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ЛИФТИЙН АШИГЛАЛТ ХИЧЭЭЛИЙН ТЕСТЫН АСУУЛТУУД 

 

Лифтчин, лифтийн ашиглалт хариуцагч буюу бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагч, лифтийн механикчийн 

шалгалтын асуулт. Гэхдээ энэ 3 субьектээс авах шалгалтын билет өөр өөр байна. Жишээ нь: 

Лифтчины шалгалтын билетын 5 нь зөвхөн лифтчины үүргээс ороод үлдсэн 5 нь бусад субьекын 

үүргээс орох жишээтэй. Гэх мэт бусад мэргэжлийн билетыг энэ жишгээр хийнэ  

 

 

Лифт эзэмшигчийн үүрэг 

 

Асуулт №1. Аль нь лифт эзэмшигчийн үүрэг вэ? 

1. Лифтийн машины өрөөг цэвэрлэнэ 

2. Лифтэнд гацсан хүнийг гаргана 

3. Лифтийн ашиглалт хариуцагч /Бүрэн бүтэн байдал хариуцагч/-ийг тушаалаар томилж, ажил 

үүргийн хуваарийг нь батална 

4. Лифтийн хурд хязгаарлагч, баригчийн найдвартай ажиллагааг сар бүр шалгаж байна  

Хариу 3 

Асуулт №2. Аль нь лифт эзэмшигчийн үүрэг вэ? 

1. Лифтийн машины өрөөг цэвэрлэнэ 

2. Лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн дүрмийн дагуу тавьсан шаардлагыг биелүүлж байна 

3. Лифтийн тохируулгыг хийнэ 

4. Лифтийн хурд хязгаарлагч, баригчийн найдвартай ажиллагааг сар бүр шалгаж байна  

Хариу 2 

Асуулт №3. Аль нь лифт эзэмшигчийн үүрэг вэ? 

1. Мэргэжлийн лифтчинг тушаал гарган томилж ажиллуулна 

2. Лифтэнд гацсан хүнийг гаргана 

3. Лифтийн тохируулгыг хийнэ 

4. Лифтийн хурд хязгаарлагч, баригчийн найдвартай ажиллагааг сар бүр шалгаж байна  

Хариу 1 

Асуулт №4. Аль нь лифт эзэмшигчийн үүрэг вэ? 

1. Лифтийн машины өрөөг цэвэрлэнэ 

2. Лифтэнд гацсан хүнийг гаргана 

3. Лифтийн тохируулгыг хийнэ 

4. Лифттэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна 

Хариу 4 

Асуулт №5. Аль нь лифт эзэмшигчийн үүрэг биш вэ? 

1. Мэргэжлийн лифтчинг тушаал гарган томилж ажиллуулна 

2. Лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг томилно 

3. Лифттэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна 

4. Лифтийн засвар, техникийн үйлчилгээг сар бүр технологийн дагуу гүйцэтгэж байна 

Хариу 4 

Асуулт №6. Аль нь лифт эзэмшигчийн үүрэг биш вэ? 

1. Бүхээгийг өдөр бүр цэвэрлэж байна 

2. Лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг томилно 

3. Мэргэжлийн лифтчинг тушаал гарган томилж ажиллуулна 

4. Лифттэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна 

Хариу 1 

Асуулт №7. Аль нь лифт эзэмшигчийн үүрэг биш вэ?    

1. Мэргэжлийн лифтчинг тушаал гарган томилж ажиллуулна 
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2. Лифтийн техникийн магадлалыг жил бүр гүйцэтгэж байна 

3. Лифттэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна 

Хариу 2 

Асуулт №8. Аль нь лифт эзэмшигчийн үүрэг биш вэ? 

1. Мэргэжлийн лифтчинг тушаал гарган томилж ажиллуулна 

2. Лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг томилно 

3. Лифтчинд өдөр бүр аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгч байна 

4. Лифттэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна 

Хариу 3 

Асуулт №9. Аль нь лифт эзэмшигчийн үүрэг биш вэ? 

1. Мэргэжлийн лифтчинг тушаал гарган томилж ажиллуулна 

2. Лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг томилно 

3. Лифттэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна 

4. Лифтэнд засвар, үйлчилгээ хийж байх үед нь дэргэд нь байж ажилд нь хяналт тавьж байна 

Хариу 4 

Лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг 

 

Асуулт №10. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ? 

1. Мэргэжлийн лифтчинг тушаал гарган томилж ажиллуулна 

2. Лифтэнд засвар, техникийн үйлчилгээг сар бүр хийж байх 

3. Өглөө бүр лифтэнд үзлэг хийж байна 

4. Лифтийн ээлжит техникийн магадлалыг хариуцан гүйцэтгүүлнэ 

Хариу 4 

Асуулт №11. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ? 

1. Лифтийн засвар ТҮ-г мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж ажилд нь хяналт тавина 

2. Лифтэнд засвар, техникийн үйлчилгээг сар бүр хийж байх 

3. Лифтийн бүхээгний цэвэрлэгээг хийж байна 

4. Лифтийн бүхээг машины өрөөг байнга цэвэрлэж байна 

Хариу 1 

Асуулт №12. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ? 

1. Мэргэжлийн лифтчинг тушаал гарган томилж ажиллуулна 

2. Лифтчинг ажлын удирдамжаар ханган ажиллана 

3. Лифттэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна 

4. Лифтийн бүхээг машины өрөөг байнга цэвэрлэж байна 

Хариу 2 

Асуулт №13. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ? 

1. Мэргэжлийн лифтчинг тушаал гарган томилж ажиллуулна 

2. Лифтэнд засвар, техникийн үйлчилгээг сар бүр хийж байх 

3. Лифтчинг ээлжит давтан сургалтанд хамруулж, аттестатчилах ажлыг зохион байгуулна  

4. Лифтийн бүхээг машины өрөөг байнга цэвэрлэж байна 

Хариу 3 

Асуулт №14. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ? 

1. Мэргэжлийн лифтчинг тушаал гарган томилж ажиллуулна 

2. Лифтэнд засвар, техникийн үйлчилгээг сар бүр хийж байх 

3. Лифттэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна 

4. Улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хариуцан биелүүлж, биелэлтийг хүргүүлнэ 

Хариу 4 

Асуулт №15. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ? 

1. Лифттэй холбоотой баримт бичгийг судлах, хадгалах, хөтлөх ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ 

2. Лифтийн бүхээг машины өрөөг байнга цэвэрлэж байна 
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3. Лифттэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна 

Хариу 1 

Асуулт №16. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ? 

1. Лифтэнд гацсан хүмүүсийг цаг алдалгүй гаргаж байна 

2. Мэргэжлийн лифтчинг тушаал гарган томилно 

3. Лифтийн оператор мэргэжлийн эрхтэй байх ажлыг хариуцна  

4. Лифттэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна 

Хариу 3 

Асуулт №17. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ? 

1. Лифтэнд гацсан хүмүүсийг цаг алдалгүй гаргаж байна 

2. Лифтчинг ажлын удирдамжаар ханган ажиллана 

3. Мэргэжлийн лифтчинг тушаал гарган томилж ажиллуулна 

4. Лифтэнд засвар, техникийн үйлчилгээг сар бүр хийж байх 

5. Өглөө бүр лифтэнд үзлэг хийж байна 

Хариу 2 

Асуулт №18. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ? 

1. Лифтэнд засвар техникийн үйлчилгээг сар бүр хийж байх 

2. Лифтийн засвар, үйлчилгээг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажлыг хариуцна 

3. Лифтийн бүхээгний цэвэрлэгээг хийж байна 

4. Лифтийн машины өрөөг байнга цэвэрлэж байна 

Хариу 2 

Асуулт №19. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ? 

1. Лифтэнд гацсан хүмүүсийг цаг алдалгүй гаргаж байна 

2. Лифттэй холбоотой баримт бичгийг судлах, хадгалах, хөтлөх ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ 

3. Лифтэнд засвар, техникийн үйлчилгээг сар бүр хийж байх 

4. Лифтийн бүхээгний цэвэрлэгээг хийж байна 

5. Лифттэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна 

Хариу 2 

Асуулт №20. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг вэ? 

1. Лифтийн бүхээгний цэвэрлэгээг хийж байна 

2. Лифтийн машины өрөөг байнга цэвэрлэж байна 

3. Лифттэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна 

4. Лифтийн засвар, үйлчилгээг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажлыг хариуцна 

5. Лифтчинг ажлын удирдамжаар ханган ажиллана 

Хариу 4 

Асуулт №21. Дараах баримт бичгийн алийг нь судалж, шаардлагатай хүмүүст нь судлуулах, 

түүгээр сургалт явуулах шаардлагатай байдаг вэ?  

1. Лифтийн техникийн паспорт 

2. Ашиглалтын заавар 

3. Лифтийг бүрэн бүтэн, аюулгүй болохыг нотолсон баримт бичгүүд 

Хариу 2 

Асуулт №22. Дараах баримт бичгийн алийг нь лифтийг ашиглах явцдаа байнга баяжуулан 

хөтөлж байх шаардлагатай байдаг вэ? 

1. Лифтийн техникийн паспорт 

2. Ашиглалтын заавар 

3. Лифтийг бүрэн бүтэн, аюулгүй болохыг нотолсон баримт бичгүүд 

Хариу 1 

Асуулт №23. Дараах баримт бичгийн алийг нь зүгээр хадгалж байх шаардлагатай байдаг вэ? 

1. Лифтийн техникийн паспорт 

2. Ашиглалтын заавар 
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3. Лифтийг бүрэн бүтэн, аюулгүй болохыг нотолсон баримт бичгүүд 

Хариу 4 /3/ 

Асуулт №24. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ? 

1. Лифтчиддээ сургалт явуулж мэргэжлийн эрх олгох 

2. Мэргэжлийн эрх бүхий лифтчинг ажиллуулах 

3. Тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар лифтэндээ засвар үйлчилгээ хийлгэх 

4. Мэргэжлийн ажилчдаа дүрэмд заасан хугацаанд нь аттестатчилж, үнэмлэхийг нь сунгах ажлыг 

зохион байгуулах 

Хариу 1 

Асуулт №25. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүргийг буруугаар тодорхойлсон 

байна вэ? 

1. Мэргэжлийн эрх бүхий лифтчинг ажиллуулах 

2. Лифт угсарч байсан туршлагатай компаниар лифтэндээ засвар үйлчилгээ хийлгэх 

3. Мэргэжлийн ажилчдаа дүрэмд заасан хугацаанд нь аттестатчилж, үнэмлэхийг нь сунгах ажлыг 

зохион байгуулах 

Хариу 2 

Асуулт №26. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүргийг буруугаар тодорхойлсон 

байна вэ? 

1. Мэргэжлийн эрх бүхий лифтчинг ажиллуулах 

2. Тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар лифтэндээ засвар үйлчилгээ хийлгэх 

3. Мэргэжлийн ажилчдаа 2 жил тутамд аттестатчилж, үнэмлэхийг нь сунгах ажлыг зохион 

байгуулах 

Хариу 3 

Асуулт №27. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ? 

1. Лифтийн засвар ТҮ-г мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж ажилд нь хяналт тавина 

2. Лифтчинг ажлын удирдамжаар ханган ажиллана 

3. Лифтчинг ээлжит давтан сургалтанд хамруулж, аттестатчилах ажлыг зохион байгуулна  

4. Мэргэжлийн лифтчинг тушаал гарган томилно 

5. Лифтийн ээлжит техникийн магадлалыг хариуцан гүйцэтгүүлнэ 

Хариу 4 

Асуулт №28. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ? 

1. Лифтийн засвар ТҮ-г сар бүр технологийн дагуу гүйцэтгэж байна 

2. Лифтчинг ажлын удирдамжаар ханган ажиллана 

3. Лифтчинг ээлжит давтан сургалтанд хамруулж, аттестатчилах ажлыг зохион байгуулна  

4. Улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хариуцан биелүүлж, биелэлтийг хүргүүлнэ 

5. Лифтийн ээлжит техникийн магадлалыг хариуцан гүйцэтгүүлнэ 

Хариу 1 

Асуулт №29. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ? 

1. Лифтийн засвар ТҮ-г мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж ажилд нь хяналт тавина 

2. Лифтчинг ажлын удирдамжаар ханган ажиллана 

3. Лифтийн бүрэн, ээлжит магадлалыг гүйцэтгэж байна 

4. Улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хариуцан биелүүлж, биелэлтийг хүргүүлнэ 

5. Лифтийн ээлжит техникийн магадлалыг хариуцан гүйцэтгүүлнэ 

Хариу 3 

Асуулт №30. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ? 

1. Лифтийн засвар ТҮ-г мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж ажилд нь хяналт тавина 

2. Лифтчинг ажлын удирдамжаар ханган ажиллана 

3. Лифтчинг ээлжит давтан сургалтанд хамруулж, аттестатчилах ажлыг зохион байгуулна  

4. Улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хариуцан биелүүлж, биелэлтийг хүргүүлнэ 

5. Лифтийн бүхээг машины өрөөг цэвэрлэж байна 
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Хариу 5 

Асуулт №31. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ? 

1. Лифтийн засвар ТҮ-г мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж ажилд нь хяналт тавина 

2. Лифтэнд гацсан хүмүүсийг цаг алдалгүй гаргаж байна 

3. Лифтчинг ээлжит давтан сургалтанд хамруулж, аттестатчилах ажлыг зохион байгуулна  

4. Улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хариуцан биелүүлж, биелэлтийг хүргүүлнэ 

5. Лифтийн ээлжит техникийн магадлалыг хариуцан гүйцэтгүүлнэ 

Хариу 2 

Асуулт №32. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ? 

1. Лифтийн засвар ТҮ-г мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж ажилд нь хяналт тавина 

2. Лифтчинг ээлжит давтан сургалтанд хамруулж, аттестатчилах ажлыг зохион байгуулна  

3. Мэргэжлийн лифтчинг тушаал гарган томилно 

4. Улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хариуцан биелүүлж, биелэлтийг хүргүүлнэ 

5. Лифтийн ээлжит техникийн магадлалыг хариуцан гүйцэтгүүлнэ 

Хариу 3 

Асуулт №33. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ? 

1. Лифттэй холбоотой баримт бичгийг судлах, хадгалах, хөтлөх ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ 

2. Лифтэнд засвар техникийн үйлчилгээг сар бүр хийж байх 

3. Лифтчинг ажлын удирдамжаар ханган ажиллана 

4. Лифтийн оператор мэргэжлийн эрхтэй байх ажлыг хариуцна  

5. Лифтийн засвар үйлчилгээг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажлыг хариуцна 

Хариу 2 

Асуулт №34. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ? 

1. Лифтчинг ажлын удирдамжаар ханган ажиллана 

2. Лифтийн оператор мэргэжлийн эрхтэй байх ажлыг хариуцна  

3. Лифттэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна 

4. Лифттэй холбоотой баримт бичгийг судлах, хадгалах, хөтлөх ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ 

Хариу 3 

Асуулт №35. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ? 

1. Лифтийн засвар ТҮ-г мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж ажилд нь хяналт тавина 

2. Мэргэжлийн лифтчинг тушаал гарган томилж ажиллуулна 

3. Лифтчинг ээлжит давтан сургалтанд хамруулж, аттестатчилах ажлыг зохион байгуулна  

4. Лифтчинг ажлын удирдамжаар ханган ажиллана 

Хариу 2 

Асуулт №36. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ? 

1. Лифтчинг ээлжит давтан сургалтанд хамруулж, аттестатчилах ажлыг зохион байгуулна  

2. Лифттэй холбоотой дүрэм, журам, гарын авлагаар ажилчид, ажилтныг хангасан байна 

3. Лифттэй холбоотой баримт бичгийг судлах, хадгалах, хөтлөх ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ 

4. Лифтийн оператор мэргэжлийн эрхтэй байх ажлыг хариуцна  

 Хариу 2 

Асуулт №37. Аль нь лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн үүрэг биш вэ? 

1. Лифтийн засвар ТҮ-г мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж ажилд нь хяналт тавина 

2. Мэргэжлийн лифтчинг тушаал гарган томилно 

3. Лифтчинг ээлжит давтан сургалтанд хамруулж, аттестатчилах ажлыг зохион байгуулна  

4. Лифттэй холбоотой баримт бичгийг судлах, хадгалах, хөтлөх ажлыг хариуцан гүйцэтгэнэ 

Хариу 2 

 

Лифтчины үүрэг 

 

Асуулт №38. Аль нь лифтчины үүрэг вэ? 
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1. Лифтийн засвар ТҮ-г мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж ажилд нь хяналт тавина 

2. Лифтэнд бүрэн, ээлжит магадлалыг гүйцэтгэж байна 

3. Лифтийг бүртгүүлж, ашиглах зөвшөөрөл авна  

4. Бүхээг, машины өрөөг цэвэрлэж байна 

5. Лифтийн ээлжит техникийн магадлалыг хариуцан гүйцэтгүүлнэ 

Хариу 4 

Асуулт №39. Аль нь лифтчины үүрэг вэ? 

1. Лифтэнд гацсан хүнийг гаргаж байна 

2. Лифтэнд бүрэн, ээлжит магадлалыг гүйцэтгэж байна 

3. Лифтийг бүртгүүлж, ашиглах зөвшөөрөл авна  

4. Улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хариуцан биелүүлж, биелэлтийг хүргүүлнэ 

5. Лифтийн ээлжит техникийн магадлалыг хариуцан гүйцэтгүүлнэ 

Хариу 1 

Асуулт №40. Аль нь лифтчины үүрэг вэ? 

1. Лифтийн засвар ТҮ-г мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж ажилд нь хяналт тавина 

2. Лифтэнд элдэв дуу чимээ, чихраа мэдрэгдвэл лифтийг даруй зогсоож бүрэн бүтэн байдлыг 

хариуцагчид мэдэгдэнэ 

3. Лифтийг бүртгүүлж, ашиглах зөвшөөрөл авна  

4. Улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хариуцан биелүүлж, биелэлтийг хүргүүлнэ 

5. Лифтийн ээлжит техникийн магадлалыг хариуцан гүйцэтгүүлнэ 

Хариу 2 

Асуулт №41. Аль нь лифтчины үүрэг вэ? 

1. Лифтийн засвар ТҮ-г мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж ажилд нь хяналт тавина 

2. Лифтэнд бүрэн, ээлжит магадлалыг гүйцэтгэж байна 

3. Хонгилын хаалганууд бүрэн хаагдсан эсэхийг өглөө бүр шалгаж байна 

4. Улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хариуцан биелүүлж, биелэлтийг хүргүүлнэ 

5. Лифтийн ээлжит техникийн магадлалыг хариуцан гүйцэтгүүлнэ 

Хариу 3 

Асуулт №42. Аль нь лифтчины үүрэг вэ? 

1. Лифтийн засвар ТҮ-г мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлж ажилд нь хяналт тавина 

2. Лифтэнд бүрэн, ээлжит магадлалыг гүйцэтгэж байна 

3. Лифтийг бүртгүүлж, ашиглах зөвшөөрөл авна  

4. Улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хариуцан биелүүлж, биелэлтийг хүргүүлнэ 

5. Бүхээг, машины өрөөний гэрэл асахгүй байгаа нөхцөлд бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид 

мэдэгдэж байна 

Хариу 5 

Асуулт №43. Аль нь лифтчины өглөө бүр шалгаж байх ажил вэ? 

1. Лифтийн баригч ажилтай байгаа эсэх 

2. Лифтийн хурд хязгаарлагч ажилтай байгаа эсэх 

3. Чиглүүлэгч зам төмрийн тослогчид тос байгаа эсэх 

4. Хонгилын хаалганууд бүрэн хаагдаж түгжигдсэн эсэх  

Хариу 4 

Асуулт №44. Аль нь лифтчины өглөө бүр шалгаж байх ажил вэ? 

1. Бүхээг, машины өрөөний гэрэлтүүлэг хэвийн байгаа эсэх 

2. Лифтийн хурд хязгаарлагч ажилтай байгаа эсэх 

3. Чиглүүлэгч зам төмрийн тослогчид тос байгаа эсэх 

4. Зөөлөвч тулгуур /буфер/-ын таслагч хэвийн байгаа эсэх 

Хариу 1 

Асуулт №45. Аль нь лифтчины өглөө бүр шалгаж байх ажил вэ? 

1. Лифтийн баригч ажилтай байгаа эсэх 
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2. Лифт ажиллахдаа элдэв гаж дуу чимээ гаргахгүй байгаа эсэх 

3. Чиглүүлэгч зам төмрийн тослогчид тос байгаа эсэх 

4. Зөөлөвч тулгуур /буфер/-ын таслагч хэвийн байгаа эсэх 

Хариу 2 

Асуулт №46. Аль нь лифтчины өглөө бүр шалгаж байх ажил вэ? 

1. Лифтийн баригч ажилтай байгаа эсэх 

2. Лифтийн хурд хязгаарлагч ажилтай байгаа эсэх 

3. Машины өрөө, бүхээг болон босгоны ховил цэвэр байгаа эсэх 

4. Зөөлөвч тулгуур /буфер/-ын таслагч хэвийн байгаа эсэх 

Хариу 3 

Асуулт №47. Аль нь лифтчины өглөө бүр шалгаж байх ажил вэ? 

1. Лифтийн баригч ажилтай байгаа эсэх 

2. Лифтийн хурд хязгаарлагч ажилтай байгаа эсэх  

3. Чиглүүлэгч зам төмрийн тослогчид тос байгаа эсэх 

4. Машины өрөө цоожтой эсэх 

Хариу 4 

Асуулт №48. Аль нь лифтчины өглөө бүр шалгаж байх ажил биш вэ? 

1. Хонгилын хаалганууд бүрэн хаагдаж түгжигдсэн эсэх  

2. Бүхээг, машины өрөөний гэрэлтүүлэг хэвийн байгаа эсэх 

3. Бүхээгний баригч ажиллагаатай эсэх 

4. Машины өрөө, бүхээг болон босгоны ховил цэвэр байгаа эсэх 

Хариу 3 

Асуулт №49. Аль нь лифтчины өглөө бүр шалгаж байх ажил биш вэ? 

1. Хурд хязгаарлагч ажиллагаатай байгаа эсэх 

2. Бүхээг, машины өрөөний гэрэлтүүлэг хэвийн байгаа эсэх 

3. Лифт ажиллахдаа элдэв гаж дуу чимээ гаргахгүй байгаа эсэх 

4. Машины өрөө, бүхээг болон босгоны ховил цэвэр байгаа эсэх 

Хариу 1 

Асуулт №50. Аль нь лифтчины өглөө бүр шалгаж байх ажил биш вэ? 

1. Хонгилын хаалганууд бүрэн хаагдаж түгжигдсэн эсэх  

2. Лифт улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн эсэх 

3. Лифт ажиллахдаа элдэв гаж дуу чимээ гаргахгүй байгаа эсэх 

4. Машины өрөө, бүхээг болон босгоны ховил цэвэр байгаа эсэх 

Хариу 2 

Асуулт №51. Аль нь лифтчины өглөө бүр шалгаж байх ажил биш вэ? 

1. Хонгилын хаалганууд бүрэн хаагдаж түгжигдсэн эсэх  

2. Бүхээг, машины өрөөний гэрэлтүүлэг хэвийн байгаа эсэх 

3. Лифтэнд техникийн үйлчилгээ хийгдсэн эсэх 

4. Машины өрөө, бүхээг болон босгоны ховил цэвэр байгаа эсэх 

Хариу 3 

Асуулт №52. Аль нь лифтчины өглөө бүр шалгаж байх ажил биш вэ? 

1. Хонгилын хаалганууд бүрэн хаагдаж түгжигдсэн эсэх  

2. Бүхээг, машины өрөөний гэрэлтүүлэг хэвийн байгаа эсэх 

3. Лифт ажиллахдаа элдэв гаж дуу чимээ гаргахгүй байгаа эсэх 

4. Чиглүүлэгч зам төмрийн тослогч тостой байгаа эсэх 

Хариу 4 

Асуулт №53. Аль нь лифтчины үүрэг биш вэ? 

1. Хонгилын хаалганууд бүрэн хаагдаж түгжигдсэн эсэхийг шалгах  

2. Лифтэнд хүн гацсан нөхцөлд түүнийг гаргах 
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3. Орой ажлын дараа бүхээгт хүн байхгүй нөхцөлд түүнийг зогсоолын талбайд ирүүлээд лифтийг 

унтраан түлхүүрийг үлдээх ёстой газар нь хүлээлгэн өгнө 

4. Лифтэнд техникийн үйлчилгээ хийнэ 

Хариу 4 

Асуулт №54. Аль нь лифтчины үүрэг биш вэ? 

1. Жилд нэг удаа лифтэнд техникийн магадлал хийнэ 

2. Лифтэнд хүн гацсан нөхцөлд түүнийг гаргах 

3. Орой ажлын дараа бүхээгт хүн байхгүй нөхцөлд түүнийг зогсоолын талбайд ирүүлээд лифтийг 

унтраан түлхүүрийг үлдээх ёстой газар нь хүлээлгэн өгнө 

4. Машины өрөө, бүхээг болон босгоны ховлыг цэвэрлэнэ 

Хариу 1 

Асуулт №55. Аль нь лифтчины үүрэг биш вэ? 

1. Хонгилын хаалганууд бүрэн хаагдаж түгжигдсэн эсэхийг шалгах  

2. Лифт гацсан нөхцөлд засаж гацааг гаргана 

3. Орой ажлын дараа бүхээгт хүн байхгүй нөхцөлд түүнийг зогсоолын талбайд ирүүлээд лифтийг 

унтраан түлхүүрийг үлдээх ёстой газар нь хүлээлгэн өгнө 

4. Машины өрөө, бүхээг болон босгоны ховлыг цэвэрлэнэ 

Хариу 2 

Асуулт №56. Аль нь лифтчины үүрэг биш вэ? 

1. Хонгилын хаалганууд бүрэн хаагдаж түгжигдсэн эсэхийг шалгах  

2. Лифтэнд хүн гацсан нөхцөлд түүнийг гаргах 

3. Хөтлүүр, удирдлагын шитны аппарат, тоноглолыг цэвэрлэнэ 

4. Машины өрөө, бүхээг болон босгоны ховлыг цэвэрлэнэ 

Хариу 3 

Асуулт №57. Аль нь лифтчины үүрэг биш вэ? 

1. Хонгилын хаалганууд бүрэн хаагдаж түгжигдсэн эсэхийг шалгах  

2. Лифтэнд хүн гацсан нөхцөлд түүнийг гаргах 

3. Орой ажлын дараа бүхээгт хүн байхгүй нөхцөлд түүнийг зогсоолын талбайд ирүүлээд лифтийг 

унтраан түлхүүрийг үлдээх ёстой газар нь хүлээлгэн өгнө 

4. Бүхээгний гэрэлтүүлэг шатсан байвал түүнийг солино 

Хариу 4 

Асуулт №58. Лифтчинээс мэдлэгийн ээлжит шалгалтыг 12 сард 1 удаа авна. Харин нэмэлт 

шалгалтыг дор дурдсан нөхцөлд авна. Энд юуг буруу бичсэн байна вэ?    

1. Нэг байгууллагаас өөр байгууллагад шилжиж ирсэн үед 

2. Лифтчин эмнэлэгт хэвтээд гарсан үед 

3. Улсын байцаагчийн шаардлагаар 

4. Бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн шаардлагаар 

Хариу 2 

Асуулт №59. Лифтчины мэдвэл зохих зүйлс. Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Ажиллаж байгаа лифтийнхээ бүтэц, зохион байгуулалт 

2. Удирдлагын аппаратын зорилго ба түүнийг зөв ажиллуулах арга 

3. Ослоос хамгаалах хэрэгслүүдийн байрлал, түүний ач холбогдол 

4. Ашиглаж байгаа лифтэндээ техникийн үйлчилгээ хийх технологи 

Хариу 4 

Асуулт №60. Лифтчины мэдвэл зохих зүйлс. Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Ажиллаж байгаа лифтийнхээ бүтэц, зохион байгуулалт 

2. Лифтийн тохируулгын зай хэмжээсүүд 

3. Удирдлагын аппаратын зорилго ба түүнийг зөв ажиллуулах арга 

4. Ослоос хамгаалах хэрэгслүүдийн байрлал, түүний ач холбогдол 

Хариу 2 
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Асуулт №61. Лифтчины мэдвэл зохих зүйлс. Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Ажиллаж байгаа лифтийнхээ бүтэц, зохион байгуулалт 

2. Удирдлагын аппаратын зорилго ба түүнийг зөв ажиллуулах арга 

3. Ашиглаж байгаа лифтэндээ гарч болох эвдрэл, засах арга зам 

4. Ослоос хамгаалах хэрэгслүүдийн байрлал, түүний ач холбогдол 

Хариу 3 

Асуулт №62. Лифтчинд хориглох зүйлс. Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Ажлын цагт лифтийг эзэнгүй орхих 

2. Худагт орох, тэнд ямар нэг зүйл хадгалах 

3. Хонгил, бүхээгний хаалга онгорхой үед лифтийг ажиллуулах 

4. Машины өрөөг онгорхой орхих 

5. Автомат түгжээтэй хаалганы түгжээ бүрэн түгжигдсэн эсэхийг шалгах 

Хариу 5 

Асуулт №63. Лифтчинд хориглох зүйлс. Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Ажлын цагт лифтийг эзэнгүй орхих 

2. Машины өрөөний түлхүүрийг өөрөөсөө өөр хүнд өгөх 

3. Бүхээгний орой дээр гарах, тэнд ямар нэг зүйл хадгалах 

4. Хонгил бүхээгний хаалга онгорхой үед лифтийг ажиллуулах 

5. Машины өрөөг онгорхой орхих  

Хариу 2 

Асуулт №64. Лифтчинд хориглох зүйлс. Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Лифтэнд засвар, техникийн үйлчилгээ хийх 

2. Бүхээгийг цэвэрлэх  

3. Бүхээгний орой дээр гарах, тэнд ямар нэг зүйл хадгалах 

4. Хонгил бүхээгний хаалга онгорхой үед лифтийг ажиллуулах 

5. Машины өрөөг онгорхой орхих  

Хариу 2 

Асуулт №65. Лифтчинд хориглох зүйлс.  Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Хөтлүүр, удирдлагын шитийг цэвэрлэх 

2. Машины өрөөг цэвэрлэх 

3. Бүхээгний орой дээр гарах, тэнд ямар нэг зүйл хадгалах 

4. Хонгил бүхээгний хаалга онгорхой үед, лифтийг ажиллуулах 

5. Машины өрөөг онгорхой орхих  

Хариу 2 

Асуулт №66. Лифтчинд хориглох зүйлс.  Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Ажлын цагт лифтийг эзэнгүй орхих 

2. Лифтийг гараар удирдан ажиллуулах 

3. Бүхээгний орой дээр гарах, тэнд ямар нэг зүйл хадгалах 

4. Хонгил бүхээгний хаалга онгорхой үед, лифтийг ажиллуулах 

5. Машины өрөөг онгорхой орхих  

Хариу 2 

Асуулт №67. Лифтэнд засвар үйлчилгээ хийсний дараа ямар нөхцөлд ажиллуулж эхлэх ёстой вэ?   

1. Лифтийн ажиллагааг шалгаад хэвийн болсныг магадласны дараа 

2. Зөвхөн тухай лифтийг зассан механикийн зөвшөөрлөөр 

3. Зөвхөн лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн зөвшөөрснөөр 

Хариу 2 

Асуулт №68. Лифтчин лифтийг өглөө ажилд оруулахын өмнө ерөнхий залгуурыг залгаж, машины 

өрөөг цоожлоод дараах зүйлсийг шалгана. Аль нь үүнд хамаарахгүй ажил бичигдсэн байна вэ?     

1. Хонгил, бүхээг ба зогсоолын талбайн гэрэлтүүлгүүд 

2. Машины өрөө, бүхээгний цэвэрлэгээ, бүрэн бүтэн байдал 
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3. Дуут ба гэрлэн дохио ажилтай эсэх 

4. Бүхээг, үндсэн зогсоолын талбайд лифтийг ашиглах заавар байгаа эсэх 

5. Аюулгүй ажиллагааны таслагчууд бүрэн ажиллагаатай эсэх 

Хариу 5 

Асуулт №69. Лифтчин лифтийг өглөө ажилд оруулахын өмнө ерөнхий залгуурыг залгаж, машины 

өрөөг цоожлоод дараах зүйлсийг шалгана. Аль нь үүнд хамаарахгүй ажил бичигдсэн байна вэ?    

1. Хурд хязгаарлагч ажилтай эсэх 

2. Хонгилын хаалгануудын автомат цоожнууд ажилтай эсэх 

3. Машины өрөө, бүхээгний цэвэрлэгээ, бүрэн бүтэн байдал 

4. Дуут ба гэрлэн дохио ажилтай эсэх 

5. Бүхээг, үндсэн зогсоолын талбайд лифтийг ашиглах заавар байгаа эсэх 

Хариу 1 

Асуулт №70. Лифтчин лифтийг өглөө ажилд оруулахын өмнө ерөнхий залгуурыг залгаж, машины 

өрөөг цоожлоод дараах зүйлсийг шалгана. Аль нь үүнд хамаарахгүй ажил бичигдсэн байна вэ?     

1. Хонгил, бүхээг ба зогсоолын талбайн гэрэлтүүлгүүд 

2. Аваарын баригч ажиллагаатай эсэх 

3. Машины өрөө, бүхээгний цэвэрлэгээ, бүрэн бүтэн байдал 

4. Дуут ба гэрлэн дохио ажилтай эсэх 

5. Бүхээг, үндсэн зогсоолын талбайд лифтийг ашиглах заавар байгаа эсэх 

Хариу 2 

Асуулт №71. Өглөө лифтэнд анхны үзлэг хийж байх үед гэмтэл илэрвэл лифтчины авах арга 

хэмжээнд алийг нь илүү бичсэн байна вэ?  

1. Шаардлагатай бол “Лифт ажиллахгүй”, “Засвартай” гэсэн бичгийн аль нэгийг хонгилын хаалга 

бүрт өлгөнө   

2. Лифтийг зогсооно 

3. Лифтийн аюулгүйн таслагчийг салгана 

4. Илэрсэн гэмтлийн тухай бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид мэдэгдэнэ 

Хариу 3 

Асуулт №72. Хүн зөөврийн лифт ажиллаж байх үед лифтчид дараах ажлыг гүйцэтгэнэ. Энд алийг 

нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Лифтийн ажиллагаа хэвийн, элдэв дуу, чихраа, чичиргээгүй явагдаж байгаад хяналт тавих  

2. Зорчигчид лифттэй зүй бусаар харьцахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах 

3. Лифт хүн тээвэрлэж байгаад давхар хооронд гацаж зогсвол зорчигчдод тайван байхыг 

анхааруулаад, бүхээгийг гар удирдлагаар шилжүүлж зорчигчийг гаргах 

4. Өөрийн байх газар, холбогдох утсыг нээлттэй байлгаж, бэлэн байдалд байх  

5. Зорчигчдыг очих давхарт нь хүргэж өгөх 

Хариу 5 

Асуулт №73. Хүн зөөврийн лифт ажиллаж байх үед лифтчид дараах ажлыг гүйцэтгэнэ. Энд алийг 

нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Лифтийн ажиллагаа хэвийн, элдэв дуу, чихраа, чичиргээгүй явагдаж байгаад хяналт тавих  

2. Зорчигчид лифттэй зүй бусаар харьцахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах 

3. Лифт хүн тээвэрлэж байгаад давхар хооронд гацаж зогсвол зорчигчдод тайван байхыг 

анхааруулаад, бүхээгийг гар удирдлагаар шилжүүлж зорчигчдыг гаргах 

4. Лифтийг гацаахгүйгээр ажиллуулж байх 

5. Өөрийн байх газар, холбогдох утсыг нээлттэй байлгаж, бэлэн байдалд байх  

Хариу 4 

Асуулт №74. Доор дурдсан гэмтэл илэрсэн үед лифтчин лифтийг зогсоож, цахилгааны ерөнхий 

залгуурыг салгаж, лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид энэ тухай мэдэгдэх үүрэгтэй. Энд 

алийг нь буруу бичсэн байна вэ?     

1. Бүхээг зогсох ёстой давхартаа зогсохгүй яваад байвал 
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2. Лифтийн төмөр хэсэгт хүрэхэд цахилгаан гүйдэл цохиж байвал 

3. Лифт ажиллаж байх үед хэвийн биш дуу, цохио гарч байвал  

4. Аваарын баригч ажилгүй байвал 

 Хариу 4 

Асуулт №75. Доор дурдсан гэмтэл илэрсэн үед лифтчин лифтийг зогсоож, цахилгааны ерөнхий 

залгуурыг салгаж, лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид энэ тухай мэдэгдэх үүрэгтэй. Энд 

алийг нь буруу бичсэн байна вэ?     

1. Хонгилын хаалга онгорхой үед бүхээг хөдөлгөөнд орж байвал 

2. Лифт үйлчилгээний горимоор явахгүй бол 

3. Давхрын зогсоолд бүхээг ирээгүй үед хонгилын хаалга гаднаас, түлхүүргүйгээр онгойж байвал   

4. Бүхээг ямарч удирдлагагүйгээр хөдөлгөөнд орж байвал 

Хариу 2 

Асуулт №76. Доор дурдсан гэмтэл илэрсэн үед лифтчин лифтийг зогсоож, цахилгааны ерөнхий 

залгуурыг салгаж, лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид энэ тухай мэдэгдэх үүрэгтэй. Энд 

алийг нь буруу бичсэн байна вэ?    

1. Дохионы гэрлүүд ажилгүй байвал 

2. Лифтийг засварын горимд шилжүүлэх товчлуур ажиллахгүй байвал 

3. Бүхээг ямарч удирдлагагүйгээр хөдөлгөөнд орж байвал 

4. Лифт ажиллаж байх үед хэвийн биш дуу, цохио гарч байвал  

Хариу 2 

Асуулт №77. Доор дурдсан гэмтэл илэрсэн үед лифтчин лифтийг зогсоож, цахилгааны ерөнхий 

залгуурыг салгаж, лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид энэ тухай мэдэгдэх үүрэгтэй. Энд 

алийг нь буруу бичсэн байна вэ?     

1. Дохионы гэрлүүд ажилгүй байвал 

2. Давхрын зогсоолд бүхээг ирээгүй үед хонгилын хаалга гаднаас, түлхүүргүйгээр онгойж байвал   

3. Чиглүүлэгч зам төмрийн бэхэлгээ суларсан бол 

4. Бүхээг зогсох ёстой давхартаа зогсохгүй яваад байвал 

Хариу 3 

Асуулт №78. Ажлын төгсгөлд лифтчины гүйцэтгэх ажил. Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Лифтийг хонгилын дунд хавьд нь зогсооно 

2. Бүхээг хоосон байгааг шалгаж үзэх 

3. Цахилгааны ерөнхий залгуурыг салгах 

4. Машины өрөөний гэрлийг унтрааж цоожлох 

5. Машины өрөөний түлхүүрийг байгууллагад тогтоосон журмын дагуу зохих газар нь үлдээх   

Хариу 1 

Асуулт №79. Ажлын төгсгөлд лифтчины гүйцэтгэх ажил. Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Лифтийг үндсэн зогсоолд буюу хянаж удирддаг зогсоолд нь зогсооно 

2. Бүхээг хоосон байгааг шалгаж үзэх 

3. Бүхээгний гэрлийг байнга асаалттай байлгана 

4. Цахилгааны ерөнхий залгуурыг салгах 

5. Машины өрөөний түлхүүрийг байгууллагад тогтоосон журмын дагуу зохих газар нь үлдээх   

Хариу 3 

Асуулт №80. Ажлын төгсгөлд лифтчины гүйцэтгэх ажил. Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Лифтийг үндсэн зогсоолд буюу хянаж удирддаг зогсоолд нь зогсооно 

2. Бүхээг хоосон байгааг шалгаж үзэх 

3. Цахилгааны ерөнхий залгуурыг салгах 

4. Машины өрөөний гэрлийг унтрааж цоожлох 

5. Машины өрөөний түлхүүрийг орцны жижүүрт үлдээнэ 

Хариу 5 

Асуулт №81. Ажлын төгсгөлд лифтчины гүйцэтгэх ажил. Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 
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1. Лифтийг үндсэн зогсоолд буюу хянаж удирддаг зогсоолд нь зогсооно 

2. Бүхээг хоосон байгааг шалгаж үзэх. Харин ачааны лифтийн хувьд ачаатай нь үлдээж болно 

3. Цахилгааны ерөнхий салгуурыг салгах 

4. Машины өрөөний гэрлийг унтрааж цоожлох 

5. Машины өрөөний түлхүүрийг байгууллагад тогтоосон журмын дагуу зохих газар нь үлдээх   

Хариу 2 

Асуулт №82. Лифтчинд ямар шаардлага тавьдаг вэ? Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Лифтэнд мэргэжлийн эрхийн үнэмлэхтэй, эрх бүхий удирдлагаас зөвшөөрөгдсөн хүнийг 

ажиллуулна 

2. Бүрэн дундаас дээш боловсролтой байна 

3. Лифтчинээр 18 насанд хүрсэн бие эрүүл хүн байна 

4. Лифтчин жил бүр мэдлэгийн давтан шалгалтанд хамрагдаж мэргэжлийн үнэмлэхдээ тэмдэглэл 

хийлгэсэн байна   

Хариу 2 

Асуулт №83. Лифтчинд ямар шаардлага тавьдаг вэ? Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Лифтэнд мэргэжлийн эрхийн үнэмлэхтэй, эрх бүхий удирдлагаас зөвшөөрөгдсөн хүнийг 

ажиллуулна 

2. Лифтчин механикийн эсвэл цахилгааны чиглэлийн мэргэжилтэй байна 

3. Лифтчинээр 18 насанд хүрсэн бие эрүүл хүн байна 

4. Лифтчин жил бүр мэдлэгийн давтан шалгалтанд хамрагдаж мэргэжлийн үнэмлэхдээ тэмдэглэл 

хийлгэсэн байна   

Хариу 2 

 

Лифтийн засварын механикт зориулсан асуулт 

 

Асуулт №84. Лифт угсрах, засвар, техникийн үйлчилгээ хийх эрх бүхий байгууллагын үүрэг. Энд 

алийг нь буруу бичсэн байна вэ?   

1. Лифт эзэмшигчид лифтийн паспортыг хэрхэн хөтлөх, бусад холбогдох баримт бичгийг яаж 

бүрдүүлэх талаар мэргэжлийн талаас заавар, зөвлөгөө өгөх 

2. Лифт ашиглах явцад аюулгүй ажиллагаа зөрчигдөж байгаа нөхцөлд лифтийг зогсоохыг шаардах 

ба биелэгдэхгүй байгаа нөхцөлд хяналтын байгууллагад мэдэгдэх 

3. Лифтчинд аюулгүй ажиллагааны зааварчилга өгдөг байна 

4. Лифтийн техникийн үйлчилгээг хугацаанд нь бүрэн, чанартай хийх 

Хариу 3 

Асуулт №85. Лифт угсрах, засвар, техникийн үйлчилгээ хийх эрх бүхий байгууллагын үүрэг. Энд 

алийг нь буруу бичсэн байна вэ?   

1. Лифтийн бүрэн бүтэн байдал хариуцагчийг мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажиллана 

2. Лифтийн техникийн үйлчилгээг хугацаанд нь бүрэн, чанартай хийх 

3. Лифтэнд засвар хийсэн тохиолдолд хийсэн ажлынхаа талаар паспортод бичилт хийнэ 

4. Лифтэнд засвар, техникийн үйлчилгээ хийсэн бол хийсэн ажлаа лифт ашиглагч байгууллагад 

хүлээлгэн өгөөд, паспорт дээр хийсэн ажлаа бичээд гарын үсгээ зурна 

Хариу 1 

Асуулт №86. Лифт угсрах, засвар, техникийн үйлчилгээ хийх эрх бүхий байгууллагын үүрэг. Энд 

алийг нь буруу бичсэн байна вэ?   

1. Лифтийн техникийн үйлчилгээг хугацаанд нь бүрэн, чанартай хийх 

2. Лифтэнд засвар, техникийн үйлчилгээ хийсэн бол хийсэн ажлаа лифт ашиглагч байгууллагад 

хүлээлгэн өгөөд, паспорт дээр хийсэн ажлаа бичээд гарын үсгээ зурна 

3. Лифтэнд гацсан хүнийг цаг алдалгүй гаргадаг байна 

4. Лифтэнд ээлжит магадлал хийхэд байлцаж, лифтийг турших үед биечлэн оролцоно 

Хариу 3 
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Асуулт №87. Лифт угсрах, засвар, техникийн үйлчилгээ хийх эрх бүхий байгууллагын үүрэг. Энд 

алийг нь буруу бичсэн байна вэ?   

1. Лифт ашиглах явцад аюулгүй ажиллагаа зөрчигдөж байгаа нөхцөлд лифтийг шууд зогсоон 

лацдана 

2. Лифтэнд засвар, техникийн үйлчилгээ хийсэн бол хийсэн ажлаа лифт ашиглагч байгууллагад 

хүлээлгэн өгөөд, паспорт дээр хийсэн ажлаа бичээд гарын үсгээ зурна 

3. Улсын байцаагчаас өгөгдсөн албан шаардлагын өөрт хамаарах зүйлсийг гүйцэтгэнэ 

4. Лифтэнд ээлжит магадлал хийхэд байлцаж, лифтийг турших үед биечлэн оролцоно 

Хариу 1 

Асуулт №88. Лифт угсрах, засвар, техникийн үйлчилгээ хийх эрх бүхий байгууллагын үүрэг. Энд 

алийг нь буруу бичсэн байна вэ?   

1. Лифт эзэмшигчид лифтийн паспортыг хэрхэн хөтлөх, бусад холбогдох баримт бичгийг яаж 

бүрдүүлэх талаар мэргэжлийн талаас заавар, зөвлөгөө өгөх 

2. Лифт ашиглах явцад аюулгүй ажиллагаа зөрчигдөж байгаа нөхцөлд лифтийг зогсоохыг шаардах 

ба биелэгдэхгүй байгаа нөхцөлд хяналтын байгууллагад мэдэгдэх 

3. Лифтийн техникийн үйлчилгээг хугацаанд нь бүрэн, чанартай хийх 

4. Өглөө бүр ажил эхлэхээс өмнө хонгилын хаалганы түгжээ хэвийн эсэхийг шалгаж байна 

Хариу 4 

Асуулт №89. Лифтийн засвар, угсралт хийх байгууллагад тавигддаг шаардлагаас алийг нь буруу 

бичсэн байна вэ? 

1. Засварын механикууд нь мэргэжлийн эрхтэй байна  

2. Лифтийн бүрэн бүтэн байдал хариуцагчтай байна 

3. Байгууллага өөрөө лифтийн засвар, угсралт хийх тусгай зөвшөөрөлтэй байна 

4. Лифтийг угсрах, засахад зориулагдсан багаж, хэмжих хэрэгслээр хангагдсан байна 

5. Хувийн хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангагдсан байна 

Хариу 2 

Асуулт №90. Лифтийн засвар, угсралт хийх байгууллагад тавигддаг шаардлагаас алийг нь буруу 

бичсэн байна вэ? 

1. Засварын механикууд нь мэргэжлийн эрхтэй байна  

2. Байгууллага өөрөө лифтийн засвар, угсралт хийх тусгай зөвшөөрөлтэй байна 

3. Мэргэжлийн лифтчинтэй байна 

4. Лифтийг угсрах, засахад зориулагдсан багаж, хэмжих хэрэгслээр хангагдсан байна 

5. Хувийн хамгаалах хэрэгслээр бүрэн хангагдсан байна 

Хариу 3 

Асуулт №91. Лифтийн техникийн үйлчилгээгээр гүйцэтгэдэг ажлуудаас алийг нь буруу бичсэн 

байна вэ? 

1. Лифтийн эд анги механизмд цэвэрлэгээ хийнэ 

2. Бүх эрэг болтонд чангалгаа хийнэ 

3. Тосолгоо хийнэ 

4. Задаргаа угсралт хийнэ 

5. Паспорт дээр бичилт хийнэ 

Хариу 4 

Асуулт №92. Лифтийн техникийн үйлчилгээгээр гүйцэтгэдэг ажлуудаас алийг нь буруу бичсэн 

байна вэ? 

1. Лифтийн эд анги механизмд цэвэрлэгээ хийнэ 

2. Бүх эрэг болтонд чангалгаа хийнэ 

3. Өнгөлгөө хийнэ 

4. Тохиргоо хийнэ 

5. Паспорт дээр бичилт хийнэ 

Хариу 3 
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Асуулт №93. Лифтийн техникийн үйлчилгээгээр гүйцэтгэдэг ажлуудаас алийг нь буруу бичсэн 

байна вэ? 

1. Лифтийн эд анги механизмд цэвэрлэгээ хийнэ 

2. Бүх эд анги механизмд засвар хийнэ 

3. Тосолгоо хийнэ 

4. Тохиргоо хийнэ 

5. Паспорт дээр бичилт хийнэ 

Хариу 2 

Асуулт №94. Лифтийн техникийн үйлчилгээгээр гүйцэтгэдэг ажлуудаас алийг нь буруу бичсэн 

байна вэ? 

1. Лифтийн эд анги механизмд өнгөлгөө хийнэ 

2. Бүх эрэг болтонд чангалгаа хийнэ 

3. Тосолгоо хийнэ 

4. Тохиргоо хийнэ 

5. Паспорт дээр бичилт хийнэ 

Хариу 1 

Асуулт №95. Лифтийг угсарч дуусаад дараагийн ажил нь юу байх ёстой вэ? 

1. Мэргэжлийн хяналтын газарт хүлээлгэн өгнө 

2. Угсарсан лифтэндээ бүрэн магадлал хийнэ 

3. Угсарсан лифтэндээ бэлэн байдлын магадлал хийсний үндсэн дээр бүрэн магадлал хийлгэнэ 

Хариу 3 

Асуулт №96. Лифтийг угсарч дуусаад дараагийн ажил нь юу байх ёстой вэ? 

1. Угсарсан лифтэндээ бэлэн байдлын магадлал хийсний үндсэн дээр бүрэн магадлал хийлгэнэ 

2. Мэргэжлийн хяналтын газарт хүлээлгэн өгнө 

3. Угсарсан лифтээ ашиглагч байгууллагад хүлээлгэн өгнө 

Хариу 1 

Асуулт №97. Лифтэнд техникийн үйлчилгээ хийгээд паспорт дээр бичилт хийхдээ дараах агуулгыг 

хамруулсан байна. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ? 

1. Лифтэнд техникийн үйлчилгээгээр хийгдсэн ажил 

2. Дараагийн техникийн үйлчилгээ хийхэд шаардагдах сэлбэг материал 

3. Лифтчинг аттестатчилалд хамруулах шаардлагатай эсэх 

4. Цаашид байгууллага лифт ашиглалтандаа анхаарах зүйлс 

5. Ирээдүйд шаардлагатай болох сэлбэг материал 

Хариу 3 

Асуулт №98. Лифтэнд техникийн үйлчилгээ хийгээд паспорт дээр бичилт хийхдээ дараах агуулгыг 

хамруулсан байна. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ? 

1. Лифтэнд техникийн үйлчилгээгээр хийгдсэн ажил 

2. Лифтэнд хийгдсэн ээлжит магадлалын талаар 

3. Дараагийн техникийн үйлчилгээ хийхэд шаардагдах сэлбэг материал 

4. Цаашид байгууллага лифт ашиглалтандаа анхаарах зүйлс 

5. Ирээдүйд шаардлагатай болох сэлбэг материал 

Хариу 2 

Асуулт №99. Лифтэнд техникийн үйлчилгээ хийгээд паспорт дээр бичилт хийхдээ дараах агуулгыг 

хамруулсан байна. Энд алийг нь илүү бичсэн байна вэ? 

1. Лифттэй холбоотой ажилладаг байгууллагын боловсон хүчний мэргэжлийн эрхтэй эсэх 

2. Лифтэнд техникийн үйлчилгээгээр хийгдсэн ажил 

3. Дараагийн техникийн үйлчилгээ хийхэд шаардагдах сэлбэг материал 

4. Цаашид байгууллага лифт ашиглалтандаа анхаарах зүйлс 

5. Ирээдүйд шаардлагатай болох сэлбэг материал 

Хариу 1 
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Лифт ашиглалттай холбоотой нийтлэг асуултууд. Энэ асуултаас  лифтчин, механик, 

лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн бүх шалгалтын Асуултэнд оруулах боломжтой.  

Лифтчины шалгалтын Асуултэнд бараг орохгүй байж болно 

 

Асуулт №100. Лифтийг 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. Лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг харицагч 

2. Лифтчин 

3. Лифтийн засвар, техникийн үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэгч 

4. Лифтийн магадлалын инженер 

Хариу 4 

Асуулт №101. Лифтийг 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. Улсын байцаагч 

2. Лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг харицагч 

3. Лифтчин 

4. Лифтийн засвар, техникийн үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэгч 

Хариу 1 

Асуулт №102. Лифтийг 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. Лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг харицагч 

2. Лифтийн цэвэрлэгээ хариуцсан ажилтан 

3. Лифтчин 

4. Лифтийн засвар, техникийн үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэгч 

Хариу 2 

Асуулт №103. Лифтийг 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. Лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг харицагч 

2. Лифтчин 

3. Харуул хамгаалалтын ажилтан 

4. Лифтийн засвар, техникийн үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэгч 

Хариу 3 

Асуулт №104. Лифтийг 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. Лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг харицагч 

2. Лифтчин 

3. Лифтийн засвар, техникийн үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэгч 

4. Ерөнхий инженер 

Хариу 4 

Асуулт №105. Техникийн магадлал хийхэд тавигдах шаардлага. Энд алийг нь буруу бичсэн байна 

вэ?    

1. Лифтийн бүрэн бүтэн байдал хариуцагчийг томилно 

2. Лифтэнд үзлэг хийх үедээ бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид лифтийн техникийн байдал, ямар 

төвшинд байгааг, цаашид юунд анхаарах талаар хэлж зөвлөнө 
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3. Магадлалын үед илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар лифт эзэмшигч, байгууллагын удирдлагад 

мэдэгдэж, уг зөрчлийн гарсан шалтгаан арилгах арга замын талаар заавар зөвлөгөө өгнө  

4. Үзлэгийн үед илэрсэн, газар дээр нь арилгаж болох жижиг тохиргоо үйлчилгээг хийлгээд түүнийг 

актанд тэмдэглэнэ  

Хариу 1 

Асуулт №106. Техникийн магадлал хийхэд тавигдах шаардлага. Энд алийг нь буруу бичсэн байна 

вэ?    

1. Лифт эзэмшигчдээс техникийн магадлал хийлгэх хүсэлт ирсэн даруйд магадлалыг гүйцэтгэж байх 

2. Лифтэнд үзлэг хийх үедээ бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид лифтийн техникийн байдал, ямар 

төвшинд байгааг, цаашид юунд анхаарах талаар хэлж зөвлөнө 

3. Лифтэнд бүрэн цэвэрлэгээ хийнэ 

4. Магадлалын үед илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар лифт эзэмшигч, байгууллагын удирдлагад 

мэдэгдэж, уг зөрчлийн гарсан шалтгаан арилгах арга замын талаар заавар зөвлөгөө өгнө  

5. Үзлэгийн үед илэрсэн, газар дээр нь арилгаж болох жижиг тохиргоо үйлчилгээг хийлгээд түүнийг 

актанд тэмдэглэнэ 

Хариу 3 

Асуулт №107. Техникийн магадлал хийхэд тавигдах шаардлага. Энд алийг нь буруу бичсэн байна 

вэ?    

1. Лифт эзэмшигчдээс техникийн магадлал хийлгэх хүсэлт ирсэн даруйд магадлалыг гүйцэтгэж байх 

2. Лифтэнд үзлэг хийх үедээ бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид лифтийн техникийн байдал, ямар 

төвшинд байгааг, цаашид юунд анхаарах талаар хэлж зөвлөнө 

3. Лифтэнд зарим жижиг тохиргоо, үйлчилгээ хийх зөрчил байвал түүнийг газар дээр нь засаж, 

тохируулаад явна   

4. Магадлалын үед илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар лифт эзэмшигч, байгууллагын удирдлагад 

мэдэгдэж, уг зөрчлийн гарсан шалтгаан арилгах арга замын талаар заавар зөвлөгөө өгнө  

5. Үзлэгийн үед илэрсэн, газар дээр нь арилгаж болох жижиг тохиргоо үйлчилгээг хийлгээд түүнийг 

актанд тэмдэглэнэ 

Хариу 3 

Асуулт №108. Техникийн магадлал хийхэд тавигдах шаардлага. Энд алийг нь буруу бичсэн байна 

вэ?    

1. Лифт эзэмшигчдээс техникийн магадлал хийлгэх хүсэлт ирсэн даруйд магадлалыг гүйцэтгэж байх 

2. Лифтэнд үзлэг хийх үедээ бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид лифтийн техникийн байдал, ямар 

төвшинд байгааг, цаашид юунд анхаарах талаар хэлж зөвлөнө 

3. Магадлалын үед илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар лифт эзэмшигч, байгууллагын удирдлагад 

мэдэгдэж, уг зөрчлийн гарсан шалтгаан арилгах арга замын талаар заавар зөвлөгөө өгнө  

4. Илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар албан шаардлага өгнө 

Хариу 4 

Асуулт №109. Техникийн магадлал хийхэд тавигдах шаардлага. Энд алийг нь буруу бичсэн байна 

вэ?    

1. Лифтэнд үзлэг хийх үедээ бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчид лифтийн техникийн байдал, ямар 

төвшинд байгааг, цаашид юунд анхаарах талаар хэлж зөвлөнө 

2. Ноцтой зөрчил илэрсэн нөхцөлд түүнийг хариуцах хүнд арга хэмжээ авахуулах, давтан 

шалгалтанд хамруулах талаар холбогдох хүмүүст шаардлага тавих 

3. Магадлалын үед илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар лифт эзэмшигч, байгууллагын удирдлагад 

мэдэгдэж, уг зөрчлийн гарсан шалтгаан арилгах арга замын талаар заавар зөвлөгөө өгнө  

4. Үзлэгийн үед илэрсэн, газар дээр нь арилгаж болох жижиг тохиргоо үйлчилгээг хийлгээд түүнийг 

актанд тэмдэглэнэ 

Хариу 2 

Асуулт №110. Лифтийн паспортод бичих ёстой зүйлсээс алийг нь илүү бичсэн байна вэ?   
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1. Лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг томилсон тушаалын дугаар, овог нэрийг лифт 

бүрийн паспорт дээр бичиж гарын үсгийг нь зуруулна 

2. Лифтэнд засвар, техникийн үйлчилгээ хийх бүрд гүйцэтгэсэн ажлыг паспортод дэлгэрэнгүй 

бичүүлж, гүйцэтгэсэн хүнээр нь гарын үсэг зуруулна 

3. Лифтэнд магадлал хийх бүрд гүйцэтгэсэн ажлыг паспортод дэлгэрэнгүй бичүүлж, гүйцэтгэсэн 

хүнээр нь гарын үсэг зуруулна 

4. Лифтчины өдөр бүр хийсэн ажлыг тэмдэглэж гарын үсгийг нь зуруулж байна  

Хариу 4 

Асуулт №111. Лифтийн паспортод бичих ёстой зүйлсээс алийг нь илүү бичсэн байна вэ?   

1. Лифтчины өдөр бүр хийсэн ажлыг тэмдэглэж гарын үсгийг нь зуруулж байна  

2. Лифтийн засвар, техникийн үйлчилгээг хариуцан гүйцэтгэгчийг томилсон тушаалын, гаднын 

байгууллагаар гүйцэтгүүлж байгаа нөхцөлд гэрээний дугаар, овог нэрийг лифт бүрийн паспорт дээр 

бичиж гарын үсгийг нь зуруулж, гэрээт байгууллагын хувьд тамгыг нь даруулна 

3. Лифтэнд засвар, техникийн үйлчилгээ хийх бүрд гүйцэтгэсэн ажлыг паспортод дэлгэрэнгүй 

бичүүлж, гүйцэтгэсэн хүнээр нь гарын үсэг зуруулна 

4. Лифтэнд магадлал хийх бүрд гүйцэтгэсэн ажлыг паспортод тэмдэглэл хийлгэж, гүйцэтгэсэн хүнээр 

нь гарын үсэг зуруулна 

Хариу 1 

Асуулт №112. Лифтэнд техникийн магадлалаар ямар үр дүн гарах вэ. Энд алийг нь буруу бичсэн 

байна вэ?  

1. Лифтчин, лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийн мэдлэг мэргэжлийн чадварыг тогтоож 

тэдний мэргэжлийн давтан шалгалт болно 

2. Техникийн магадлалаар тухайн лифтийн бүх механизм, эд ангийн элэгдэл, тохиргоо норм 

хэмжээнд байгаа эсэх, ослоос хамгаалах хэрэгсэл хэвийн ажиллагаатай байгааг мэдэж авна  

3. Лифт эзэмшигч нь лифтийнхээ техникийн байдал, засвар үйлчилгээ хийдэг байгууллагын ажлын 

чанарын талаар мэдэж авна 

Хариу 1 

Асуулт №113. Техникийн магадлалаар доорх зөрчил илэрсэн нөхцөлд лифтийг цаашид ашиглахыг 

хориглоно. Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Техникийн магадлалын үед арилгаж болохгүй, лифтийн ашиглалтын аюулгүй байдалд 

нөлөөлөхөөр гэмтэл илэрсэн 

2. Лифтэнд ээлжит ТҮ хийгээгүй     

3. Улсын байцаагчийн өгсөн албан шаардлагыг биелүүлээгүй  

4. Лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг томилоогүй  

Хариу 2 

Асуулт №114. Техникийн магадлалаар доорх зөрчил илэрсэн нөхцөлд лифтийг цаашид ашиглахыг 

хориглоно. Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Лифтэнд урсгал засвар хийгээгүй 

2. Лифтийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцагчийг томилоогүй  

3. Лифтийн засвар, техникийн үйлчилгээг хийх мэргэжлийн байгууллага байхгүй 

4. Мэргэжлийн лифтчин байхгүй 

Хариу 1 

Асуулт №115. Техникийн магадлалаар доорх зөрчил илэрсэн нөхцөлд лифтийг цаашид ашиглахыг 

хориглоно. Энд алийг нь буруу бичсэн байна вэ? 

1. Техникийн магадлалын үед арилгаж болохгүй, лифтийн ашиглалтын аюулгүй байдалд 

нөлөөлөхөөр гэмтэл илэрсэн 

2. Улсын байцаагчийн өгсөн албан шаардлагыг биелүүлээгүй  

3. Чиглүүлэгч зам төмрийн тослогч тосгүй байсан 

Хариу 3 
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