
Аюулгүй Ажиллагааны Соёлын үнэ цэнийг 
ойлгохуй (Яагаад бидэнд эерэг Аюулгүй 
Ажиллагааны Соёл хэрэгтэй вэ гэдгийг эргэн 
санахуй?)
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Answer: A simple equation

No positive, effective Safety Culture = No Safety!

No Safety = No Business!



Аливаа юмс, ирээдүйд хэрхэн өөрчлөгдөхийг 
тааварлахад хэцүү...гэхдээ

Thesis statement I

Нислэгийн Хөдөлгөөний Менежмент нь 
Socio Technical Environment



Socio-technical system



Thesis statement II

Хэрвээ Нислэгийн Хөдөлгөөний Менежмент нь
a socio-technical environment ..

It will be the people who create 
safety



Хэрвээ хүмүүс аюулгүй ажиллагааг бий 
болгодог юм бол ...

Thesis statement III

аюулгүй ажиллагааг хангахад 
дэмжлэг үзүүлэх орчин, хүрээг 

бий болгох шаардлагатай



Magical Triangle

Стратеги

Cоёл

Байгууллагын 
бүтэц шууд бус манлайлал

Vision

leader Staff

direct leadership



Хэрвээ байгууллагын болон аюулгүй ажиллагааны 
эерэг Соёл нь ажлын орчин, хүрээг дэмждэг юм бол...

Thesis statement IIII

Ажлын ерөнхий гүйцэтгэл дээр 
эерэг аюулгүй ажиллагааны 

соёлын үнэ цэнэ, үр нөлөөг дутуу 
үнэлж болохгүй



If this is the case…

Соёл нь маш их нөлөөтэй юу, бүр Эрхэм зорилгод 
чухал ач холбогдолтой юу?

Соёлын утга учир болон зарим 
зүйлийг ойлгохыг хичээе



Cicero

"Nor is there anyone who loves, pursues or desires to 
obtain pain, of itself, just because it simply is pain"

“Өвдөхийг хүсдэг, хайрладаг, зоридог ямарч хүн 
байхгүй, яагаад гэвэл маш энгийнээр энэ бол 

өвдөлт"



2014



2018





Everyone makes the culture

Everyone lives the culture

Everyone owns the culture

Peter Gruber
Owner Golden State Warriors



First take always...
To develop and maintain a positive safety culture ..

… we need the right people

… we need a “why”

… we need to provide a most suitable framework

… we need leaders to provide role models

… people cultivate themselves and create the Culture



Аюулгүй Ажиллагааны Соёлын ойлгох 
(Аюулгүй Ажиллагааны Соёлыг хэрхэн хэмжих 
вэ?)

Д.Лхагважав
Ахлах мэргэжилтэн, АНБЗГ



What does Safety Culture entail?

Reporting Culture 
Ажилтнуудад тохиолдож болзошгүй
аюулуудын талаар хоорондоо мэдээлэл
солилцох боломжийг олгож, урьдчилан
сэргийлэх ач холбогдолтой

Just Culture 

Flexible Culture 

Learning Culture

Ажилтнууд нь дүрэм, журам зөрчсөн
тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэдэг
боловч аюулгүй ажиллагаатай холбоотой
мэдээллээр хангаж өгдөг

Хэвийн бус нөхцөл байдлын эсрэг
яаралтай арга хэмжээ авах боломжийг
олгодог

Осол, зөрчилд хийсэн дүн шинжилгээ,
аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээ,
судалгаа, аудит болон аюулгүй
ажиллагааны үзүүлэлтүүдэд үндэслэн
эрсдэлийг бууруулах



Аюулгүй ажиллагааг хэмжихийн 
өмнө бид үндсэн оролцогчдыг 
нарийвчлан тодорхойлох 
шаардлагатай!

Measuring



Clustering

• Удирдлагын үүрэг, амлалт

• Хамтын ажиллагаа ба оролцоо

• Зөвхөн соёл болон мэдээлэл

• Харилцан ажиллагаа

• Эрсдэлийг удирдах



Clustering
• Аюулгүй ажиллагааг хангах талаар 
хамтран ажиллах

• Ажилтнууд ба тоног төхөөрөмжүүд

• Заавар журмууд ба сургалтууд

• Аюулгүй ажиллагааны харъяалал

Нийт 60 орчим асуултуудыг бэлтгэнэ



• Би ажлын байран дээрээ өдөр тутамдаа бусадтай харилцахад хэвийн, өөртөө 

итгэлтэй байдаг

• Надтай хамт АНБ-т ажилладаг бүх хүмүүс Аюулгүй ажиллагаа бол бидний 

хувийн хариуцлага юм гэдгийг ойлгодог

• Бидний гарган тавьсан Аюулгүй ажиллагаатай холбоотой асуудлуудыг манай 

менежер хүлээн авч ажил хэрэг болгодог

• Бидний гарган тавьсан Аюулгүй ажиллагаатай холбоотой асуудлуудад бид цаг 

хугацаанд нь хариулт авч чаддаг

• Манай нэгж нь АНБ-ын бусад нэгжтэй маш сайн харилцан ажилладаг

• Миний хамт ажиллах дургүй, аюулгүй ажиллагааны эерэг соёл, хандлага 

байхгүй хүмүүс манай нэгжид байдаг

Example questions



Scale Level



Conducting a survey

• Нэргүй
• Нууц
• Төлөөллийн
• Сайн дурын



• Тасралтгүй үйл ажиллагаа
• Аюулгүй ажиллагааг дээшлүүлэх ажлын 
байрны байнгын зураг авалт
• Аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах нь 
бидний үүрэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх
• Чухал нэгжүүдийг тодорхойлж, үйл ажиллагааг 
нь сайжруулах
• Удирдлагын үүрэг, амлалтыг аюулгүй 
ажиллагааг дээшлүүлэхэд чиглүүлэх

Conclusion




