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/Оосорлогч дохиочин, оператор, АШҮААХариуцагчдад/ 

 

Оосорлогч дохиочины аюулгүй ажиллагаа 

 хичээлийн тестийн асуултууд 

 

1. Зурагт өгөгдсөн ачаа оосорлох хэрэгсэлд ямар хугацаанд үзлэг хийх вэ? 

 

 
  

2. Дараах зурагт үзүүлсэн дохиог тайлбарлана уу?  

 

                        
 

  3. Дараах зурагт үзүүлсэн дохиог тайлбарлана уу?  

                                                     
 

4. Зурагт өгөгдсөн ачаа оосорлох хэрэгсэлд ямар хугацаанд үзлэг хийх вэ? 

                
                 

5. Дараах зурагт үзүүлсэн дохиог тайлбарлана уу?  

                            

1. Ачаа /дэгээ/ шилжүүлэх 
2. Ачаа /дэгээ/ буулгах 
3. Ачаа /дэгээ/ өргөх 
4. Сум өргөх 

1. Арав хоног тутамд     
2. Зургаан сар тутамд       
3. Өдөр бүр      
4. Сард нэгээс доошгүй удаа 
 

1. Сум буулгаж ачаа өргөх 
2. Сум /телескоп/ сунгах 
3. Сум өргөж ачаа буулгах 

   4. Сум /телескоп/ эвхэх, агшаах 

1. Арав хоног тутамд 
2. Зургаан сар тутамд 
3. Өдөр бүр      
4. Сард нэгээс доошгүй удаа 

 

1. Аажим бага хурдаар буулга 
2. Гүүрийг  шилжүүлэх  
3. Тэргэнцэр эргүүлэх 
4. Эргэх тавцангаар эргүүлэх 
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6. Дараах зурагт үзүүлсэн дохиог тайлбарлана уу?  

 
7. Зурагт өгөгдсөн ачаа оосорлох хэрэгсэлд ямар хугацаанд үзлэг хийх вэ? 

 

             
8. Дараах зурагт үзүүлсэн дохиог тайлбарлана уу?  

 

              
 

9. Зурагт өгөгдсөн ачаа оосорлох хэрэгсэлд ямар хугацаанд үзлэг хийх вэ? 

              
 

10. Дараах зурагт үзүүлсэн дохиог тайлбарлана уу?  

 

            

1. Аажим бага буулга 
2. Аажим бага өргө 
3. Үндсэн дэгээг ашиглах 
4. Туслах дэгээг ашиглах 
 

1. Эргэх тавцангаар эргүүлэх 
2. Гүүрийг  шилжүүлэх 
3. Тэргэнцэр шилжүүлэх 
4. Сум өргөх 

 

1. Зогс  
2. Гүүрийг  шилжүүлэх  
3. Тэргэнцэр шилжүүлэх 
4. Эргэх тавцангаар эргүүлэх 

 

1. Арав хоног тутамд    
2. Зургаан сар тутамд      
3. Өдөр бүр     
4. Сард нэгээс доошгүй удаа 

 

1. Арав хоног тутамд 
2. Зургаан сар тутамд 
3. Өдөр бүр      
4. Сард нэгээс доошгүй удаа 
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11. Дараах зурагт үзүүлсэн дохиог тайлбарлана уу?  

              

 

 

 

 

 

 

12. Дараах зурагт үзүүлсэн дохиог тайлбарлана уу?  

                           
 

13. Дараах зурагт үзүүлсэн дохиог тайлбарлана уу?  

                         
 

14. Дараах зурагт үзүүлсэн дохиог тайлбарлана уу?  

                
 

15. Дараах зурагт үзүүлсэн дохиог тайлбарлана уу?  

 

              
 

 

1. Сум буулгах 
2. Ачаа /дэгээ/ буулгах 
3. Ачаа /дэгээ/ өргөх 
4. Сум өргөх 

 

1. Аажим бага  багаар буулга 
2. Аажим бага  багаар өргө 
3. Үндсэн дэгээг  ашиглах 
4. Туслах дэгээг ашиглах 

 
 

1. Ачаа /дэгээ/ шилжүүлэх 
2. Ачаа /дэгээ/ буулгах 
3. Ачаа /дэгээ/ өргөх 
4. Сум өргөх 

 

1. Сум өргөх 
2. Сум /телескоп/ сунгах 
3. Сум буулгах 
4. Сум /телескоп/ эвхэх агшаах 

1. Сум буулгах 
2. Ачаа /дэгээ/ буулгах 
3. Ачаа /дэгээ/ өргөх 
4. Сум өргөх 
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16. Дараах зурагт үзүүлсэн дохиог тайлбарлана уу?  

 

                                            
 

17. Дараах зурагт үзүүлсэн дохиог тайлбарлана уу?  

                  
 

18. Дараах зурагт үзүүлсэн дохиог тайлбарлана уу?  

                 
 

19. Дараах зурагт үзүүлсэн дохиог тайлбарлана уу?  

 

               
 

20. Дараах зурагт үзүүлсэн дохиог тайлбарлана уу?  

 

          
 

1. Аажим бага хурдаар буулга 
2. Краныг /гүүрийг/ хөдөлгөх 
3. Тэргэнцэр шилжүүлэх 
4. Эргэх тавцангаар эргүүлэх 

 

1. Сум буулгаж ачаа өргөх 
2. Сум /телескоп/ сунгах 
3. Сум өргөж ачаа буулгах 
4. Сум /телескоп/ эвхэх агшаах 

 

1. Ослын “Зогс” дохио 
2. Гүүрийг  шилжүүлэх  
3. Тэргэнцэр шилжүүлэх 
4. Эргэх тавцангаар эргүүлэх 

 

1. Сум өргөх 
2. Сум /телескоп/ сунгах 
3. Сум буулгах 
4. Сум /телескоп/ эвхэх агшаах 
 

 

1. Ачаа /дэгээ/ шилжүүлэх 
2. Ачаа /дэгээ/ буулгах 
3. Ачаа /дэгээ/ өргөх 
4. Сум өргөх 

 



Өргөн тээвэрлэх машин төхөөрөмж үндэсний холбоо ТББ                                                             
/Оосорлогч дохиочин, оператор, АШҮААХариуцагчдад/ 

 

 

21. Ямар хүнийг оосорлогч дохиочноор ажиллуулдаг вэ? 

1. Олон жил ажиллаж дадлага туршлагатай болсон 18 нас хүрсэн хүнийг 

2. Зохих хөтөлбөрийн дагуу сургалтанд хамрагдаж, мэргэжлийн комиссоос эрхийн үнэмлэх   

авсан, 18 нас хүрсэн хүнийг 

3. Зохих хөтөлбөрийн дагуу сургалтанд хамрагдаж, мэргэжлийн комиссоос эрхийн үнэмлэх 

авсан, эмнэлэгийн үзлэгт тэнцсэн, 18 нас хүрсэн хүнийг  

 

22. Оосорлогч дохиочин кранаар ажил гүйцэтгэх үед ямар албан тушаалтанд захирагдаж 

ажиллах вэ?  

1. Тухайн байгууллагын  ерөнхий менежер 

2. Тухайн байгууллагын  ХАБ хариуцсан ажилтан 

3. Тухайн гүйцэтгэх ажлын хүрээнд кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа 

хариуцагч  

4. Тухайн гүйцэтгэх ажлын хүрээнд краны бүрэн бүтэн байдал хариуцагч  

 

23. Оосорлогч дохиочноос мэргэжлийн түвшин тогтоох ээлжит шалгалтыг ямар тохиолдолд 

авах вэ? 

1. 12 сард нэгээс доошгүй удаа 

2. Нэг үйлдвэрээс нөгөөд шилжих үед 

3. Ачаа өргөх машинд хяналт тавих инженер болон улсын байцаагчийн шаардлагаар            

4. Дээрх бүх нөхцлүүдэд  

 

24. Оосорлогч дохиочин ган татлагын гадаргуу элэгдсэн, эрчний утас тасарсан зэрэг гэмтэлтэй 

оосорлох хэрэгслийн талаар хэнд мэдээлэл өгч ашиглах зөвшөөрөл авах вэ? 

1. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа, бүрэн бүтэн байдал хариуцагчид мэдэгдэж 

тухайн хэрэгслийг цаашид ашиглах зөвшөөрлийг авсан байвал зохино 

2. Аюулгүй ажиллагаа хариуцагчид мэдэгдэж тухайн хэрэгслийг цаашид ашиглах зөвшөөрлийг 

авсан байвал зохино 

3. Бүрэн бүтэн байдал хариуцагчид мэдэгдэж тухайн хэрэгслийг цаашид ашиглах зөвшөөрлийг 

авсан байвал зохино 

 

25. Мэргэжлийн ажлаа 12 сараас дээш хугацаагаар хийлгүй завсардсан оосорлогч-дохиочин 

ажиллуулахыг зөвшөөрөх үү? 

1. Үйлдвэр аж ахуйн газрын захирал тушаал гаргасан бол зөвшөөрнө 

2. Мэргэжлийн  түвшин тогтоох ээлжит шалгалтанд  орж тэнцсэн  бол зөвшөөрнө 

3. Тухайн ажил хариуцах мастер, даамал, супервозерын шийдвэрээр зөвшөөрнө 

4. Ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн шийдвэрээр зөвшөөрнө 

 

26. Ямар үед дохиочныг ажиллуулах вэ? 

1. Ачаа өргөх машинчийн ажиллаж байгаа орчин нь машинчийн бүхээгээс бүрэн харагдах 

боломжтой машинч, оосорлогч нар харилцаж чадах газарт  
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2. Ачаа өргөх машинчийн ажиллаж байгаа орчин нь машинчийн бүхээгнээс харагдах 

боломжгүй, радио ба холбооны хэрэгсэлтэй газарт 

3. Ачаа өргөх машинчийн ажиллаж байгаа орчин нь машинчийн бүхээгээс бүрэн харагдах 

боломжгүй, радио, холбооны хэрэгслэлгүй газарт  

 

27. Ажлын бүсэд гадны хүн нэвтэрсэн тохиолдолд оосорлогч дохиочин ямар арга хэмжээ авах вэ? 

1. Кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчид  мэдэгдэнэ 

2. Ачааг өргөж шилжүүлэхийг зогсоох дохиог краны операторт яаралтай өгч бүх ажиллагааг 

зогсооно 

3. Ажлын бүсэд нэвтэрсэн гадны хүнд мэдэгдэж талбайгаас гаргах арга хэмжээ авна 

4. Талбайн инженерт мэдэгдэж гадны хүнийг талбайгаас гаргах арга хэмжээ авна 

 

28. Дохиочинг хэн томилох вэ?  
1. Үйлдвэрлэлийн хүрээнд ажиллаж байгаа машинч 

2. Зөвхөн шалгалт өгч тэнцсэн оосорлогч өөрийн дураар дохиочин хийнэ 

3. Зөвхөн шалгалт өгч тэнцсэн оосорлогчоор дохиочин хийлгэхийг үйлдвэрлэлийн аюулгүй   

ажиллагаа хариуцсан хүн  

4. Дохиочин хийх эрхтэй хүнийг үйлдвэрийн ерөнхий инженер 

 

29. Оосорлогч дохиочин хэнээс зааварчилгаа, ажлын даалгавар авах авах вэ? 

1. Тухайн байгууллагын ерөнхий инженерээс 

2. Тухайн краны бүрэн бүтэн байдал хариуцагчаас 

3. Тухайн гүйцэтгэх ажлын хүрээнд кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа 

хариуцагчаас 

4. Тухайн гүйцэтгэх ажлын хүрээнд талбайн инженерээс 

 

30. Оосорлогч дохиочин тухайн үйлчилж байгаа краны талаар ямар мэдлэгтэй байх 

шаардлагатай вэ? Буруу хариултыг олно уу? 

1. Тухайн үйлчилж байгаа краны бүтэц зохион байгуулалтын үндсэн  мэдлэгтэй байх 

2. Тухайн үйлчилж байгаа краны ашиглалтын онцлогийн мэдлэгтэй байх 

3. Тухайн үйлчилж байгаа краны ачаа даацын мэдлэгтэй байх 

4. Тухайн үйлчилж байгаа краны үйлдвэрлэгдсэн хугацаа, их засварт орох хугацааг мэддэг байх 

 

31. Кранаар ажил гүйцэтгэх үед оосорлох зураглал тодорхойгүй тохиолдолд оосорлогч дохиочин 

хэнд хандаж асуудлыг шийдвэрлэх вэ?  

1. Тухайн байгууллагын ерөнхий инженерт мэдэгдэж асуудлыг шийдвэрлэнэ 

2. Тухайн краны бүрэн бүтэн байдал хариуцагчид мэдэгдэж асуудлыг шийдвэрлэнэ 

3. Тухайн гүйцэтгэх ажлын хүрээнд кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа 

хариуцагчид  мэдэгдэж, асуудлыг шийдвэрлэнэ 

4. Тухайн гүйцэтгэх ажлын хүрээнд талбайн инженерт мэдэгдэж, асуудлыг шийдвэрлэнэ 

 

32. Нэг кранд 2 болон түүнээс дээш тооны оосорлогчийг томилон ажиллуулхад ямар шаардлага 

тавигдах вэ? 
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1. Хоёр оосорлогч томилж болохгүй  

2. Нэгийг нь ахлагчаар нь томилно 

3. Онцгой тохиолдолд болно 

 

33. Оосорлогч дохиочны мэргэжлийн түвшин тогтоох ээлжит шалгалтыг ямар хугацаанд авах 

вэ? 

1. Зургаан сар тутамд         

2. Нэг сар тутамд    

3. Улирал тутамд       

4. 12 сард нэгээс доошгүй удаа 

 

34. Өргөх ачааг замд тохиолдох элдэв зүйлсээс дээш хэдэн метр өргөсний дараа хэвтээ чиглэлд 

шилжүүлэх хөдөлгөөн хийх вэ? 

1. 0,8 м             

2. 1м                         

3. 0,5 м    

4. 0,3 м 

 

35. Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно  уу? 

Кран ажиллаж байгаа барилгын өндөр 36-метрээс дээш бол .................... хооронд хоёр талын нэг 

сувгийн радио холбоо ашиглана. 

1. Аюулгүй ажиллагаа хариуцагч, краны операторын 

2. Аюулгүй ажиллагаа хариуцагч, оосорлогч дохиочны  

3. Бүрэн бүтэн байдал  хариуцагч краны оператор 

4. Краны оператор, оосорлогч дохиочны  

 

36. Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно  уу? 

Төмөр бетон эдлэл болон холбох элементээр оосорлодог ачаануудыг оосорлохдоо ……….. дэгээний 

байрлал нь оосорлолтын зураг, схемийг хангасан байвал зохино.  

1. Гогцоо, эргүүлгэн гархи 

2. Оосрын салааны тоо 

3. Налуугийн өнцөгт   

4. Ачааны жин 

 

37. Нэг кранд 2 болон түүнээс дээш тооны оосорлогч дохиочин ажиллаж болох уу? 

1. Болно  

2. Болохгүй 

3. Онцгой тохиолдолд болно 

 

38. Ган татлагын голчийн нарийсалтыг хэдэн хувиар тооцож гологдолд гаргах вэ? 

1. 10%                    

2. 20%                        

3. 30%                        
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4. 5 % 

 

39. Ослын “Зогс” дохиог кранчинд хэн өгөх вэ? 

1. Ажлын талбайд буй хэн ч өгч болно 

2. Ачаа шилжүүлэх үеийн хариуцлагатан 

3. Зөвхөн оосорлогч дохиочин  

4. Ээлжийн мастер 

 

40. Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно  уу? 

Төмөр бетон эдлэл болон холбох элементээр оосорлодог ачаануудыг оосорлохдоо гогцоо, эргүүлгэн 

гархи ……… байрлал нь оосорлолтын зураг, схемийг хангасан байвал зохино.  

1. Гогцооны  

2. Оосрын салааны тооны 

3. Дэгээний    

4. Жингийн 

 

41. Овор ихтэй урт ачааг өргөж, шилжүүлэх үед ямар шаардлага тавигдах вэ? 

1. Эргэлдэх болон савлуулахгүй байх  

2. Эргэлдэх болон савлуулахгүй байхын тулд 2-оос доошгүй цэгээс зориулалтын татлагаар 

татаж шилжүүлэх 

3. Хамгаалалт хийж өгөх 

 

42. Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно  уу? 

Кран ажиллаж байгаа барилгын өндөр  36-м ээс  дээш бол краны оператор, оосорлогч дохиочны 

хооронд  ...................................................... ашиглана 

1. Олон улсын стандартын гараар өгөх дохио 

2. Манай улсад мөрдөж байгаа гараар өгөх дохио 

3. Хоёр талын нэг сувгийн радио холбоо  

4. Тухайн байгууллагын мөрдөж байгаа дохио  

 

43. Өргөж, шилжүүлж, буулгаж байгаа ачааг налуугаар татах, чирэхийг зөвшөөрөх үү? 

1. Ажлын шаардлагаар аюулгүй ажиллагааг хангасан бол зөвшөөрнө 

2. Аюулгүй ажиллагаа хаиуцагчийн хяналтан дор бол зөвшөөрнө 

3. Ямар ч тохиолдолд зөвшөөрөхгүй 

4. Бүрэн бүтэн байдал хаиуцагчийн хяналтан дор бол зөвшөөрнө 

 

44. Ачааг зөв оосорлосон болон тормозны найдвартай ажиллагааг хэдий хэр өндөрт өргөж 

магадлах вэ? 

1. 100-500 мм    

2. 200-500 мм           

3. 200-300 мм    

4. 300-500 мм 
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45. Төмөр бетон буюу бусад ачааны угсралтын сэнжинд дэгээг цохиж оруулахыг зөвшөөрөх үү? 

1. Зөвшөөрөхгүй       

2. Зөвшөөрнө      

3. Аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийг шиийдэрээр зөвшөөрнө 

 

46. Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно уу?  

Төмөр бетон эдлэл болон холбох элементээр оосорлодог ачаануудыг оосорлохдоо гогцоо, эргүүлгэн 

гархи, дэгээний байрлал нь …………………………хангасан байвал зохино.  

1. Оосорлолтын налуугийн өнцөг 

2. Оосорлолтын салааны тоо 

3. Оосорлолтын зураг, схемийг 

4. Оосорлолтын жин 

 

47. Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно уу?  

Оосорлогч зураглал тэмдэглэл байхгүй ХАА-н машин, тракторыг авто тээврийн хэрэгслэлд ачих, эсвэл 

тэдгээрийг ил талбайд буулгах үед машины ……..……… ба оосорлох хэсгийг зөв сонгохын тулд эхлээд 

ачааг газраас дөнгөж хөндийрүүлэх дохиог өгнө. 

1. Хүндийн төв    

2. Хөнгөн байнга өргөдөг ачааг  

3. ХАА-н машин, тракторыг  

4. Төмөр бетон хийцийг 

 

48. Ачаа оосорлох салаа тэнжээний хоорондын өнцгийг хэдэн градусаас ихгүй байхаар тэнжээний 

уртыг сонгох вэ? 

1. 300                       

2. 600                         

3. 900                         

4. 1200 

 

49. Тэнжээнд ямар хугацаанд үзлэг хийх вэ? 

1. 10 хоног тутамд      

2. 6 сар тутамд 

3. Өдөр болгон 

4. Сар тутамд 

 

50. Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно уу?  
Төмөр бетон эдлэл болон ……………………… ачаануудыг оосорлохдоо гогцоо, эргүүлгэн гархи, дэгээний 

байрлал нь оосорлолтын зураг, схемийг хангасан байвал зохино.  

1. Холбох элементээр оосорлодог 

2. Дэгээгээр  оосорлодог 

3. Энгийн хэлбэрээр оосорлодог 

4. Нийлмэл хэлбэрээр оосорлодог 
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51. Зураг бүдүүвчинд тусгагдаагүй зарим ачааг оосорлох зайлшгүй шаардлага гарсан үед   

өргөхийг зөвшөөрөх үү? 

1. Кранаар үйлдвэрлэл явуулах үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч зөвшөөрсөн бол болно 

2. Краны бүрэн бүтэн байдал хариуцагч зөвшөөрсөн бол болно 

3. Ямар ч тохиолдолд зөвшөөрөхгүй 

 

52. Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно уу?  
Оосорлогч зураглал тэмдэглэл байхгүй ХАА-н машин, тракторыг авто тээврийн хэрэгслэлд ачих, эсвэл 

тэдгээрийг …..……..……….. үед машины хүндийн төв ба оосорлох хэсгийг зөв сонгохын тулд эхлээд ачааг 

газраас дөнгөж хөндийрүүлэх дохиог өгнө. 

1. Ил талбайд буулгах     

2. Хөнгөн байнга өргөдөг ачааг  

3. ХАА-н машин, тракторыг  

4. Төмөр бетон хийцийг 

 

53. Ачаанд дарагдсан, хавчигдсан, оосорлох хэрэгслэлийг хэрхэн суллаж авах вэ?  

1. Кранаар    

2. Ачаа өргөх гар багаж хэрэгслэлээр  

3. Тухайн кранаар бус өөр сул байгаа кранаар  

 

54. Өргөж буулгах ачаа нь оосорлогч байрлаж байгаа талбайн түвшнөөс хэдэн метрийн өндөрт 

байх үед оосорлогч ачааны дэргэд очиж болох вэ? 

1. 1 м      

2. 1,5 м                     

3. 0,8 м    

4. 0,5 м 

 

55. Ачаа буулгах талбай ямар шаардлага хангасан байх дүрмийн заалттай вэ?   

1. Ачааг буулгах талбай хальтаргаа гулгаагүй байх 

2. Ачааг буулгах талбай тэгшхэн, цэвэрхэн байх  

3. Ачааг буулгах талбай эмх цэгцтэй байх 

4. Ачааг буулгах талбайг урьдчилан шалгаж, буулгах үед онхолдох, нурах, гулсахгүй байх 

нөхцлийг хангасан байх 

 

56. Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно уу? 

Ачааг буулгах газрыг…….………., буулгах үед онхолдох, нурах, гулсахгүй байх нөхцлийг хангана.  

1. Зааж өгсөн       

2. Урьдчилан шалгаж     

3. Өргөж зайлуулсан     

4. Цэвэрлэж зассан 

 



Өргөн тээвэрлэх машин төхөөрөмж үндэсний холбоо ТББ                                                             
/Оосорлогч дохиочин, оператор, АШҮААХариуцагчдад/ 

 

57. Ачааг түр хучилт, уур усны хоолой, кабель дээр, суваг шуудууны ирмэг дээр зайлшгүй буулгах 

шаардлагатай бол ямар албан тушаалтны зөвшөөрлөөр буулгаж болох вэ? 

1. Зөвхөн ерөнхий инженерийн зөвшөөрлөөр 

2. Зөвхөн краны операторын зөвшөөрлөөр 

3. Зөвхөн ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагчийн хяналын дор гүйцэтгэнэ 

4. Зөвхөн оосорлогч дохиочны зөвшөөрлөөр 

 

58. Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно уу?  
Өргөх ачаа нь бусад ачаанд ………………. дарагдаагүй ба булагдаж, наалдаж, хөлдөөгүй болохыг 

магадлана.  

1. Даац               

2. Жин       

3. Бэхлэгдээгүй       

4. Овор хэтэрсэн 

 

59. Барилгын хана, багана хүртэл ачааг хураах хамгийн бага зай хэдэн метр вэ? 

1. 2,0 м    

2. 1,0 м                     

3. 0,8 м    

4. 0,7 м  

 

60. Ган татлагыг ямар тохиолдолд гологдолд тооцох вэ?  

1. Мушгилтын нэг бүтэн эрч тасарсан байвал  

2. Мушгилтын алхамд тасарсан утасны тоо хүснэгтэнд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрвэл  

3. Гадаргуу нь хэтэрхий элэгдсэн буюу зэвэрсэн  

4. Дээрх бүгд  

 

61.Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно уу?  
Ачааг буулгах газрыг урьдчилан шалгаж    ……..…….. онхолдох, нурах, гулсахгүй байх нөхцлийг хангана.  

1. Хэвтээ чиглэлд шилжүүлэх үед   

2. Босооо чиглэлд шилжүүлэх үед   

3. Буулгах үед    

4. Өргөх үед 

 

62. Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно уу?  
Өргөх ачаа нь бусад ачаанд бэхлэгдээгүй …………… ба булагдаж, наалдаж, хөлдөөгүй болохыг 

магадлана.  

1. Даац               

2. Жин       

3. Овор хэтэрсэн     

4. Дарагдаагүй   

 

63. Тэнжээны ган татлагыг туршихдаа даацыг хэдэн хувиар нэмэгдүүлэх вэ? 
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1. 5%     

2. 10%;                       

3. 25%     

4. 50% 

 

64. Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно уу?  
Ачааг буулгах газрыг урьдчилан шалгаж буулгах үед онхолдох …………. гулсахгүй байх нөхцлийг 

хангана.  

1. Зааж өгсөн       

2. Тэгш      

3. Өргөж зайлуулсан     

4. Нурах 

 

65. Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно уу? 

Өргөх ачаа нь бусад ачаанд бэхлэгдээгүй, дарагдаагүй ба ………..……………. хөлдөөгүй болохыг 

магадлана.  

1. Булагдаж, наалдаж 

2. Жин       

3. Овор хэтэрсэн 

4. Даац   

 

66. Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно уу? 

Ачааг буулгах газрыг урьдчилан шалгаж буулгах үед онхолдох, нурах ……….. байх нөхцлийг хангана.  

1. Зааж өгсөн       

2. Тэгш      

3. Өргөж зайлуулсан     

4. Гулсахгүй 

 

67. Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно уу?  
Өргөх ачаа нь бусад ачаанд бэхлэгдээгүй, дарагдаагүй ба булагдаж, наалдаж ……… болохыг 

магадлана.  

1. Хөлдөөгүй      

2. Жин       

3. Овор хэтэрсэн  

4. Даац 

 

68. Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно уу? 

Кран ажиллаж байгаа барилгын өндөр  ........... -ээс  дээш бол краны оператор, оосорлогч дохиочны 

хооронд хоёр талын нэг сувгийн радио холбоо ашиглана. 

1. 18-метрээс         

2. 24-метрээс      

3. 36-метрээс      

4. 54-метрээс 



Өргөн тээвэрлэх машин төхөөрөмж үндэсний холбоо ТББ                                                             
/Оосорлогч дохиочин, оператор, АШҮААХариуцагчдад/ 

 

 

69. Ямар гэмтэлтэй ган татлагыг цаашид ашиглахыг хориглох вэ? 

1. Сагс маягийн гажилт  

2. Татлагын зүрхэвч сугарсан 

3. Татлагын утаснууд шахагдаж сугарсан 

4. Дээрх бүх тохиолдолд 

 

70. Доорх өгүүлбэрийн зөв хариултыг нөхөж тодорхойлно уу? 

Кран ажиллаж байгаа ………………  36-метрээс  дээш бол краны оператор, оосорлогч дохиочны хооронд 

хоёр талын нэг сувгийн радио холбоо ашиглана. 

1. Барилгын талбай      

2. Цамхагт кран    

3. Барилгын өндөр    

4. Дүүжин өргүүр 

 

71. Ачааг буулгахад ивүүр ямар үүрэгтэй вэ? 

1. Ачааг нураахгүй байх үүрэгтэй 

2. Ачааг давхарлаж өндөрсгөх үүрэгтэй 

3. Тэнжээг гэмтээхгүй сугалж авах үүрэгтэй 

4.  Ачааг гулсахгүй  байлгах үүрэгтэй 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

        

 

 

 

 


