан байна. 

- Цахилгаан багаж хэрэгслийн гүйдэл дамжуулах хэсэг нь тусгаарлагдсан, тохиолдлоор 

тэдгээрт шүргэх, хүрэх боломжгүйгээр хамгаалагдсан байна. 
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- Цахилгаан хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг эх үүсвэрээс салгахдаа утаснаас зуурч татаж 

болохгүй, харин сэрээний бариулаар барьж татахыг анхаар. Утаснаас зуурч татсанаар, 

утас болон сэрээ, залгуурыг гэмтээх төдийгүй хүчдэлд цохиулах, гал түймэр гарах үндэс 

болдог. 

- Гүйдэл дамжуулагч нь давхар тусгаарлагчтай байна. Багаж нь өөрөө залгагдаж, салгагдах 

нөхцөлгүй байна. 

- Багажны тэжээлийн утас ба кабелийг халуун, нойтон ба тостой гадаргуу болон биеттэй 

шууд шүргэлцэн хүргэхгүй байна. 

- Багажны тэжээлийн кабель нь шалбарсан, хамгаалалтгүй ил гарсан байх ёсгүй. 

- Ажил гүйцэтгэж дууссаны дараа ажлын байрыг эмхэлж цэгцлэн, багаж хэрэгслийг 

зориулалтын тавиур дээр тавих хэрэгтэй. 

9.2.15 Цаг агаарын аюултай нөхцөлд задгай талбайд ажиллахыг хориглоно. /аянга, цахилгаан, 

бороо, цас, салхи, шуурга г.м/. 

9.2.16 Тэсэрч дэлбэрэх аюултай ажлын байранд цахилгааны багажтай ажиллахыг хориглоно. 

9.3 Уртасгагч залгуурын аюулгүй ажиллагаа 

9.3.1 Уртасгагчийг салгахдаа кабелиас нь татахыг хориглоно. 

9.3.2 Уртасгагч кабелиар цахилгааны байнгын буюу суурин утсыг орлуулж болохгүй. 

9.3.3 Байшингийн хана туурганд хадаж тогтоож болохгүй. 

9.3.4 Уртасгахын тулд зориулалтын болон зориулалтын бус кабель холбохыг хориглоно. 

Залгасан уртасгагч болон хэт урт уртасгагч нь хүчдэлийн хэмжээг бууруулдаг бөгөөд ингэснээр 

багаж, төхөөрөмж тэр дундаа моторыг гэмтээнэ. 

9.3.5 Уян кабель болон цахилгааны утсыг шалбарах, гэмтэхээс хамгаалах, доторх утаснуудыг 

тусгаарладаг бүрээс нь зүсэгдсэн, урагдсан, цуурсан эсэхийг байнга шалгана. 

9.3.6 Цахилгааны утас, кабель нь бүдэрч унах аюул үүсгэж болно. Иймд цахилгааны утсыг 

үүдний өрөө, хана, цонх, тааз, шалан дээгүүр хөндлөн татаж болохгүй. 

9.3.7 Мэргэжлийн болон зөвшөөрөлтэй хүн уртасгагч утсыг засах, кабелийг солино. 

10. Мэдээлэл, холбооны сүлжээний ажилтны аюулгүй ажиллагааны зэрэглэл 

10.1 Ажилтны аюулгүй ажиллагааны зэрэглэл  

10.1.1 Тухайн ажлын байранд ажилтан ямар ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаагаас хамааран аюулгүй 

ажиллагааны 1-4 зэрэглэлд ангилна. 

10.1.2 Бүх шатны жижүүр, харуул, сахиул, үйлчлэгч, бичиг хэрэг зэрэг ажилтан нь аюулгүй 

ажиллагааны 1-р зэрэглэлд хамаарна. 

10.1.3 Галч, жолооч, нярав, нягтлан бодогч, залгагч, оператор, касс, байцаагч, тогооч зэрэг 

ажилтан нь аюулгүй ажиллагааны 2-р зэрэглэлд хамаарна. 

10.1.4 Сүлжээний байгууламжинд ажилладаг бүх шатны техникч, засварчид, цахилгаан 

тэжээлийн монтёр, дизельчин, цахилгаанчин, аккумляторчин, бүх төрлийн агаарын шугамын 

монтёр, кабельчин зэрэг ажилтан нь аюулгүй ажиллагааны 3-р зэрэглэлд хамаарна. 

10.1.5 Бүх төрлийн инженерүүд, нарядаар ажил хуваарилах эрх бүхий ээлжийн ажилтан, цех, 

тасаг, хэлтсийн ахлагч зэрэг ажилтан нь аюулгүй ажиллагааны 4-р зэрэглэлд хамаарна. 

10.1.6 Мэдээлэл холбооны сүлжээнд ажиллах ажилтны аюулгүй ажиллагааны зэрэглэл нь 3 ба 4–
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р зэрэглэлд хамаарна. 

10.1.7 MNS  5596:2006 стандартад заасны дагуу ажилтан нь аюулгүй ажиллагааны  4 зэрэглэлтэй 

байна.   

10.2 Аюулгүй ажиллагааны 4-р зэрэглэлийн ажилтанд тавих ерөнхий шаардлага 

Мэдээлэл, холбооны сүлжээний байгууламжиийн аюулгүй ажиллагааны 4-р зэрэглэлд хамаарах 

мэргэжлийн инженер, техникийн ажилтнууд нь дараах ажлуудыг өөрийн биеэр хариуцан 

гүйцэтгүүлэх мэдлэг, чадвар, дадалтай байна. Үүнд: 

1) Шинээр байгуулж байгаа болон засвар үйлчилгээ хийж байгаа мэдээлэл, холбооны 

сүлжээ нь бусад инженерийн байгууламжийг /дулаан, цахилгааны байгууламж, хотын 

дотор гудамж, тохижуулсан зам талбай / хөндлөн гарах; 

2) Радио телевизийн сүлжээ, суурин, үүрэн телефон холбооны сүлжээ, өндөр хурдны 

мэдээллийн сүлжээнүүдийн цамхаг байгуулах, түүний хэмжилт тохиргоо хийх; 

3) Хот суурин газарт барилга байгууламжийн гадна, дотор холбооны угсралтын ажлыг 

гүйцэтгэх; 

4) Ашиглалт үйлчилгээний явцад үйл ажиллагааг түр зогсоож засвар үйлчилгээ хийх, 

шинээр ашиглалтанд оруулахаар хэмжилт тохируулга хийх; 

10.3 Аюулгүй ажиллагааны 4-р зэрэглэл, ажилтны мэдвэл зохих ур чадвар 

Мэдээлэл харилцаа холбооны сүлжээнд аюулгүй ажиллагааны 3-аас 4-р түвшний шаардлагыг 

хангасан инженер техникийн ажилтнуудыг ажиллуулна.  

10.3.1 Мэдээлэл, холбоо, цахилгаан техникийн онолын үндэс, тухайн нэгжид ашиглагдаж буй (уг 

албан тушаалтны хариуцлаганд байгаа) тоног төхөөрөмж, механизмын схем ажиллагаа зарчмыг 

мэдэж ажиллах аюулгүй ажиллагааны дүрмийг мөрдөн сургалт явуулах чадвартай байна. 

10.3.2 Тоног төхөөрөмжинд ажиллах үед заавал хэрэглэх хамгаалах хэрэгсэл, багажийг ашиглах, 

турших бүрэн ажиллагааг нь шалгах технологийг мэддэг чаддаг байна. 

10.3.3 Аюулгүй ажиллагаа, тухайн ажлын байранд үүсч болзошгүй аюулаас сэргийлэх арга 

хэмжээг урьдчилан зохион байгуулж холбогдох арга хэмжээг авч, хэрэгжүүлж хяналт тавьж 

чаддаг байна. 

10.3.4 Аюулгүй ажиллагааны сургалтыг явуулах холбогдох гарын авлага бэлтгэн ашиглуулах, 

хяналт тавин санал оруулах чадвартай байна. 

10.3.5 Осол хурц хордлогод өртөгсдөд анхны тусламж үзүүлэх чадвартай байна.  

10.4 Аюулгүй ажиллагааны 3-р зэрэглэлд багтах ажилтны мэдвэл зохих ур чадвар 

Аюулгүй ажиллагааны 3-р зэрэглэлд багтах ажилтан нь 4-р зэрэглэлийн ажлын байрны ажилтны 

мэдвэл зохих зүйлд дурьдсан асуудлыг зөвхөн өөрийн хариуцсан ажлын хүрээнд биечлэн 

хэрэгжүүлж, осолд өртөгсдөд эмнэлгийн анхан шатны тусламжийг үзүүлж, дэргэдэх нөхөртөө 

аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу туслах эм бэлдмэлийг зааврын дагуу хэрэглэх чадвартай 

байна. 

11. Мэдээлэл, холбооны байгууламжид тавигдах аюулгүй ажиллагааны тэмдэг, 

тэмдэглэгээ 

Мэдээлэл холбооны байгууламжинд ажиллах үед аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс ажил олгогч 

нь ажлын байрандаа аюулгүй ажиллагааны тэмдэг, тэмдэглэгээг байрлуулна. 

Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг, тэмдэглэгээ нь тухайн орчинд үүсч болзошгүй аюулаас урьдчилан 
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сэргийлж, аюулгүй ажиллагааны тодорхой үйлдэл гүйцэтгэхийг зааж, зөвшөөрөх шаардлагатай 

мэдээлэл өгөхөд зориулагдана.                                  

11.1 Аюулгүй ажиллагааны тэмдгийн төрлүүд ба зориулалт 

11.1.1 Мэдээлэл, холбооны сүлжээнд ажиллах үед аюул ослыг илэрхийлэх, анхааруулах, 

сануулах аюул ослыг арилгах арга хэмжээ авахад туслах багаж хэрэгсэлийн байршлыг заах зэрэг 

зорилгоор тэмдэг, тэмдэглэгээг ашиглана. Үүнд: 

- Хориглох тэмдэг 

- Анхааруулах тэмдэг 

- Сануулах тэмдэг 

- Заах тэмдэг 

11.1.2 Хориглох тэмдэг нь тухайн үйлдлийг хийх, гүйцэтгэх нь хориотойг илэрхийлнэ. 

11.1.3 Анхааруулах тэмдэг нь үүсч болзошгүй аюулын талаар ажиллагсдад анхааруулахад 

зориулагдана.  

11.1.4 Сануулах тэмдэг нь аюулгүй ажиллагааны дүрмийн тодорхой шаардлагыг заавал 

биелүүлэхийг сануулах, мэдээлэхэд зориулагдана. 

11.1.5 Заах тэмдгүүд нь төрөл бүрийн объект, төхөөрөмж болон эмнэлгийн тусламж үзүүлэх цэг, 

цайны газар, галын пост, гал унтраагуур, гал гарсан тухай мэдээлэх байр, аваарын гарц, цугларах 

байрын чиглэл, байрлалыг заахад зориулагдана.  

11.2 Аюулгүй ажиллагааны тэмдэгийн өнгө ба хийц 

11.2.1 Хориглох тэмдэг нь цагаан өнгөөр эмжигдсэн улаан цагираг доторхи цагаан дэвсгэр дээр 

дүрслэлийг хар өнгөөр ташуу улаан шугам /45°-ын зүүн дээд талаас баруун доод тал руу/-аар 

хөндлөн татах байдлаар хийгдэнэ.  

11.2.2 Анхааруулах тэмдэг нь адил талт, шар өнгийн, орой нь дээшээ харсан өнцгийг нь дугуйлсан 

гурвалжин байна. Гурвалжин доторх дүрслэлийг хар өнгөөр гүйцэтгэнэ.  

11.2.3 Сануулах тэмдгийн дүрслэл ба бичиглэл нь хөх өгнөтэй байна. 

11.2.4 Заах тэмдгүүд нь эргэн тойрондоо цагаан эмжээртэй, ногоон өнгийн тэгш өнцөгт ба өргөн 

нь түүний бага талын уртын 0.02-той тэнцүү байх бөгөөд түүний доторх дөрвөлжин хэлбэртэй 

цагаан өнгөөр хийх ба дэвсгэр доторх тэмдэглэсэн дүрслэл буюу тайлбар бичиглэлийг хараар 

бичнэ. 

11.2.5 Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг, тэмдэглэгээний өнгийг MNS 4543-98 “Аюулгүй ажиллагааны 

тэмдэг ба дохионы өнгө” стандартад заасны дагуу мэдээлэл, холбооны сүлжээний байгууламжийн 

ажлын байрны онцлогт тохируулан хэрэглэнэ. 

11.2.6 Тэмдгүүдийн дэвсгэр дүрслэл ба зарим жишээг зураг 2-д үзүүлэв. 
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Зураг 2. Аюулгүй ажиллагааны 

тэмдгүүдийн дэвсгэр дүрслэл ба зарим 

жишээ 

 

 

 

11.3 Аюулгүй ажиллагааны тэмдгийг байрлуулах 

Аюулгүй ажиллагааны тэмдгийг ажлын байранд дараахь шаардлагуудыг хангахаар байрлуулна. 

Үүнд:   

 

- Ажлын байр руу нэвтрэн ороход шууд харагдахаар газарт, анхаарал татахуйцаар, 

- Тод харагдах өнгө будгаар тэмдгийг хийж, хангалттай гэрэлтэхүйцээр, 

- Тэмдэг нь тодорхой байхаар, 

- Бат бэх тогтоогдсон байх, цэвэрхэн буюу бохирлогдон бүдэгрээгүй байх, 

- Тэмдэг нь хөдөлгөөнгүй суурин бэхлэгдсэн байх буюу хөдөлгөөнт, зөөврийн байж 

болохгүй, 

- Хэвтээ тэнхлэгт саадгүй харагдахаар, аль болох ажилтанд ойр харагдахуйц, 

- Хөдөлгөөнт обьект, тухайлбал хаалга, цонх зэрэг дээр байрлуулж болохгүй, 

- Нэг дор олон тэмдэг зэрэгцүүлэн байрлуулахгүй байх,  

Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг ба түүнийг харагч хоёрын хоорондох зайнаас хамааран тэмдгийн 

хэмжээг Хүснэгт 3-д үзүүлснээр хийнэ. 

Хүснэгт 3 

№ 
Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг, түүнийг 

харагч хоёрын хоорондын зай, м 
6 м 6-10 м 10-20 м 20-40 м 40-50 м 

1 
Хориглох /гадна талын тойргийн 

диаметр, мм-ээр/ 
140 180 280 360 560 

2 Анхааруулах /гурвалжны тал, мм-ээр/ 160 200 320 400 650 

3 
Сануулах /гадна талын тойргийн 

диаметр, мм-ээр/ 
140 180 280 360 560 

4 Заах /тэгш өнцөгтийн талууд, мм-ээр/ 150 190 300 380 600 

5 Үндсэн хүрээний өргөн, мм 3.5 4.5 7 9 14 

6 Тодруулах хүрээний өргөн, мм 1.17 1.5 2.34 3 4.6 

7 Нэмэлт хүснэгтүүдийн хэмжээ, мм 

140х50 

150х60 

160х60 

180х70 

190х70 

200х80 

280х100 

300х110 

320х110 

360х120 

380х130 

400х140 

560х170 

600х200 

650х220 
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12. Ном зүй 

1. Хөдөлмөрийн тухай Монгол улсын хууль, 1999 он; 

2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай Моннгол улсын хууль 2008 он; 

3. Основы техники безопасности в электрических установках П.А.Долин; 

4. Холбооны техникийн ашиглалт Үйлчилгээний аюулгүй ажиллагааны арга техникийн дүрэм 

(эмхэтгэл), 2005 он; 

 

 

 

ТӨГСӨВ. 

 

ХАВСРАЛТ 1. 

 

Норматив ишлэл 

 

1) ITU-T X-1051, Харилцаа холбооны аюулгүй байдлын удирдлагын системийн шаардлагууд 

– ISMS-T; 

2) ITU-T L-33, Харилцаа холбооны барилгад дахь гал унтраах төхөөрөмжийн тогтмол хяналт, 

ITU-T L-44, гадаад суурилуулалтаар тоноглогдсон тоног төхөөрөмжийн цахилгаан хангамж; 

3) MNS  4990-2000, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин эрүүл 

ахуйн шаардлага; 

4) MNS 4969-2000, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуйн сургалтын зохион 

байгуулалт, үндсэн дүрэм; 

5) MNS 4930-2000, Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа MNS 4996-2000, 

Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн норм, хэмжих аргад тавигдах ерөнхий шаардлага; 

6) MNS 4992-2000, Химийн хорт бодисын ангилал ба аюулгүй ажиллагааны ерөнхий 

шаардлага; 

7) MNS 4996:2000 “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуй ажлын байрны 

гэрэлтүүлгийн норм, хэмжих аргад тавигдах ерөнхий шаардлага” 

8) MNS 4968:2000 “Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тавих ерөнхий шаардлага” 

9) MNS 4970:2000 “Өргөх зөөх ачааны массын дээд хэмжээ” 

10) MNS 4967:2000 “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа нэр томъёоны тодорхойлолт” 

11) MNS 5002:2000 “Шуугианы норм, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий шаардлага” 

12) MNS 5080-2001, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. 

13) MNS 5027:2001 “Дэлгэц бүхий тоног төхөөрөмжтэй ажиллах эрүүл ахуй, эргономикийн 

шаардлага” 

14) MNS 5120:2002 “Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа” 

http://edc.energy.gov.mn/uploads/users/16/files/%D0%AD%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D1%85%D2%AF%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%20%D1%82%D3%A9%D1%81%D3%A9%D0%BB%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%80%D1%83%D1%83%D0%BB%D0%B0x%2C%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BB%20%D1%85%D0%B8%D0%B9%D1%85%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%82%20%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B6%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%82/308.pdf
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