
Үйл 
ажиллагааны 
төрлийн код

Үйл ажиллагааны төрөл
Байвал зохих инженер 

техникийн ажилтан
Тоо

Инженер техникийн ажилчдын 
ажлын туршлага

Байвал зохих мэргэжилтэй 
ажилтан

Тоо
Мэргэжилтэй ажилчдын ажлын 

туршлага
Байвал зохих машин 

механизм
Тоо

цахилгааны инженер 2 Цахилгаанчин 5

Реле хамгаалалт, автоматикийн 
инженер

1 Категоритай гагнуурчин 2

Холбоо, мэдээлэл технологийн 
инженер

1

барилгын инженер 1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн ажилтан

1

Нийт 6 Нийт 8 нийт 1

дулааны инженер 2 дулааны засварчин 5

цахилгааны инженер 1

барилгын инженер 1

Нарийн хэмжүүр, автоматикийн 
инженер

1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн ажилтан

1

Нийт 6 Нийт 8 Нийт 1

дулааны инженер 1

барилгын инженер 1

цахилгааны инженер 1 дулааны засварчин 5

Реле хамгаалалт, автоматикийн 
инженер

1 Категоритай гагнуурчин 2

Холбоо, мэдээлэл технологийн 
инженер

1

Нарийн хэмжүүр, автоматикийн 
инженер

1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн ажилтан

1

Нийт 7 Нийт 13 нийт 1

Автокран /15 тн/ 1

Автокран /15 тн/ 1

Тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

1

Автокран /15 тн/ 1

VI зэрэгтэй засварчин-1
V зэрэгтэй засварчин-1
IV зэрэгтэй засварчин -1 
 III зэрэгтэй засварчин -2 

VI зэрэгтэй цахилгаанчин-1
V зэрэгтэй цахилгаанчин-1
IV зэрэгтэй цахилгаанчин- 1
 III зэрэгтэй цахилгаанчин- 2

VI зэрэгтэй засварчин-1
V зэрэгтэй засварчин-1
IV зэрэгтэй засварчин -1 
 III зэрэгтэй засварчин -2 

1

2

0.01 – 5 МВт-ын хүчин чадалтай 
дулааны эрчим хүчний эх үүсвэрийн 

угсралт, засварын ажил, түүний 
туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ

0.01 – 5 МВт-ын хүчин чадалтай 
цахилгаан-дулаан хосолсон эрчим 

хүчний эх үүсвэрийн угсралт, засварын 
ажил, түүний туршилт тохируулгын 

ажил үйлчилгээ

Цахилгаанчин

Категоритай гагнуурчин

мэргэшсэн инженер - 1

мэргэшсэн инженер - 1

5

мэргэшсэн инженер -2

Хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл шаардлага

ТЗ-1 Эрчим хүчний эх үүсвэрийн угсралт, засварын ажил, туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ

0.01 – 5 МВт-ын хүчин чадалтай 
цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрийн 

угсралт, засварын ажил, түүний 
туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ

VI зэрэгтэй цахилгаанчин-1
V зэрэгтэй цахилгаанчин-1
IV зэрэгтэй цахилгаанчин- 1
 III зэрэгтэй цахилгаанчин- 2

ТЗ-1.1

ТЗ-1.2

Тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

1

ТЗ-1.3

Тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч



Үйл 
ажиллагааны 
төрлийн код

Үйл ажиллагааны төрөл
Байвал зохих инженер 

техникийн ажилтан
Тоо

Инженер техникийн ажилчдын 
ажлын туршлага

Байвал зохих мэргэжилтэй 
ажилтан

Тоо
Мэргэжилтэй ажилчдын ажлын 

туршлага
Байвал зохих машин 

механизм
Тоо

цахилгааны инженер 3

барилгын инженер 1

Реле хамгаалалт, автоматикийн 
инженер

1 категоритай гагнуурчин 2 эксковатор 1

Холбоо, мэдээлэл технологийн 
инженер

1 вышка 1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн ажилтан

1

Нийт 7 нийт 12

дулааны инженер 2

цахилгааны инженер 1

барилгын инженер 1 категоритай гагнуурчин 2 эксковатор 1

Холбоо, мэдээлэл технологийн 
инженер

1

Нарийн хэмжүүр, автоматикийн 
инженер

1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн ажилтан

1

Нийт 7 нийт 12 нийт 3

дулааны инженер 2

цахилгааны инженер 2

барилгын инженер 1

Реле хамгаалалт, автоматикийн 
инженер

1

Холбоо, мэдээлэл технологийн 
инженер

1 категоритай гагнуурчин 2

Нарийн хэмжүүр, автоматикийн 
инженер

1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн инженер

1

Нийт 9 нийт 19 нийт 3

тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

3

цахилгаанчин 7

VI зэрэгтэй цахилгаанчин -1 
V зэрэгтэй цахилгаанчин -1 
 IV зэрэгтэй цахилгаанчин -2
 III зэрэгтэй цахилгаанчин- 3

нийт 3

вышка 1

вышка 1

VI зэрэгтэй засварчин-1
V зэрэгтэй засварчин-1

IV зэрэгтэй засварчин -2 
 III зэрэгтэй засварчин - 3

Автокран /25 тн/ 1

VI зэрэгтэй цахилгаанчин -1 
V зэрэгтэй цахилгаанчин -1 

 IV зэрэгтэй цахилгаанчин -2
 III зэрэгтэй цахилгаанчин- 3

VI зэрэгтэй засварчин-1
V зэрэгтэй засварчин-1

IV зэрэгтэй засварчин -2 
 III зэрэгтэй засварчин -3

ТЗ-1.5

0.01 – 100 МВт-ын хүчин 
чадалтай дулааны эрчим 

хүчний эх үүсвэрийн угсралт, 
засварын ажил, түүний 

туршилт тохируулгын ажил 
үйлчилгээ

 зөвлөх инженер-1

дулааны засварчин 7

тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

3

ТЗ-1.4

0.01 – 100 МВт-ын хүчин 
чадалтай цахилгаан эрчим 

хүчний эх үүсвэрийн угсралт, 
засварын ажил, түүний 

туршилт тохируулгын ажил 
үйлчилгээ

зөвлөх инженер-1

Автокран /25 тн/ 1

Хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл шаардлага

Автокран /25 тн/ 1

дулааны засварчин 7 эксковатор 1

тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

3

ТЗ-1.6

0.01 – 100 МВт-ын хүчин 
чадалтай цахилгаан-дулаан 
хосолсон эрчим хүчний эх 

үүсвэрийн угсралт, засварын 
ажил, түүний туршилт 

тохируулгын ажил үйлчилгээ

зөвлөх инженер-2 

цахилгаанчин 7



Үйл 
ажиллагааны 
төрлийн код

Үйл ажиллагааны 
төрөл

Байвал зохих инженер 
техникийн ажилтан

Тоо
Инженер техникийн ажилчдын 

ажлын туршлага
Байвал зохих 

мэргэжилтэй ажилтан
Тоо

Мэргэжилтэй ажилчдын ажлын 
туршлага

Байвал зохих машин 
механизм

Тоо

цахилгааны инженер 4

барилгын инженер 1

дулааны инженер 1

Реле хамгаалалт, автоматикийн 
инженер

1

Холбоо, мэдээлэл технологийн 
инженер

1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн ажилтан

1

Нийт 9 нийт 15 нийт 3

дулааны инженер 5

цахилгааны инженер 1

барилгын инженер 1 категоритай гагнуурчин 2

Холбоо, мэдээлэл технологийн 
инженер

1

Нарийн хэмжүүр, автоматикийн 
инженер

1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн ажилтан

1

Нийт 10 нийт 14 нийт 3

дулааны инженер 3

цахилгааны инженер 3

барилгын инженер 1 дулааны засварчин 9

Реле хамгаалалт, автоматикийн 
инженер

1 категоритай гагнуурчин 1

Холбоо, мэдээлэл технологийн 
инженер

1

Нарийн хэмжүүр, автоматикийн 
инженер

1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн ажилтан

1

Нийт 11 нийт 23 нийт 3

ТЗ-1.7

0.01 – 100 МВт болон  
түүнээс дээш хүчин 
чадалтай цахилгаан 

эрчим хүчний эх 
үүсвэрийн угсралт, 

засварын ажил, түүний 
туршилт тохируулгын 

ажил үйлчилгээ

мэргэшсэн инженер-1, 
зөвлөх инженер-1

0.01 – 100 МВт болон 
түүнээс дээш хүчин 
чадалтай дулааны 
эрчим хүчний эх 

үүсвэрийн угсралт, 
засварын ажил, түүний 
туршилт тохируулгын 

ажил үйлчилгээ

мэргэшсэн инженер-1, 
зөвлөх инженер-1  

Автокран /25 тн/ 1

категоритай гагнуурчин 2 эксковатор 1

цахилгаанчин 

тусгай зориулалтын 
машин механизмын 

жолооч
3 вышка

эксковатор 1
VI зэрэгтэй засварчин-1
V зэрэгтэй засварчин-1

IV зэрэгтэй засварчин -3 
 III зэрэгтэй засварчин -4 

цахилгаанчин монтёр 10

вышка 1

тусгай зориулалтын 
машин механизмын 

жолооч
3

вышка 1

тусгай зориулалтын 
машин механизмын 

жолооч
3

Автокран /25 тн/ 1дулааны засварчин 9

1

Хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл шаардлага

VI зэрэгтэй цахилгаанчин -1 
V зэрэгтэй цахилгаанчин-2

 IV зэрэгтэй цахилгаанчин -3 
III зэрэгтэй цахилгаанчин- 4

VI зэрэгтэй засварчин-1
V зэрэгтэй засварчин-1

IV зэрэгтэй засварчин -3 
 III зэрэгтэй засварчин -4 

Автокран /25 тн/ 1

эксковатор 1

ТЗ-1.9

0.01 – 100 МВт болон 
түүнээс дээш хүчин 

чадалтай цахилгаан-
дулаан хосолсон эрчим 

хүчний эх үүсвэрийн 
угсралт, засварын ажил, 

түүний туршилт 
тохируулгын ажил 

үйлчилгээ

10

VI зэрэгтэй цахилгаанчин -1 
V зэрэгтэй цахилгаанчин-2

 IV зэрэгтэй цахилгаанчин -3 
III зэрэгтэй цахилгаанчин- 4

ТЗ-1.8

мэргэшсэн инженер-2, 
зөвлөх инженер-2



Үйл 
ажиллагааны 
төрлийн код

Үйл ажиллагааны төрөл
Байвал зохих инженер техникийн 

ажилтан
Тоо

Инженер техникийн ажилчдын 
ажлын туршлага

Байвал зохих 
мэргэжилтэй ажилтан

Тоо
Мэргэжилтэй ажилчдын ажлын 

туршлага
Байвал зохих машин механизм Тоо

Цахилгааны инженер 2 Цахилгаанчин 3

Реле хамгаалалт, автоматикийн 
инженер

1 Гагнуурчин 1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн ажилтан

0
Тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

1

Нийт 3 Нийт 5 нийт 1

Цахилгааны инженер 2 Цахилгаанчин 5

Реле хамгаалалт, автоматикийн 
инженер

1 категоритай гагнуурчин 1

барилгын инженер 1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн ажилтан

1

Нийт 5 Нийт 8 нийт 2

Цахилгааны инженер 3

Реле хамгаалалт, автоматикийн 
инженер

1

холбоо, мэдээлэл технологийн 
инженер

1 категоритай гагнуурчин 1

барилгын инженер 1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн ажилтан

1 вышка 1

Нийт 7 Нийт 11 нийт 3

Цахилгааны инженер 4 Цахилгаанчин 10

Реле хамгаалалт, автоматикийн 
инженер

1 категоритай гагнуурчин 2

холбоо, мэдээлэл технологийн 
инженер

1

барилгын инженер 1

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн ажилтан

1 вышка 1

Нийт 8 Нийт 15 нийт 3

цахилгааны 
мэргэшсэн инженер-1, 

цахилгааны
 зөвлөх инженер-1

Тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

2

Автокран /15 тн /

вышка

Эксковатор

1

1

Хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл шаардлага

ТЗ-2  Цахилгаан дамжуулах, түгээх шугам, дэд станцын угсралт, засварын ажил, туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ

Автокран / 5 тн/ 1

ТЗ-2.1

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

ажил үйлчилгээ

байвал зохих инженерийн аль нэг  
нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн чиглэлээр сургалтанд 

хамрагдсан байх

IV зэрэгтэй монтёр- 1
 III зэрэгтэй монтёр- 2

ТЗ-2.2

0.4-35 кВ-ын  цахилгаан 
дамжуулах шугам, дэд станцын 
угсралт, засварын ажил, түүний 

туршилт тохируулгын ажил 
үйлчилгээ

цахилгааны мэргэшсэн 
инженер-1

VI зэрэгтэй монтёр-1
V зэрэгтэй монтёр-1

IV зэрэгтэй монтёр- 1
 III зэрэгтэй монтёр- 2

VI зэрэгтэй монтёр -1 
V зэрэгтэй монтёр-2

 IV зэрэгтэй монтёр -3 
III зэрэгтэй монтёр- 4Тусгай зориулалтын машин 

механизмын жолооч
3

ТЗ-2.4

0.4-220 кВ болон түүнээс дээш 
цахилгаан дамжуулах шугам, 

дэд станцын угсралт, засварын 
ажил, түүний туршилт 

тохируулгын ажил үйлчилгээ

ТЗ-2.3

0.4-110 кВ-ын  цахилгаан 
дамжуулах шугам, дэд станцын 
угсралт, засварын ажил, түүний 

туршилт тохируулгын ажил 
үйлчилгээ

цахилгааны 
зөвлөх инженер-1 

Цахилгаанчин 7

1

Эксковатор 1

Тусгай зориулалтын 
машин механизмын 
жолооч

3

автокран /25 тн/ 1

VI зэрэгтэй монтёр -1 
V зэрэгтэй монтёр -1 

 IV зэрэгтэй монтёр -2
 III зэрэгтэй монтёр- 3

автокран /25 тн/ 1



Үйл 
ажиллагааны 
төрлийн код

Үйл ажиллагааны төрөл
Байвал зохих инженер 

техникийн ажилтан
Тоо

Инженер техникийн ажилчдын 
ажлын туршлага

Байвал зохих мэргэжилтэй 
ажилтан

Тоо
Мэргэжилтэй ажилчдын ажлын 

туршлага
Байвал зохих машин 

механизм
Тоо

Дулааны инженер 2 дулааны засварчин 3

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер

1 Гагнуурчин 1

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 
инженер

0
Тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

1

Нийт 3 нийт 5 нийт 1

Дулааны инженер 3 дулааны засварчин 5

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер

1 Категоритай гагнуурчин 1

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 

ажилтан
1

Тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

1

Нийт 5 нийт 7 нийт 1

Дулааны инженер 4 дулааны засварчин 7

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер

1 Категоритай гагнуурчин 2

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 

ажилтан
1

Тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

1

Нийт 6 нийт 10 нийт 1

Дулааны инженер 5 дулааны засварчин 9

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер

1 Категоритай гагнуурчин 2

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 

ажилтан
1

Тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

1

Нийт 7 нийт 12 нийт 1

ТЗ-3.2

0.07-4.0 МПа /0.7-40.0 

кгх/см2/ даралттай зуухны 
угсралт, засварын ажил, 

түүний туршилт тохируулгын 
ажил үйлчилгээ

дулааны мэргэшсэн 
инженер-1

Хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл шаардлага

ТЗ-3 Зуухны угсралт, засварын ажил, туршилт тохируулгын ажил үйлчилгээ

ТЗ-3.1

0.07-1.6 МПа /0.7-16.0 

кгх/см2/ даралттай зуухны 
угсралт, засварын ажил, 

түүний туршилт тохируулгын 
ажил үйлчилгээ

байвал зохих инженерийн нэг нь 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн чиглэлээр 
сургалтанд хамрагдсан байх

IV зэрэгтэй засварчин -1 
 III зэрэгтэй засварчин -2 

ТЗ-3.3

0.07-8.0 МПа /0.7-80.0 

кгх/см2/ даралттай зуухны 
угсралт, засварын ажил, 

түүний туршилт тохируулгын 
ажил үйлчилгээ

 
дулааны зөвлөх 

инженер-1

0.07-8.0 МПа /0.7-80.0 

кгх/см2/ болон түүнээс дээш 
даралттай зуухны угсралт, 

засварын ажил, түүний 
туршилт тохируулгын ажил 

үйлчилгээ

дулааны мэргэшсэн
 инженер-1, 

дулааны зөвлөх
 инженер-1 

ТЗ-3.4

VI зэрэгтэй засварчин-1
V зэрэгтэй засварчин-1

IV зэрэгтэй засварчин -2 
 III зэрэгтэй засварчин -3

VI зэрэгтэй засварчин-1
V зэрэгтэй засварчин-1

IV зэрэгтэй засварчин -3 
 III зэрэгтэй засварчин -4

Автокран /16тн/

Автокран /5тн/ 1

Автокран /5тн/ 1

Автокран /25тн/ 1

1

V зэрэгтэй засварчин-1
IV зэрэгтэй засварчин -2 
 III зэрэгтэй засварчин -2 



Үйл 
ажиллагааны 
төрлийн код

Үйл ажиллагааны төрөл
Байвал зохих инженер 

техникийн ажилтан
Тоо

Инженер техникийн 
ажилчдын ажлын туршлага

Байвал зохих мэргэжилтэй 
ажилтан

Тоо
Мэргэжилтэй ажилчдын 

ажлын туршлага
Байвал зохих машин 

механизм
Тоо

Дулааны инженер 2 дулааны засварчин 3

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер

1 Гагнуурчин 1

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 

ажилтан
0

Тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

1

Нийт 3 нийт 5 нийт 1

Дулааны инженер 3 дулааны засварчин 5

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер

1 Категоритай гагнуурчин 1

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 

ажилтан
1

Тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

1

Нийт 5 нийт 7 нийт 1

Дулааны инженер 4 дулааны засварчин 7

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер

1 Категоритай гагнуурчин 2

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 

ажилтан
1

Тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

1

Нийт 6 нийт 10 нийт 1

Дулааны инженер 5 дулааны засварчин 9

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер

1 Категоритай гагнуурчин 2

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 

ажилтан
1

Тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

1

Нийт 7 нийт 12 нийт 1

дулааны мэргэшсэн инженер-
1

V зэрэгтэй засварчин -1
IV зэрэгтэй засварчин -2 
 III зэрэгтэй засварчин -2 

Автокран /5тн/ 1

Автокран /5тн/ 1

ТЗ-4.3

0.07-8.0 МПа /0.7-80.0 

кгх/см2/ даралттай даралтат 
савны угсралт, засварын 

ажил, түүний туршилт 
тохируулгын ажил үйлчилгээ

дулааны 
зөвлөх инженер-1  

VI зэрэгтэй засварчин -1
V зэрэгтэй засварчин -1
IV зэрэгтэй засварчин -2 
 III зэрэгтэй засварчин -3 

Автокран /15тн/ 1

Хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл шаардлага

ТЗ-4.4

0.07-8.0 МПа /0.7-80.0 

кгх/см2/ болон түүнээс дээш 
даралттай даралтат савны 

угсралт, засварын ажил, 
түүний туршилт тохируулгын 

ажил үйлчилгээ

мэргэшсэн инженер-1, 
дулааны зөвлөх инженер-1

VI зэрэгтэй засварчин -1
V зэрэгтэй засварчин -1
IV зэрэгтэй засварчин -3 
 III зэрэгтэй засварчин -4 

Автокран /25тн/ 1

ТЗ-4.2

0.07-4.0 МПа /0.7-40.0 

кгх/см2/ даралттай даралтат 
савны угсралт, засварын 

ажил, түүний туршилт 
тохируулгын ажил үйлчилгээ

ТЗ-4.1

0.07-1.6 МПа /0.7-16.0 

кгх/см2/ даралттай даралтат 
савны угсралт, засварын 

ажил, түүний туршилт 
тохируулгын ажил үйлчилгээ

мэргэшсэн инженер-0

байвал зохих инженерийн нэг 
нь хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн 
чиглэлээр сургалтанд 

хамрагдсан байх

IV зэрэгтэй засварчин -1 
 III зэрэгтэй засварчин -2 



Үйл 
ажиллагааны 
төрлийн код

Үйл ажиллагааны төрөл
Байвал зохих инженер 

техникийн ажилтан
Тоо

Инженер техникийн 
ажилчдын ажлын туршлага

Байвал зохих мэргэжилтэй 
ажилтан

Тоо
Мэргэжилтэй ажилчдын 

ажлын туршлага
Байвал зохих машин 

механизм
Тоо

Дулааны инженер 2 дулааны засварчин 3

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер

1 Гагнуурчин 1

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 

ажилтан
0

Тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

1

Нийт 3 нийт 5 нийт 1

Дулааны инженер 3 дулааны засварчин 5

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер

1 Категоритай гагнуурчин 1

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 

ажилтан
1

Тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

1

Нийт 5 нийт 7 нийт 1

Дулааны инженер 4 дулааны засварчин 7

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер

1 Категоритай гагнуурчин 2

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 

ажилтан
1

Тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

1

Нийт 6 нийт 10 нийт 1

Дулааны инженер 5 дулааны засварчин 9

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер

1 Категоритай гагнуурчин 2

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 

ажилтан
1

Тусгай зориулалтын машин 
механизмын жолооч

1

Нийт 7 нийт 12 нийт 1

Автокран /25тн/ 1
ТЗ-5.4

0.07-8.0 МПа /0.7-80.0 

кгх/см2/ даралттай болон 
түүнээс дээш дулааны 
шугам хоолой, дулаан 

дамжуулах төвийн угсралт, 
засварын ажил, түүний 

туршилт тохируулгын ажил 
үйлчилгээ

мэргэшсэн инженер-1 , 
дулааны зөвлөх инженер-1

VI зэрэгтэй засварчин -1
V зэрэгтэй засварчин -1
IV зэрэгтэй засварчин -3 
 III зэрэгтэй засварчин -4 

Автокран /15тн/ 1
ТЗ-5.3

0.07-8.0 МПа /0.7-80.0 

кгх/см2/ даралттай  дулааны 
шугам хоолой, дулаан 

дамжуулах төвийн угсралт, 
засварын ажил, түүний 

туршилт тохируулгын ажил 
үйлчилгээ

дулааны 
зөвлөх инженер-1  

VI зэрэгтэй засварчин -1
V зэрэгтэй засварчин -1
IV зэрэгтэй засварчин -2 
 III зэрэгтэй засварчин -3 

ТЗ-5.2

0.07-4.0 МПа /0.7-40.0 

кгх/см2/ даралттай  дулааны 
шугам хоолой, дулаан 

дамжуулах төвийн угсралт, 
засварын ажил, түүний 

туршилт тохируулгын ажил 
үйлчилгээ

дулааны мэргэшсэн 
инженер-1

V зэрэгтэй засварчин -1
IV зэрэгтэй засварчин -2 
 III зэрэгтэй засварчин -2 

Автокран /5тн/ 1

Хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл шаардлага

ТЗ-5.1

0.07-1.6 МПа /0.7-16.0 

кгх/см2/ даралттай дулааны 
шугам хоолой, дулаан 

дамжуулах төвийн угсралт, 
засварын ажил, түүний 

туршилт тохируулгын ажил 
үйлчилгээ

байвал зохих инженерийн нэг 
нь хөдөлмөрийн аюулгүй 

байдал, эрүүл ахуйн 
чиглэлээр сургалтанд 

хамрагдсан байх

IV зэрэгтэй засварчин -1 
 III зэрэгтэй засварчин -2 

Автокран /5тн/ 1



Үйл 
ажиллагааны 
төрлийн код

Үйл ажиллагааны төрөл
Байвал зохих инженер 

техникийн ажилтан
Тоо

Инженер техникийн ажилчдын 
ажлын туршлага

Байвал зохих мэргэжилтэй 
ажилтан

Тоо
Мэргэжилтэй ажилчдын 

ажлын туршлага
Байвал зохих 

машин механизм
Тоо

цахилгааны инженер 2

реле хамгаалалт, 
автоматикийн инженер

1

Нийт 3 нийт 2

цахилгааны инженер 2

реле хамгаалалт, 
автоматикийн инженер

1

Нийт 3 нийт 2

цахилгааны инженер 1

дулааны инженер 1

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер

1 лаборант 1

Нийт 3 нийт 2

Хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл шаардлага

ТЗ-6.1
Өндөр хүчдлийн 
хэмжилт,туршилт 

тохируулгын ажил үйлчилгээ

цахилгааны мэргэшсэн
 инженер-1  цахилгаанчин 2 IV зэрэгтэй 

цахилгаанчин -1 -

IV зэрэгтэй 
цахилгаанчин -1 -

ТЗ-6.3
Дулаан техникийн хэмжилт, 
туршилт тохируулгын ажил 

үйлчилгээ

дулааны мэргэшсэн 
инженер-1  

дулааны техникч 1

- -

цахилгаанчин 2
ТЗ-6.2

Реле хамгаалалт 
автоматикийн хэмжилт, 

туршилт тохируулгын ажил 
үйлчилгээ

цахилгааны мэргэшсэн 
инженер-1  



Үйл 
ажиллагааны 
төрлийн код

Үйл ажиллагааны төрөл
Байвал зохих инженер 

техникийн ажилтан
Тоо

Инженер техникийн ажилчдын 
ажлын туршлага

Байвал зохих мэргэжилтэй 
ажилтан

Тоо
Мэргэжилтэй 

ажилчдын ажлын 
туршлага

Байвал зохих 
машин механизм

Тоо

Дулааны инженер 3 Дулааны засварчин 4

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер

1 Категоритай гагнуурчин 1

Нийт 4 нийт 5

Дулааны инженер 4 Дулааны засварчин 5

Нарийн хэмжүүр, 
автоматикийн инженер

1

Хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн 

ажилтан
1

Нийт 6 нийт 6

ТЗ-7.1

0.07-4.0 МПа /0.7-40.0 

кгх/см2/ хүртэл даралтанд 
ажилладаг тоноглолын 

угсралт, засварын ажил, 
түүний туршилт тохируулгын 

ажил үйлчилгээ

Категоритай гагнуурчин 1

Хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох ажлын төрөл, суурь нөхцөл шаардлага

дулааны мэргэшсэн инженер-1

байвал зохих инженерийн нэг нь 
хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн чиглэлээр 
сургалтанд хамрагдсан байх

VI зэрэгтэй слесарь -1
V зэрэгтэй слесарь -1 
IV зэрэгтэй слесарь -1
III зэрэгтэй слесарь-1

-

VI зэрэгтэй слесарь -1
V зэрэгтэй слесарь -1 
IV зэрэгтэй слесарь -1
III зэрэгтэй слесарь-2 

-ТЗ-7.2

4.0 МПа /40.0 кгх/см2/ -аас 
дээш даралтанд ажилладаг 

тоноглолын угсралт, 
засварын ажил, түүний 

туршилт тохируулгын ажил 
үйлчилгээ

дулааны зөвлөх инженер-1


