
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АЖЛЫН ТӨРЛИЙН СУУРЬ НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГА 
 
Нийтлэг шаардлага:  
  1. Монгол Улсад бүртгэлтэй, үйл ажиллагаа явуулах эрх бүхий хуулийн этгээд байх 
  2. Монгол Улсын хуулийн тогтоомжийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж, татвар хураамжаа бүрэн төлсөн байх. 

3. Холбогдох ажлын төрөл шинээр авах, сунгуулах, нэмэлт ажлын төрөл авахад тусгайлсан шаардлага тус бүрийг хангах 
А. Угсралт засварын чиглэлээр: 
 
3.1 Эрчим хүчний эх үүсвэр барих, угсрах, засварлах, туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ (нар, салхи, ус, дизель, газрын 

гүний болон түлшээр ажилладаг) 
    

Ажлын 
төрлийн 

код 
Ажлын төрлийн нэр 

Байвал зохих инженер 
техникийн ажилтан 

Туршлага 
Байвал зохих мэргэжилтэй 

ажилтан 

03.1.1 
0.1-5 МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр 
барих, угсрах, засварлах, туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

03.2.3, 03.3.1, 03.4.1, 03.5.1 ажлын төрлийн код бүхий ажлын төрлүүдийг 
хангасан байх бөгөөд барилгын инженер-1, механик инженер-1, холбоо, 
мэдээллийн технологийн инженер-1, хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааны 
инженер-1 

03.1.2 
5-100 МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр 
барих, угсрах, засварлах, туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

03.2.4, 03.3.3, 03.4.3, 03.5.3 ажлын төрлийн код бүхий ажлын төрлүүдийг 
хангасан байх бөгөөд барилгын инженер-2, механик инженер-3, холбоо, 
мэдээллийн технологийн инженер-2, реле хамгаалалт, автоматикийн 
мэргэшсэн инженер-1, зураг төслийн инженер-1, хөдөлмөр аюулгүй 
ажиллагааны инженер-1 

03.1.3 

100 МВт-аас хүчин чадалтай эрчим хүчний 
эх үүсвэр барих, угсрах, засварлах, 
туршилт тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

03.2.5, 03.3.4, 03.4.4, 03.5.4 ажлын төрлийн код бүхий ажлын төрлүүдийг 
хангасан байх бөгөөд барилгын инженер-3, механик инженер-5, холбоо, 
мэдээллийн технологийн инженер-2, реле хамгаалалт, автоматикийн 
мэргэшсэн инженер-1, зураг төслийн инженер-1, хөдөлмөр аюулгүй 
ажиллагааны инженер-1 

    
3.2 Цахилгааны дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, завсар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

 

Ажлын 
төрлийн 

код 
Ажлын төрлийн нэр 

Байвал зохих инженер 
техникийн ажилтан 

Туршлага 
Байвал зохих 
мэргэжилтэй 

ажилтан 

Байвал зохих 
машин механизм 

03.2.1 

0.4-10 кВ-ын цахилгаан 
дамжуулах шугам, дэд 
станцын угсралт, завсар, 
түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

Цахилгааны инженер-3 
Реле хамгаалалт, 

автоматикийн инженер-1 
Механик инженер-1 

Хөдөлмөр хамгаалал 
инженер-1  

Мэргэжлээрээ 3 
доошгүй 

ажилласан байх 

Цахилгаанчин, 
монтѐр-5 

Гагнуурчин-1 
Тусгай машин 
механизмын 

жолооч-1 

Ачааны 
автомашин-1 

Ажилчдын 
суудлын машин-

1 
Автокран /5тн/ 
Эксковатор-1 



03.2.2 

0.4-15 кВ-ын цахилгаан 
дамжуулах шугам, дэд 
станцын угсралт, завсар, 
түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

Цахилгааны инженер-3 
Реле хамгаалалт, 

автоматикийн инженер-1 
Механик инженер-1 

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал хариуцсан 

инженер-1  

Мэргэжлээрээ 3 
доошгүй 

ажилласан байх 

Цахилгаанчин, 
монтѐр-5 

Гагнуурчин-1 
Тусгай машин 
механизмын 

жолооч-1 
 

Ачааны 
автомашин-1 

Ажилчдын 
суудлын машин-

1 
Автокран /5тн/ 
Эксковатор-1 

Вышка-1 

03.2.3 

0.4-35 кВ-ын цахилгаан 
дамжуулах шугам, дэд 
станцын угсралт, завсар, 
түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

Цахилгааны инженер-5 
Реле хамгаалалт, 

автоматикийн инженер-1 
Механик инженер-1 

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал хариуцсан 

инженер-1 

Мэргэжлээрээ 3 
доошгүй 

ажилласан байх 

Цахилгаанчин, 
монтѐр-7 

Гагнуурчин-2 
Тусгай машин 
механизмын 

жолооч-2 
 

Ачааны 
автомашин-2 

Ажилчдын 
суудлын машин-

2 
Автокран /5тн 

дээш/-2 
Эксковатор-1 

Вышка-1 

03.2.4 

0.4-110 кВ-ын цахилгаан 
дамжуулах шугам, дэд 
станцын угсралт, завсар, 
түүний туршилт тохируулга, 
дагалдах ажил үйлчилгээ 

Цахилгааны инженер-7 
Реле хамгаалалт, 

автоматикийн инженер-2 
Механик инженер-2 

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал хариуцсан 

инженер-1 

Мэргэжлээрээ 5 
доошгүй 

ажилласан байх 

Цахилгаанчин, 
монтѐр-10 

Гагнуурчин-3 
Тусгай машин 
механизмын 

жолооч-3 
 

Ачааны 
автомашин-2 

Ажилчдын 
суудлын машин-

2 
Автокран /5тн 

дээш/-3 
Эксковатор-1 

Вышка-1 

03.2.5 

0.4-220 кВ болон түүнээс дээш 
цахилгаан дамжуулах шугам 
сүлжээ, дэд станцын угсралт, 
завсар, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

Цахилгааны инженер-10 
Реле хамгаалалт, 

автоматикийн инженер-3 
Механик инженер-2 

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал хариуцсан 

инженер-1 

Мэргэжлээрээ 5 
доошгүй 

ажилласан байх 

Цахилгаанчин, 
монтѐр-12 

Гагнуурчин-5 
Тусгай машин 
механизмын 

жолооч-5 
 

Ачааны 
автомашин-2 

Ажилчдын 
суудлын машин-

2 
Автокран /5тн 

дээш/-3 
Эксковатор-1 

Вышка-1 

 
  



03.3 Зуухны угсралт, завсар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

Ажлын 
төрлийн 

код 
Ажлын төрлийн нэр 

Байвал зохих инженер 
техникийн ажилтан 

Туршлага 
Байвал зохих 
мэргэжилтэй 

ажилтан 

Байвал зохих 
машин 

механизм 

03.3.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай 
зуухны угсралт, завсар, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 

Дулааны инженер-3 
Механик инженер-1 

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер-1 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал хариуцсан 
инженер-1 

Мэргэжлээрээ 3 
доошгүй 

ажилласан байх 

Гагнуурчин-2 
Үүнээс нэг 

гагнуурчин нь 
категоритай 

гагнуурчин байна. 
Слесарь-5 

Тусгай машин 
механизмын 

жолооч-1 

Ачааны 
автомашин-1 

Ажилчдын 
суудлын 
машин-1 

Автокран /5тн/ 
Эксковатор-1 

03.3.2 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай 
зуухны угсралт, завсар, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 

Дулааны инженер-4 
Механик инженер-2 

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер-2 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал хариуцсан 
инженер-1 

Мэргэжлээрээ 3 
доошгүй 

ажилласан байх 

Гагнуурчин-2 
Үүнээс нэг 

гагнуурчин нь 
категоритай 

гагнуурчин байна. 
Слесарь-5 

Тусгай машин 
механизмын 

жолооч-1 

Ачааны 
автомашин-2 

Ажилчдын 
суудлын 
машин-2 

Автокран /5тн/ 
Эксковатор-2 

03.3.3 

0.7-80.0 кгх/см2 даралттай 
зуухны угсралт, завсар, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 

Дулааны инженер-6 
Механик инженер-3 

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер-3 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал хариуцсан 
инженер-1  

Зураг төслийн инженер-1 

Мэргэжлээрээ 5 
доошгүй 

ажилласан байх 

категоритай 
гагнуурчин-4 
Слесарь-7 

Тусгай машин 
механизмын 

жолооч-2 

Ачааны 
автомашин-2 

Ажилчдын 
суудлын 
машин-2 

Автокран /5тн/ 
Эксковатор-2 

03.3.4 

0.7-80.0 кгх/см2 болон түүнээс 
дээш даралттай зуухны 
угсралт, завсар, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 

Дулааны инженер-6 
Механик инженер-3 

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер-3 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал хариуцсан 
инженер-1  

Зураг төслийн инженер-1 

Мэргэжлээрээ 5 
доошгүй 

ажилласан байх 

категоритай 
гагнуурчин-4 
Слесарь-7 

Тусгай машин 
механизмын 

жолооч-2 

Ачааны 
автомашин-2 

Ажилчдын 
суудлын 
машин-2 

Автокран /5тн/ 
Эксковатор-2 

   
 



03.4 Даралтат савны угсралт, завсар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

Ажлын 
төрлийн 

код 
Ажлын төрлийн нэр 

Байвал зохих инженер 
техникийн ажилтан 

Туршлага 
Байвал зохих 
мэргэжилтэй 

ажилтан 

Байвал зохих 
машин 

механизм 

03.4.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай 
даралтат савны угсралт, 
завсар, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

Дулааны инженер-3 
Механик инженер-1 

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер-1 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал хариуцсан 
инженер-1 

Мэргэжлээрээ 3 
доошгүй 

ажилласан байх 

Гагнуурчин-2 
Үүнээс нэг 

гагнуурчин нь 
категоритай 

гагнуурчин байна. 
Слесарь-5 

Тусгай машин 
механизмын 

жолооч-1 

Ачааны 
автомашин-1 

Ажилчдын 
суудлын машин-

1 
Автокран /5тн/ 
Эксковатор-1 

03.4.2 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай 
даралтат савны угсралт, 
завсар, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

Дулааны инженер-6 
Механик инженер-3 

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер-3 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал хариуцсан 
инженер-1  

Зураг төслийн инженер-1 

Мэргэжлээрээ 3 
доошгүй 

ажилласан байх 

Гагнуурчин-2 
Үүнээс нэг 

гагнуурчин нь 
категоритай 

гагнуурчин байна. 
Слесарь-5 

Тусгай машин 
механизмын 

жолооч-1 

Ачааны 
автомашин-2 

Ажилчдын 
суудлын машин-

2 
Автокран /5тн/ 
Эксковатор-2 

03.4.3 

0.7-80.0 кгх/см2 даралттай 
даралтат савны угсралт, 
завсар, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

Дулааны инженер-6 
Механик инженер-3 

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер-3 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал хариуцсан 
инженер-1  

Зураг төслийн инженер-1 

Мэргэжлээрээ 5 
доошгүй 

ажилласан байх 

категоритай 
гагнуурчин-4 
Слесарь-7 

Тусгай машин 
механизмын 

жолооч-2 

Ачааны 
автомашин-2 

Ажилчдын 
суудлын машин-

2 
Автокран /5тн/ 
Эксковатор-2 

03.4.4 

0.7-80.0 кгх/см2 болон түүнээс 
дээш даралттай даралтат 
савны угсралт, завсар, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 

Дулааны инженер-6 
Механик инженер-3 

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер-3 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал хариуцсан 
инженер-1  

Зураг төслийн инженер-1 

Мэргэжлээрээ 5 
доошгүй 

ажилласан байх 

категоритай 
гагнуурчин-4 
Слесарь-7 

Тусгай машин 
механизмын 

жолооч-2 

Ачааны 
автомашин-2 

Ажилчдын 
суудлын машин-

2 
Автокран /5тн/ 
Эксковатор-2 

 
 



03.5 Шугам хоолой, ЦТП-ны угсралт, завсар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
 

Ажлын 
төрлийн 

код 
Ажлын төрлийн нэр 

Байвал зохих инженер 
техникийн ажилтан 

Туршлага 
Байвал зохих 
мэргэжилтэй 

ажилтан 

Байвал зохих 
машин механизм 

03.5.1 

0.7-16.0 кгх/см2 даралттай 
шугам, хоолой, ЦТП-ны 
угсралт, завсар, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 

Дулааны инженер-3 
Механик инженер-1 

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер-1 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал хариуцсан 
инженер-1 

Мэргэжлээрээ 3 
доошгүй 

ажилласан байх 

Гагнуурчин-2 
Үүнээс нэг 

гагнуурчин нь 
категоритай 

гагнуурчин байна. 
Слесарь-5 

Тусгай машин 
механизмын 

жолооч-1 

Ачааны 
автомашин-1 

Ажилчдын 
суудлын машин-

1 
Автокран /5тн/ 
Эксковатор-1 

03.5.2 

0.7-40.0 кгх/см2 даралттай 
шугам, хоолой, ЦТП-ны 
угсралт, завсар, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 

Дулааны инженер-6 
Механик инженер-3 

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер-3 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал хариуцсан 
инженер-1  

Зураг төслийн инженер-1 

Мэргэжлээрээ 3 
доошгүй 

ажилласан байх 

Гагнуурчин-2 
Үүнээс нэг 

гагнуурчин нь 
категоритай 

гагнуурчин байна. 
Слесарь-5 

Тусгай машин 
механизмын 

жолооч-1 

Ачааны 
автомашин-2 

Ажилчдын 
суудлын машин-

2 
Автокран /5тн/ 
Эксковатор-2 

03.5.3 

0.7-80.0 кгх/см2 даралттай 
шугам, хоолой, ЦТП-ны 
угсралт, завсар, түүний 
туршилт тохируулга, дагалдах 
ажил үйлчилгээ 

Дулааны инженер-6 
Механик инженер-3 

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер-3 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал хариуцсан 
инженер-1  

Зураг төслийн инженер-1 

Мэргэжлээрээ 5 
доошгүй 

ажилласан байх 

категоритай 
гагнуурчин-4 
Слесарь-7 

Тусгай машин 
механизмын 

жолооч-2 

Ачааны 
автомашин-2 

Ажилчдын 
суудлын машин-

2 
Автокран /5тн/ 
Эксковатор-2 

03.5.4 

0.7-80.0 кгх/см2 болон түүнээс 
дээш даралттай шугам, 
хоолой, ЦТП-ны угсралт, 
завсар, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил 
үйлчилгээ 

Дулааны инженер-6 
Механик инженер-3 

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер-3 
Хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал хариуцсан 
инженер-1  

Зураг төслийн инженер-1 

Мэргэжлээрээ 5 
доошгүй 

ажилласан байх 

категоритай 
гагнуурчин-4 
Слесарь-7 

Тусгай машин 
механизмын 

жолооч-2 

Ачааны 
автомашин-2 

Ажилчдын 
суудлын машин-

2 
Автокран /5тн/ 
Эксковатор-2 

 
  



03.6 Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ (горим тохируулга, хэмжилт, туршилт, хоёрдогч коммутацийн ажлууд) 
 

Ажлын 
төрлийн 

код 
Ажлын төрлийн нэр 

Байвал зохих инженер 
техникийн ажилтан Туршлага 

Байвал зохих 
мэргэжилтэй ажилтан 

03.6 
Туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ 
(горим тохируулга, хэмжилт, туршилт, 
хоѐрдогч коммутацийн ажлууд) 

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер-1 
Автоматикийн инженер-1 

Мэргэжлээрээ 3 
доошгүй 

ажилласан байх 

Монтѐр-1 
Гагнуурчин-1 

   
 03.8 Даралтанд ажилладаг тоноглолуудын угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 
  

Ажлын 
төрлийн 

код 
Ажлын төрлийн нэр 

Байвал зохих инженер 
техникийн ажилтан Туршлага 

Байвал зохих 
мэргэжилтэй ажилтан 

03.8.1 
40.0 кгх/см2–аас доош даралтанд ажилладаг 
тоноглолын угсралт, завсар, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

Дулааны инженер-3 
Механик инженер-1 

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер-2 

Мэргэжлээрээ 3 
доошгүй 

ажилласан байх 

Гагнуурчин-2 
Үүнээс нэг гагнуурчин 

нь категоритай 
гагнуурчин байна. 

Слесарь-3 

03.8.2 
40.0 кгх/см2–аас дээш даралтанд ажилладаг 
тоноглолын угсралт, завсар, түүний туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ 

Дулааны инженер-3 
Механик инженер-1 

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер-2 

Мэргэжлээрээ 3 
доошгүй 

ажилласан байх 

Гагнуурчин-2 
Үүнээс нэг гагнуурчин 

нь категоритай 
гагнуурчин байна. 

Слесарь-3 

 
  



Б. Эрчим хүчний барилга байгууламжийн техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах 
 

Ажлын 
төрлийн 

код 
Ажлын төрлийн нэр 

Байвал зохих инженер техникийн ажилтан 
Туршлага 

Байвал зохих 
мэргэжилтэй 

ажилтан 

03.9.1 
0.1-100 МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэрийн 
техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл 
боловсруулах 

03.9.3, 03.9.5, 03.9.7, 03.9.9-д тавигдах 
шаардлагуудыг хангасан байх.  

Мэргэжлээрээ 5-
аас доошгүй 

ажилласан байх. 
Голлох 

инженерүүд нь 
мэргэшсэн байх 

Зургийн техникч-2 

03.9.2 
0.1-100 МВт болон түүнээс дээш эрчим хүчний 
эх үүсвэрийн техник эдийн засгийн үндэслэл, 
зураг төсөл боловсруулах 

03.9.4, 03.9.6, 03.9.8, 03.9.10-д тавигдах 
шаардлагуудыг хангасан байх. 

03.9.3 
0.4-110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд 
станцын техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг 
төсөл боловсруулах 

Барилгын инженер-1, Механик инженер-1 
Цахилгааны инженер-2 /үүнээс нэг нь горим 
тооцооны инженер/ Геодизийн инженер-1 

Эдийн засагч-1 /Эдгээр инженерүүдийн аль 
нэг мэргэшсэн төсөвчин байх/ 

03.9.4 
0.4-110 кВ болон түүнээс дээш цахилгаан 
дамжуулах шугам, дэд станцын техник эдийн 
засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах 

Барилгын инженер-2 
Механик инженер-2 

Цахилгааны инженер-3 /үүнээс нэг нь горим 
тооцооны инженер/ Геодизийн инженер-1 

Эдийн засагч-1 /Эдгээр инженерүүдийн аль 
нэг мэргэшсэн төсөвчин байх/ 

03.9.5 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай зуухны техник эдийн 
засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах 

Барилгын инженер-1, Механик инженер-1 
Цахилгааны инженер-1 /үүнээс нэг нь горим 

тооцооны инженер/ 
Дулааны инженер-1, Геодизийн инженер-1 
Эдийн засагч-1 /Эдгээр инженерүүдийн аль 

нэг мэргэшсэн төсөвчин байх/ 

03.9.6 
0.7-40.0 кгх/см2 болон түүнээс дээш даралттай 
зуухны техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг 
төсөл боловсруулах 

03.9.7 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай даралтат савны 
техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл 
боловсруулах 

03.9.8 
0.7-40.0 кгх/см2 болон түүнээс дээш даралттай 
даралтат савны техник эдийн засгийн 
үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах 

03.9.9 
0.7-40.0 кгх/см2 даралттай шугам, хоолой, ЦТП-
ны техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл 
боловсруулах 

03.9.10 
0.7-40.0 кгх/см2 болон түүнээс дээш даралттай 
шугам, хоолой, ЦТП-ны техник эдийн засгийн 
үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах 

 


