
Өргүүрийн операторын дүрмийн мэдлэгийн талаарх шалгалтын тест  

/Энд өргүүрийн операторын үүргээс 60% оруулаад үлдсэнийг нь бусад асуултаас оруулж билет 

хийн/ 

 

Билет №1.  Өргүүрийг  аюулгүй ашиглахад  тавих хяналтыг ямар байгууллага хариуцан 

гүйцэтгэх вэ? 

1. Мэргэжлийн хяналтын  байгууллага. 

2. Лифт угсарсан байгууллага. 

3. Лифт ашиглаж буй байгууллага. 

Хариу 1. 

Билет №2. Оператор, цахилгаан механикч, засварчдийн ээлжит мэдлэгийн шалгалтыг 

мэргэжлийн комиссоор ямар хугацаанд шалгуулах вэ? 

1. 6 сард нэгээс доошгүй удаа 

2. 12 сард нэгээс цөөнгүй удаа 

3. Хоёр жил тутамд нэгээс доошгүй удаа 

Хариу 2. 

Билет №3. Оператор, цахилгаан механикч, засварчдийн ээлжит мэдлэгийн шалгалтыг 

мэргэжлийн комиссоор ямар хугацаанд шалгуулах вэ? 

1. 12 сард нэгээс цөөнгүй удаа 

2. Хоёр жил тутамд нэгээс доошгүй удаа 

3. Гурван жил тутамд нэгээс доошгүй удаа 

Хариу 1. 

 

Билет № 4. Ашиглагдаж байгаа өргүүр нь ямар хугацаанд техникийн ээлжит магадлалыг 

хийлгэх ёстой вэ? 

1. Жилд нэгээс цөөнгүй удаа 

2. Хөтлүүрийг сольсон бол 

3. Шинээр угсраад ашиглах зөвшөөрөл авахын өмнө 

Хариу 1. 

Билет № 5. Ашиглагдаж байгаа өргүүр нь ямар хугацаанд техникийн ээлжит магадлалыг 

хийлгэх ёстой вэ? 

1. 36 сард нэгээс цөөнгүй удаа 

2. 24 сард нэгээс цөөнгүй удаа 

3. 12 сард нэгээс цөөнгүй удаа 

Хариу 3. 

 

Билет №6. Даацаас 10% -н илүү ачаатайгаар хийдэг туршилтыг ямар туршилт гэдэг вэ. 

1. Динамик туршилт.   2. Статик туршилт.  3. Аль ч туршилтаар ийм ажил хийдэггүй 

Хариу 1. 

 

Билет №7. Дүүжин өргүүрийг даацаас 100% -н илүү ачаатайгаар 10 минут байлгаж  

тоормосны тохиргоо, даацын эд ангийн бат бөхийг  шалгадаг туршилтыг ямар туршилт 

гэдэг вэ. 

2. Динамик туршилт.   2. Статик туршилт.   3. Аль ч туршилтаар ийм ажил хийдэггүй 

 

Хариу 2. 

 

8. Билет №8. Даацаас 25% -илүү ачаатайгаар хийдэг  туршилтыг ямар туршилт гэдэг вэ. 

1. Динамик туршилт.   2. Статик туршилт.   3. Аль ч туршилтаар ийм ажил хийдэггүй 

 

Хариу 2. 



Билет №9. Ачааны өргүүрийг даацаас 25%-н илүү ачаатайгаар 10 минут байлгаж  

тоормосны тохиргоо, даацын эд ангийн бат бөхийг  шалгадаг туршилтыг ямар туршилт 

гэдэг вэ. 

1. Динамик туршилт.   2. Статик туршилт.   3. Аль ч туршилтаар ийм ажил хийдэггүй 

 

Хариу 2. 

 

Билет №10. Ачааны  өргүүрийг даацаас 25% -илүү ачаатайгаар бүх үйлдэлийг гүйцэтгэж, 

механизмууд болон тоормосны ажиллах  чадварыг шалгадаг туршилтыг ямар туршилт 

гэдэг вэ. 

1. Динамик туршилт.   2. Статик туршилт.   3. Аль ч туршилтаар ийм ажил хийдэггүй 

 

Хариу 3. 

 

 Билет №11, Оператор, цахилгаан механикч, засварчдийн мэдлэгийг мэргэжлийн комиссоор 

ямар хугацаанд шалгуулах вэ? 

1. Ээлжит, 12 сард нэгээс цөөнгүй удаа; 

2. Ажлын байр өөрчлөгдөхөд; 

3. Өргүүрийн аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагч буюу хяналтын байгууллагын 

байцаагчийн шаардлагаар; 

4. Дээрх бүгд үнэн. 

Хариу 4. 

Билет №12, Оператор, цахилгаан механикч, засварчдийн мэдлэгийг мэргэжлийн комиссоор 

ямар хугацаанд шалгуулах вэ? Алийг нь буруу бичсэн байна вэ 

1. Ээлжит, 12 сард нэгээс цөөнгүй удаа; 

2. Ажлын байр өөрчлөгдөхөд; 

3. Эмнэлэгт хэвтээд гарсан бол 

4. Өргүүрийн аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагч буюу хяналтын байгууллагын 

байцаагчийн шаардлагаар; 

Хариу 3. 

 

Билет №13. Дүүжинт өргүүрийн машинч, цахилгаан механик, засварчид нь хэний эсвэл 

ямар байгууллагын, тушаалаар томилогдон ажиллах вэ? 

1. Хяналтын байгууллагын тушаалаар томилогдон ажиллана. 

2. Эзэмшигч байгууллагын, тушаалаар томилогдон ажиллана. 

Хариу 2. 

 

Билет №14. Өргүүрийн динамик туршилтыг даацаас хэдэн % - ийн илүү ачаатайгаар 

туршдаг вэ? 

1. 10 %  - илүү  2. 25 %- илүү        3.100  % - илүү       

Хариу 1. 

 

Билет №15. Өргүүрийг засварт хэн шилжүүлэх вэ? 

1. Эзэмшигчийн баталсан засварын графикийн дагуу аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагч 

шилжүүлнэ. 

2. Эзэмшигчийн баталсан засварын графикийн дагуу бүрэн бүтэн байдал хариуцагч 

шилжүүлнэ. 

3. Эзэмшигчийн баталсан засварын графикийн дагуу үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагаа 

хариуцагч шилжүүлнэ. 

Хариу 2. 

 



 

Билет № 16. Өргүүрийн аюлгүй ажиллагааны хяналт хариуцагч, бүрэн бүтэн байдал 

хариуцагч, үйлдвэрлэл явуулах аюулгүй ажиллагаа хариуцагч инженер техникийн 

ажилтнуудыг хэрхэн томилж ажиллуулах вэ? 

 

1. Тухайн угсралтын байгууллагын инженер техникийн ажилтнуудыг томилно. 

2. Тухайн ашиглалтын байгууллагын инженер техникийн ажилтнуудыг томилно. 

3. Барилгын өргүүрийг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах дүрмийн мэдлэгээр  шалгалт өгч, 

гэрчилгээ авсан инженер техникийн ажилтнуудаас томилно. 

Хариу 3. 

Билет № 17. Өргүүрийн аюлгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчийг хэн томилж 

ажиллуулах вэ? 

 

1. Зөвхөн эзэмшигч байгууллага томилно. 

2. Ашиглагч байгууллага томилно. 

3. Хяналтын байгууллагаас томилно. 

Хариу 2. 

 

Билет № 18. Өргүүрийн бүрэн бүтэн байдал хариуцагчийг хэн томилж ажиллуулах вэ? 

 

1. Эзэмшигч байгууллага томилно. 

2. Зөвхөн ашиглагч байгууллага томилно. 

3. Хяналтын байгууллагаас томилно. 

Хариу 1. 

 

Билет № 19. Өргүүрийн үйлдвэрлэл явуулах аюулгүй ажиллагаа хариуцагч ямар шаардлага 

хангасан байх вэ? 

1. Өргүүрийг хэрхэн ашиглах талаар мэдлэгтэй байхад болно 

2. Оосорлогч дохиочны эрх үүргийг мэддэг байхад болно 

3. Мэргэжлийн сургалтанд сууж сертификат авсан байхад болно 

Хариу 3. 

 

Билет № 20. Оператор, цахилгаан механикч, засварчид  ямар шаардлага хангасан байх 

ёстой вэ? 

1. Оператор, цахилгаан механикч, засварчид заавал сургалтанд суух шаардлагагүй 

харин эрүүл мэндийн үзлэгт орсон байх шаардлагатай 

2. Оператор, цахилгаан механикч, засварчид мэргэжлийн үнэмлэхтэй, эрүүл 

мэндийн үзлэгт орсон байх шаардлагатай. 

3. Дээрх хариулт бүгд үнэн. 

Хариу 2. 

 

Билет № 21. Өргүүрийн машинч, дүүжинт өргүүрийн ажилчин нь ажил эхлэхийн өмнө 

ямар ажилбар гүйцэтгэх вэ? 

1. Ажил эхлэхийн өмнө үзлэг, шалгалтыг гүйцэтгэнэ.  

2.  Ажил эхлэх болсноо ээлжийн журналд бичнэ. 

3.  Ажил эхлэхийн өмнө үзлэг, шалгалтыг гүйцэтгэнэ. Үзлэг, шалгалтын дүнг 

өргүүрийн ээлжийн журналд бичнэ. 

Хариу 3. 

 

 

 



Билет №22. Өргүүрийн ээлжит бус магадлалыг ямар тохиолдолд хийх вэ? 

1. Ган татлагыг сольсон 

2. Өргөх механизмыг засварласан 

3. Дээрх хариулт бүгд үнэн 

Хариу 3. 

 

Билет №23. Өргүүрээр ачаа өргөх, үйлдвэрлэл явуулах аюулгүй ажиллагаа хариуцагчаар 

хэнийг томилох вэ? 

1. Машинч өргүүрийн ажилчдаас тушаалаар томилно. 

2. Сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээ бүхий даамал мастер хэсгийн дарга нараас 

тушаалаар томилно. 

3. Угсралтын байгууллагаас өргүүрийн мэргэжлийн ажилтныг томилно.  

Хариу 2. 

 

 

Билет №24.  Ачаа ачсан өргөх тоноглолыг ачих талбайн хамгийн доод түвшнээс 150мм –ээс 

илүүгүй өндөрт өргөж 10 минутын хугацаанд туршна. Энэ өргүүрийн ямар туршилт вэ? 

1. Динамик туршилт.   2. Статик туршилт 

Хариу 2. 

 

                

Билет №25. Дүүжинт өргүүрт бууж суухдаа ямар байрлалыг сонгох вэ? 

1. Боломжтой өндөрт. 

2. Аль болохоор доод байрлалд. 

3. Хаана ч болно. 

  Хариу 2. 

                 

Билет №26. Дүүжинт өргүүрийн ажилчид хамгаалалтын бүсээ хаана бэхлэх вэ? 

1. Барилгын хананд  

2. Дүүжин сагсанд 

3. Дүүжинт өргүүрийн ган татлагаас 

Хариу 2. 

  

Билет №27. Дүүжинт өргүүрийн ажилчид хамгаалалтын бүсээ хаана бэхлэх вэ? 

1. Ослоос хамгаалах ган татлаганд 

2. Барилгын хананд  

3. Дүүжин сагсанд 

Хариу 3. 

  

Билет №28. Өргүүрийг ажлын завсарлага болон ажил дууссаны дараа өргүүрийг хэрхэн 

орхих вэ? 

1. Заавал доош буулгасан байна. 

2. Удирдлагыг нь цахилгаанаас салгаж цоожилсон байна. 

3. Дээрх хариултууд бүгд үнэн                 

 Хариу 3. 

  

Билет №29. Ачааны өргүүрээр хүн  тээвэрлэхийг зөвшөөрөх үү? 

1. Шаардлагатай тоноглолоор тоноглосон бол зөвшөөрнө. 

2. Аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн хяналтын доор зөвшөөрнө. 

3. Зөвшөөрөхгүй  

Хариу 3. 



 

 Билет №30. Өргүүрийг ашиглахдаа  юуг мөрдлөг болгож ажиллах вэ?  

1. Паспортанд бичигдсэн шаардлагуудыг дагаж мөрдөнө.  

2. Ашиглалтын зааварт бичигдсэн шаардлагуудыг дагаж мөрдөнө 

3. Зөвхөн дүрэмд бичигдсэн шаардлагуудыг дагаж мөрдөнө 

 Хариу 2. 

 

Билет №.31. Өргүүрийг ашиглаж байгаа барилгын давхар бүрд, тухайн давхрыг заасан тоог 

заавал бичих шаардлагатай юу? 

1. Шаардлагатай 

2. Шаардлагагүй 

3. Ашиглалт хариуцагчийн үзэмжээр 

Хариу 1. 

 

Билет №32. Паспортад зааснаас илүү жинтэй ачааг өргөхийг зөвшөөрөх үү? 

1. Шаардлагатай бол аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн хяналтын доор зөвшөөрнө. 

2. Хориглоно. 

Хариу 2. 

 

Билет №33. Дүүжинт өргүүр дээр ажиллах ажилчид  эрүүл мэндийн ямар шаардлага 

хангасан байх вэ?   

1. Ямар нэгэн нэмэлт шаардлага байхгүй. 

2. Эмчийн үзлэгт хамрагдан өндөрт ажиллах зөвшөөрөл авсан байх 

3. Зөвхөн өндөрт ажиллах зөвшөөрөл авсан байх 

    Хариу 2. 

    

Билет №34.  Дүүжинт өргүүрийг ямар тохиолдолд ажилуулахыг хоргилдог вэ?  

1. Дүүжинт өргүүрийн аюулгүй ажиллах бүсэд байрлаж байгаа  ачаа - хүн 

зөөврийн өргүүрийг түүнтэй хамт ажиллуулахыг хориглоно. 

2. Дүүжинт өргүүрийн аюулгүй ажиллах бүсэд байрлаж байгаа ачаа зөөврийн 

өргүүрийг түүнтэй хамт ажиллуулахыг хориглоно. 

3. Дүүжинт өргүүрийн аюулгүй ажиллах бүсэд байрлаж байгаа бол ачаа болон 

ачаа, хүн зөөврийн өргүүрийг түүнтэй хамт ажиллуулахыг хориглоно. 

Хариу 3. 

 

Билет №35. Дүүжинт өргүүрийн ачаа өргөх даац ямар байх ёстой вэ? 

1. Ажилчид ба багаж, ачааны нийт жин нь дүүжинт өргүүрийн техникийн  паспортад 

заасан ачаа өргөх даацаас хэтрэхгүй байх ёстой 

2. Ажилчид буюу багажны жин нь дүүжинт өргүүрийн ачаа өргөх даацаас хэтрэхгүй 

байх ёстой 

Хариу 1. 

 

Билет №36. Дараах өргүүрийн алинд нь уналтаас хамгаалах баригч байдаг вэ? 

1. Дүүжин өргүүрт. 

2. Барилгын хүн ачаа зөөдөг өргүүрт 

3. Ачааны өргүүрт 

4. Бүгдэд нь 

5. Дүүжин болон барилгын хүн ачаа зөөдөг өргүүрт 

 

Хариу 4. 



 

Билет №37. Аль нь өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг вэ 

1. Өргөх төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг тогтмол гүйцэтгэж байна 

2. Ажил эхлэхийн өмнө өргөх төхөөрөмжийн ган татлага, бэхэлгээний байдлыг шалгаж 

байна 

3. Өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдал хариуцагчийг тушаалаар томилсон байна. 

4. Өглөө бүр өргөх төхөөрөмжид ээлжийн үйлчилгээ хийж байна  

 

Хариу 3 

Билет №38. Аль нь өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг вэ 

1. Бүрэн бүтэн байдал хариуцагчийн дүрмийн дагуу тавьсан шаардлагыг биелүүлдэг байна 

2. Ажил эхлэхийн өмнө өргөх төхөөрөмжийн ган татлага, бэхэлгээний байдлыг шалгаж 

байна 

3. Өглөө бүр өргөх төхөөрөмжид ээлжийн үйлчилгээ хийж байна  

4. Өргөх төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг тогтмол гүйцэтгэж байна 

 

Хариу 1 

Билет №39. Аль нь өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг вэ 

1. Өргөх төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг тогтмол гүйцэтгэж байна 

2. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно 

3. Өргөх төхөөрөмжийн тохируулгыг хийнэ 

4. Өглөө бүр өргөх төхөөрөмжид ээлжийн үйлчилгээ хийж байна  

 

Хариу 2 

Билет №40. Аль нь өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг вэ 

1. Өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг 

хангасан байна 

2. Ажил эхлэхийн өмнө өргөх төхөөрөмжийн ган татлага, бэхэлгээний байдлыг шалгаж 

байна 

3. Өргөх төхөөрөмжийн тохируулгыг хийнэ 

4. Өглөө бүр өргөх төхөөрөмжид ээлжийн үйлчилгээ хийж байна  

Хариу 1 

Билет №41. Аль нь өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг вэ 

1. Өргөх төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг тогтмол гүйцэтгэж байна 

2. Ажил эхлэхийн өмнө өргөх төхөөрөмжийн ган татлага, бэхэлгээний байдлыг шалгаж 

байна 

3. Өргөх төхөөрөмжийн тохируулгыг хийнэ 

4. Мэргэжлийн сертификат бүхий бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг тушаалаар томилж 

ажиллуулах  

Хариу 4 

Билет №42. Аль нь өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг биш вэ 

1. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно 

2. Өргөх төхөөрөмжтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг томилно 

3. Өргөх төхөөрөмжид статик динамик туршилтыг тогтмол гүйцэтгэж байна. 

 

Хариу 3 

Билет №43. Аль нь өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг биш вэ  

1. Өргөх төхөөрөмж дээр ажиллах ажилчдад аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгнө 

2. Өргөх төхөөрөмжтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг томилно 

3. Өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг 

хангасан байна 



 

Хариу 1 

Билет №44. Аль нь өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг биш вэ 

1. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно 

2. Ган татлага, төхөөрөмжийн бэхэлгээг өглөө бүр шалгаж байна 

3. Өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг 

хангасан байна 

Хариу 2 

 

Билет №45. Аль нь өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг биш вэ 
1. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно 

2. Өргөх төхөөрөмжтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг томилно 

3. Паспортыг тогтмол хөтөлж байна 

4. Өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг 

хангасан байна 

 

Хариу 3 

Билет №46. Аль нь өргөх төхөөрөмж эзэмшигч байгууллагын дарга, захирлын үүрэг биш вэ  
1. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно 

2. Өргөх төхөөрөмжтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг томилно 

3. Өргөх төхөөрөмжийн ээлжит техникийн магадлалыг цаг хугацаанд нь чанартай 

гүйцэтгэнэ.  

Хариу 3 

Билет №47. Аль нь өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ 

1. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно 

2. Ган татлага, төхөөрөмжийн бэхэлгээг өглөө бүр шалгаж байна 

3. Операторуудыг мэргэжлийн сургалтанд хамруулж жил бүр аттестатчилах ажлыг зохион 

байгуулна 

Хариу 3 

Билет №48. Аль нь өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ 

1. Өргөх төхөөрөмжийн засвар, ТҮ-г хугацаанд нь гүйцэтгэж байх ажлыг зохион байгуулна 

2. Ган татлага, төхөөрөмжийн бэхэлгээг өглөө бүр шалгаж байна 

3. Өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг 

хангасан байна 

 

Хариу 1 

 

Билет №49. Аль нь өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ 

1. Өргөх төхөөрөмжийг ээлжит техникийн магадлалд оруулж, магадлал хийх үед нь хамт 

байлцана. 

2. Ган татлага, төхөөрөмжийн бэхэлгээг өглөө бүр шалгаж байна 

3. Оосорлогч дохиочны ажлын удирдамжаар хангана 

 

Хариу 1 

Билет №50. Аль нь өргөх төхөөрөмж ийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ 

1. Өргөх төхөөрөмжид сар бүр техникийн үйлчилгээ хийж байна 

2. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно 

3. Улсын байцаагчаас өгсөн албан шаардлагыг хугацаанд гүйцэтгэж биелэлтийг хүргүүлж 

байна. 

4. Өргөх төхөөрөмжийн ээлжит магадлалыг цаг хугацаанд нь хийж байна 

 



Хариу 3 

Билет №51. Аль нь өргөх төхөөрөмж ийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ 

1. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно 

2. Оосорлогч дохиочны ажлын удирдамжаар хангана 

3. Ган татлага, төхөөрөмжийн бэхэлгээг өглөө бүр шалгаж байна 

4. Өргөх төхөөрөмжийн паспортыг хөтөлж, холбогдох хүмүүсээр бичилтийг хийлгэж байх 

Хариу 4 

 

Билет №52. Аль нь өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ 

1. Операторуудыг мэргэжлийн сургалтанд хамруулж жил бүр аттестатчилах ажлыг зохион 

байгуулна 

2. Өргөх төхөөрөмжийн засвар, ТҮ-г хугацаанд нь гүйцэтгэж байх ажлыг зохион байгуулна 

3. Өргөх төхөөрөмжийг ээлжит техникийн магадлалд оруулж, магадлал хийх үед нь хамт 

байлцана. 

4. Ган татлага, төхөөрөмжийн бэхэлгээг өглөө бүр шалгаж байна 

5. Өргөх төхөөрөмжийн паспортыг хөтөлж, холбогдох хүмүүсээр бичилтийг хийлгэж байх 

Хариу 4 

 

Билет №53. Аль нь өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ 

1. Мэргэжлийн операторыг тушаал гарган томилно 

2. Өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой баримт бичгүүдийг судлах, хадгалах, хөтлөх ажлыг 

хариуцан гүйцэтгэнэ 

3. Өргөх төхөөрөмжийг ээлжит техникийн магадлалд оруулж, магадлал хийх үед нь хамт 

байлцана. 

4. Өргөх төхөөрөмжийн паспортыг хөтөлж, холбогдох хүмүүсээр бичилтийг хийлгэж байх 

Хариу 1 

 

Билет №54. Аль нь өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ 

1. Операторуудыг мэргэжлийн сургалтанд хамруулж жил бүр аттестатчилах ажлыг зохион 

байгуулна 

2. Өргөх төхөөрөмжийн засвар, ТҮ-г хугацаанд нь гүйцэтгэж байх ажлыг зохион байгуулна 

3. Өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг 

хангасан байна 

4. Улсын байцаагчаас өгсөн албан шаардлагыг хугацаанд гүйцэтгэж биелэлтийг хүргүүлж 

байна. 

 

Хариу 3 

 

Билет №55. Аль нь өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ 

1. Өргөх төхөөрөмжтэй холбоотой баримт бичгүүдийг судлах, хадгалах, хөтлөх ажлыг 

хариуцан гүйцэтгэнэ  

2. Өргөх төхөөрөмжийг ээлжит техникийн магадлалд оруулж, магадлал хийх үед нь хамт 

байлцана. 

3. Улсын байцаагчаас өгсөн албан шаардлагыг хугацаанд гүйцэтгэж биелэлтийг хүргүүлж 

байна. 

4. Өргөх төхөөрөмжийн тохируулгыг зааврын дагуу гүйцэтгэнэ 

Хариу 4 

 

Билет №56. Аль нь өргөх төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ 

1. Өргөх төхөөрөмжид хийх техникийн үйлчилгээг зөвхөн тусгай зөвшөөрөлтэй 

байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ 



2. Өргөх төхөөрөмжийг ажиллуулах бүрдээ бусдад анхааруулга өгч байна 

3. Улсын байцаагчаас өгсөн албан шаардлагыг хугацаанд гүйцэтгэж биелэлтийг хүргүүлж 

байна. 

4. Өргөх төхөөрөмжийн паспортыг хөтөлж, холбогдох хүмүүсээр бичилтийг хийлгэж байх 

Хариу 2 

 

Билет №57. Аль нь операторчны үүрэг вэ 

1. Өргөх төхөөрөмжийн засвар ТҮ-г хугацаанд нь гүйцэтгэж байна 

2. Өргөх төхөөрөмжид бүрэн, ээлжит магадлалыг гүйцэтгэж байна 

3. Өргөх төхөөрөмжийг бүртгүүлж, ашиглах зөвшөөрөл авна  

4. Ажил эхлэхийн өмнө өргөгчийн бэхэлгээ, ган татлаганы байдлыг шалгаж байна 

5. Өргөх төхөөрөмжийн паспортыг хөтөлж, холбогдох хүмүүсээр бичилтийг хийлгэж байх 

Хариу 4 

 

 

Билет №58. Аль нь операторчны үүрэг вэ 

1. Ажил эхлэхийн өмнө баригчийн ажиллагааг шалгаад, өргөгчийг ачаалалгүйгээр 

ажиллуулж үзэж байна. 

2. Өргөх төхөөрөмжид бүрэн, ээлжит магадлалыг гүйцэтгэж байна 

3. Өргөх төхөөрөмжийг бүртгүүлж, ашиглах зөвшөөрөл авна  

4. Улсын байцаагчаас өгсөн албан шаардлагыг хугацаанд гүйцэтгэж биелэлтийг хүргүүлж 

байна. 

5. Өргөх төхөөрөмжийн паспортыг хөтөлж, холбогдох хүмүүсээр бичилтийг хийлгэж байх 

Хариу 1 

 

Билет №59. Аль нь операторчны үүрэг вэ 

1. Өргөх төхөөрөмжийн засвар ТҮ-г хугацаанд нь гүйцэтгэж байна 

2. Өргөх төхөөрөмжийн ойр орчимд талбайг чөлөөтэй байлгах ба өргөгчийн дор хүн байгаа 

эсэхэд байнга анхаарч ажиллана. 

3. Өргөх төхөөрөмжийг бүртгүүлж, ашиглах зөвшөөрөл авна  

4. Улсын байцаагчаас өгсөн албан шаардлагыг хугацаанд гүйцэтгэж биелэлтийг хүргүүлж 

байна. 

5. Өргөх төхөөрөмжийн паспортыг хөтөлж, холбогдох хүмүүсээр бичилтийг хийлгэж байх 

Хариу 2 

 

Билет №57. Аль нь операторчны үүрэг вэ 

1. Өргөх төхөөрөмжид бүрэн, ээлжит магадлалыг гүйцэтгэж байна 

2. Өргөгчийг ажиллуулах бүрдээ орчны хүмүүст анхааруулга өгч байна. 

3. Улсын байцаагчаас өгсөн албан шаардлагыг хугацаанд гүйцэтгэж биелэлтийг хүргүүлж 

байна. 

4. Өргөх төхөөрөмжийн паспортыг хөтөлж, холбогдох хүмүүсээр бичилтийг хийлгэж байх 

Хариу 2 

 

Билет №58. Аль нь операторчны үүрэг вэ 

1. Өргөх төхөөрөмжийн засвар ТҮ-г хугацаанд нь гүйцэтгэж байна 

2. Өргөх төхөөрөмжийг бүртгүүлж, ашиглах зөвшөөрөл авна  

3. Улсын байцаагчаас өгсөн албан шаардлагыг хугацаанд гүйцэтгэж биелэлтийг хүргүүлж 

байна. 

4. Өргөгчид гаж дуу чимээ гарвал түүнийг зогсоож удирдлагад мэдэгдэнэ 

Хариу 4 

 



Билет №59. Аль нь операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил вэ 

1. Өргөгчийн паспорт хэвийн хөтлөгдөж байгаа эсэх 

2. Бусад ажилчид аюулгүй ажиллагааны зааварчилга авсан эсэх 

3. Редукторт тос байгаа эсэх 

4. Өргөгчийн барилгын хананд болон зүүх консольд бэхэлсэн бэхэлгээг шалгана 

Хариу 4 

 

Билет №60. Аль нь операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил вэ 

1. Өргөгчийн баригч хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана 

2. Эргэх механизмыг ажиллуулж шалгана 

3. Редукторт тос байгаа эсэх 

4. Ган татлаганы элэгдэл гологдол болгох нормын хэмжээнд хүртэл элэгдсэн эсэхийг 

шалгах 

Хариу 1 

 

Билет №61. Аль нь операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил вэ 

1. Өргөгчийн паспорт хэвийн хөтлөгдөж байгаа эсэх 

2. Ган татлага хавчигдсан, няцарсан эсэх, түүний ган утас тасарч өргөс үүссэн эсэхийг 

шалгана 

3. Шилжүүлэх механизмыг ажиллуулж шалгана 

4. Ган татлаганы элэгдэл гологдол болгох нормын хэмжээнд хүртэл элэгдсэн эсэхийг 

шалгах 

Хариу 2 

Билет №62. Аль нь операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил вэ 

1. Өргөгчийн паспорт хэвийн хөтлөгдөж байгаа эсэх 

2. Бусад ажилчид аюулгүй ажиллагааны зааварчилга авсан эсэх 

3. Дүүжин өргүүрийн зүүх консолийн холболтууд найдвартай, эсрэг ачааны байдал хэвийн 

эсэх 

4. Ган татлаганы элэгдэл гологдол болгох нормын хэмжээнд хүртэл элэгдсэн эсэхийг 

шалгах 

Хариу 3 

Билет №63. Аль нь операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил вэ 

1. Өргөгчийн паспорт хэвийн хөтлөгдөж байгаа эсэх 

2. Бусад ажилчид аюулгүй ажиллагааны зааварчилга авсан эсэх 

3. Редукторт тос байгаа эсэх 

4. Өргөгчийг ачаалалгүй ажиллуулж ажиллагаа хэвийн байгаа эсэхийг үзнэ 

Хариу 4 

Билет №64. Аль нь операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил биш вэ 

1. Өргөгчийг ачаалалгүй ажиллуулж ажиллагаа хэвийн байгаа эсэхийг үзнэ 

2. Ган татлага хавчигдсан, няцарсан эсэх, түүний ган утас тасарч өргөс үүссэн эсэхийг 

шалгана 

3. Өргөгчийн баригч хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана 

4. Өргөгчийг ашиглах зөвшөөрөл авсан эсэх 

 

Хариу 4 

 

Билет №65. Аль нь операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил биш вэ 

1. Гинж чангалагч найдвартай чангалагдсан эсэх 

2. Өргөгчийг хоосон ажиллуулж шалгана 

3. Өргөгчийн баригч хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана 

4. Өргөгчийн барилгын хананд болон зүүх консольд бэхэлсэн бэхэлгээг шалгана 



Хариу 1 

 

Билет №66. Аль нь операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил биш вэ 

1. Өргөгчийг ачаалалгүй ажиллуулж ажиллагаа хэвийн байгаа эсэхийг үзнэ 

2. Ачааны тавцант өргөгчийн хурд хязгаарлагчийн ажиллагаа хэвийн эсэх 

3. Өргөгчийн баригч хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана 

4. Өргөгчийн барилгын хананд болон зүүх консольд бэхэлсэн бэхэлгээг шалгана 

 

Хариу 2 

Билет №67. Аль нь операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил биш вэ 

1. Өргөгчийг ачаалалгүй ажиллуулж ажиллагаа хэвийн байгаа эсэхийг үзнэ 

2. Ган татлага хавчигдсан, няцарсан эсэх, түүний ган утас тасарч өргөс үүссэн эсэхийг 

шалгана 

3. Хэдрэг араат хөтлүүртэй өргөгчийн эсрэг ачааны байдал хэвийн эсэх 

4. Өргөгчийн барилгын хананд болон зүүх консольд бэхэлсэн бэхэлгээг шалгана 

 

Хариу 3 

Билет №68. Аль нь операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил биш вэ 

1. Өргөгчийг ачаалалгүй ажиллуулж ажиллагаа хэвийн байгаа эсэхийг үзнэ 

2. Ган татлага хавчигдсан, няцарсан эсэх, түүний ган утас тасарч өргөс үүссэн эсэхийг 

шалгана 

3. Өргөгчийн баригч хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана 

4. Тоормосны тохиргоо хэвийн эсэх 

 

Хариу 4 

Билет №69. Аль нь операторчны өглөө бүр шалгаж байх ажил биш вэ 

1. Өргөгчийг ачаалалгүй ажиллуулж ажиллагаа хэвийн байгаа эсэхийг үзнэ 

2. Ган татлага хавчигдсан, няцарсан эсэх, түүний ган утас тасарч өргөс үүссэн эсэхийг 

шалгана 

3. Өргөгчийн баригч хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана 

4. Ачааны тавцант өргүүрийн эсрэг ачаа бүрэн байгаа эсэх 

Хариу 4 

 

Билет №70. Аль нь операторчны үүрэг биш вэ 

1. Өргөгчийн паспортын хөтлөлт хэвийн эсэхийг шалгана 

2. Өргөгчид гаж дуу чимээ гарвал түүнийг зогсоож удирдлагад мэдэгдэнэ 

3. Өргөх төхөөрөмжийн ойр орчимд талбайг чөлөөтэй байлгах ба өргөгчийн дор хүн байгаа 

эсэхэд байнга анхаарч ажиллана. 

4. Ган татлага хавчигдсан, няцарсан эсэх, түүний ган утас тасарч өргөс үүссэн эсэхийг 

шалгана 

Хариу 1 

Билет №71. Аль нь операторчны үүрэг биш вэ 

1. Өргөгчийн баригч хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана 

2. Өргөгчид гаж дуу чимээ гарвал түүнийг засаад ажлыг үргэлжлүүлнэ 

3. Өргөх төхөөрөмжийн ойр орчимд талбайг чөлөөтэй байлгах ба өргөгчийн дор хүн байгаа 

эсэхэд байнга анхаарч ажиллана. 

4. Ган татлага хавчигдсан, няцарсан эсэх, түүний ган утас тасарч өргөс үүссэн эсэхийг 

шалгана 

Хариу 2 

Билет №72. Аль нь операторчны үүрэг биш вэ 

1. Өргөгчийн баригч хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана 



2. Өргөгчид гаж дуу чимээ гарвал түүнийг зогсоож удирдлагад мэдэгдэнэ 

3. Ээлжит магадлалыг хугацаанд нь хийж байна 

4. Ган татлага хавчигдсан, няцарсан эсэх, түүний ган утас тасарч өргөс үүссэн эсэхийг 

шалгана 

Хариу 3 

Билет №73. Аль нь операторчны үүрэг биш вэ 

1. Өргөгчийн баригч хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана 

2. Өргөгчид гаж дуу чимээ гарвал түүнийг зогсоож удирдлагад мэдэгдэнэ 

3. Өргөх төхөөрөмжийн ойр орчимд талбайг чөлөөтэй байлгах ба өргөгчийн дор хүн байгаа 

эсэхэд байнга анхаарч ажиллана. 

4. Ажилчдад аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгнө 

Хариу 4 

 

Билет №74. Өргөгчийг шинээр угсраад бүрэн магадлал хийхийн өмнө байгууллагын 

удирдлага дүрмийн дагуу томилсон байх ёстой мэргэжлийн эрх бүхий ажилтан, ажилчдаас 

алийг нь буруу бичсэн байна вэ 

1. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч 

2. Мэргэжлийн операторч 

3. Өргөгчийн засвар, техникийн үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэгч 

4. Ерөнхий инженер 

Хариу 4 

Билет №75. Өргөгчийг шинээр угсраад бүрэн магадлал хийхийн өмнө байгууллагын 

удирдлага дүрмийн дагуу томилсон байх ёстой мэргэжлийн эрх бүхий ажилтан, ажилчдаас 

алийг нь буруу бичсэн байна вэ 

1. Харуул хамгаалалтын ажилтан 

2. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч 

3.   Мэргэжлийн операторч 

4.   Өргөгчийн засвар, техникийн үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэгч 

Хариу 1 

Билет №76. Өргөгчийг шинээр угсраад бүрэн магадлал хийхийн өмнө байгууллагын 

удирдлага дүрмийн дагуу томилсон байх ёстой мэргэжлийн эрх бүхий ажилтан, ажилчдаас 

алийг нь буруу бичсэн байна вэ 

1. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч 

2. Цахилгаанчин 

3. Мэргэжлийн операторч 

4. Өргөгчийн засвар, техникийн үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэгч 

 

Хариу 2 

 

Билет №77. Өргөгчийг шинээр угсраад бүрэн магадлал хийхийн өмнө байгууллагын 

удирдлага дүрмийн дагуу томилсон байх ёстой мэргэжлийн эрх бүхий ажилтан, ажилчдаас 

алийг нь буруу бичсэн байна вэ 

1. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч 

2. Мэргэжлийн операторч 

3. Техникийн магадлалын инженер 

4. Өргөгчийн засвар, техникийн үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэгч 

Хариу 3 

 

Билет №78. Операторчны мэдвэл зохих зүйлс.  Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ 

1. Ажиллаж байгаа өргөгчийнхөө бүтэц, ажиллах зарчим. 

2. Засвар, техникийн үйлчилгээ хийх технологи 



3. Ослоос хамгаалах хэрэгслийн ажиллах зарчим, шалгах арга 

4. Барилгын өргүүрийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм, бусад холбогдох журмууд 

5.  Ерөнхий хөдөлмөр хамгааллын тухай 

Хариу 2 

 

Билет №79. Операторчны мэдвэл зохих зүйлс.  Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ 

1. Ажиллаж байгаа өргөгчийнхөө бүтэц, ажиллах зарчим. 

2. Ослоос хамгаалах хэрэгслийн ажиллах зарчим, шалгах арга 

3. Ган татлагыг гологдол болгох норм 

4. Барилгын өргүүрийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм, бусад холбогдох журмууд 

5.  Ерөнхий хөдөлмөр хамгааллын тухай 

Хариу 3 

 

Билет №80. Операторчны мэдвэл зохих зүйлс.  Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ 

1. Цахилгаан байгууламжийн дүрэм 

2. Ажиллаж байгаа өргөгчийнхөө бүтэц, ажиллах зарчим. 

3. Ослоос хамгаалах хэрэгслийн ажиллах зарчим, шалгах арга 

4. Барилгын өргүүрийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм, бусад холбогдох журмууд 

5.  Ерөнхий хөдөлмөр хамгааллын тухай 

Хариу 1 

Билет №81. Операторчны мэдвэл зохих зүйлс.  Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ 

1. Ажиллаж байгаа өргөгчийнхөө бүтэц, ажиллах зарчим  

2. Ослоос хамгаалах хэрэгслийн ажиллах зарчим, шалгах арга 

3. Барилгын өргүүрийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм, бусад холбогдох журмууд 

4. Өргөгчийг угсрах технологи 

5. Ерөнхий хөдөлмөр хамгааллын тухай 

Хариу 4 

Билет №82. Өргөгчийн операторын ажил эхлэхийн өмнө гүйцэтгэх үүргээс аль нь буруу 

бичигдсэн байна вэ  

 

1. Өргөгчийн баригч төхөөрөмж хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана 

2. Ган татлаганы байдал түүнд өргөс үүссэн эсэхийг шалгана 

3. Чиглүүлэгч роликт тосолгоо хийнэ 

4. Өргөгчийн ойр орчимд ажиллагаанд саад болох зүйл байгаа эсэхийг шалгаад байгаа 

нөхцөлд зайлуулж орчныг чөлөөлнө 

                 Хариу 3 

Билет №83. Өргөгчийн операторын ажил эхлэхийн өмнө гүйцэтгэх үүргээс аль нь буруу 

бичигдсэн байна вэ  

 

1. Өргөгчид ажил эхлэхийн өмнөх техникийн үйлчилгээ хийнэ 

2. Өргөгчийн ойр орчимд ажиллагаанд саад болох зүйл байгаа эсэхийг шалгаад байгаа 

нөхцөлд зайлуулж орчныг чөлөөлнө 

3. Өргөгчийн барилгад бэхэлсэн бэхэлгээ бүрэн, найдвартай байгаа эсэхийг шалгана 

4. Өргөгчийг хоосон ажиллуулж шалгаж үзнэ 

 

                 Хариу 31 

Билет №84. Өргөгчийн операторын ажил эхлэхийн өмнө гүйцэтгэх үүргээс аль нь буруу 

бичигдсэн байна вэ  

 

1. Ган татлаганы байдал түүнд өргөс үүссэн эсэхийг шалгана 



2. Өргөгчийн ойр орчимд ажиллагаанд саад болох зүйл байгаа эсэхийг шалгаад байгаа 

нөхцөлд зайлуулж орчныг чөлөөлнө 

3. Шалгалтаар илэрсэн эвдрэл гэмтлийг засварлана 

4. Өргөгчийг хоосон ажиллуулж шалгаж үзнэ 

                 Хариу 3 

Билет №85. Өргөгчийн операторын ажил эхлэхийн өмнө гүйцэтгэх үүргээс аль нь буруу 

бичигдсэн байна вэ  

 

1. Өргөгчийн барилгад бэхэлсэн бэхэлгээ бүрэн, найдвартай байгаа эсэхийг шалгана 

2. Өргөгчийн тоормосны тохиргоог хийнэ 

3. Өргөгчийг хоосон ажиллуулж шалгаж үзнэ 

4. Өргөгчид статик динамик туршилт хийнэ 

                 Хариу 4 

Билет №86. Өргөгчийн операторын ажил эхлэхийн өмнө гүйцэтгэх үүргээс аль нь буруу 

бичигдсэн байна вэ  

 

1. Өргөгчийн баригч төхөөрөмж хэвийн ажиллагаатай эсэхийг шалгана 

2. Ган татлаганы байдал түүнд өргөс үүссэн эсэхийг шалгана 

3. Өргөгчийн удирдлагыг цахилгааны эх үүсвэртэй холбоно. 

4. Өргөгчийн ойр орчимд ажиллагаанд саад болох зүйл байгаа эсэхийг шалгаад байгаа 

нөхцөлд зайлуулж орчныг чөлөөлнө 

                 Хариу 3 

Билет №87. Өргөгчийн операторын ажлын явцад гүйцэтгэх үүргээс аль нь буруу бичигдсэн 

байна вэ  

 

1. Өргөгчийн тавцанг өргөх буулгах үедээ бусдад байнга анхааруулга өгч байна 

2. Ажлын явцад элдэв дуу, цохио, чихраа, цахилгаан хэрэгслийн шатсан хиншүү гарч 

байгаа эсэхэд анхаарч, ийм зүйл ажиглагдвал өргөгчийг дариу зогсоож удирдлагад 

мэдэгдэнэ. 

3. Өргөгчийн ойр орчимд ажиллагаанд тээглэх, осол гарч болзошгүй зүйл байгаа эсэх мөн 

тавцангийн дор хүн байгаа эсэхийг байнга анхаарч ослоос сэргийлж ажиллана 

4. Өргөгчөөр шингэн төрлийн ачаа зөөвөрлөхийг хориглож ажиллана 

                 Хариу 4 

 

Билет №88. Өргөгчийн операторын ажлын явцад гүйцэтгэх үүргээс аль нь буруу бичигдсэн 

байна вэ  

 

1. Өргөгчийн ойр орчимд ажиллагаанд тээглэх, осол гарч болзошгүй зүйл байгаа эсэх мөн 

тавцангийн дор хүн байгаа эсэхийг байнга анхаарч ослоос сэргийлж ажиллана 

2. Өргөгчөөр насанд хүрээгүй хүүхдийг ганцааранг нь явуулахыг хориглоно 

3. Өргөгчид ачсан ачаа тавцангаас илүү гарч очиндоо хохирол учируулахаас сэрэмжилж 

ажиллана 

4. Өргөгчийн даац хэтрүүсэн ачаа тээвэрлэхийг хориглоно 

                 Хариу 2 

 

Билет №89. Өргөгчийн операторын ажлын явцад гүйцэтгэх үүргээс аль нь буруу бичигдсэн 

байна вэ  

 

1. Өргөгчийн тавцанг өргөх буулгах үедээ бусдад байнга анхааруулга өгч байна 



2. Ажлын явцад элдэв дуу, цохио, чихраа, цахилгаан хэрэгслийн шатсан хиншүү гарч 

байгаа эсэхэд анхаарч, ийм зүйл ажиглагдвал өргөгчийг дариу зогсоож эвдрэлийг 

оношилж, засна. 

3. Өргөгчид ачсан ачаа тавцангаас илүү гарч очиндоо хохирол учируулахаас сэрэмжилж 

ажиллана 

4. Өргөгчийн даац хэтрүүсэн ачаа тээвэрлэхийг хориглоно 

                 Хариу 2 

Билет №90. Өргөгчийн операторын ажлын дараа гүйцэтгэх үүргээс аль нь буруу бичигдсэн 

байна вэ  

 

1. Өргөгчийн тавцанг буулгаж орхино 

2. Өргөгчийн тэжээлийг салгаж, цахилгааны шкафыг хаагаад түгжиж орхино. 

3. Хөдөлгүүрийнхээ тоормосыг салгаж орхино 

                 Хариу 3 

Билет №91. Өргөгчийн операторын ажлын дараа гүйцэтгэх үүргээс аль нь буруу бичигдсэн 

байна вэ  

 

1. Өргөгчийн тавцанг буулгаж орхино 

2. Өргөгчийн тавцан дээр ачаа байгаа нөхцөлд түүнийг хүний гар хүрэхээргүйгээр дээш 

өргөж орхино 

3. Өргөгчийн тэжээлийг салгаж, цахилгааны шкафыг хаагаад түгжиж орхино. 

                 Хариу 2 

Билет №92. Өргөгчийн операторын ажлын дараа гүйцэтгэх үүргээс аль нь буруу бичигдсэн 

байна вэ  

 

1. Өргөгчийн ган татлагыг хүрдэнд нь бүрэн хурааж орхино 

2. Өргөгчийн тавцанг буулгаж орхино 

3. Өргөгчийн тэжээлийг салгаж, цахилгааны шкафыг хаагаад түгжиж орхино. 

                 Хариу 1 

Билет №93. Техникийн бүрэн магадлалаар хийгддэг ажлаас алийг нь илүү бичсэн байна вэ.   

 

1. Өргөгчийн бэхэлгээ бүрэн найдвартай эсэхийг шалгана 

2. Өргөгчийн техникийн байдал, ослоос хамгаалах хэрэгслийн ажиллагааг шалгана. 

3. Өргөгчийд 10%-н нэмэгдэл ачааллаар динамик туршилт хийнэ 

4. Өргөгчийд 30%-н нэмэгдэл ачааллаар статик туршилт хийнэ 

 

                 Хариу 4 

Билет №94. Техникийн бүрэн магадлалаар хийгддэг ажлаас алийг нь илүү бичсэн байна вэ.   

 

1. Өргөгчөөр зөөх ачаа найдвартай эсэхийг шалгана 

2. Өргөгчийн техникийн байдал, ослоос хамгаалах хэрэгслийн ажиллагааг шалгана. 

3. Өргөгчийд 10%-н нэмэгдэл ачааллаар динамик туршилт хийнэ 

4. Өргөгчийд 25%-н нэмэгдэл ачааллаар статик туршилт хийнэ 

                    Хариу 1 

 

Билет №95. Техникийн бүрэн магадлалаар хийгддэг ажлаас алийг нь илүү бичсэн байна вэ.   

 

1. Өргөгчийн бэхэлгээ бүрэн найдвартай эсэхийг шалгана 

2. Өргөгчийн техникийн байдал, ослоос хамгаалах хэрэгслийн ажиллагааг шалгана. 

3. Өргөгчийд 10%-н нэмэгдэл ачааллаар динамик туршилт хийнэ 

4. Өргөгчийг ажиллуулах хүнээс мэдлэгийн шалгалт авна 



                    Хариу 4 

Билет №96. Техникийн бүрэн магадлалаар хийгддэг ажлаас алийг нь илүү бичсэн байна вэ.   

 

1. Өргөгчийн бэхэлгээ бүрэн найдвартай эсэхийг шалгана 

2. Өргөгчийн техникийн байдал, ослоос хамгаалах хэрэгслийн ажиллагааг шалгана. 

3. Өргөгчийн тоормосонд тохируулга хийнэ. 

4. Өргөгчийд 10%-н нэмэгдэл ачааллаар динамик туршилт хийнэ 

5. Өргөгчийд 25%-н нэмэгдэл ачааллаар статик туршилт хийнэ 

                    Хариу 3 

Билет №97. Техникийн бүрэн магадлалаар хийгддэг ажлаас алийг нь илүү бичсэн байна вэ.   

 

1. Дүүжин өргөгчийн бэхэлгээ бүрэн найдвартай эсэхийг шалгана 

2. Дүүжин өргөгчөөр зөөх ачаа найдвартай эсэхийг шалгана 

3. Дүүжин өргөгчид 10%-н нэмэгдэл ачааллаар динамик туршилт хийнэ 

4. Дүүжин өргөгчид 25%-н нэмэгдэл ачааллаар статик туршилт хийнэ 

 

                 Хариу 2 

Билет №98. Техникийн бүрэн магадлалаар хийгддэг ажлаас алийг нь илүү бичсэн байна вэ.   

1. Дүүжин өргөгчийн бэхэлгээ бүрэн найдвартай эсэхийг шалгана 

2. Дүүжин өргөгчийн техникийн байдал, ослоос хамгаалах хэрэгслийн ажиллагааг шалгана. 

3. Дүүжин өргөгчид 10%-н нэмэгдэл ачааллаар динамик туршилт хийнэ 

4. Дүүжин өргөгчид 20%-н нэмэгдэл ачааллаар статик туршилт хийнэ 

5. Дүүжин өргөгчийг ажиллуулах хүнээс мэдлэгийн шалгалт авна 

                 Хариу 5 

Билет №99. Техникийн бүрэн магадлалаар хийгддэг ажлаас алийг нь илүү бичсэн байна вэ.   

1. Дүүжин өргөгчийн бэхэлгээ бүрэн найдвартай эсэхийг шалгана 

2. Дүүжин өргөгчийн техникийн байдал, ослоос хамгаалах хэрэгслийн ажиллагааг шалгана. 

3. Дүүжин өргөгчийн  тоормосонд тохируулга хийнэ. 

4. Дүүжин өргөгчид 10%-н нэмэгдэл ачааллаар динамик туршилт хийнэ 

5. Дүүжин өргөгчид 25%-н нэмэгдэл ачааллаар статик туршилт хийнэ 

                 Хариу 3 

 


