
フォークリフトの安全衛生

Энэхүү дүрс бичлэгийн материалыг өргөгч машин ашигладаг ажлын байранд ажилладаг 
хүмүүст аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндсийг сургах зорилгоор бүтээсэн болно.

ま ん が で わ か る Япон хэл
モンゴル語

Зурагт номоор ойлгох
Ачаа өргөгч машины аюулгүй байдал, эрүүл ахуй



Лавлагаа: Эрүүл мэнд, Хөдөлмөр, Халамжийн яам "Ажилчдын 
нас барсан, гэмтсэн тухай тайлан" -аас харахад үхсэн ба гэмтсэн 

гамшигт нөхцөл байдал Н31/R1 (2020 он 5 сар)

1 Мөргөлдөх  (мөргөсөнийг оруулаад) 816 хүн

2 Хавчуулагдах орооцолдох 769 хүн

3 Өндрөөс нисэх - Юмнаас унах 424 хүн

4 Өндрөөс ойчих 107 хүн

5 Өнхөрч унах 102 хүн

Хөдөлмөрийн ослын улмаас 
хохирсон хүний   тоо

Өнөөдөр сэрээт өргөгчийн 
ажлын аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн талаар 
сурцгаая!

"Мөргөлдөх (мөргөснийг оруулаад)" 
осол нь хамгийн их байх нь ээ.

Ачигчийг агуулах, 
үйлдвэр, барилгын талбай 
гэх мэт янз бүрийн газарт 

ашиглаж байна.

Тийм байна шүү

Сургалтанд хамрагдсан 
хүн ажиллуулсан ч гэсэн 

хөдөлмөрийн осол гардаг.

За,
хөдөлмөрийн ослын гол

шалтгааныг авч үзье.

Ээ!

Сэрээт өргөгч
жолоодхын тулд
курст хамрагдаж,
мэргэшсэн байх

шаардлагатай биздээ.
Том төхөөрөмжийг 
ажиллуулах учир

сургалтанд хамрагдах
нь чухал юм.



Тийм шүү

Эхлээд "Мөргөлдөх
(мөргөснийг оруулаад)" осол.

Түүнчлэн, "Мөргөлдөх" гэдэг нь 
эргэн тойрны ажилчдыг сэрээт 

өргөгчөөр мөргөх осол юм.

Сэрээт өргөгч нь хүнд 
учраас мөргөлдвөл 
аюултай байх нь ээ.

Нэмж дурдахад сэрээт өргөгч 
нь бас хурдтай тул анхаарал 
болгоомжтой байх хэрэгтэй.

Үүнээс хэрхэн урьдчилан 
сэргийлэх вэ?

Тийм байх нь ээ

Гэхдээ гол нь жолооч нь 
болгоомжтой 

байх хэрэгтэй биздээ?

Зөвхөн жолооч 
төдийгүй эргэн 

тойрны ажилчид 
анхааралтай 

байх хэрэгтэй!

З,Зааааа

Зөвхөн жолооч анхаарал болгоомжтой 
байхаас гадна эргэн тойрны ажилчид нь 
сэрээт өргөгчийг хэрхэн ажилладагийг 

мэдэж байх нь чухал юм.

"Мөргөлдөх" гэдэг нь 
жолоодлогын үеэр өргөгч нь 

хана мөргөх эсвэл үүнтэй 
төстэй осолд ордог.

Айн!



Дараа нь
"Хавчуулагдах-Орооцолдох" осол. 

Сэрээт өргөгч нь хөдлөх эд анги ихтэй тул 
хавчуулагдах осол их гарна.

Зарим тохиолдолд
ухарч ирсэн сэрээт өргөгч ба хананы 

хооронд хавчуулагдах гэх мэт
ослын жишээ ч байна.

"Хавчуулагдах-Орооцолдох"
гэж ямар ослыг хэлж

байгаа вэ?

Жишээлбэл 
хийж болохгүй 

зүйл ч

За тэгвэл,

Бодит байдал дээр

харцгаая!

Сэрээт өргөгчин дээр хүн 
суулгаад өндөрт ажиллаж байгаад 

осолдсон тохиолдол байдаг.

Хүнд гэмтлийн
улмаас ажиллаж чадахгүй 

болбол гэр бүлийнхэн маань санаа зовж, 
орлого маань хүнд байдалд

орох болно ...
Ийм учраас сургалтын 

агуулгыг ойлгож, дүрмийг 
баримтлах нь чухал юм.

Сургалтаас сурч мэдсэнээ 
зөв хэрэглээг ойлгож, 

зөв   ашиглах.

Түүнчлэн сэрээт өргөгч 
хэрхэн ажилладгыг сайн 

мэдэх нь чухал юм.

Аймар юм бэ...



Хөөе! дараа нь 
тэнд байгаа будгийг 

Даалгалаа шүү

За

Бариулыг аль тийш 
эргүүлэхээ мэдэхгүй 

байна, би үүнд 
тааруу юм аа.

Гэхдээ арагшаа 
харангаа 

жолоодвол ...

За. арын толь 
руугаа 

харангаа жолоодох 
уу?

Яах вэ, бэлтгэл 
хийхэд цаг зарцуулагдаад, 

хүргэлт хийж
амжихгүй нь.

Тиймээ! 
Хэрэв эндээс 
дамжчихвал 

товчилж болох нь!

Шугамны цаана 
сэрээт өргөгчөөс 
бусад нь нэвтэрч 

болохгүй боловч...

Ухраад тийшээ 
чиглэх хэрэгтэй 

юм байна.

Тохиолдол 1



За, хэн ч 
алга

Одоо бол сэрээт 
өргөгч ажиллаагүй байгаа 

болохоор
зүгээр байлгүй дээ

аааааааааааааа

Яагаад явган 
хүний 

Хүлээгээрэй

Уучилаарай

Яагаад 
энд хүн? 
Зүгээр үү

Г, гайгүй...



Анхааралтай байх 
болно.

Чи ч гэсэн 
болгоомжтой 

хандах хэрэгтэй 
байсан 

юм биш үү?

Гэнэт хэн нэгэн 
гарч ирж болзошгүйг 

ойлгоогүй юм уу?

Ганцхан жолооч биш 
эргэн тойрны хүмүүсч 
анхааралтай байхгүй 

бол болохгүй.

Ухрахдаа зөвхөн 
арын толинд 

найдах хэрэггүй!

Эргэн тойрныг 
өөрөө сайн харах 

ёстой!

Уучилаарай

Дараагийн удаа 
сайн байна аа

Тэгээд чи орхыг 
хориглосон талбайн 

ажиллах дүрмийг 
мөрдөх.

Шалгахдаа гараа 
зааж нэр дуудах нь 

чухал юм.

Нэмж хэлэхэд агуулахад
жолоочийн хараа хүрэхгүй

газар олон бий.

Сэрээт өргөгч нь 
эргүүлэхэд хялбар 
бөгөөд саяных шиг 

гэнэт хөдлөж гарч ирэх 
магадлалтай юм.

Тиймээс огт 
сэрээт өргөгч рүү 
ойртож болохгүй!

Гэмтчихвэл гэр
бүлийнхэн чинь санаа 

зовно шүү дээ.



унах 
эрсдэлтэй 

Аа...
тавцангууд 
хазайчихаж Яалт ч үгүй

Үүнийг зөөчихвөл 
ажлаа цагт нь 
дуусгах болно!

Тавцангуудыг 
энэ чигээр нь 

зөөвөл

Ачаа өргөгч 
дээрх ачааг 

засахдаа шалан 
дээр буулгах ёстой!

Тэгээд 
унтраагаад 

заавал буух.

Буух нь төвөгтэй 
болохоор энэ 

чигээр нь тавцанг 
янзалчихая.

гэж хэлсэн ч 
гэсэн...

Өө, болж 
байна

Тохиолдол 2



аа

Хүлээ! өргөгч 
хөдлөх нь!

Юу вэ?

Ачаа өргөгчөөс 
буулгүй ачааг 

янзлаж болохгүй.

Бас 
унтраагаагүй 

байна. Өргөгчийг ч 
буулгаагүй.

Хөдөлгөх төдий 
болохоор зүгээр 

гэж бодоод...

Сургалтан
дээр сурч мэдсэн 

зүйлээ хэрэгжүүлэхгүй 
бол болохгүй

ш дээ.

За яахав, 
энэ удаа осол 

гарсангүй. Гэхдээ

Хэрвээ энэ чигээрээ 
биеээрээ араагаа 

хөдлөгөчихсөн бол ...



Дүрмээ баримтлахгүй 
бол үхэх ч тохиолдол 

гарна.

Ачаа өргөгчийн босоо 
шураг хөдлөж эхэлсэн 

бол 

бие чинь 
хавчуулагдаж

Эцэст нь энэ асуудлын 
ноцтой байдлыг мэдэж 

авсан уу?

Муугаар 
бодоход үхэлд 
хүргэх аюултай 

байлаа.

Үнэхээр 
уучилаарай!!

Үнэхээр гэмтээгүй 
чинь сайн байна.

Сэнпай! 
Зогсоосонд 
баярлалаа! 

Миний аврагч!

Дагаж мөрдөхгүй байж ч 
болно гэсэн дүрэм журам 

ганц ч байхгүй.

"Иймэрхүү байвал зүгээр 
байлгүй" гэсэн бодол нь 

осол аваар гаргахад 
хүргэж болзошгүй юм.



Одоо энийг л 
тавих дутуу.

Жолоодохдоо 
гайгүй сайн 

болчихлоо шүү

Уучилаарай

Энэ чигээр нь 
ачвал хэцүү байна 

байх даа тэ.

Өргөгч тавцан 
дээр гарч ачааг 

барья.

Аюултай 
биш үү?

Энэ ачааг 
яавал амархан 

унахгүй байх вэ?
Би өргөгч 

тавцан дээр 
гарах уу?

Энэ ачаа унах 
нь амархан 

даа...

Зүгээрээ.

Тохиолдол 3



Өргөөрэй!

Уналаа! Ааа

Дахиад 
жаахан

Өвдөж
байна!!

Зүгээр үү?

Зүгээр ээ, 
өвдөгөө жаахан 

цохьчихлоо.
Юун чимээ вэ? 

гэж бодоод иртэл



Мөн 
чанартаа

Энэ удаад 
хөнгөн 

гэмтэл авсан 
бололтой ...

Уучилаарай

Огт хийж 
болохгүй

Өдөр бүр айх, 
эмээхийг мэдэрч 

санаж байх нь 
чухал юм.

Ямар нэгэн 
асуудал гарвал 

надаас асуу.

За!

Түүнчлэн, эдгээр 
төрлийн ачаа тээшийг 
зориулалтын скочоор 

ороовол зөөхөд 
хялбар болно.

Үүнийг өөрөө 
шийдэж болохгүй.

Аюулгүй
байдлыг энгийн 
зүйл гэж үзэж 

болохгүй.

Өргөгчин дээр сууж 
өндөрт ажиллах, 

зөөвөрлөхийг ажлын 
байрны 

дүрмээр хориглодог!

Энэ өндөрт ч 
гэсэн толгойгоороо 

унасан бол юу болох 
байсан бэ!

Өндрөөсөө хамаарч
хүний   амь нас хохирсон

осол аваарт хүргэж
болзошгүй байлаа!



хязгаарлалттай газар, сэрээт өргөгч 
машин руу бүү ойртоорой.

Сэрээт өргөгч жолоодохын тулд ур 
чадварын дамжаа дүүргэх хэрэгтэй. Мөн 
үнэмлэхээ биедээ авч явахаа мартуузай.

Ур чадварын сургалтыг
төгссөн гэрчилгээ/үнэмлэх
* Дээд тал нь 1 тонноос бага ачаатай өргөгч 
жолоодох үед тусгай боловсрол эзэмшсэн байх.

Хавчуулагдах

Сэрээт өргөгчийн эргэн 
тойрон

Юмнаас унах - Өндрөөс 
нисэх

Сэрээт өргөгчин дээрээс буугаад 
өргөгч дээр ачсан ачаагаа засцгаая.

Өргөгчийн сэрээ, тавиур дээр 
хүн суулгах нь хориотой.

Сэрээт өргөгчтэй ажиллахдаа
анхаарах зүйлс

бие чинь хавчуулагдаж
Муугаар 

бодоход үхэлд 
хүргэх аюултай 

байлаа.

Одоо бол сэрээт 
өргөгч ажиллаагүй
байгаа болохоор

зүгээр байлгүй дээ

аааааааааааааа

Өндрөөсөө хамаарч
хүний   амь нас хохирсон

осол аваарт хүргэж
болзошгүй байлаа!

Аюул гайхалтай
ойрхон байгааг

мэдрэв үү?

Ажлын байрны
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

хувьд хувь хүн бүрийн ухамсар бөгөөд 
дүрмийг дагаж мөрдөх нь чухал юм.

Тэгсэн ч 
ахин 1 харцгаая.

Тэмдэгтүүдийн тэнэг
хэсэг нь хэн нэгэнтэй

төстэй юм аа. Айн? Ямар нэгэн
юм хэлсэн үү?



Энэ тал дээр болгоомжтой байцгаая!
Аюулгүй байдал, эрүүл
мэндийн талаархи зөвлөмжүүд!

Агуулахад гэнэт гарч
ирэхээс болгоомжил!

Хэт их ачаалах, нурахаас 
болгоомжил!

Анхааралгүй жолоо
барихаас болгоомжил!

Зогсолт хийхдээ
болгоомжтой байгаарай!

Сэрээт өргөгчийн 

ажил
Хөдөлмөрийн осол бол 

бусдын асуудал биш бидэнд 
ойрхон байдаг асуудал юм.

За.
Дүрэм журмаа 

баримтлаж 
өдөр бүр хичээцгээе.

Хэрэв ямар нэг
зүйл болвол

Өдөр бүрийн ажил 
дээрх харилцаа холбоо 

бас чухал юм.

Дүрэм журмаа баримтлах нь 
“өөрийгөө”,”гэр бүл”,

“амьдрал”-аа хамгаалж 
байна гэж санаж яваарай.



2021 оны 3-р сарын хэвлэл

Хэвлүүлсэн: Эрүүл мэнд, Хөдөлмөр, Халамжийн яам
Төлөвлөлт: Mizuho Information & Research Institute, Inc.

Хамтын ажиллагаа: Газрын ачаа тээврийн бизнес, сэрээ өргөгчтэй

холбоотой аюулгүй ажиллагааны боловсролын материал

Үйлдвэрлэл: Sideranch Inc.

Зурагт номоор ойлгох

Ачаа өргөгч машины аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуй

Ачаа тээшээ хэт их
ачихаас болгоомжил.

Огцом эргэлт хийж 
болохгүй.

Хязгаарлалтын бүсэд 
орж болохгүй.

Ачаа өргөгчийн 
араар бүү яваарай.

Юу нь аюултай болохыг бодоорой!

Аюулыг урьдчилан таамаглах сургалт (KYT)

Аюулын
цэг!

Бусад аюултай цэгүүд байгаа эсэхийг бодоорой.

Ажлын байран дотор нуугдах аюулыг мэдэж авцгаая!

Дүрслэлээр сурах



Энэ материалтай холбоотой холбоо барих

Эрүүл мэнд, Хөдөлмөр, Халамжийн яамны
Хөдөлмөрийн стандартын товчооны

Аюулгүй ажиллагааны хэлтэс,
Аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн газар


