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1. Дараах тэмдгийн аль нь химийн аюулыг илэрхийлэх вэ? 

 

 

        

  

 

 

2. Дараах тэмдгийн аль нь цахилгааны аюулыг илэрхийлэх вэ? 

 

 

 

 

  

 

 

3. Дараах тэмдгийн аль нь биологийн аюулыг илэрхийлэх вэ? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Аль нь тэсрэх аюултайг анхааруулсан тэмдэг вэ? 

                   

 

5. Аль нь хөдөлгөөнтэй эд анги аюултайг анхааруулсан тэмдэг вэ? 

                   

 

6. Аль нь халуун гадаргууг анхааруулсан тэмдэг вэ? 
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7. Аль нь цацраг идэвхийн аюулыг анхааруулсан тэмдэг вэ? 

                       

8. Аль нь явганаар орохыг хориглосон тэмдэг  вэ? 

                    

 

9. Аль нь орохыг хориглосон тэмдэг  вэ? 

          
 

 

10. Энэ улаан чагт, хүрээтэй  дугуй дүрст  тэмдэг ямар мэдээлэл өгч  байна вэ? 

1. Явган хүн явж болохгүйг анхааруулна 

2. Явган хүн явахыг хориглоно 

3. Аюулын гарц хаалттайг заана 

4. Орохыг хориглоно 

 

 

11. Доорх тэмдгийн утга санааг тодорхойлно уу? 

 

1. Бэлийтэй ажиллахыг шаардана 

2. Цахилгаан гүйдлээс болгоомжлохыг анхааруулна 

3. Цахилгааны хамгаалалттай бээлийтэй ажиллахыг шаардана 

4. Цахилгаан гүйдэлтэй газар болгоомжлохыг анхааруулна 

 

 

12. Энэ тэмдгийн утга санааг тодорхойлно уу? 

 

1. Усны цорго ажиллахгүй 

2. Ус уухыг хориглоно 

3. Ус уух цорго  
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13. Энэ тэмдэг ямар утга санааг илэрхийлэхвэ? 

 

1. Тухайн ажлын байранд дуу чимээний хамгаалалт заавал хэрэглэнэ 

2. Дуу чимээ зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс их орчин 

3. Тухайн ажлын байранд дуу чимээний хамгаалалтгүй орохыг 

хориглоно 

 

14. Энэ тэмдгийн утга санааг тодорхойлно уу? 

 

  1. Галын аюулын үед хаалга онгойлгох товчлуур 

  2. Галын команд дуудах товчлуур 

  3. Галын хорны байрлалыг заана 

  4. Галын дохиололын байрлалыг заана 

 

                    

15. Энэ үсэгт тэмдэглээний заалтыг зөрчвөл ямар аюулд өртөх вэ? 

 

1. Бага эрсдэлтэй аюул 

2. Өндөр эрэсдэлтэй аюул 

3. Дунд  эрсдэлтэй аюул 

4. Эрсдэлгүй 

 

 

 

 16. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хууль хэдэн онд батлагдсан бэ? 

1. 2008.05.22   

2. 2007.05.22 

3. 2010.05.22   

4. 2005.05.22 

 

17. ХАБЭА –тухай хуулийн 26. 2 –т ХАБ–д зориулсан  санхүүжилтийн зардлыг хуульчилж  

өгсөн байдаг. Улсын төсвөөс санхүүждэг байгууллага тухайн жилийн төсвийн хэдэн хувьтай 

тэнцэх хөрөнгийг зарцуулах эрхтэй вэ? 

1. Төсвийн байгууллага нь тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 1 хувиас доошгүй 

хэмжээний хөрөнгийг  зарцуулна 

2. Төсвийн байгууллага нь тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 1.5 хувиас доошгүй 

хэмжээний хөрөнгийг  зарцуулна 

3. Төсвийн байгууллага нь тухайн жилийн батлагдсан төсвийн 0.5 доошгүй 

хэмжээний хөрөнгийг  зарцуулна  
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18. ХАБЭА –тухай хуулийн 26. 2 –т ХАБ-д зориулсан  санхүүжилтийн зардлыг хуульчилж  

өгсөн байдаг. Аж ахуйн нэгж, байгууллага эрсдлийн түвшингээс хамааран үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний тухайн жилийн зардлын  хэдэн хувьтай тэнцэх хөрөнгийг зарцуулах эрхтэй вэ? 

1. Аж ахуйн нэгж, байгууллага эрсдэлийн түвшингээс хамааран үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний зардлын 1 хувиас, доошгүй хэмжээний хөрөнгийг  зарцуулна 

2. Аж ахуйн нэгж, байгууллага эрсдэлийн түвшингээс хамааран үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний зардлын 1.5 хувиас, доошгүй хэмжээний хөрөнгийг  зарцуулна 

3. Аж ахуйн нэгж, байгууллага эрсдэлийн түвшингээс хамааран үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний зардлын 0,5  хувиас, доошгүй хэмжээний хөрөнгийг  зарцуулна 

19. ХАБЭА–тухай хуулийн 17.4 –т Ажил олгогч нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

талаарх сургалтыг хэрхэн зохион байгуулах тухай заасан байдаг. Доорх заалтын аль ХАБЭА 

тухай хуулийн заалт вэ? 

1. Жилд хоёроос доошгүй удаа зохион байгуулж, нийт ажилтныг хамруулан, шалгалт 

авч байна 

2. Жилд хоёр удаа зохион байгуулж,  ХАБ-ын ажилтныг хамруулан, шалгалт авч 

Байна 

3. Жилд хоёроос доошгүй удаа зохион байгуулж,  удирдах ажилтныг хамруулан, 

шалгалт авч байна 

 

20. ХАБЭА-н хуулиар ямар эрх зүйн зохицуулалт хийдэг бэ? 

1. Хөдөлмөрийн харилцаанд байгаа бүх хүмүүст   

2. Ажилтнуудад   

3. Зөвхөн ажил мэргэжилтэй  хүмүүст   

4. Аль нэг байгууллага, ажиллагсдад 

 

21. Аж ахуйн нэгж байгууллага дээр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах, хөдөлмөрийн 

нөхцөлийг сайжруулах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих үүргийг ямар албан 

тушаалтан хариуцах вэ? 

1. Тухайн  байгууллагын захирал /эзэн/, ажил олгогч шууд хариуцна 

2. Тухайн  байгууллагын ХАБ асуудал эрхэлсэн ажилтан шууд хариуцна 

3. Тухайн  байгууллагын нэгж тасгийн дарга, мастер/супервозер/ шууд хариуцна 

 

22. ХАБЭА - г хангаж ажиллахад хамгийн чухал асуудлыг заана уу? 

1. Сургалт зааварчилгаа 

2. Урьдчилан сэргийлэх бэлтгэл ажлууд 

3. ХАБЭА – н тогтолцоо хэрэгжүүлэх 

 

23. Ажлын байрны анхан шатны үзлэгийн ач холбогдол юу вэ? 

1. Ажлын байран дахь аюул, эрсдлийг эрт илрүүлэх 

2. Ноцтой гэмтэл, эвдрэлийг эрт илрүүлж оношлох 

3. Өмчийн эвдрэл, зөрчлийг олж тогтоох 

4. Дээрх бүгд 
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24. ХАБЭА - д хэний оролцоо чухал вэ? 

1. ХАБЭА-н ажилтан 

2. Ажилтан 

3. Удирдах ажилтан 

 

25. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэхтэй холбогдон гарсан зардлыг хэн 

хариуцах вэ?  

1. Ажил олгогч 

2. Ээлжийн мастер 

3. ХАБЭА – н ажилтан 

4. Мэргэжлийн хяналт 

 

26. ХАБЭА - д Эрсдэл гэж юуг хэлэх вэ?  

1. Хохирлын магадлал буюу аюулын хэмжүүр 

2. Эрсдэл гэдэг нь ажлын орчинд оршиж байдаг аюул, ослыг 

3. Эрсдэл гэдэг нь ажлын орчинд оршиж байдаг аюулаас  учирч болох гэмтэл, 

хохирлын магадлал, буюу аюулын хэмжүүр 

 

27.  Хөдөлмөрийн нөхцөл, цалин хөлсний талаар ямар хуулинд  заасан бэ? 

1.  ХАБЭА-н хууль 

2. Хөдөлмөрийн тухай хууль   

3. Даатгалын хуулиуд 

28. Ажилтан ажил үүргээ биелүүлэх явцад хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын журам зөрчигдсөн 

болон амь нас, эрүүл мэндэд нь сөрөг, аюултай нөхцөл бий болсон тохиолдолд ямар арга 

хэмжээ авах үүрэгтэй вэ? 

1. Энэ талаар ажил олгогчид мэдэгдэх 

2. Ажлаа зогсоох 

3. Ажлаа зогсоож, энэ талаар ажил олгогчид мэдэгдэх 

 

29. Иргэн, ажилтны хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах үүргийг хэн шууд хариуцдаг вэ? 

1. Ажил олгогч  

2. ХАБЭА – н ажилтан 

3. Мэргэжлийн хяналт 

4. Ээлжийн ахлах  

 

30. Монгол улсын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг ямар хуулиар зохицуулдаг вэ? 

1. Эрүүгийн хууль 

2. Хөдөлмөрийн тухай хууль  

3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль 
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31. Хөдөлмөрийн тухай хуулинд ажилтаны 7 хоногт ажиллах ажлын үргэлжлэх хугацааг 

хэдэн  цагаар тооцдог вэ? 

1. 46 цаг 

2. 40 цаг 

3. 8 цаг 

4. 50 цаг 

 

32. Ажилдаа ирж очих замдаа гарсан осол нь үйлдвэрлэлийн осол мөн үү? 

1. Тийм  

2. Үгүй 

 

33. Ажил олгогч нь ажилтнуудад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалтыг жилд 

хэдэн удаа зохион байгуулж шалгалт авах вэ? 

1. Жилд нэг удаа  

2. Жилд хоёроос доошгүй  

3. Хоёр жилд нэг удаа 

 

34. Ажил үүргээ биелүүлэх явцад хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын журам зөрчигдсөн болон амь 

нас, эрүүл мэндэд нь сөрөг, аюултай нөхцөл бий болсон тохиолдолд: 

1. Ээлжийн ахлахад мэдэгдэх   

2. Ажлаа зогсоож, энэ талаар ажил олгогчид мэдэгдэх 

3. Өөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажлаа үргэлжлүүлэх 

4. Аюулгүй ажиллагааны нэмэлт зааварчилгаа авах  

 

35. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэдэг нь... 

1. Хөдөлмөрлөх явцад хүний эрүүл мэнд, хөдөлмөрлөх чадварт үйлдвэрлэлийн 

аюултай, хортой хүчин зүйлийн нөлөөллийн түвшин нь эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдсөн 

хэмжээнээс хэтрэхгүй байхыг хэлнэ  

2. Тухайн ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтаны амьдрах орчин аюулгүй 

байхыг хэлнэ 

3. Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл байдлыг хэлнэ 

 

 

 

36. Мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс та өөрийгөө сэргийлэхийн тулд ямар арга хэмжээ авах 

вэ? 

1. Тохирсон хувийн хамгаалах хэрэгслийг тогтмол хэрэглэх 

2. Технологийн горимыг чанд мөрдөх 

3. Ажлын байраа тогтмол солих 
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37. “Эрсдэлийн үнэлгээ” гэдэг нь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  үйл явцыг хэлнэ 

1. Ажил олгогчид мэдээллэх 

2. Ажлын байрны эрсдэлд үнэлэлт өгөх 

3. 103 дуудна 

4. Ээлжийн ахлахад мэдээллэх 

 

38. ХАБЭА тухайн хууль хэдэн бүлэг, хэдэн зүйлтэй вэ?  

1. 6 бүлэг,  27 зүйл,  224 заалттай 

2. 8 бүлэг,  38 зүйл,  265 заалттай 

3. 7 бүлэг,  32 зүйл,  254 заалттай 

4. 9 бүлэг,  37 зүйл,  264 заалттай 

 

39. Ажлын байранд  ажилтны гараар нэг удаа өргөх ачааны жинг хэлнэ үү? 

1. Эрэгтэй 50, эмэгтэй 20 

2. Эрэгтэй 40, эмэгтэй 18 

3. Эрэгтэй 36, эмэгтэй 20 

4. Эрэгтэй 45, эмэгтэй 25 

 

40. Тоног төхөөрөмж гэмтэлтэйг анхааруулсан тэмдгийг хэн авч зөөх эрхтэй вэ? 

1. Тэмдэг байрласан газрыг аюулгүй гэж үзэж хэн ч хамаагүй зөөх эрхтэй 

2. Ажил дуусгавар болсон тухай мэдээлэл ахлах ажилтанд ирсэнээр ахлах ажилтан 

зөөх эрхтэй 

3. Тэмдгийг анх байрлуулсан хүн өөрөө зөөнө 

 

41. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй гэдэг нь ....... 

1. Ариун цэврийн бүс тогтоогдсон ажлын байрыг хэлнэ 

2. Хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж өвчлүүлэх, сэтгэхүйд өөрчлөлт оруулах, 

хөдөлмөрлөх чадварыг бууруулах, мэргэжлийн өвчин бий болгох уршиг бүхий хүчин 

зүйлийг хэлнэ 

3. Хөдөлмөрлөх явцад хими, физик, биологийн хүчин зүйлээс шалтгаалан хүний бие 

махбодь, мэдрэл сэтгэхүйд өөрчлөлт орж өвчлүүлэх, хөдөлмөрийн чадвараа түр 

болон бүрэн алдахаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагааг хэлнэ 

 

42. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал гэж юу вэ? 

1. "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал" гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний эрүүл мэнд, 

хөдөлмөрлөх чадварт үйлдвэрлэлийн аюултай, хортой хүчин зүйлийн нөлөөллийн 

түвшин нь эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтрээгүй байхыг 

2.  "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал" хөдөлмөрлөх явцад хими, физик,биологийн хүчин 

зүйлээс шалтгаалан хүний бие махбодь, мэдрэл сэтгэхүйд өөрчлөлт орж өвчлөх, 

хөдөлмөрийн чадвараа түр болон бүрэн алдахаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн 

үйл ажиллагааг 

3. "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал"  гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, 
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эрүүл мэндэд дагнасан буюу хамссан байдлаар нөлөөлөх ажлын байрны болон 

үйлдвэрлэлийн орчныг 

 

 

43. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын үндсэн ойлголт “Аюул” гэж юу вэ? 

1. Аюул гэдэг нь ослын эх үүсвэр, түүнийг “биеийн гэмтэл хохирол болон өмч эвдрэх 

үр дүнд хүргэж болох нөхцөл байдал” гэж тодорхойлж болно 

2. Аюул гэдэг нь ослын эх үүсвэр, түүнийг “ажлын орчинд оршиж байдаг бөгөөд 

биеийн гэмтэлд хүргэж болох нөхцөл байдал” гэж тодорхойлж болно 

3. Аюул гэдэг нь ослын эх үүсвэр, түүнийг “ажлын орчинд оршиж байдаг бөгөөд 

биеийн гэмтэл хохирол болон өмч эвдрэх үр дүнд хүргэж болох нөхцөл байдал” гэж 

тодорхойлж болно 

 

44. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдалын үндсэн ойлголт “ Осолд дөхсөн тохиолдол“ гэж юу вэ? 

1. Осолд дөхсөн тохиолдол гэдэг нь ажилчин ажиллаж байхад Хүн-Байгаль 

Үйлдвэрлэл-Эд хөрөнгөд хохирол учирч болзошгүй нөхцөл, үйлдэл үүсэх 

2. Осолд дөхсөн тохиолдол гэдэг нь ажилчин ажиллаж байхад Байгаль-Үйлдвэрлэл 

Эд хөрөнгөд хохирол учирч болзошгүй нөхцөл, үйлдэл үүсэх 

3. Осолд дөхсөн тохиолдол гэдэг нь ажилчин ажиллаж байхад Хүн -Үйлдвэрлэл-Эд 

хөрөнгөд хохирол учирч болзошгүй нөхцөл, үйлдэл үүсэх 

 

45. Биологийн аюулыг тодорхойлно уу? 

1. Ажлын байранд  тохиолддог  цахилгааны хүчин зүйлээс үүсэх цахилгаанд 

цохиулах, цахилгаан соронзон цацрагийн ихсэлт, цахилгааны цахилалт зэргээс үүсэх 

аюулыг биологийн аюул гэнэ 

2. Ажлын байранд ихээхэн тохиолддог механик хүчний үйлчлэлд үүсэх гэмтлүүдийн 

үндсэн нөхцөл болдог халтирах, тээглэх, унах, гаднын биетэд цохиулах зэргээс үүсэх 

аюулыг биологийн аюул гэнэ 

3. Ажлын байранд  тохиолддог   биологийн хүчин зүйлээс гаралтай цар тахал, 

халдварт өвчин,  үүсэх аюулыг биологийн аюул гэнэ 

46. Цахилгааны  аюулыг тодорхойлно уу? 

1. Ажлын байранд  тохиолддог  цахилгааны хүчин зүйлээс үүсэх цахилгаанд 

цохиулах, цахилгаан соронзон цацрагийн ихсэлт, цахилгааны цахилалт зэргээс үүсэх 

аюулыг цахилгааны аюул гэнэ 

2. Ажлын байранд ихээхэн тохиолддог механик хүчний үйлчлэлд үүсэх гэмтлүүдийн 

үндсэн нөхцөл болдог халтирах, тээглэх, унах, гадны биетэд цохиулах зэргээс үүсэх 

аюулыг цахилгааны аюул гэнэ 

3. Ажлын байранд  тохиолддог  химийн  хүчин зүйлээс үүсэх  угаартах, түлэгдэх, 

харшил, хордлого үүсэх, хожуу үеийн  хордлого зэргийг цахилгааны аюул гэнэ 

47. Механик аюулыг тодорхойлно уу? 

1. Ажлын байранд  тохиолддог  цахилгааны хүчин зүйлээс үүсэх цахилгаанд 

цохиулах, цахилгаан соронзон цацрагийн ихсэлт, цахилгааны цахилалт зэргээс үүсэх 

аюулыг механик аюул гэнэ 
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2. Ажлын байранд ихээхэн тохиолддог механик хүчний үйлчлэлд үүсэх гэмтлүүдийн 

үндсэн нөхцөл болдог халтирах, тээглэх, унах, гаднын биетэд цохиулах зэрэг нь 

механик аюул болно 

3. Ажлын байранд  тохиолддог  химийн  хүчин зүйлээс үүсэх  угаартах, түлэгдэх, 

харшил, хордлого үүсэх, хожуу үеийн  хордлого зэргийг механик аюул гэнэ 

4. Ажлын байранд  тохиолддог   биологийн хүчин зүйлээс гаралтай цар тахал, 

халдварт өвчин,  үүсэх аюулыг механик аюул гэнэ 

 

48. Химийн  аюулыг тодорхойлно уу? 

1. Ажлын байранд  тохиолддог   биологийн хүчин зүйлээс гаралтай цар тахал, 

халдварт өвчин,  үүсэх аюулыг химийн аюул гэнэ  

2. Ажлын байранд ихээхэн  тохиолддог механик хүчний үйлчлэлд үүсэх гэмтлүүдийн 

үндсэн нөхцөл болдог халтирах, тээглэх, унах, гадны биетэд цохиулах зэргээс үүсэх 

аюулыг химийн аюул гэнэ 

3. Ажлын байранд  тохиолддог  химийн  хүчин зүйлээс үүсэх  угаартах, түлэгдэх, 

харшил, хордлого үүсэх, хожуу үеийн  хордлого зэргийг химийн аюул гэнэ 

 

49. Ажлын байрны аюулуудыг ерөнхийд нь нөхцөлдүүлж байдаг хоёр хүчин зүйлийг 

тодорхойлно уу? 

1. Болгоомжгүй үйлдэл + хэвийн бус нөхцөл (осолд дөхсөн тохиолдол ) 

2. Болгоомжгүй үйлдэл + эрсдэл 

3. Хэвийн бус нөхцөл (осолд дөхсөн тохиолдол) + эрсдэл 

 

ТЭМДЭГ 
50. Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг тэмдэглээний байрлалыг ямар тохиолдолд өөрчилж болох 

вэ?  

1. Зөвхөн удирдлагаас зөвшөөрсөн тохиолдолд 

2. Хүссэн үед хэн дуртай нь 

3. Ямарч тохиолдолд өөрчилж болохгүй 

 

51. ХАБ –ын тусгайлан заах тэмдгийг тодорхойлно уу? 

1. Гурвалжин хэлбэртэй шар өнгөтэй, дүрсээр өгөгдсөн үйлдлийг заавал гүйцэтгэхийг 

Шаардана 

2. Дугуй хэлбэртэй цэнхэр өнгөтэй, дүрсээр өгөгдсөн үйлдлийг заавал гүйцэтгэхийг 

Шаардана 

3. Дугуй хэлбэртэй улаан ташуу чагттай, дүрсээр өгөгдсөн үйлдлийг заавал 

гүйцэтгэхийг шаардана 

 

52. ХАБЭА – н гурвалжин хэлбэртэй тэмдэг ямар үүрэгтэй вэ? 

1. Анхааруулах 

2. Сануулах 

3. Хориглох 
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4. Заах 

 

53. Онцгой байдлын үед мэдээллэх тэмдэгүүд ямар өнгө хэлбэртэй байдаг вэ? 

1. Дугуй хэлбэртэй улаан ба ногоон  

2. Гурвалжин хэлбэртэй улаан ба ногоон 

3. Дөрвөлжин хэлбэртэй улаан ба ногоон 

4. Дугуй хэлбэртэй шар ба улаан 

 

 

 

ХХХ 
54. Каск малгайн бүчийг ямар хугацаанд ашиглах вэ?  

1. 2 жил тутамд       

2. 5 жил тутамд     

3. 3 жил тутамд  

4. Хугацаагүй 

 

55. Ямар ажлын байранд тод өнгийн хантааз өмсөх шаардлага тавьдаг вэ? 

1. Аюулын бага зэргийн эрсдэлтэй ажлын байранд  

2. Аюулын дунд зэргийн эрсдэлтэй ажлын байранд 

3. Аюулын өндөр зэргийн эрсдэлтэй ажлын байранд 

4. Аюулын эрсдэлтэй ажлын байранд 

 

56. Өндөрт ажиллахад унахаас сэргийлж ямар хамгаалах хэрэгслийг чухалчилдаг вэ? 

1. Хамгаалах тавцантай шат   

2. Өндрийн хамгаалах бүс  

3. Сагстай өргөгч 

 

ОСЛЫН ҮЕИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ 
57. Олон улсын судалгаа туршлагаар осол, аюулд өртдөг хамгийн гол шалтгаан юу вэ? 

1. Зөв хандлага  

2. Буруу хандлага   

3. Ажлын муу нөхцөл  

4. Бусад 

 

58. Ослын үед оператор /ажилтан/ - ны гүйцэтгэх үүрэг? 

1. Ослын газрын мэдээлэл өгөх 

2. Аюул даамжирахаас сэргийлэх 

3. Мэргэжлийн багт тусламж үзүүлэх 

4. Дээрх бүгд 
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59. Та ослын газар очсон тохиолдолд хамгийн түрүүнд ямар арга хэмжээ авах вэ? 

1. Аюулаас холдуулах 

2. Орчныг үнэлэх 

3. Тусламж үзүүлэх 

4. Яаралтай тусламж дуудах 

 
 

60. Осолд орсон хүнийг ухаантай байгаа үгүйг яаж мэдэх вэ? 

1. Нэрийг нь дуудах 

2. Судсыг нь барьж үзэх 

3. Нүдний хүүхэн харааг шалгах 

 

61. Осолдогчийг амьсгалж байгаа эсэхийг хэрхэн шалгах вэ? 

1. Цээж төвхөлзөх хөдөлгөөнийг ажиглана 

2. Мөрнөөс нь зөөлөн татаж үзнэ 

3. Ярих гэж үзнэ 

 

62. Анхны тусламж үзүүлэхэд хамгийн эхлээд юу хийх вэ? 

1. Цаг алдалгүй туслах   

2. Ажиглаж, орчноо үнэлэх   

3. Бололцоотой бүхнийг хийх 

63. Осол, зөрчил гарсан тохиолдолд хэнд хамгийн түрүүнд мэдэгдэх  ёстой вэ? 

1. Ээлжийн мастер 

2. ХАБ-ын ажилтан 

3. Ерөнхий инжежер 

4. ХАБ-ын сургагч 

 

64. Дараах ослын алийг нь үйлдвэрлэлийн осолд бүртгэх вэ? 

1. Ажлын цагаас хоцроод таксигаар явахдаа    

2. Өөрийн салбар үйлдвэр дээр томилолтоор ажиллахдаа  

3. Амралт чөлөөт цагийн үеэр 

 

65. Дараах ослуудын алийг нь мэдээлэх шаардлагатай вэ? 

1. Хүн гэмтэж бэртсэн тохиолдолд  

2. Тэсэрч дэлбэрсэн тохиолдолд  

3. Бүх ослыг мэдээлэх шаардлагатай  

4. Зөвхөн хүн бэртэж гэмтсэн тохиолдолд 

 

 

ГАЛ 

66. “С” төрлийн галыг усаар унтрааж болох уу? 
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1. Тийм  

2. Үгүй  

 

67. Хуурай нунтаг галын хор нь А,В,С – төрлийн галыг унтраах боломжтой юу? 

1. Тийм  

2. Үгүй 

 

68. “А” төрлийн галыг усаар унтрааж болох уу? 

1. Тийм  

2. Үгүй  

 

69. “В” төрлийн галыг усаар унтрааж болох уу? 

1. Тийм  

2. Үгүй  

 

 

 

ААА 

 

70. Утасны чихэвчний дуу чимээ хэдэн ДБ хүрдэг вэ? 

1. 95ДБ    

2. 100ДБ 

3. 120ДБ    

4. 110ДБ 

 

71. Гэмтэлтэй цахилгаан тоног төхөөрөмж, цахилгааны утсыг хэрэв та засах чадвартай 

бол цахилгаанчин дуудахгүй өөрөө засаж болно 

1. Тийм 

2. Үгүй 

 

72. Цацраг болон биологийн идэвхт бодис, химийн хорт бодисын нөлөөгөөр хурц, цочмог 

хэлбэрээр богино хугацаанд хордохыг юу гэдэг вэ?  

1. Хурц хордлого 

2. Ажлын байран дээрх хордлого 

3. Цочмог хордлого 

4. Бодисын хордлого 

 

73. Химийн бодис ашиглах, хадгалах болон хаяхад ямар хуудас хэрэглэх вэ? 

1. Материалын аюулгүй байдлыг мэдээлэх хуудас 

2. Химийн бодисын хор аюулыг мэдээлэх хуудас 

3. Эрсдлийг үнэлэх хуудас 
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74. Цахилгааны аюулын онцлог аль нь вэ? 

1. Хэлбэр хэмжээгүй  

2. Гарт баригдахгүй 

3. Үнэр амтгүй 

4. Дээрх бүгд 

 

 

75. Цахилгаан гүйдлийн хүний биед үзүүлэх дараах үйлчлэлийн аль нь зөв вэ? 

1. Дулааны үйлчлэл 

2. Цахилгааны үйлчлэл 

3. Биологийн үйлчлэл 

4. Дээрх бүгд 

 

76. Харааны шил тогтмол зүүдэг хүн хамгаалалтын шил заавал зүүх шаардлагатай юу? 

1. Тийм  

2. Үгүй 

 

77. Цахилгаан хэлхээний газардуулгын эсэргүүцэл хэдэн Ом байдаг вэ? 

1. R=100 

2. R=4 

3. R=1000 

4. R=40 

 

78. Бороо эсвэл цас орж байгаа тохиолдолд гадаа ажиллаж байгаа хүн цахилгаан тоног 

төхөөрөмж ашиглаж болно. 

1. Тийм  

2. Үгүй 

 

79. Хүний биеэр гүйдэл гүйх хамгийн аюул ихтэй зам аль вэ? 

1. Толгой гар 

2. Гар хөл 

3. Гар гар 

4. Хөл хөл 

 

80. Аюултай энергийг тусгаарлах цоожлох, пайзлах ажиллагаанд хэрэглэх цоожинд ямар 

шаардлага тавьдаг вэ? 

1. Нэг цоож, нэг түлхүүр 

2. Нэг цоож, хоёр түлхүүр 

3. Нэг цоож, нэг пайз 

4. Нэг цоож, нэгцүү 

 

81. Ажилтан өөрийн ажиллаж байгаа талбайн цугларах байрыг заавал мэдэж байх 

шаардлагатай юу? 
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1. Тийм  

2. Үгүй 

 

82. Ажлын байрны сөрөг хүчин зүйлсэд аль нь орох вэ? 

1. Шуугиан, доргио 

2. Тоос 

3. Хэт халуун, хүйтэн 

4. Дээрх бүгд  

 

83. Хүний биеэр гүйдэл гүйх аюул багатай зам аль вэ? 

1. Толгой гар 

2. Хөл хөл  

3. Гар гар 

4. Толгой хөл 

 

84. Агаарын найрлагад хүчилтөрөгч хэдэн хувийг эзэлдэг вэ? 

1. 15,9 % 

2. 20,9 % 

3. 25,9 % 

4. 30,0 % 

 

85. Хүний биеийн цахилгаан эсэргүүцэх чадвар дараах бие махбодийн төлөв байдлын алинаас 

нь хамаарах вэ? 

1. Биеийн төлөв байдал /ядарсан, хөлөрсөн г.м/ 

2. Сэтгэл санааны байдал /хэт баярласан, гуньсан г.м/ 

3. Өвчтэй, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн 

4. Дээрх бүгд 

 

86. Орчны дуу шуугианы аюулгүй байдлыг тодорхойлох 1 метрийн дүрэм гэж юу вэ? 

1. 1 м зайтай зогсож байгаа 2 хүн энгийн  ярихад орчны дуу чимээ нөлөөлөхгүй бол 

85ДБ хүрээгүй байна гэж үзнэ  

2. 0,5 м зайтай зогсож байгаа 2 хүн энгийн ярихад орчны дуу чимээ нөлөөлөхгүй бол 

85ДБ хүрээгүй байна гэж үзнэ  

3. 1,5 м зайтай зогсож байгаа 2 хүн энгийн  ярихад орчны дуу чимээ нөлөөлөхгүй бол 

85ДБ хүрээгүй байна гэж үзнэ  

4. 0,8 м зайтай зогсож байгаа 2 хүн энгийн ярихад орчны дуу чимээ нөлөөлөхгүй бол 

85ДБ хүрээгүй байна гэж үзнэ  

 

87. Цахилгааны осол гэмтэл түүний үр дагаварт нөлөөлөх хүчин зүйлсийг нэрлэнэ үү? 

1. Тоостой ажлын байр 

2. Чийглэг орчин 

3. Хэвийн ажлын байр 

4. Халуун ажлын байр 
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88. Ажилтаны хувийн хамгаалах хэрэгслийн зардлыг хэн хариуцах вэ? 

1. Ажилтан өөрөө  

2. Ажил олгогч 

3. Шаардлагагүй 

4. Ээлжийн ахлах  

 

89. Үйлдвэрлэлийн осолд хүн өртсөн тохиолдолд хамгийн түрүүнд ямар арга хэмжээ авах вэ? 

1. Ажил олгогчид мэдээлэх 

2. Анхан шатны тусламж үзүүлж 103 дуудна 

3. Ээлжийн ахлахад мэдээлэх 

 

90. Засварчин ямар нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл өмсөх шаардлагатай вэ? 

1. Дуулга (hard hat) 

2. Ажлын гутал 

3. Нүдний шил 

4. Ажлын хувцас 

5. Дээрх бүгд 

 

91. Хүний биед аюулгүй хүчдэлийн хэмжээ хэдэн вольт байдаг вэ?  

1. 36В 

2. 12В 

3. 24В 

4. 110В 

 

92. Таны Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл  ахуйг хэн хариуцах вэ?  

1. Ажилтан өөрөө  

2. Таны хамтран ажиллагсад 

3. ХАБЭА – н ажилтан 

 

93. Тамхийг зөвхөн зөвшөөрөгдсөн газар татах ёстой 

1. Тийм                     

2. Үгүй  

 

94. Ажил үүргээ биелүүлэх явцад амь нас, эрүүл мэндэд нь сөрөг, аюултай нөхцөл бий болсон 

тохиолдолд хамгийн түрүүнд та юу хийх ёстой вэ?  

1. Ажлыг ямарч үед цааш явуулах хэрэгтэй 

2. Ажлыг зогсоох эрхтэй ба өөрийн удирдах ажилтандаа мэдэгдэх үүрэгтэй 

3. ХАБЭА – н сургагчид мэдээллэнэ 
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ХАБЭА хичээлийн тестийн хариу 

 

ХАБЭА 

хувилбар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19-02-01 3 1 3 3 1 4 4 2 3 3 

19-02-02 1 2 2 1 3 4 1 2 2 2 

19-02-03 2 1 1 1 2 1 4 1 1 1 

19-02-04 4 2 1 3 2 4 3 1 3 1 

19-02-05 3 2 3 3 3 2 1 2 1 2 

19-02-06 1 1 3 1 3 1 1 1 4 1 

19-02-07 2 1 1 3 1 2 2 1 1 2 

19-02-08 3 3 2 2 3 4 1 1 2 2 

19-02-09 2 2 2 2 1 2 4 2 3 3 

19-02-10 4 1 2 2 5 2 1 1 3 2 
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