
 
    ТЕСТ 

 
Бетон шахуургат төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа 

 
 

Билет №1 
Өөрөө явагч болон суурин бүх төрлийн бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн техникийн 

ба ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагаатай холбоотой асуудлыг юугаар зохицуулдаг вэ? 
 1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм 
 2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны тухай хууль 

3. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны журам 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны норматив баримт 

бичгээр 
           Хариу 1 
Билет №2 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг худалдан авахад аюулгүй ажиллагаанд 

шаардлагатай дараах зүйлс дагалдаж ирсэн байх ба үйлдвэрээс нь дагалдуулах боломжгүй 

нөхцөлд бүртгүүлэхийн өмнө худалдан авч түүнд иж бүрдэл болгосон байна: Энд алийг нь 

буруу бичсэн байна вэ? 
1. Паспорт, угсрах, ашиглах заавар, бусад бичиг баримууд. 
2. Бетон зуурмаг дамжуулах хоолойн элэгдлийг оношлох багаж (эзэмшлийн болон 

түрээсийн). 
3. Оператор, операторын туслахын хооронд харьцах богино долгионы радио станц. 
4. Зуурмаг дамжуулах нөөц хоолой 

           Хариу 4 
 

Билет №3 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг худалдан авахад аюулгүй ажиллагаанд 

шаардлагатай дараах зүйлс дагалдаж ирсэн байх ба үйлдвэрээс нь дагалдуулах боломжгүй 
нөхцөлд бүртгүүлэхийн өмнө худалдан авч түүнд иж бүрдэл болгосон байна: Энд алийг нь 

буруу бичсэн байна вэ? 
1. Бетон шахах нөөц насос 
2. Бетон зуурмаг дамжуулах хоолойн элэгдлийг оношлох багаж (эзэмшлийн болон 

түрээсийн). 
3. Оператор, операторын туслахын хооронд харьцах богино долгионы радио станц. 
4. Ослын гурвалжин тэмдэг /450мм-ээс багагүй өндөртэй 2-оос доошгүй байна/ 

          Хариу 1 
Билет №4 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг худалдан авахад аюулгүй ажиллагаанд 

шаардлагатай дараах зүйлс дагалдаж ирсэн байх ба үйлдвэрээс нь дагалдуулах боломжгүй 

нөхцөлд бүртгүүлэхийн өмнө худалдан авч түүнд иж бүрдэл болгосон байна: Энд алийг нь 

буруу бичсэн байна вэ? 
1. Оператор, операторын туслахын хооронд харьцах богино долгионы радио станц. 
2. Дажуулах хоолойн төгсгөлийн уян хошуу 
3. Ослын гурвалжин тэмдэг /450мм-ээс багагүй өндөртэй 2-оос доошгүй байна/ 
4. Эмийн сан  /эмийн санд нүд цэвэрлэгч болон хамгаалалтын тос байх шаардлагатай/. 

           Хариу 2 
 
 



Билет №5 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг худалдан авахад аюулгүй ажиллагаанд 

шаардлагатай дараах зүйлс дагалдаж ирсэн байх ба үйлдвэрээс нь дагалдуулах боломжгүй 

нөхцөлд бүртгүүлэхийн өмнө худалдан авч түүнд иж бүрдэл болгосон байна: Энд алийг нь 

буруу бичсэн байна вэ? 
1. Ослын гурвалжин тэмдэг /450мм-ээс багагүй өндөртэй 2-оос доошгүй байна/ 
2. Эмийн сан  /эмийн санд нүд цэвэрлэгч болон хамгаалалтын тос байх шаардлагатай/. 
3. Бетон дамжуулах хоолойнууд 
4. Төхөөрөмж дээр зайлшгүй тавигдах ёстой анхааруулах тэмдэг, санамж бичиг 

           Хариу 3 
Билет №6 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг худалдан авахад аюулгүй ажиллагаанд 

шаардлагатай дараах зүйлс дагалдаж ирсэн байх ба үйлдвэрээс нь дагалдуулах боломжгүй 

нөхцөлд бүртгүүлэхийн өмнө худалдан авч түүнд иж бүрдэл болгосон байна: Энд алийг нь 

буруу бичсэн байна вэ? 
1. Зуурмаг хүлээн авах бункер 
2. Эмийн сан  /эмийн санд нүд цэвэрлэгч болон хамгаалалтын тос байх шаардлагатай/. 
3. Төхөөрөмж дээр зайлшгүй тавигдах ёстой анхааруулах тэмдэг, санамж бичиг 
4. Тулгуурын тоогоор түүний тавган доор тавих 500х500мм-ээс багагүй хэмжээтэй 

ивүүр. 
           Хариу 1 
Билет №7 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг худалдан авахад аюулгүй ажиллагаанд 

шаардлагатай дараах зүйлс дагалдаж ирсэн байх ба үйлдвэрээс нь дагалдуулах боломжгүй 

нөхцөлд бүртгүүлэхийн өмнө худалдан авч түүнд иж бүрдэл болгосон байна: Энд алийг нь 

буруу бичсэн байна вэ? 
1. Паспорт, угсрах, ашиглах заавар, бусад бичиг баримууд. 
2. Оператор, операторын туслахын хооронд харьцах богино долгионы радио станц. 
3. Зуурмагийн даралт хэмжигч монометр 
4. Төхөөрөмж дээр зайлшгүй тавигдах ёстой анхааруулах тэмдэг, санамж бичиг 

           Хариу 3 
 
Билет №8 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг ашиглах зөвшөөрөл авахын тулд дараах 

материалыг бүрдүүлж ирнэ: Үүнд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг ашиглах зөвшөөрлийг хүссэн албан 

бичиг. 
2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн техникийн паспорт.  
3. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг ашиглахын өмнөх  туршилт, магадлалын 

акт. 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн ашиглалтын заавар 

           Хариу 4 
Билет №9 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг ашиглах зөвшөөрөл авахын тулд дараах 

материалыг бүрдүүлж ирнэ: Үүнд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн зураг схем. 

2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн техникийн паспорт.  
3. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг ашиглахын өмнөх  туршилт, магадлалын 

акт. 



4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, оператор 

түүний туслахыг томилсон тушаал, тэдгээрийг сургалтанд хамруулсан гэрчилгээ, үнэмлэхний 

хуулбар 
           Хариу 1 
Билет №10 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг ашиглах зөвшөөрөл авахын тулд дараах 

материалыг бүрдүүлж ирнэ: Үүнд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг ашиглах зөвшөөрлийг хүссэн албан 

бичиг. 
2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг угсарсан акт.  
3. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг ашиглахын өмнөх  туршилт, магадлалын 

акт. 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, оператор 

түүний туслахыг томилсон тушаал, тэдгээрийг сургалтанд хамруулсан гэрчилгээ, үнэмлэхний 

хуулбар 
           Хариу 2 
Билет №11 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг ашиглах зөвшөөрөл авахын тулд дараах 

материалыг бүрдүүлж ирнэ: Үүнд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг ашиглах зөвшөөрлийг хүссэн албан 

бичиг. 
2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн техникийн паспорт.  
3. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн түргэн элэгдэх эд ангийн нөөцийн 

жагсаалт. 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, оператор 

түүний туслахыг томилсон тушаал, тэдгээрийг сургалтанд хамруулсан гэрчилгээ, үнэмлэхний 

хуулбар 
           Хариу 3 
Билет №12 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг ашиглах зөвшөөрөл авахдаа дараах материалуудыг 

шалгуулах ба үүнийг баримтжуулан хадгална: Үүнд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн түргэн элэгдэх эд ангийн нөөц 

2. Бетон зуурмагийн шахуургыг ажиллуулах монгол хэлээр бичигдсэн аюулгүй 

ажиллагааны заавар. 
3. Зуурмаг дамжуулах хоолойн элэгдлийг оношлох багаж, түүний монгол хэлээр 

орчуулагдсан ашиглалтын зааврын хамт. 
           Хариу 1 
Билет №13 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн эзэмшигчийн үүрэг: Үүнд алийг нь буруу бичсэн 

байна вэ? 
 1. Энэхүү дүрэм болон холбогдох хууль, журам, стандартыг байгууллага дээрээ бэлэн 

байлгаж, судлан, мөрдлөг болгож ажиллахаас гадна тэдгээрийг бетон зуурмагийн шахуургат 

төхөөрөмжийн ашиглалтад оролцох бусад хүмүүст судлуулна.  
2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг 

тушаалаар томилж, паспортанд тэмдэглэл хийн гарын үсгийг нь зуруулна. 
3. Мэргэжлийн үнэмлэх бүхий оператор, түүний туслахыг тушаалаар томилж, 

ажиллуулна. 
4. Бетон дамжуулах хоолойн элэгдлийг тусгай багажаар тогтмол хэмжиж, хяналт тавьж 

байна 
 

           Хариу 4 



Билет №14 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн эзэмшигчийн үүрэг: Үүнд алийг нь буруу бичсэн 

байна вэ? 
 1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг ажлын талбайд хаана байрлуулах талаар 

ашиглагч байгууллагаас заавал зөвшөөрөл авсан байна 
2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг 

тушаалаар томилж, паспортанд тэмдэглэл хийн гарын үсгийг нь зуруулна. 
3. Мэргэжлийн үнэмлэх бүхий оператор, түүний туслахыг тушаалаар томилж, 

ажиллуулна. 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг зааврын дагуу тогтмол 

гүйцэтгэж байх ажлыг зохион байгуулна. 
           Хариу 1 
Билет №15 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн эзэмшигчийн үүрэг: Үүнд алийг нь буруу бичсэн 

байна вэ? 
 1. Мэргэжлийн үнэмлэх бүхий оператор, түүний туслахыг тушаалаар томилж, 

ажиллуулна. 
 2. Автобетон зуурагчийн зогсоох газарт хязгаарлалт тавьж өгсөн байна 

3. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг зааврын дагуу тогтмол 

гүйцэтгэж байх ажлыг зохион байгуулна. 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавих, 

техникийн магадлалыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх ажлын зохион байгуулалтыг хийнэ. 
           Хариу 2 
Билет №16 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн эзэмшигчийн үүрэг: Үүнд алийг нь буруу бичсэн 

байна вэ? 
 1. Бетон дамжуулах уян хоолойн савлалтад хүн өртөхөөс хамгаалж ажлын үед ажилчдыг 

холдуулсан байна 
2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг зааврын дагуу тогтмол 

гүйцэтгэж байх ажлыг зохион байгуулна. 
3. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавих, 

техникийн магадлалыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх ажлын зохион байгуулалтыг хийнэ. 
4. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, операторуудын сургалт, мэргэжил дээшлүүлэлт, 

ээлжит мэдлэгийн шалгалтыг авах ажлыг тогтмол зохион байгуулах арга хэмжээ авна. 
 

           Хариу 1 
Билет №17 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн эзэмшигчийн үүрэг: Үүнд алийг нь буруу бичсэн 

байна вэ? 
  

1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавих, 

техникийн магадлалыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх ажлын зохион байгуулалтыг хийнэ. 
2. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, операторуудын сургалт, мэргэжил дээшлүүлэлт, 

ээлжит мэдлэгийн шалгалтыг авах ажлыг тогтмол зохион байгуулах арга хэмжээ авна. 
3. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг зөвхөн операторын удирдлагаар 

ажиллуулна 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг өөр эзэмшигчид шилжүүлэх үед түүний 

паспорт, бүх заавар, бүдүүвчийн хамт хүлээлгэн өгнө. 
 

           Хариу 3 
Билет №18 



Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн эзэмшигчийн үүрэг: Үүнд алийг нь буруу бичсэн 

байна вэ? 
 1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн тулгуур хөлийг бүрэн гүйцэт сунгаж, 

тулсан байна 
2. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, операторуудын сургалт, мэргэжил дээшлүүлэлт, 

ээлжит мэдлэгийн шалгалтыг авах ажлыг тогтмол зохион байгуулах арга хэмжээ авна. 
3. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг өөр эзэмшигчид шилжүүлэх үед түүний 

паспорт, бүх заавар, бүдүүвчийн хамт хүлээлгэн өгнө. 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг бусдад түрээслүүлэх нөхцөлд 

төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг ханган өгөхөөс гадна ашиглагч байгууллага нь энэ дүрмийг 

судалсан эсэх мөн түүний дагуу мэргэжлийн гэрчилгээ, үнэмлэх бүхий бүрэн бүтэн байдлыг 

хариуцагч, оператор томилогдон ажиллах эсэхийг нягталсны үндсэн дээр гэрээ байгуулан 

ашиглуулна.  
 

           Хариу 1 
Билет №19 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн эзэмшигчийн үүрэг: Үүнд алийг нь буруу бичсэн 

байна вэ? 
 1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг өөр эзэмшигчид шилжүүлэх үед түүний 

паспорт, бүх заавар, бүдүүвчийн хамт хүлээлгэн өгнө. 
2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг бусдад түрээслүүлэх нөхцөлд 

төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг ханган өгөхөөс гадна ашиглагч байгууллага нь энэ дүрмийг 

судалсан эсэх мөн түүний дагуу мэргэжлийн гэрчилгээ, үнэмлэх бүхий бүрэн бүтэн байдлыг 

хариуцагч, оператор томилогдон ажиллах эсэхийг нягталсны үндсэн дээр гэрээ байгуулан 

ашиглуулна.  
3. Төхөөрөмжийг түрээсээр хэрэглүүлэх нөхцөлд түүнийг түрээсэлж авсан этгээд 

эзэмшигчийн энэхүү үүргийг мөрдөн ажиллана. 
4. Ажлын төгсгөлд бетон дамжуулах хоолой, бусад хэсгийг бетоноос бүрэн цэвэрлэж 

орхино 
 

           Хариу 4 
Билет №20 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн эзэмшигчийн үүрэг: Үүнд алийг нь буруу бичсэн 

байна вэ? 
 1. Энэхүү дүрэм болон холбогдох хууль, журам, стандартыг байгууллага дээрээ бэлэн 

байлгаж, судлан, мөрдлөг болгож ажиллахаас гадна тэдгээрийг бетон зуурмагийн шахуургат 

төхөөрөмжийн ашиглалтад оролцох бусад хүмүүст судлуулна.  
 2. Ажлын дараа төхөөрөмжийг цэвэрлэх үед гарсан хаягдал бетоныг тусгай тогтоосон 

газарт асгаж байна 
3. Мэргэжлийн үнэмлэх бүхий оператор, түүний туслахыг тушаалаар томилж, 

ажиллуулна. 
5. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавих, 

техникийн магадлалыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх ажлын зохион байгуулалтыг хийнэ. 
 

           Хариу 2 
Билет №21 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн эзэмшигчийн үүрэг: Үүнд алийг нь буруу бичсэн 

байна вэ? 
 1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг 

тушаалаар томилж, паспортанд тэмдэглэл хийн гарын үсгийг нь зуруулна. 
 2. Бетон зуурагчийг ирж зогсоход дохиж тусладаг байна 



3. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг зааврын дагуу тогтмол 

гүйцэтгэж байх ажлыг зохион байгуулна. 
4. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, операторуудын сургалт, мэргэжил дээшлүүлэлт, 

ээлжит мэдлэгийн шалгалтыг авах ажлыг тогтмол зохион байгуулах арга хэмжээ авна. 
 

           Хариу 2 
Билет №22 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн эзэмшигчийн үүрэг: Үүнд алийг нь буруу бичсэн 

байна вэ? 
  

1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт тавих, 

техникийн магадлалыг цаг тухайд нь гүйцэтгэх ажлын зохион байгуулалтыг хийнэ. 
2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг өөр эзэмшигчид шилжүүлэх үед түүний 

паспорт, бүх заавар, бүдүүвчийн хамт хүлээлгэн өгнө. 
3. Бетон дамжуулах шугам хий орсон нөхцөлд ажлыг даруй зогсоож, гэмтлийг арилгана 
4. Төхөөрөмжийг түрээсээр хэрэглүүлэх нөхцөлд түүнийг түрээсэлж авсан этгээд 

эзэмшигчийн энэхүү үүргийг мөрдөн ажиллана. 
 

           Хариу 3 
 
Билет №23 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид тавигдах 

шаардлага: Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн ашиглалтын үйл ажиллагааг эзэмшигчийг 

төлөөлөн гардан зохион байгуулах 
2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм журмыг зөрчсөнөөс 

үүсэх аливаа хариуцлагыг хүлээх эсвэл холбогдох этгээдийг нь мэргэжлийн талаас нь тогтоож 

өгөх. 
3. Байгууллагын удирдах албан тушаалтан байна 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны 

сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан хүн байна.  
           Хариу 3 
Билет №24 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид тавигдах 

шаардлага: Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн техникийн үйлчилгээг гардан гүйцэтгэдэг 

байна 
2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм журмыг зөрчсөнөөс 

үүсэх аливаа хариуцлагыг хүлээх эсвэл холбогдох этгээдийг нь мэргэжлийн талаас нь тогтоож 

өгөх. 
3. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч нь инженерийн боловсролтой хүн байна 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны 

сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан хүн байна.  
           Хариу 1 
 
Билет №25 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид тавигдах 

шаардлага: Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн ашиглалтын үйл ажиллагааг эзэмшигчийг 

төлөөлөн гардан зохион байгуулах 



2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм журмыг зөрчсөнөөс 

үүсэх аливаа хариуцлагыг хүлээх эсвэл холбогдох этгээдийг нь мэргэжлийн талаас нь тогтоож 

өгөх. 
3. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч нь зөвхөн механик инженер хүн байна 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны 

сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан хүн байна.  
           Хариу 3 
 
Билет №26 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид тавигдах 

шаардлага: Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн ашиглалтын үйл ажиллагааг эзэмшигчийг 

төлөөлөн гардан зохион байгуулах 
2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм журмыг зөрчсөнөөс 

үүсэх аливаа хариуцлагыг хүлээх эсвэл холбогдох этгээдийг нь мэргэжлийн талаас нь тогтоож 

өгөх. 
3. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч нь инженерийн боловсролтой хүн байна 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны талаар 

ойлголттой хүн байна.  
           Хариу 4 
 
 
Билет №27 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч нь дараах зүйлсийг 

мэддэг байх шаардлагатай: Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 
 1 Энэ дүрэм болон бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжтэй холбоотой хууль, стандарт, 

журам, зааврууд. 
2. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, оператор, операторын туслах, жолооч, барилгын 

талбайн инженерүүдийн ажил үүргийн хуваарь, тэдгээрийн эрх, үүрэг. 
3. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн ерөнхий бүтэц, ажиллах зарчим. 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжид техникийн үйлчилгээ хийх технологийг 

эзэмшиж, гүйцэтгэх дадал чадвартай болсон байна. 
           Хариу 4 
Билет №28 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч нь дараах зүйлсийг 

мэддэг байх шаардлагатай: Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 
 1 Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, оператор, операторын туслах, жолооч, барилгын 

талбайн инженерүүдийн ажил үүргийн хуваарь, тэдгээрийн эрх, үүрэг. 
2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг ажиллуулах дадал, чадварыг эзэмшсэн 

байна. 
3. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмж дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар. 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжид техникийн үйлчилгээ, магадлал хийх 

ерөнхий аргачилал. 
           Хариу 2 
Билет №29 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч нь дараах зүйлсийг 

мэддэг байх шаардлагатай: Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 



 
 1 Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг жолоодох мэдлэг, чадварыг эзэмшсэн 

байна. 
2. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, оператор, операторын туслах, жолооч, барилгын 

талбайн инженерүүдийн ажил үүргийн хуваарь, тэдгээрийн эрх, үүрэг. 
3. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн ерөнхий бүтэц, ажиллах зарчим. 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмж дээр ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар. 
5. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжид техникийн үйлчилгээ, магадлал хийх 

ерөнхий аргачилал. 
           Хариу 1 
Билет №30 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч нь дараах үүрэгтэй: 
Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 
 1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглахтай холбоотой бүх үйл 

ажиллагааг зохион байгуулна. 
2. Оператор, операторын туслах, жолооч, засварын механик, засварчдад холбогдох дүрэм, 

журмыг мөрдүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавина. 
3. Мэргэжлийн үнэмлэхтэй оператор, операторын туслах, жолооч ажиллуулах, тэдгээрийг 

давтан сургах, ээлжит мэдлэгийн шалгалт авах ажлыг зохион байгуулна. 
4. Автобетон зуурагчийг ирж байрлахад нь дохио өгч туслах 
 

           Хариу 4 
Билет №31 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч нь дараах үүрэгтэй: 

Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 
 1. Оператор, операторын туслах, жолооч, засварын механик, засварчдад холбогдох дүрэм, 

журмыг мөрдүүлж, хэрэгжилтэд хяналт тавина. 
 2. Төхөөрөмжийг байрлуулах газрыг ашиглагч байгууллагаас асууж тодруулсан байна 

3. Мэргэжлийн үнэмлэхтэй оператор, операторын туслах, жолооч ажиллуулах, тэдгээрийг 

давтан сургах, ээлжит мэдлэгийн шалгалт авах ажлыг зохион байгуулна. 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн үйлчилгээг авах барилгын байгууллагатай 

төхөөрөмжийг суурилуулах талбай, барилгын объектод тавих шаардлага болон бусад асуудлыг 

зохицуулсан гэрээ байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана. 
           Хариу 2 
Билет №32 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч нь дараах үүрэгтэй: 

Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 
 1. Мэргэжлийн үнэмлэхтэй оператор, операторын туслах, жолооч ажиллуулах, тэдгээрийг 

давтан сургах, ээлжит мэдлэгийн шалгалт авах ажлыг зохион байгуулна. 
2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн үйлчилгээг авах барилгын байгууллагатай 

төхөөрөмжийг суурилуулах талбай, барилгын объектод тавих шаардлага болон бусад асуудлыг 

зохицуулсан гэрээ байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана. 
3. Төхөөрөмжийг ажлын талбайт тэгш усыг ашиглаж, тэгш байрлуулна 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжид техникийн үйлчилгээ, ээлжит магадлал, 

үзлэг шалгалт хийх ажлыг зохион байгуулна. 
           Хариу 3 
Билет №33 



Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч нь дараах үүрэгтэй: 

Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 
 1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн үйлчилгээг авах барилгын байгууллагатай 

төхөөрөмжийг суурилуулах талбай, барилгын объектод тавих шаардлага болон бусад асуудлыг 

зохицуулсан гэрээ байгуулж, хэрэгжилтийг хангуулж ажиллана. 
2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжид техникийн үйлчилгээ, ээлжит магадлал, 

үзлэг шалгалт хийх ажлыг зохион байгуулна. 
3. Техникийн паспортыг хөтлөх ажлыг зохион байгуулж, хийгдсэн засвар, үйлчилгээ, 

сольсон сэлбэгийн талаар бичүүлж, гүйцэтгэсэн хүний гарын үсгийг зуруулсан байна. 
4. Бетон дамжуулах шугамд хий сорогдсон нөхцөлд ажлыг даруй зогсоож операторт 

мэдэгдэнэ 
           Хариу 4 
Билет №34 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч нь дараах үүрэгтэй: 

Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 
 1. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжид техникийн үйлчилгээ, ээлжит магадлал, 

үзлэг шалгалт хийх ажлыг зохион байгуулна. 
2. Техникийн паспортыг хөтлөх ажлыг зохион байгуулж, хийгдсэн засвар, үйлчилгээ, 

сольсон сэлбэгийн талаар бичүүлж, гүйцэтгэсэн хүний гарын үсгийг зуруулсан байна. 
3. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг өөр эзэмшигчид шилжүүлэх үед түүний 

паспорт, бүх заавар, бүдүүвчийн хамт хүлээлгэн өгнө. 
4. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглахад шаардагдах 

анхааруулга санамжийг хийлгэж, тохирох газарт нь байрлуулах ажлыг зохион байгуулна.  
           Хариу 3 
Билет №35 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч нь дараах үүрэгтэй: 

Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 
 1. Техникийн паспортыг хөтлөх ажлыг зохион байгуулж, хийгдсэн засвар, үйлчилгээ, 

сольсон сэлбэгийн талаар бичүүлж, гүйцэтгэсэн хүний гарын үсгийг зуруулсан байна. 
 2. Төхөөрөмжид өдөр тутмын ээлжийн үзлэг хийнэ 

3. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглахад шаардагдах 

анхааруулга санамжийг хийлгэж, тохирох газарт нь байрлуулах ажлыг зохион байгуулна.  
4. Улсын байцаагчаас өгсөн албан шаардлагыг хугацаанд нь биелүүлж, гүйцэтгэлийг 

бичгээр өгч байна. 
           Хариу 2 
Билет №36 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч нь дараах эрхтэй: 
Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 
 1. Оператор, операторын туслах, жолооч, засварын механик, засварчдад ажиллах журмаа 

зөрчсөн нөхцөлд тэдний мэргэжлийн эрхийг хасах 
2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн үйлчилгээг авч буй барилгын байгууллага 

нь гэрээнд заасан аюулгүй ажиллах үүргээ зөрчсөн тохиолдолд тэдэнтэй байгуулсан гэрээг 

цуцлах асуудлыг тавина. 
3. Техникийн шаардлага хангаагүй бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг 

ашиглуулахгүй байна. 
           Хариу 1 
Билет №37 



Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч нь дараах эрхтэй: 
Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 
 1. Оператор, операторын туслах, жолооч, засварын механик, засварчдад ажиллах журмаа 

зөрчсөн нөхцөлд арга хэмжээ авахуулах, шаардлагатай бол тэдгээрийг давтан сургалтанд 

хамруулна. 
2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн үйлчилгээг авч буй барилгын байгууллага 

нь гэрээнд заасан аюулгүй ажиллах үүргээ зөрчсөн тохиолдолд хяналтын байгууллагад мэдэгдэж, 

шийтгэврийн арга хэмжээ авахуулна 
3. Техникийн шаардлага хангаагүй бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг 

ашиглуулахгүй байна. 
           Хариу 2 
Билет №38 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч нь дараах эрхтэй: 
Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 
 1. Оператор, операторын туслах, жолооч, засварын механик, засварчдад ажиллах журмаа 

зөрчсөн нөхцөлд арга хэмжээ авахуулах, шаардлагатай бол тэдгээрийг давтан сургалтанд 

хамруулна. 
2. Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн үйлчилгээг авч буй барилгын байгууллага 

нь гэрээнд заасан аюулгүй ажиллах үүргээ зөрчсөн тохиолдолд тэдэнтэй байгуулсан гэрээг 

цуцлах асуудлыг тавина. 
3. Ажлын үед сэжигтэй нөхцөл илэрвэл ажлыг шууд зогсоож, төхөөрөмжид техникийн 

магадлал хийнэ 
4. Техникийн шаардлага хангаагүй бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийг 

ашиглуулахгүй байна. 
           Хариу 3 
Билет №39 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн жолооч ажиллах талбаруугаа явахын өмнө дараах 

зүйлсийг шалгаж үзнэ: Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 
 1. Машинд засварын багаж 

2. Ослын гурвалжин тэмдэг 
3. Галын хор 
4. Өргөх домкрат 
5. Эмийн сан. 

           Хариу 2 
 
Билет №40 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн жолооч ажиллах талбаруугаа явахын өмнө тээврийн 

хэрэгслийн техникийн бэлэн байдлыг шалгаж үзнэ: Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 
 1. Тоормос 

2. Жолооны механизм 
3. Кардан голны бэхэлгээ 
4. Мотор 

           Хариу 4 
 
Билет №41 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн жолооч ажиллах талбаруугаа явахын өмнө тээврийн 

хэрэгслийн техникийн бэлэн байдлыг шалгаж үзнэ: Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 



 
 1. Дугуй 

2. Жолооны механизм 
3. Кардан голны бэхэлгээ 
4. Гэрэлтүүлэг 
 

           Хариу 1 
Билет №40 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн жолооч ажиллах талбаруугаа явахын өмнө тээврийн 

хэрэгслийн техникийн бэлэн байдлыг шалгаж үзнэ: Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 
 1. Гэрэлтүүлэг 

2. Гэрлэн болон дуут дохио 
3. Хянах самбарын ажиллагаа 
4. Хянах самбар 

           Хариу 4 
Билет №41 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн жолооч машинд өдөр тутмын ээлжийн 

үйлчилгээгээр дараах зүйлсийг шалгана: Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 
 1. Машины шатахуун 

2. Моторын тос 
3. Хөргөлтийн шингэн 
4. Залуурын механизмын шингэн 

           Хариу 4 
Билет №42 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн жолооч машинд өдөр тутмын ээлжийн 

үйлчилгээгээр дараах зүйлсийг шалгана: Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 
 1. Редукторын тос 

2. Хөргөлтийн шингэн 
3. Тоормосны шингэн 
4. Аккумуляторын шингэн 
 

           Хариу 1 
Билет №43 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн жолооч машинд өдөр тутмын ээлжийн 

үйлчилгээгээр дараах зүйлсийг шалгана: Алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
 
 1. Тоормосны шингэн 

2. Аккумуляторын шингэн 
3. Гидрийн шингэний түвшинг. 
4. Моторын шингэн 

           Хариу 4 
Билет №44 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн “оператор”-ын тодорхойлолт аль нь вэ? 
 
 1. Барилга, байгууламж дээр зуурмаг дамжуулах хоолойн хөдөлгөөнийг удирдаж цутгаж 

байгаа хүнийг 
2. Бетон зуурмагийг хүлээн авах хэсэг дээр ажиллаж байгаа хүнийг  
3. Бетон зуурмагийг нийлүүлж байгаа хүнийг 



           Хариу 1 
Билет №45 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн “операторын туслах”-ын тодорхойлолт аль нь вэ? 
 
 1. Барилга, байгууламж дээр зуурмаг дамжуулах хоолойн хөдөлгөөнийг удирдаж цутгаж 

байгаа хүнийг 
2. Бетон зуурмагийг хүлээн авах хэсэг дээр ажиллаж байгаа хүнийг  
3. Бетон зуурмагийг нийлүүлж байгаа хүнийг 

           Хариу 2 
Билет №46 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн оператор ажлын бэлтгэлийг хангах хүрээнд дараах 

үүрэгтэй: Алийг нь буруу бичсэн вэ? 
1. Ажлын болон хөдөлмөр хамгааллын хувцсаа өмсөнө.  
2. Ажил эхлэхийн өмнө ажлын төхөөрөмжид өдөр тутмын техникийн үзлэг хийж, түүний 

бүрэн бүтэн байдал, аюулгүйн нөхцөлийг шалгана.  
3. Ажлын өмнө төгсгөлийн уян хоолойн элэгдэл гэмтлийг нүдээр үзэн шалгаж, түүний 

бэхэлгээ найдвартай эсэхийг магадласан байна. 
4. Моторын хөргөх шингэний төвшинг шалгана 

 
 

           Хариу 4 
Билет №47 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн оператор ажлын бэлтгэлийг хангах хүрээнд дараах 

үүрэгтэй: Алийг нь буруу бичсэн вэ? 
1. Машины аэрокондишны ажиллагааг шалгана 
2. Ажлын өмнө төгсгөлийн уян хоолойн элэгдэл гэмтлийг нүдээр үзэн шалгаж, түүний 

бэхэлгээ найдвартай эсэхийг магадласан байна. 
3. Бетон зуурмагийн шахуургын орчны тавцан, машины бүхээгийг цэвэрлэж, халтирч 

унахаас сэргийлсэн байна.  
4. Гидравлик системийн даралт хуримтлуулагчид /гидроаккумуляторт/ даралт хэвийн 

байгаа эсэхийг шалгана. 
 
 

           Хариу 1 
Билет №48 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн оператор ажлын бэлтгэлийг хангах хүрээнд дараах 

үүрэгтэй: Алийг нь буруу бичсэн вэ? 
1. Бетон зуурмагийн шахуургын орчны тавцан, машины бүхээгийг цэвэрлэж, халтирч 

унахаас сэргийлсэн байна.  
2. Моторын тосны даралтыг шалгана 
3. Гидравлик системийн даралт хуримтлуулагчид /гидроаккумуляторт/ даралт хэвийн 

байгаа эсэхийг шалгана. 
4. Ажлын дараа төхөөрөмжийг цэвэрлэх усны хэмжээг шалгаж, дүүргэнэ. 

 
 

           Хариу 2 
Билет №49 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн оператор ажлын бэлтгэлийг хангах хүрээнд дараах 

үүрэгтэй: Алийг нь буруу бичсэн вэ? 
1. Гидравлик системийн даралт хуримтлуулагчид /гидроаккумуляторт/ даралт хэвийн 

байгаа эсэхийг шалгана. 



2. Ажлын дараа төхөөрөмжийг цэвэрлэх усны хэмжээг шалгаж, дүүргэнэ. 
3. Төхөөрөмжийн тулгуур тулсан газрын доор далд суваг, нүх байгаа эсэхийг шалгана 
4. Ажлын өмнө оператор нь ажилчдад бетон зуурмагийг талбай дээр хэрхэн цутгах, 

аюулгүй ажиллах талаар дэлгэрэнгүй зааварчилга өгнө. 
 
 

           Хариу 3 
Билет №50 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн оператор ажлын бэлтгэлийг хангах хүрээнд дараах 

үүрэгтэй: Алийг нь буруу бичсэн вэ? 
1. Ажлын дараа төхөөрөмжийг цэвэрлэх усны хэмжээг шалгаж, дүүргэнэ. 
2. Редукторын тосны төвшинг шалгана 
3. Ажлын талбайн хязгаарлалт болон төхөөрөмжийн ашиглалттай холбоотой аюулгүй 

ажиллагааны анхааруулах, сануулах тэмдгүүдийг байрлуулна. 
4. Ажлын өмнө оператор нь ажилчдад бетон зуурмагийг талбай дээр хэрхэн цутгах, 

аюулгүй ажиллах талаар дэлгэрэнгүй зааварчилга өгнө. 
 
 

           Хариу 2 
Билет №51 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн туслах оператор төхөөрөмжийг суурилуулахдаа 

дараах үүргийг гүйцэтгэнэ: Алийг нь буруу бичсэн вэ? 
1. Ажлын талбай дээр ирээд, тулгуур шигдэхээргүй, доош цөмөрхөөргүй газрыг олж 

төхөөрөмжийг байрлуулна.  
2. Талбайн нөхцөл нь өөрийн зүгээс шаардлага хангахгүй гэж үзэж байгаа боловч 

захиалагч талын, түүнийг хариуцсан мэргэжлийн инженер тухайн нөхцөлийг 

эрсдэлгүй гэж үзэж байгаа бол түүнээс төхөөрөмжийг суурилуулж болох тухай 

тодорхойлолтыг бичгээр авсан байна.  
3. Төхөөрөмжийг байрлуулж тулгуурийг тулна.  
4. Туслах оператор сумыг зааварт заасан дарааллаар сунгаж, хөдөлгөөнийг ажиллуулж 

шалгаж үзнэ.  
           Хариу 1 
Билет №52 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн туслах оператор төхөөрөмжийг суурилуулахдаа 

дараах үүргийг гүйцэтгэнэ: Алийг нь буруу бичсэн вэ? 
1. Ажлын талбай дээр ирээд, туслах оператор барилгын байгууллагын удирдлагатай 

уулзаж, ажлын байраа үзэж шалгана.  
2. Төхөөрөмжийг байрлуулахдаа бетон зуурагчийн зогсох хэсэг тэгш байхад анхаарна 
3. Төхөөрөмжийг байрлуулж тулгуурийг тулна.  
4. Туслах оператор сумыг зааварт заасан дарааллаар сунгаж, хөдөлгөөнийг ажиллуулж 

шалгаж үзнэ.  
           Хариу 2 
Билет №53 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн туслах оператор төхөөрөмжийг суурилуулахдаа 

дараах үүргийг гүйцэтгэнэ: Алийг нь буруу бичсэн вэ? 
1. Ажлын талбай дээр ирээд, туслах оператор барилгын байгууллагын удирдлагатай 

уулзаж, ажлын байраа үзэж шалгана.  
2. Талбайн нөхцөл нь өөрийн зүгээс шаардлага хангахгүй гэж үзэж байгаа боловч 

захиалагч талын, түүнийг хариуцсан мэргэжлийн инженер тухайн нөхцөлийг 

эрсдэлгүй гэж үзэж байгаа бол түүнээс төхөөрөмжийг суурилуулж болох тухай 

тодорхойлолтыг бичгээр авсан байна.  



3. Төхөөрөмжийг байрлуулж тулгуурийг тулна.  
4. Туслах оператор сумыг хэвтээ чиглэлд бүрэн сунгаад бүтэн эргэж, шалгаж үзнэ.  

           Хариу 4 
 
 
Билет №54 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн туслах оператор тулгуурийг тулахдаа дараах 

үүргийг гүйцэтгэнэ: Алийг нь буруу бичсэн вэ? 
1. Төхөөрөмжийн тулгуурыг суурилуулахын өмнө автомашины доогуур харж, ажлын 

талбайд гадны хүн байгаа эсэхийг магадлана. 
2. Ажлын явцад тулгуур газарлуу шигдэж байгаа эсэхийг байнга шалгаж байна.  
3. Төхөөрөмжийн тулгуурыг орчны зай талбайн хэмжээнд тааруулан сунгаж тулгуурыг 

тулна. 
4. Тулгуур тулахад түүний тэгш усаар төхөөрөмжийн тэгш суурилагдсан эсэхийг 

хянана.  
5. Тулгуурын дор ивээсийг нь хийж, машины дугуйг газраас хөндийртөл өргөж, тулна. 

           Хариу 3 
Билет №55 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн туслах оператор тулгуурийг тулахдаа дараах 

үүргийг гүйцэтгэнэ: Алийг нь буруу бичсэн вэ? 
1. Төхөөрөмжийн тулгуурыг суурилуулахын өмнө автомашины доогуур харж, ажлын 

талбайд гадны хүн байгаа эсэхийг магадлана. 
2. Ажлын явцад тулгуур газарлуу шигдэж байгаа эсэхийг байнга шалгаж байна.  
3. Төхөөрөмжийн тулгуурыг бүрэн дэлгэн, сунгаж тулгуурыг тулна. 
4. Тулгуур тулахад түүний тэгш усаар төхөөрөмжийн тэгш суурилагдсан эсэхийг 

хянана.  
5. Тулгуурыг тулахдаа машины дугуйг газраас хөндийртөл өргөж болохгүй. 

           Хариу 5 
Билет №56 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн туслах оператор тулгуурийг тулахдаа дараах 

үүргийг гүйцэтгэнэ: Алийг нь буруу бичсэн вэ? 
1. Төхөөрөмжийн тулгуурыг суурилуулахын өмнө автомашины доогуур харж, ажлын 

талбайд гадны хүн байгаа эсэхийг магадлана. 
2. Ажлын явцад тулгуур газарлуу шигдэж байгаа эсэхийг байнга шалгаж байна.  
3. Төхөөрөмжийн тулгуурыг бүрэн дэлгэн, сунгаж тулгуурыг тулна. 
4. Төхөөрөмжийн тэгш суурилагдсан эсэхийг ойролцоох барилга, байгууламжтай 

жишин, харьцуулан харж тогтооно.  
5. Тулгуурын дор ивээсийг нь хийж, машины дугуйг газраас хөндийртөл өргөж, тулна. 

           Хариу 4 
 
 
Билет №57 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн туслах оператор сумыг сунгахдаа дараах үүргийг 

гүйцэтгэнэ: Алийг нь буруу бичсэн вэ? 
1. Туслах оператор сумыг зааварт заасан дарааллаар сунгаж, хөдөлгөөнийг ажиллуулж 

шалгаж үзнэ.  
2. Сумыг хамгийн их өнгийлтөд /хэвтээ байрлалд бүрэн сунгаад/ сунгаад тулгуур доош 

шигдэхгүй тогтвортой байгааг шалгаж үзнэ. 
3. Сумыг хамгийн их өнгийлтөд /хэвтээ байрлалд бүрэн сунгаад/ сунгаад бүтэн эргэж 

сумны хөдөлгөөнд саад болох зүйл байгаа эсэхийг шалгаж үзнэ. 
           Хариу 3 



Билет №58 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн туслах операторын ажлын бэлтгэл ажлын хүрээнд 

дараах үүргийг гүйцэтгэнэ: Алийг нь буруу бичсэн вэ? 
1. Ажлын талбай дээр ирээд, төхөөрөмж суурилуулах газраа өөрөө сонгоно.  
2. Төхөөрөмжийг байрлуулж тулгуурийг тулна.  
3. Сумыг зааварт заасан дарааллаар сунгаж, хөдөлгөөнийг ажиллуулж шалгаж үзнэ.  
4. Оператортой харилцах харилцуур болон удирдлагынхаа ажиллагааг шалгаж үзнэ. 

           Хариу 1 
 
Билет №59 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн туслах операторын ажлын бэлтгэл ажлын хүрээнд 

дараах үүргийг гүйцэтгэнэ: Алийг нь буруу бичсэн вэ? 
1. Ажлын талбай дээр ирээд, туслах оператор барилгын байгууллагын удирдлагатай 

уулзаж, ажлын байраа үзэж шалгана.  
2. Сумыг хамгийн үзүүрийн хэсгээс нь эхлэн, ээлж дарааллаар нь сунгаж, ажиллуулж 

шалгаж үзнэ.  
3. Оператортой харилцах харилцуур болон удирдлагынхаа ажиллагааг шалгаж үзнэ. 
4. Туслах оператор бетон зуурагч машины зогсох тулгуурын найдвартай байдлыг 

шалгаж үзнэ. 
           Хариу 2 
Билет №60 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн туслах операторын ажлын бэлтгэл ажлын хүрээнд 

дараах үүргийг гүйцэтгэнэ: Алийг нь буруу бичсэн вэ? 
1. Оператортой харилцах харилцуур болон удирдлагынхаа ажиллагааг шалгаж үзнэ. 
2. Бетон зуурагч машины зогсох тулгуурын найдвартай байдлыг шалгаж үзнэ. 
3. Ажилчдад бетон зуурмагийг талбай дээр хэрхэн цутгах, аюулгүй ажиллах талаар 

дэлгэрэнгүй зааварчилга өгнө  
4. Зуурмаг хийхэд бэлэн болмогц операторт мэдэгдэж түүнээс ажил эхлэх команд 

өгөхийг хүлээнэ. 
           Хариу 3 
 
Билет №61 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн операторын цутгалт хийх үеийн үүрэг: Алийг нь 

буруу бичсэн вэ? 
1. Оператор нь барилгын талбай дээр ажиллах үедээ тухайн байгууллагын хөдөлмөрийн 

дотоод журмыг мөрдөн ажиллана 
2. Бетон зуурагч машиныг ухрахад нь дохио өгч тусална 
3. Ажлын үед төхөөрөмжид гацаа, доголдол үүсэх үед тэр даруй ажлаа зогсоогоод, 

удирдлагадаа мэдэгдэнэ. 
4. Аюулгүй ажиллагааны дүрэм зөрчигдөж осол гарч болзошгүй байдал үүсэх болон өөрийн 

эрүүл мэнд тавгүй болсон нөхцөлд тэр даруй ажлаа зогсоогоод, удирдлагадаа мэдэгдэнэ.  
           Хариу 2 
 
Билет №62 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн операторын цутгалт хийх үеийн үүрэг: Алийг нь 

буруу бичсэн вэ? 
1. Төхөөрөмжийг ажиллаж байх үед түүний ойролцоо гадны болон согтууруулах ундаа 

хэрэглэсэн хүн байлгахыг хориглоно. 
2. Бетон хүлээн авах бункерын торон дээр гишгэхгүй байх 
3. Бетон дамжуулах хойлоод хий орсон шинж тэмдэг илэрхвэл ажиллагааг тэр дариу 

зогсооно 



4. Ажлын үед төхөөрөмжид гацаа, доголдол үүсэх нөхцөлд тэр даруй ажлаа зогсоогоод, 

удирдлагадаа мэдэгдэнэ. 
           Хариу 2 
Билет №63 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн туслах операторын цутгалт хийх үеийн үүрэг: Алийг 

нь буруу бичсэн вэ? 
1. Ажлын үед бетон зуурмагийн шахуургын ажиллагааны хэвийн байдлыг хянаж байна 
2. Хүлээх авах, бункерт бетон зуурмагийг сэлүүрээс дээгүүр түвшинд нь байлгана. 
3. Шахуургын даралтыг хянаж, дамжуулах хоолойд бөглөрөлт үүссэн нөхцөлд зуурмагийн 

өгөлтийг зогсоож, төхөөрөмжийг ослын унтраалгаар унтраана.  
4. Бетон зуурмаг өгөх үед шугамд хий орох шинж илрэх бүрд операторууд харилцан 

мэдээлж, ослоос сэрэмжлэх арга хэмжээ авна. 
5. Бункерт бетон зуурмаг хүлээж авах үед зуурмаг тээвэрлэгчийн жолоочид ухрахад нь 

дохиж, зааж өгнө.  
6. Бункерт бетон зуурмаг хийхийн өмнө цутгах хэсэгт байгаа операторт мэдээлээд түүнээс 

мэдсэн тухай хариу ирсний дараа зуурмагаа бункерт хийж эхлэнэ. 
           Хариу 2 
Билет №63 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн туслах операторын цутгалт хийх үеийн үүрэг: Алийг 

нь буруу бичсэн вэ? 
1. Ажлын үед бетон зуурмагийн шахуургын ажиллагааны хэвийн байдлыг хянаж байна 
2. Хүлээх авах, бункерт бетон зуурмагийг сэлүүрээс дээгүүр түвшинд нь байлгана. 
3. Шахуургын даралтыг хянаж, дамжуулах хоолойд бөглөрөлт үүссэн нөхцөлд зуурмагийн 

өгөлтийг зогсоож, төхөөрөмжийг ослын унтраалгаар унтраана.  
4. Бетон зуурмаг өгөх үед шугамд хий орох шинж илрэх бүрд операторууд харилцан 

мэдээлж, ослоос сэрэмжлэх арга хэмжээ авна. 
5. Бункерт бетон зуурмаг хүлээж авах үед зуурмаг тээвэрлэгчийн жолоочид ухрахад нь 

дохиж, зааж өгнө.  
6. Бункерт бетон зуурмаг хийхийн өмнө цутгах хэсэгт байгаа операторт мэдээлээд түүнээс 

мэдсэн тухай хариу ирсний дараа зуурмагаа бункерт хийж эхлэнэ. 
           Хариу 2 
Билет №63 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн туслах операторын цутгалт хийх үеийн үүрэг: Алийг 

нь буруу бичсэн вэ? 
1. Ажлын үед бетон зуурмагийн шахуургын ажиллагааны хэвийн байдлыг хянаж байна 
2. Хүлээх авах, бункерт бетон зуурмагийг сэлүүрээс дээгүүр түвшинд нь байлгана. 
3. Шахуургын даралтыг хянаж, дамжуулах хоолойд бөглөрөлт үүссэн нөхцөлд зуурмагийн 

өгөлтийг зогсоож, төхөөрөмжийг ослын унтраалгаар унтраана.  
4. Бетон зуурмаг өгөх үед шугамд хий орох шинж илрэх бүрд операторууд харилцан 

мэдээлж, ослоос сэрэмжлэх арга хэмжээ авна. 
5. Бункерт бетон зуурмаг хүлээж авах үед зуурмаг тээвэрлэгчийн жолоочид ухрахад нь 

дохиж, зааж өгнө.  
6. Бункерт бетон зуурмаг хийхийн өмнө цутгах хэсэгт байгаа операторт мэдээлээд түүнээс 

мэдсэн тухай хариу ирсний дараа зуурмагаа бункерт хийж эхлэнэ. 
           Хариу 2 
Билет №63 
Бетон зуурмагийн шахуургат төхөөрөмжийн туслах операторын цутгалт хийх үеийн үүрэг: Алийг 

нь буруу бичсэн вэ? 
1. Ажлын үед бетон зуурмагийн шахуургын ажиллагааны хэвийн байдлыг хянаж байна 
2. Хүлээх авах, бункерт бетон зуурмагийг сэлүүрээс дээгүүр түвшинд нь байлгана. 



3. Шахуургын даралтыг хянаж, дамжуулах хоолойд бөглөрөлт үүссэн нөхцөлд зуурмагийн 

өгөлтийг зогсоож, төхөөрөмжийг ослын унтраалгаар унтраана.  
4. Бетон зуурмаг өгөх үед шугамд хий орох шинж илрэх бүрд операторууд харилцан 

мэдээлж, ослоос сэрэмжлэх арга хэмжээ авна. 
5. Бункерт бетон зуурмаг хүлээж авах үед зуурмаг тээвэрлэгчийн жолоочид ухрахад нь 

дохиж, зааж өгнө.  
6. Бункерт бетон зуурмаг хийхийн өмнө цутгах хэсэгт байгаа операторт мэдээлээд түүнээс 

мэдсэн тухай хариу ирсний дараа зуурмагаа бункерт хийж эхлэнэ. 
           Хариу 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


