
Ажлын 

төрлийн 

код

Ажлын төрөл
Байвал зохих инженер 

техникийн ажилтан

Инженер техникийн ажилчдын 

ажлын туршлага

Мэргэжилтэй ажилчдын ажлын 

туршлага

А. Эрчим хүчний барилга байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээнд:

3.1 Эрчим хүчний эх үүсвэрийн угсралт, засвар, туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ / нар, салхи, ус, дизель, газрын гүний болон түлшээр ажилладаг/

Байвал зохих мэргэжилтэй 

ажилтан
Байвал зохих машин механизм

03.1.1

0.1 ÷ 5 МВт-ын хүчин чадалтай 

цахилгаан эрчим хүчний эх 

үүсвэрийн угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах 

ажил үйлчилгээ

мэргэшсэн инженер-1

байвал зохих инженер техникийн 

ажилчдын 4 нь мэргэжлээрээ 3-аас 

доошгүй жил ажилласан байх

V-дугаар зэрэгтэй монтёр-1

 IV-дүгээр зэрэгтэй монтёр-1 

Цахилгаанчин монтёр-10

гагнуурчин-3

тусгай зориулалтын машин 

механизмын жолооч-3

дулааны инженер-3

цахилгааны инженер-1

механик инженер-1

реле хамгаалалт, автоматикийн 

инженер-1

нарийн хэмжүүр, автоматикийн 

инженер-1

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн инженер-1

Цахилгаанчин монтёр-2

слесарь-3

гагнуурчин-1

категоритай гагнуурчин-1

тусгай зориулалтын машин 

механизмын жолооч-1

Ачааны автомашин-1

ажилчдын суудлын автомашин-1

автокран /5тн /-1

эксковатор-1

дулааны инженер-3

цахилгааны инженер-2

барилгын инженер-1

механик инженер-1

реле хамгаалалт, автоматикийн 

инженер-1

холбоо, мэдээлэл технологийн 

инженер-1

нарийн хэмжүүр, автоматикийн 

инженер-1

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн инженер-1

Цахилгаанчин монтёр-3

слесарь-5

гагнуурчин-2

категоритай гагнуурчин-2

тусгай зориулалтын машин 

механизмын жолооч-2

Ачааны автомашин-2

ажилчдын суудлын автомашин-1

автокран /5тн /-1

эксковатор-1

цахилгааны инженер-3

механик инженер-1

реле хамгаалалт, автоматикийн 

инженер-1

холбоо, мэдээлэл технологийн 

инженер-1

нарийн хэмжүүр, автоматикийн 

инженер-1

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн инженер-1

Цахилгаанчин монтёр-5

гагнуурчин-2

тусгай зориулалтын машин 

механизмын жолооч-1

Ачааны автомашин-1

ажилчдын суудлын автомашин-1

автокран /5тн /-1

эксковатор-1

0.1 ÷ 5 МВт-ын хүчин чадалтай 

цахилгаан-дулаан хосолсон 

эрчим хүчний эх үүсвэрийн 

угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил 

үйлчилгээ

мэргэшсэн инженер-1

                                                                     

байвал зохих инженер техникийн 

ажилчдын 5 нь мэргэжлээрээ 3-аас 

доошгүй жил ажилласан байх

V-дугаар зэрэгтэй монтёр-1 

 IV-дүгээр зэрэгтэй монтёр -1

V-дугаар зэрэгтэй слесарь -1

 IV-дүгээр зэрэгтэй слесарь -1 

0.1 ÷ 5 МВт-ын хүчин чадалтай 

дулааны эрчим хүчний эх 

үүсвэрийн угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах 

ажил үйлчилгээ

мэргэшсэн инженер-1

байвал зохих инженер техникийн 

ажилчдын 4 нь мэргэжлээрээ 3-аас 

доошгүй жил ажилласан байх

V-дугаар зэрэгтэй слесарь-1 

 IV-дүгээр зэрэгтэй слесарь-1

03.1.2

VI-дугаар зэрэгтэй монтёр -1 

 V-дугаар зэрэгтэй монтёр -2 

 IV-дүгээр зэрэгтэй монтёр -2 

Ачааны автомашин-2

ажилчдын суудлын автомашин-2

автокран /5тн /-1

автокран / 5тн-аас дээш /-2

эксковатор-1

0.1 ÷100 МВт-ын хүчин чадалтай 

цахилгаан эрчим хүчний эх 

үүсвэрийн угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах 

ажил үйлчилгээ

цахилгааны инженер-7

барилгын инженер-1

механик инженер-1

реле хамгаалалт, автоматикийн 

инженер-2

холбоо, мэдээлэл технологийн 

инженер-1

нарийн хэмжүүр, автоматикийн 

инженер-2

зураг төслийн инженер-1

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн инженер-1

зөвлөх инженер-1

мэргэшсэн инженер-2 

                                                                    

байвал зохих инженер техникийн 

ажилчдын 8 нь мэргэжлээрээ 5-аас 

доошгүй жил ажилласан байх



03.1.3

0.1 ÷ 100 МВт, түүнээс дээш 

хүчин чадалтай цахилгаан эрчим 

хүчний эх үүсвэрийн угсралт, 

засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил 

үйлчилгээ

зөвлөх инженер-1

мэргэшсэн инженер-2 

                                                                    

байвал зохих инженер техникийн 

ажилчдын 12 нь мэргэжлээрээ 5-аас 

доошгүй жил ажилласан байх

0.1 ÷ 100 МВт-ын хүчин чадалтай 

цахилгаан-дулаан хосолсон 

эрчим хүчний эх үүсвэрийн 

угсралт, засвар, түүний туршилт 

тохируулга, дагалдах ажил 

үйлчилгээ

зөвлөх инженер-1

мэргэшсэн инженер-3 

                                                                    

байвал зохих инженер техникийн 

ажилчдын 11 нь мэргэжлээрээ 5-аас 

доошгүй жил ажилласан байх

Ачааны автомашин-2

ажилчдын суудлын автомашин-2

автокран /5тн /-1

автокран / 5тн-аас дээш /-2

эксковатор-2

вышка-1

0.1 ÷ 100 МВ, түүнээс дээш хүчин 

чадалтай дулааны эрчим хүчний 

эх үүсвэрийн угсралт, засвар, 

түүний туршилт тохируулга, 

дагалдах ажил үйлчилгээ

зөвлөх инженер-1

мэргэшсэн инженер-2 

                                                                    

байвал зохих инженер техникийн 

ажилчдын 12 нь мэргэжлээрээ 5-аас 

доошгүй жил ажилласан байх

 V-дугаар зэрэгтэй монтёр -1 

VI-дугаар зэрэгтэй слесарь - 2 

V-дугаар зэрэгтэй слесарь - 2 

VI-дугаар зэрэгтэй монтёр - 2

 V-дугаар зэрэгтэй монтёр - 2

VI-дугаар зэрэгтэй монтёр-1 

 V-дугаар зэрэгтэй монтёр-2 

VI-дугаар зэрэгтэй слесарь -1 

V-дугаар зэрэгтэй слесарь - 2 

0.1 ÷ 100 МВт-ын хүчин чадалтай 

дулааны эрчим хүчний эх 

үүсвэрийн угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах 

ажил үйлчилгээ

зөвлөх инженер-1

мэргэшсэн инженер-2 

                                                                    

байвал зохих инженер техникийн 

ажилчдын 8 нь мэргэжлээрээ 5-аас 

доошгүй жил ажилласан байх

V-дугаар зэрэгтэй монтёр-1 

 

VI-дугаар зэрэгтэй слесарь -1

V-дугаар зэрэгтэй слесарь - 2 

дулааны инженер-7

цахилгааны инженер-3

барилгын инженер-2

механик инженер-3

реле хамгаалалт, автоматикийн 

инженер-2

холбоо, мэдээлэл технологийн 

инженер-2

нарийн хэмжүүр, автоматикийн 

инженер-2

зураг төслийн инженер-1

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн инженер-1

Цахилгаанчин монтёр-4

слесарь-7

гагнуурчин-2

категоритай гагнуурчин-4

тусгай зориулалтын машин 

механизмын жолооч-5

03.1.2

дулааны инженер-6

цахилгааны инженер-6

барилгын инженер-2

механик инженер-2

реле хамгаалалт, автоматикийн 

инженер-2

холбоо, мэдээлэл технологийн 

инженер-1

нарийн хэмжүүр, автоматикийн 

инженер-2

зураг төслийн инженер-1

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн инженер-1

Цахилгаанчин монтёр-7

слесарь-7

гагнуурчин-2

категоритай гагнуурчин-2

тусгай зориулалтын машин 

механизмын жолооч-3

Ачааны автомашин-2

ажилчдын суудлын автомашин-2

автокран /5тн /-1

автокран / 5тн-аас дээш /-2

эксковатор-2

вышка-1

цахилгааны инженер-10

барилгын инженер-2

механик инженер-3

реле хамгаалалт, автоматикийн 

инженер-3

холбоо, мэдээлэл технологийн 

инженер-2

нарийн хэмжүүр, автоматикийн 

инженер-3

зураг төслийн инженер-1

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн инженер-1

Цахилгаанчин монтёр-12

гагнуурчин-5

тусгай зориулалтын машин 

механизмын жолооч-5

Ачааны автомашин-2

ажилчдын суудлын автомашин-2

автокран /5тн /-1

автокран / 5тн-аас дээш /-2

эксковатор-2

дулааны инженер-7

цахилгааны инженер-2

барилгын инженер-1

механик инженер-2

реле хамгаалалт, автоматикийн 

инженер-1

холбоо, мэдээлэл технологийн 

инженер-1

нарийн хэмжүүр, автоматикийн 

инженер-1

зураг төслийн инженер-1

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн инженер-1

Цахилгаанчин монтёр-3

слесарь-7

гагнуурчин-2

категоритай гагнуурчин-2

тусгай зориулалтын машин 

механизмын жолооч-3

Ачааны автомашин-2

ажилчдын суудлын автомашин-2

автокран /5тн /-1

автокран / 5тн-аас дээш /-2

эксковатор-2



03.1.3

0.1 ÷ 100 МВ, түүнээс дээш хүчин 

чадалтай цахилгаан-дулаан 

хосолсон эрчим хүчний эх 

үүсвэрийн угсралт, засвар, түүний 

туршилт тохируулга, дагалдах 

ажил үйлчилгээ

зөвлөх инженер-1

мэргэшсэн инженер-3 

                                                                    

байвал зохих инженер техникийн 

ажилчдын 16 нь мэргэжлээрээ 5-аас 

доошгүй жил ажилласан байх

VI-дугаар зэрэгтэй монтёр-1

  V-дугаар зэрэгтэй монтёр-2

VI-дугаар зэрэгтэй слесарь -1

V-дугаар зэрэгтэй слесарь -2 

дулааны инженер-8

цахилгааны инженер-8

барилгын инженер-3

механик инженер-3

реле хамгаалалт, автоматикийн 

инженер-3

холбоо, мэдээлэл технологийн 

инженер-2

нарийн хэмжүүр, автоматикийн 

инженер-3

зураг төслийн инженер-1

хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 

эрүүл ахуйн инженер-1

Цахилгаанчин монтёр-10

слесарь-10

гагнуурчин-5

категоритай гагнуурчин-4

тусгай зориулалтын машин 

механизмын жолооч-5

Ачааны автомашин-2

ажилчдын суудлын автомашин-2

автокран /5тн /-1

автокран / 5тн-аас дээш /-2

эксковатор-2

вышка-1


