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монгол улсын
Боловсрол, gоПп, шиюкJIэх ухААны

САИДЫН ТУШААJI
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4( 
"о.о лч*^r!fu{о Улаанбаатар хот

г' Моргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн
топоох ryхай

Монгол Улсын 3асгийн газрын тухай хуулийн 24 дугэор зуйлийн 24,2 дахь
/ундэслэн ТУШАЛ( нь,

1. Мэргэх<лийн боловсрол, сургалтын байryуллагад бэлтгэх мэргэжлийн чиглэл,
индексийг хавсралт ёсоор шинэчлэн топоосугай.

2. Шинэчилсэн моргожлийн чиглэл, индексийг 2016-2017 оны хичээлийн жилээс
эхлэн мердсугэй.

3. 2О16-2017 оны хичээлийн жилээс емне элсэн суралцаж буй суралцагчийг одоо
суралцаж буй мэргэжлийн чиглэлээр нь тегсгех ажлыг зохион байryулахыг еплчийн

хэлбэр харгалзахryй мэргох<лийн боловсрол, сургалтын байгууллагын захирал нарт
yVрэг болгосугай.

4. ЮНЕСКО-гоос гаргасан олон улсын боловсрол, сургалтын ангилалыг
баримтлан мэргэ>t<лийн еренхий, торолжсен, нарийвчилсан чиглэл, индексийг
топооход Мэргэхсlийн боловсрол, сургалтын асуудал орхолсэн торийн захиргааны
тов байгууллагатай хамтран ажиллахыг Стратегийн бодлого, телевлелтийн
газар/Б. Насанбая р/-т даалгасугай,

5" Эно тушаал батлагдсантай холбогдуулан Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны
сайдын "Мэргэжлийн чиглэл, индекс шиночлэн тогтоох тухай" 2011 оны 377 дугаар
тушаалыг хучинryй болсонд тооцсугай"
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IlЛэргэжл и й н боловсрол, сурrалты н байryуллагаар бэлтгэх
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Салбар, дэд салбарын н

Мэргэжлийн боловсрол, сургалт
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Сургалтын хэлбэр, элсэгчдэд тавигдах
чJаардлага
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l,Боловсролын сАлБАр

Мэргэжлийн боловсролын сургалтын
байгууллагын багш

5з12-11

ll.соЁл, урлАгиЙн сАлБАр

хегжимчин ээвэр, цохивор найрал хегжмийн

4411-13
4411-15

Театр, телевиз, киноны гэрэлтyyлэгч
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2,7
Gоёл, урлагийн

бусад мэргэlкиптэн

27 Дуу, хегжим чимэглэлийн найрчулан х Ао з521-23
28 ýууны техникч х х Ао з521 -36

29 Урлаг, соёлын тайлбарлагч (4-8) сар х Ао 5,1 13-23

30 Клубын зохион байгуулагч (4-8) сар х Ао 51 69-1 1

31 тайзны ажилтан (4-8) сар х Ао 7215-14

з2 Yлээвэр хегжмийн зэмсгийн засварчин х х Ао 7з12-11

зз Yндэсний хепкмийн зэмсгийн засварчин х х Ао 7312-12

з4 i-tохивор хегжмийн зэмсгийн засварчин х х Ао 7312-1з

35 Чавхдаст хогжмийн зэмсгийн засварчин х х Ао 7312-14

36 Yлээвэр хегжмийн зэмсэг хийгч х х Ао 7312-22
Yндэсний хегжмийн зэмсэг хийн х х Ао 7312-2з

з8 Чавхдаст хегжмийн зэмсэг хийгч х х Ао 7з12-26
39 Аккордеон хеглегч х Ао 7з12-27
40 fегелдер хуур хеглегч х Ао 7312-29

41 Хегжмийн зэмсэг хеглегч х Ао 7з12-з0

2.8 Гар урлаач

42 Yнэт эдлэлийн дархан (1-6) сар
14х-1
c€lo х х Ам 7з1 3-1 5

4з Сийлбэрчин (1_6) сар
14х-1

х х Ам 7з13-28

44 Монгол дархан (1-6) сар
14х-1
caD х х Ам 73 1 3-39

45 Шавар, шаазан эдлэлийн загварчин (1-6) сар
(7-14)

хоног х х Ам 7з14-13

46 Керамик эдлэл урлаач (1-6) сар
(7-14)

хоног х х Ам 7з14-29

47 Зураач-чимэглэгч (1-6) сар
14х-1
mп х х х Ам 7з16-15

4в Бэлэг дурсгалын зуйл урлаач 14x-,l сар
(7 -1 4)
Yонпг х х Ам 7317-11

49 Арьсаар гар урлалын зуйл урлаач (1_6) сар
14х-1
caD х х Ам 7з18-24

50 Нарийн мужаан (1-6) сар
(7-14)

хоног х х Ам 7522-22

,о Кино

51 киномеханик х х Ас аllЕ aaJ l lJ-ZZ

52 Кинооператорын механик х х Ас 31 1 5_2з
Е) Фото зурагч 14х-3 сар х Ас з431-14

54 ýурс бичлэгийн эвлуулэгч, техникч х х Ас з521 -31

55 Телевиз, киноны зохион байryулагч х х Ас з521-44

2,1 flизайнч

56 Хувцасны загвар зохион брээгч 14 х-6
caD х х AD 3432-11

q7 3агвар зохион брээн (14-45)
хоног х х AD 3432-14

58 3асал чимэглэлийн дизайнч х х AD з4з2-15
59 Интерьер дизайнч х AD 3432-18
60 Орчны дизайнч х х х AD з4з2-27
61 Yйлдвэрлэлийн график дизайнч х AD 34з2-28
62 Чимэглэх урлаг х AD з4з2-29
oJ Хувцасны дизайнч (1_6) сар х х AD 7532-27
64 Хэвлэлийн график дизайнч х AD 7з21-11

lll.цАгдАА, БАтлАн хАмгААJIАх, онцгоЙ БАЙдлын сАлБАр

3.,| l-!агдаа
65 l-]агдаа (1-6) сар х мр 5412-12
66 цагдаа-жолооч (1-6) сар х мр 5412-16
67 Гэрээт албаны харуул (1-6) сар х мр 5414-11
68 Аврагч (1-6) сар х мЕ 5411-11
69 Аврагч-гал сеноегч (1-6) сар х мЕ 5411-12



3,2 Онцгой байдал 70 Аврагч-шухэрчин (1_6) сар х мЕ 5411-13
71 гал сенеех автомашины жолооч (1-6) сар х мЕ 5411-18
72 Аврагч-усчин (1-6) сар х плЕ 5419-14

3.3 Батлан хамгаалах

/J
Явган цэргийн байлдааны машины
наводч и к-оператоо

(4-8) сар х мс 031 0-1 2

74 Танкийн бууны дарга /танкийн буудагч/ (4-8) сар х мс 031 0-1 4

75 танкийн механик-жолооч (4-8) сар х мс 031 0-1 5

76 Буудапl (4-8) сар х мс 0з1 0-1 7

77
Явган цэргийн байлдааны машины
механик-жолооч

(4-8) сар х мс 0310-22

78 Хуягг тээвэрлэнийн механик-жолооч (4-8) сар х мс 031 0-23

79
Хуягт танкийн техникийн цахилгаанчин-
засварчин

(4-8) сар х мс 031 0-24

80
Инженерийн дугуйт машины механик-
жолооч

(4-8) сар х мс 031 0-25

81 Автотехникийн засварчин-нярав (4_8) сар х мс 031 0-26

82 Автотехникийн цахилгаанч ин (4-8) сар х мс 0з1 0-27

8з Ус хангалтын сапёрчин (4-8) сар х мс 0з11-12

84 Радио телеграфчин (4-8) сар х мс 0312-12

85
Телехолбооны нууцалсан хэрэгслийн
механик

(4-8) сар х мс 031 2-1 5

86
[.|ахилгаан холбоо /компьютер сyлжээl-
ны техникч

(4-8) сар х мс 0з12-17

87 Химийн зааварлагч (4-8) сар х мс 031 з-1 4

88 3эвсгийн засварчин-нярав (4-8) сар х мс 0314-1 1

в9 Тагнуулчин /гал засварлагч/ (4-8) сар х мс 031 5-1 1

90
Радио локацын станцын оператор-
планшетчин

(4-8) сар х мс 03,15-12

91
Радиолокацын /пуужин чиглуулэх/
этанцын оператор

(4-8) сар х мс 031 5-1 3

92 Наводчик /буу/ (4-8) сар х мс 0з1 5-1 5

93
3енит еерео явагч суурийн техникч-
эператор

(4-8) сар х мс 031 5_20

94
Зенит еорое явагч суурийн радио
локацын станцын техникч-оператор

(4-8) сар х мс 0315-21

оБ Онгоц, нисдэг тэрэгний хеделryурийн
механик

(4-8) сар х мс 0315-22

3,4
Шуухийн шийдвэр

ryйцэтгэх

96 Шоронгийн хянагч (4-6) сар х MJ 541з-12
а7 Шоронгийн хуяг (4-6) сар х MJ 541 3-1 3

98 Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан (4-6) сар х MJ 5413-14

3.5 хил хамгаалах

оо Хилийн шалган нэвтрyyлэх албаны
шалгагч

х мв з351 -1 2

100 Хилийн инженерийн бага мэргэжилтэн х мв зз59-22

101 Албаны нохойн сургагч (4-6) сар (4-6) сар х мв 5164-1 1

1о2 Хилийн харуулын дарга х мв 5414-15

lv.cAHxYY, БизнЕс, худАлдМНЫ САЛБАР

103
Худалдааны тоног техееремжийн
ашиглалт, засварын техникч

(1 4-30)
хоног х х вт 3119-21

104 Худалдаа, хан гамжийн телеелеFl (1 4-30) х х вт зз22-15

105 Беений худалдааны брокер (1 4_30) х х вт з323-1з

106 Жижиглэнгийн худалдааны брокер ( 1 4-30) х х вт 3323-14
107 Бизнес уйлчилгээний телоелегч х вт ззз9_1 1



I

4,1 Бизнес, худалдаа

108
Няплан бодохын буртгэл, тооцооны
ажилтан

(1 4-30)
хоног х вт 4311-14

109 Хангамжийн нярав (14-30) х вт 4321-17
,1 10 Аryулахын оператор, нярав (1 4-30) х вт 4321-18
111 Бараа хадгалалтын техникч (1 4-з0) х вт 4321-19

112
Худалдааны газрын yндсэн ажилтан
/худалдан/

(14-45)
хоног х х вт 5223-15

113
Борлуулалт, зар сурталчилгааны
ажилтан

(14-45)
хоног х вт 5242-13

114 Интернэт худалдаачин (1 4-45) х вт 5244-14

115
Худалдааны тоног техеоремжийн
засварчин

1 4х-1 0 сар х х вт 72зз-з9

4,2
Санхyy, буртгэл

тооцоо

116
Телбер тооцоо, цалин холсний нягтлан
бодогч

,14х-10 сар х вF 331 3-14

117 Телбер тооцоо, цалин хелсний нярав 14X-,l 0 сар х вF 4311-17

118
Санхуугийн буртгэл, тооцооны туслах
ажилтан

45 хоног х вF 4з11-21

Ч.МЭДЭЭЛЛ ИЙН ТЕХНОЛОГИ Й Н САЛБАР

5.1
Мэдээллийн
технологи

119 Элекгрон техникийн техникч (1-3) сар х х lT з114-з1

120
Компьютерийн тоног т€хеоремжийн
техникч

(1-3) сар х х lT 351 1-1 1

121 Мэдээллийн технологич х х lT 3511-1з
122 Програм кодлогч (1-3) Gар х х lT 351 2-1 3

12з График дизайнч (1-3) сар х х |т 351 2_1 5

5,2
Компьютерийн

сyлжээ, сиqгемийн
техникч

124
Мэдээллийн техник хэрэгслэлийн
техникч х х lc 3114-27

125 Компьютерийн сулжээний техникч (1-3) сар х х lc 351 з-1 7

126 Серверийн iсулжээний/ зохицуулаFl (1-3) сар х х lC 351 3-1 9

127
Системийн зохицуулапt
/администраторl (1-3) сар х х lc 351 з-20

128 Огегдлийн сангийн оператор (1-3) сар х х lc 351 з-21

5.3 веб техникч

129 вэб техникч (1-3) сар х х lW 3514-12
130 Вэб дизайнер /архитекгор/ (1-3) сар х х lW 3514- з
131 Вэб мастер (1-3) сар х х lW 3514- 4
аa Вэб мультмедиа зохиогч (1-3) сар х х lW 3514- 5
аа Вэб мультмедиа програмч (1-3) сар х х lW з514- ь

5.4
Баримт, мэдээлэл

оруулагч операторч

з4 Компьютерийн оператор (1-3) сар х х lo 4120- з
35 Мэдээлэл технологийн оператор (1-3) сар х х lo 4132 в

136
Автомат теллерийн машин (АТМ)-ны
механик х х lo 7421-15

137
l-{ахим тоног техееремжийн
уйлчилгээний ажилтан

(1-3) сар х х lo 7421-16

IJб l_{ахим хэрэгслийн засварчин (1-3) сар х х lo 7422-14

5.5
Албан хэрэг

хетлелт

139
Нарийн бичгийн дарга-албан хэргийн
ажилтан

(1-3) сар (1-3) саF х х lD 4120-11

140 Архивын ажилтан (1-3) сар (1-3) сар х х lD 4415-12

141 Хуний неецийн туслах ажилтан (1-3) сар (1-3) сар х х lD 4416-11

Чl,ШУУМН, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАР

6.1 Шуудан

142
Шуудангийн тоног техееремжийн
гехникч х х ро 3114-32

14з Шуудангийн yйлчилгээний ажилтан х х ро 4211-11

144
Шуудангийн тоног техееремжийн
засварчин х х ро 7233-40



6,2 Харилцаа холбоо

145
Тевлерсен дохиолол холбооны тоног
техееремжийн уйлчилгээ, засварын
техникч

х х рс з114-15

146 Олон сувгийн холбооны техникч х х рс 3114-16
147 Огегдлийн холбооны техникч х х рс 3114-17
148 Iелефон лавлахын оператор (14х_1) сар х х рс 4222-12

149
Yйлчлуулэгчтэй харил цах тевийн
мэдээллийн ажилтан

(,l4x-'l) сар х х рс 4222-1э

150
Гар рас, телефон аппаратын
засварчин

(14х-1) сар х рс 7422-21

15,1 Холбооны шугам, кабелийн засварчин х х рс 8212-14

6.3
телехолбооны

инженерийн
техникч

152 Шуудан холбооны техникч х х рт 3522-22

153
Холбооны тоног техееремжийн
ашиглалтын техникч х х рт з522-2з

6.4 Радио, телевиз

154 дуч, дчрс бичлэгийн оператор (,14х-3) сар х х рв з521-27

155 Дуу, дчрс бичлэгийн тоног
техееремжийн техникч х х рв 352 1 -30

,156 Дyрс бичлэгийн тоног тохееремжийн
техникч х х рв 352 1 -зз

157 Эвлуулэгч х х рв 3521 -50
,158 Телевиз, радио орген нэвтруулгийн

rехникч х х рв 3521-51

159 НяггDччлгын техникч х х рв з521-52
160 Радио элекгрон техееремжийн механик х х рв з52 1 _53

lol Цyрс бичлэгийн камерын засварчин (14х-3) сар
(7-14)

хоног х рв 7311-26

162
Мэдээлэл дамжуулах болон холбооны
кабель тавип,t

(14х-3) сар
(7-14)
хоног х рв 7422-15

163 холбооны техникч х х рв 7422-18

164 Кабелийн телевизийн засварчин (14х-3) сар
(7-14)

хоног х рв 7422-22

vl l. БАи гАл ь о рч и н, АялАJI )ryул члАJI ы н сАJI БАр
7,1 Байгаль орчин 165 Байгаль хамгаалагч х х NE 3257-20

7,2 Аялал жуулчлал

166 Аялал жуулчлалын уйлчлэх ажилтан (1-3) сар (1 4х-1 ) х х NT 51 1 1-14

167
3очид буудал, жуулчны баазын
уйлчилгээний ажилтан

(1-3) сар
(14х-1)

сар х х NT 5111_19

168 Аяллын хотеч (1-3) саF х х NT 511з-13
7,3 Цаг уур 169 Цаг уурын техникч х NW 3111-29

7,4 Ойн аж ахуй

70 ойн техникч х х NF 3143-11
71 ойжчулалтын техникч х х NF 3143-12
72 Ойжуулагч (14х-6) сар х х NF 6210-21

173 Ойн аж ахуйн ажилтан (14х_6) сар
(1 4-45)
хоног х х NF 621о-25

174 Ойн нехерлелийн ажилтан (14х_6) саt
(1 4-45)
хоног х х NF 6210-26

175 Ойн арчилгаа, ашиглалтын ажилтан (14х-6) саF
(1 4-45)
хоног х х NF 6210-27

7,5 Усны аж ахуй l/o Ус зуйн техникч х NG з141-22
чlll.БАрилгын сАJlБАр

8.1 техникийн ажилтан

177 Геодезийн техникч х ст 31 1 1-30

178 Херс, суурийн техникч х ст 3112-15
179 Барилга угсралтын техникч х х ст э112,16
180 Гидрологийн техникч х ст 3112-22

181 3ураг зуйн техникч х х ст з112-з0

loZ
Барилгын техник технологич lхимийн
болон хэмжyчрийн/ х ст 31 12_38

183 Барилгын зургийн техникч х х ст з,1 18-19

184
Барилгын материал уйлдвэрлэлийн
техникч

(7-14)
хоног х х см 31 12-39



в.2
Барилгын
материал

уйлдвэрлэл

185
Барилгын материалын уйлдвэрийн
техник технологич

(7-14)

хоног х х см з112-40

186
l-|eMeHT, хиймэл чулуун бyгээгдэхyyн
чйлдвэрлэх машины оператоD

(7-14)
хоног х см 8114-15

187
Темер бетон хийц, эдлэлийн
уйлдвэрийн тоног техееремжийн
0ператор

(7-14)

хоног х см 8114-19

188
Бетон зуурмаг уйлдвэрлэлийн тоног
техееремжийн оператор

(7-14)
хоног х см 8114-21

189 Эргэх зуухны машинист
(7-14)

хоног х см 8114-23

190 L{ементийн тээрмийн машинист
(7-14)

хоног х см 8114-24

191
Кенген бетон, бетон эдлэл
уйлдвэрлэлийн тоног техеоромжийн

(7-14)

хоног х см 8114-25

192
Бетон зуурмагийн шахуургат
гехееремжийн оператор

(7-14)

хоног х см 8114-26

193
Барилгын материалын дулааны
боловсруулалтын тоног техоеромжийн
оператор

(7-14)

хоног х см 81 14-27

194
Буглан ангилах тоног техееремжийн
оператор

(7-14)

хоноr х см в114-28

195
Барилгын материал уйлдвэрлэлийн
тоног тохеоромжийн засварчин

(7-14)

хоног х см в114-29

196
l-{eMeHT, эрдсэн барьцалдуулагч
матеоиал чйлдвэрлэлийн опеоатоо

(7-14)
хоног х см 81 14-30

197 Эмульсийн уйлдвэрийн оператор
(7-14)

х см 81 14-31

198
Барилгын материал зуурагч, холигч
тоног техеоремжийн оператор

(7-14)

хоног х см 8114-32

199
Барилгын материал yйлдвэрлэлийн
цахилгаан тоног техееремжи йн
засварчин

(7-14)

хоног х х см 8212-18

в.з l Ирl""Jй барилга,

| оаиryуламж

200 Иргэний барилгын техникч х х сF 3112-11

201 L{ахилгаан шатны тоноглолын техникч х х сF 3112-зз

202 Барилга угсралтын мужааны техникч (7-14) х х сF 3112-4з

203 Барилгын цахилгааны техникч (7-14) х х сF зllз-21
204 сантехникийн техникч (7-1 х х сF з115-41

205
Агааржуулалт, агаар сэлгэлтийн
системийн угсралт, ашиглалтын
гехникч

{7-14)
хоног х х сF 31 1 5-51

206
Инженерийн байгууламжийн
технологийн техникч

х х сF з1 1 5-59

207
Сантехник, халаалт, агааржуулалтын
техееремжийн техникч

(7-14)

хоног х х сF 31 1 5-67

208 Барилгын ерег угсрагч (1-3) сар
(14-21)
хоног х х сF 7 1 12-19

209 Байгалийн чулуун замчин (1-3) сар
(14-21)
хоног х сF 7113-32

210 Бетон арматурчин (1-3) сар
(14-21 )

хоног х х сF 7 114-20

211 Барилга угсралтын мужаан (1-3) сар
(14-21)

х х сF 7 115-11

212 Барилгын мужаан (1-3) сар
(14-21)

х х сF 7115-22

21з
Хуванцар цонх, хаалганы уйлдвэрийн
ажилтан

(1-3) сар
(14-21)
хоноr х сF 71 15-23

214 Модон эдлэлийн мужаан (1-3) сар х х сF 7115-24

215 Барилгын шат угсрагч (1-3) сар
(14-21)

х сF 7115-25

216 Шилэн фасад угсрагч (1-3) сар
(14-21)
хоног х сF 7119-2з



l 217 Барилгын дээвэрчин 1-2) сар х х сF 7121-21
218 l-]уггамал темер бетон дээвэрчин -2) фр х х сF 7121-22
219 шилчин -3) сар х сF 7122-21
220 Хуурай хийц угсрагч (1-3) сар

(14-21)
хоног х сF 7 12з-14

221 Барилгын засал-чимэглэлчин (21-45)
хоног х х сF 712з-2о

222 Хуучин барилгын сэргээн засварлагt{ (1-З) сар х х сF 7123-21

22з Халаалт, агааржуулалт, хергелтийн
гоног техееремжийн засварчин

(1-3) сар х х сF 7126-26

224 Барилгын сантехникч (1-З) сар х х сF 7 1 26-36
225 Оосорлоп дохиочин

(7:ц5)

хоног х сF 7215-11

226 Барилгын цахилгаанчин (,]-3) сар х х сF 7411-12

227 L{ахилгаан шатны угсрагч-засварчин
(21-45)
ховог х сF 7412-26

228
Хергелтийн тоног техееремжийн
засварчин

(21-45)
хоног х х сF 8211-2з

8.4
3ам ryурийн

ажилтан

229 3ам, ryурийн техникч (1_2) сар х х св 3112-з7

2з0 Тоосгон ryурийн ерегч (3-6) сар х св 7 1 12-12

231 Асфальт бетон дэвсэгчийн оператор (1-2) сар х св 7 1 14-12

232 3ам барилгын материалын лаборант (1-2) сар х х св 7114-21

2зз Битумчин (1-2) сар х св 7116-11

234 Чулуу буrлуурын уйлдвэрийн оператор (1-2) Gар х св 7 116-12

zзэ Асфальтбетон уйлдвэрийн тоног
техееремжийн оператор

(1-2) сар х св 7,1 16-13

2зб Асфальтбетон уйлдвэрийн форсункчин (1 -2) сар х св 7 1 16-14

2з7
Асфальтбетон уйлдвэрийн
компрессоDчин

(1-2) сар х св 7 116-15

238 Асфальтбетон уйлдвэрийн уур
чyсгэгчийн машинч

(1-2) сар х св 71 16-16

э2о Галерейчин (1-2) сар х св 7 1 16-17

240 Авто зам, гyyр барилгын ажилтан
/замчин/ (1-2) сар х х св 71,16-18

241
Замын материал уйлдвэрлэлийн тоног
гехееремжийн оператор

(1-2) сар х х св 7 1 16-19

242 Авто замын засварчин (4-6) сар х св 7116-22

243 Гуурний татлагын ажилтан (3-6) сар х св 7215-16

8,5
Барилгын машин

механизм

244 Барилгын машин механизмын техникч (1-3) сар х х ст 3112-17

245 Оргех, зеех механизмын техникч (1-3) сар х х ст з115-44

246
Барилгын цахилгаан тоног
техееромжийн техникч

(1-3) сар х х ст з115-52

247
3ам, барилгын оргох, тээвэрлэх машин,
техеоромжийн ашиглалтын техникч

(1-3) сар х х ст 31 1 5-5з

248 3ам, барилгын оргох, тээвэрлэх машин
техееремжийн засварын техникч

(1-3) сар х х ст з1 1 5-54

249 3ам, барилгын машин, тоног
тохееремжийн засварчин

(1-3) сар х х ст 723з-11

250 3ам барилгын мацин механизмын
оператор

(1-3) сар х х ст 8з42-27

251
3ам, барилгын машин механизмын
засварчин

(1-3) сар х х ст 8з42-28

252
Оргегч цамхаг, татах тохоеремжийн
эператор

21х_3 сар х ст 8343-12



25з Орген тээвэрлэх тоног тохееремжийн
засварчин

(1-3) сар х х ст 8343-1 4

254
Томер замтай ергегч цамхагийн
0ператор

(1-З) сар х ст 8з44-11

lх.тээвриЙн сАлБАр

9,1
Иргэний

нисэх/Агаарын
тээвэр

255
Агаарын тээврийн уйлчилгээний
ажилтан

(1-З) сар х тF 4323-17

256 Нисэх буудлын уйлчилгээний ажилтан (1-3) сар х тF 511 1-11

257 Агаарын хелгийн уйлчилгээний ажилтан (1-З) сар х тF 5111-12

258 Агаарын хелгийн механик (1 -з) х х тF l ZJZ- lz

259 Нисдэг тэрэгний механик (1 -3) х х тF 7232-15

9,2 Темер зам

260 3рryурийн техникч 7х-5с х х TR з1 1 5-60

261 вагоны техникч 7х-5с х х TR 31 15-61

262 замын техникч 7х_5с х х TR 31 1 5-62

263 Темер замын машин механизмын
техникч 7х_5с х х TR з1 15_63

264 Дохиолол тевлерyyлэлт хориглолын
техникч

7х-5с х х TR 31 1 5-64

265 Темер замын ашиглалтын техникч 7х-5сар х х TR 31 1 5-65

266 Темер замын ертеений жижyyр 7х-5с х TR 4323-15
267 Дчаа вагон хчлээлцэгч 7х-5с х TR 4з23-25
268 Зорчигчийн вагоны уйлчлэгч 7х-5с х TR 4з2з-26

269 Вагон узэгч, засварчин 7х-5с х TR 432з-27

270 Щохиолол тевлерyyлэлт хориглолын
монтёр

7х-5с х TR 432з-28

271 Гемер замын замчин 7х_5с х TR 4323-29

272 l-|ахилгааны монтёр 7х-5с х х TR 7412-19

27з Зрryурийн туслах машинч 7х-5с х TR 8311-,11

274 Илчит тэрэгний засварчин 7х-5с х TR 8311-1з

9.3 Авто тээвэр

275 Автомашины механик (14-21) х х тс 31 15-,13

276 жолооны багш (14-21) х тс 51 65-1 1

277 Жолооны дурмийн багш (14-21) х тс 5165-12

278
Моторт тээврийн хэрэгслийн
цахилгаанчин

(14-21)
хоног х х тс 7412-2з

279 Автомашины засварчин (1-6) сар
(14

хоног х х тс в211-20

280 Автомашины кузов засварчин (1,6) сар х T/r 8211-24

281 Мэргэшсэн жолооч 30х-9 сар х тс 83з1-14

Х.ЭРЧИМ ХYЧНИЙ САJIБАР

282 Щулаан хангамжийн техникч х PS з112-12
283 Щулаан тоноглолын техникч х PS з112-42
284 Щулаан шугам сyлжээний техникч х PS з112-44

285 Бойлер, халах гадарryугийн засварчин х PS 7124-21

286 Щулаан хянах хэшlо/yр, автоматикийн
засварчин х PS 7126-21

287
Бага чадлын дулааны станцын
оператор х PS 8182-14

288 3уухны машинч (1-3) сар х PS в182-27



flулааны станц

аны шугам сулжээний засварчин

81 82-31

10,2
L{ахилгаан шугам

сYлжээ

L{ахилгаан станц, сyлжээний техникч 3113-12

3131_16

7412-21

7412-28

Сэргээгдэх эрчим хучний оператор (1 4-3)сар 7412-з0

Нар, салхины уусryуртэй тоног
тохооромжийн угсрагч, засварчин 7412-з1

7412-32

Усан цахилгаан станцын оператор

7412-35

741з-14

хl.уул н сАлБАр

Геологи, геофизик

з1 1 1-16
з117-20
з117-25

31 18-14

Уул уурхайн хеделмерийн аюулryй
ажиллагааны техникч

(14-21)

3117-26

8111-14

8111-15

8111-23

8111-24

8111-25

Уурхайн ашиглалтын ажилтан 8111-34

81 1 1-36

10.1
289 Гулш дамжуулахын машинч х PS 8182-28

290 [урбины машинч х PS 8182-29

291 х PS 81 82_з0

292 Щулааны цахилгаан станцын цахилгаан
гоноглолын засвапчин х PS

293 насосны машинч х PS 8182-32

294 Тээрмийн машинч х PS 81 82-зз

295 Хаалт арматурын засварчин х PS 81 82-з4

296
Арматур, шугам хоолой, сантехникийн
засваDчин х PS 81 в2-35

297 х х PL

298
Куваарилах байгууламжийн сэлгэн
залгалтын опеоатоо х х PL

299
L|ахилгаан тоног техееромжийн
]асваDчин

(1-3) сар х х PL

з00 laM ryчдэлийн тоноглолын монтёр х PL 7412-27

з0,I Ондер хучдэлийн тоноглолын монтёр х PL

зо2 Агаарын шугамын монтёр х PL 7412-29

303 х х PL

з04 х х х PL

305
Эрчим хучний борлуулалтын байцаагч-
монтёD х х PL

306 (3-8) сар :3-8) саt х PL 7412-зз

307
L{ахилгаан станц, шугам сулжээний
гехееремжийн засварчин

х х PL 7412-34

308 Цэд станцын уйлчилгээний монтёр х х PL

309 Кабель шугамын монтёр х х PL

11,1

310 еологиин техникч х х MG
311 учрхайн техникч х х MG
312 Уулын ая<лын техникч х х MG

з13 Ъологи, уул уурхайн зурагтеслийн
гехникч

х х MG

314 х х мG з257-22

315 Уул, уурхайн нехен сэргээгt{ х х MG 621о-2в

316 Тэсэлгээчин (14-21) х мG 7542-11
alаJl/ Баяжyчлалтын техникч х х MR

318
Худэр, чулуу боловсруулах технологийr
эпеDатоо х MR

319 Хевуулэн баяжуулахын оператор (14-21) х MR

320 /урхайн механик х х MR

Jzl Уурхайчин х х MR

322 Эрмийн мастер х х MR

JzJ {арьерийн ажилтан х MR 8111-32

з24 х MR

325 Уурхайн цахилгаанчин х х MR



,l1,2 Эрдэс баялаг

326 Ормийн цамхагын оператор х MR 8113-13

з27 Гуний хайгуулын еремдегч х MR 811з-14

з28 Босоо бус тэн)<л|эгээр оромдех
оператор х MR 81 1з-15

329 L]ооног еромдеFr х MR 8113-16

зз0 Ил уурхайн ажилтан х х х MR 9з11-12

331
Маркшейдерийн техникч
/Маркшейдерское дело х MR 1 30403

332
Ил уурхайн техникч /Открытые горные
работы х MR 1 30404

а11

Ащип малтмалын далд уурхайн
боловсруулалтын техникч/ Подземная
разработка месторождений полезных
ископаемых

х MR 1 30405

з34
Ашигт малтмалын баяжуулалтын
техникч/ Обогащение полезных
ископаемьх

х MR 1 30406

JJэ
Буртгэл тооцооны нягтлан бодогч/
Экономика и бухгалтерский учёт

х MR 801 14

11.3 Газрын тос, хий

336 Газрын тосны техникч х х мF з1 17 -12

зз7 Байгалийн хийн техникч х х мF з1 17-,1з

338 Нэрэх техееремжийн оператор х х мF сl5ч-lz

339 Цатах тослох материалын тyгээгч (14х-3) сар х х мF 31 34-1 з

340 Шатахуун ryгээгч (14х_3) сар х мF 5245-12

з41 Газрын тос ба хийн хоолойн тоноглогч х мF 7215-19

342
Ормийн тоног тохоеремжийн, ryдгийн,
кабелиЙн, ротариЙн, газрын тос, хиЙн
цооногийн оператор

х мF в1 13-1 1

з43
Газрын тос олборлох давхаргын даралт
топворжуулах оператор х х мF 81 1з-18

344
Нефть боловсруулах, цэвэрлэх
техеергийн оператор х мF 8131-13

345
Нефть, химийн бцээгдэхууний машин,
тоног тохеоремжийн оператор х мF 81з1_14

346
Шатдаг хийн тохееремжууди йн
ашиглалтын засварчин х мF 8131-20

347
Хунд машин механизмын ашиглалтын
техникч

(1-6) сар х х мт 31 1 5,55

348
Уул уурхайн машин механизмын
электрон техееромжийн техникч

(1-6) сар х х мт 31 1 5_56

349 Уул уурхайн машин, тоног
техоеремжийн механик

(1-6) сар х х мт 72зз-17

350
Газар, шорооны ажлын машин, тоног
техееремжийн механик х х мт 7233-25

351 Хyнд машин механизмын засварчин (1-6) сар х х мт 7233-45
352 Ормийн машины оператор (1-3) сар х х мт 8111-11

35з Уурхайн суурин тоног техееремжийн
оператор х мт 8111-12

з54 Хyдэр, чулуу боловсруулах суурин
тоног техееромжийн оператор х мт 8111-13

355
Уурхайгаас олборлолтыг гаргах
машины оператор /вагон, тэргэнцэр
зэрэг/

х мт 81 1 1-16



11.4
Уурхайн машин
механизм, тоног

тохоеромж

8111-17

8111_18

81 1 1-35

81 1 1-37

Гянт болд, зэс хевyyлэх тохооромжийн
8112-11

8112-12

8112-1з

81 12-15

8112-20

811з-12

Тэсрэх брээгдэхууний машины
8131-17

Нефть, байгалийн хий, химийн
брээгдэхууний машин, тоног 8131-21

8211-21

Уул уурхайн боловсруулах уйлдвэрийн
техееремжийн засварчин

11,5 Металлурги

з117 -19

3117-21

31з5-1 1

31 35-1 2

зlз5-14
Темер хайлагч машины оператор

31 35-1 6

8121-22

8121-23

.ходео Аж н сАлБАр
з142-13

3142-17

6111-14

61 1 1-15

611,1-16

6112-1з
12,1 Газар тариалан

356 (онгил гаргагч машины оператор (1_3) сар х мт

з57 !алд уурхайн олборлолтын машины
]пеDатоD х мт

358 (унд машин механизмын оператор (1-3) сар х мт
аяо Гээрэм буглуурын оператор /уурхайi х х мт

360 (1-3) сар х мт

361
Нуурс буглан ангилдах тохоеремжийн
опеDатоD

(1-3) сар х мт

зо2 Баяжуулалтын тусгай аргаар баяжуулаr
гэхаепемжийн опеDатоп х х мт

363
Хyдэр бэлтгэх машин техеоремжийн
эпеоатор

(1-6) сар х мт

364
0орьцлолт, хяналт, автоматжуулалтын
)пеDатоD

х х мт

з65
Гравитацийн аргаар баяжуулах тоног
гэхаэоемжийн опепатоп х х мт 8112-21

366
.lJахуургы н тоног техееремжи й н

)пеоатоD
(1-3) сар х мт

Jb/ (1-6) сар х мт

368 х х мт

369
Баяжуулах уйлдвэрийн тоног
техееремжийн засварчин

(1-3) cat х х мт

370 х х мт 8211-22

з71 Металлургийн техникч х х мм

5lz Темерлегийн уйлдвэрийн мастер,
цчвигч. бчсад ажилтан х х мп1

з7з Худэр хайлуулах зуухны оператор х х мм
374 NЛеталл хайлуулах зуухны оператор х х мм
эlЕ [-]ргах зуухны оператор х х мм з1 35_1 3

376 I-емрийн поесс машины опеоатоо х х мм
377 х х мм 31 35-1 5

378 металл счнгах. шахах машины хянагч х х мм

379
Гемерлегийн yйлдвэрийн цехийн
)пеDатоD х мм в121-18

380
Иеталлыг халуунаар боловсруулах
иашины опеDатоD х мм

381
Иеталл темрийг хэвэнд оруулах
иашины опеDатоD

х мм

з82 -]увих цехийн оператор х мм 8122-16

383 \гротехникч х х АF

384
Yp тарианы хадгалалт,
боловсоуулалтын техникч х х АF

з85 Усжуулагч (21-45) х х АF

386
Хунсний ногооны хадгалалт,
5оловсоччлалтын технологийн ажилтан

(1-3) сар х х АF

зв7
Yp тарианы хадгалалт,
5оловсруулалтын технологийн ажилтан

(1-3) сар х х АF

388 кимс. жимсгэний аж ахчйн фермер (1-3) сар х х АF



389 Yp тарианы фермер х х АF 6112-23
з90 Хунсний ногооны фермер (1-2) сар х х АF 6112-24

391 Хулэмжийн аж ахуйн фермер 14х_3 сар х х АF 6112-25
392 Меег таригч, дагалд баялаг ашиглагч х х АF 61 13-1 1

з93 Тэжээлийн аж ахуйн фермер 1 4х-3 сар х х АF 6114-11

394 Фермерийн аж ахуй эрхлэгч /ГТ-МАД 14х-3 сар х х АF 6330-1 1

12.2 Мал аж ахуй

395 Зохиомол хээлтуулгийн техникч х х Ан з240-11
Jyb зоотехникч х х Ан 3240-1 6

з97 малын бага эмч х х Ан з240-17

398 Мал уржуулгийн техникч х х Ан 3240-1 8

з99 мал эмнэлгийн техникч х х Ан 3240-1 9

400 Мал эмнэлгийн аптекийн мэргэжилтэн х х Ан 3240-19

401 Мал эмнэлгийн туслах ажилтан х х Ан 3259-1 4

402 Сууний фермийн ажилтан 14х-1 сар х х Ан 6121-20
403 Малын асаргаа 14х-З сар х х Ан 6121-23
404 Малчин 14х-1 сар х х Ан 6121-24

405 Зегийчин, зегийн аж ахуй эрхлэгч 14х-3 сар х х Ан 6123-1 1

406 Гэрийн тэжээвэр амьтан арчлагч 14х-1 сар х Ан 6129-22

407 3агасны аж ахуйн ажилтан ,14х-1 сар х Ан 6222-1з

408 Эрчимжсэн МАА-н фермер 14х-3 сар х х Ан бз20-12
409 Эрчимжсэн амьтны аж ахуйн фермер 14х-3 сар х х Ан 6320-1 3

410 Уламжлалт мал, аж ахуйн фермер 14х-З сар х х Ан бз20-1 4

411 Фермерийн аж ахуй эрхлэп] iМАА-ГТ/ 14х-,1 сар х х Ан 63з0_1 2

412 Саальчин 14х-Зсар х Ан 751з-25

12,3
Хедео аж ахуйн

машин, тоног
техеоремж

413
Хедее аж ахуйн машин, тоног
техееремжийн техникч х х Ат 31 1 5-29

414 ХАА-н механикжуулалтын техникч х х Ат 3142-18
415 Тракгорын механик х х Ат 7231-18

416
ХАА-н машин механизмын ашиглалт,
засварчин

14х-1 сар х х Ат 7231-20

417
Хедее аж ахуйн машин тоног
гехееремжийн механик

х х Ат 7233-2з

418
Хедее аж ахуйн машин, тоног
гехееромжийн тохиоччлагч

х х Ат 7233-з5

хlll.Аж YЙлдвэриЙн сдльдр
419 L{ахилгааны техникч х х lM 311з-17
420 l-]ахилгаан хангамжийн техникч х х lM з113-19

421
l-|ахилгаан техникий н техееремжий н

техникч х х lM з1 1 з-20

422 Механик инженерийн техникч х х lM 3115-12

42з Халаалтын техееремжийн техникч х х lM з1 J5-28

424
Хийн хоолойн тоног техееремжийн
гехникч х х lM 31 1 5-30

425 Механик байryуламжийн техникч х х lM 31 1 5-34

426
Хергелт, агааржуулан тоног
тохееремжийн угсралт ащиглалтын
техникч

х х lM 31 1 5-57

427 Аюулryй ажиллагааны техникч х х lM 3119-11

428
Yйлдвэрийн тоног техееремжийн
техникч х х lм 3119-13

429 Yйлдвэрлэлийн техникч х х lM з1 19-14



1з.1 l Салбардундын
| мэргэх(лYYд

430 Робот, автомат техоеремжийн техникч х х lM 3119-19

4з1
Техникч, уйлдвэрлэлийн технологийн
пDоцессийн техникч

х х lM з119-22

4з2 Мехатроникч х х lM 31 1 9-2з
4зз Yйлдвэрийн автоматжуулалтын техникч х х lM з119-24

4з4 Боловссруулах уйлдвэрлэлийн техник-
технологич

х х lM 31 1 9-29

435 Б\ггээлч yйлдвэрлэл/креати в х х lM 31 1 9-30
436 Автомат шугамын хяналтын операторч х х lM зlз9-1 1

437 Гагнуурчин (21-З0) хоног 14-3 сар х х lM 7212-14

438 кабельчин х lM 7215-15

439 Хэв загвар хийгч, метал цуггагч (1-6) сар х lM 7222-1в

440 Метал боловсруулах машины оператор
/токарь-фоезео/

(21_30)

хоног х х lM 7223-17

441
Yйлдвэрийн механик засварын цехийн
ажилтан

х х lM 722з-з0

442
Gуурь машин, тоног техоеремжийн
механик

х х lM 72зз-15

443
Yйлдвэрийн машин, тоног
гохоеремжийн механик

14х-1
сар

х х lM 723з-18

444 Агааржуулалт, агаар сэлгэлтийн тоног
гехееремжийн механик

х х lM 72зз-19

445
Yйлдвэрийн машин, тоног
гехееремжийн засваDчин

х х lM 7233-26

446
Агааржуулах болон хергуурийн тоног
тохеоромжийн засварчин

х х lM 7233-36

447 L{ахилгаанчин (1-6) сар 14-3 сар х х lM 7 411-11
448 yйлдвэрийн цахилгаанчин 1 4х-1 сар х х lM 741 1 -13
449 Цахилгаан yyсryyрийн техникч х х lM 7412-1 1

450 Цахилгааны механик (1-6) сар х lM 7412-12
451 Аккумуляторчин (3-6) сар х lM 7412-22

452 Щаралтат сав, турбин, уур ус
цамжуулах шугамын угсрагч

х х lM 821 1-15

1з.2 l Хунсний
I Yилдвэрлэл

45з Коол уйлдвэрлэлийн тоног
гехееремжийн засварын техникч

х х IF 31 1 9-25

454 Хyнсний yйлдвэрийн тоног
техееремжийн засварын техникч

х х lF 31 1 9-26

455 Микробиологийн лаборант х х lF з141-14

456 Хунсний уйлдвэрийн лаборант х х lF з141-з7

457
Ургамлын гаралтай хунсний
бyгээгдэхyyн уйлдвэрлэлийн техник-
технологич

х х lF з142,19

458
Амьтны гаралтай )счнсний бугээгдэхyyн
уйлдвэрлэл и й н техн и к-технологич

х х lF з142-20

459
Хоол уйлдвэрлэл, уйлчилгээний техник-
технологич

х х lF з434-14

460 Тогооч 45х-1 0 сар х х lF 5120-11

461
3очид буудал, зоогийн газрын
чйлчилгээний ажилтан

1 4х-З сар
5-14

хоног х х lF 5131-16

462 3оогч, бармен 14х-3 сар х х lF 5131-1 1

463 кофе бэлтгэгч /чанагчi 1 4х_1 сар х х lF 5132-12

464
Коол уйлдвэрлийн тоног техееремжийн
засварчин

21х-3 сар х х lF 72зз-41

465
Хyнсний уйлдвэрийн тоног
гехооDомжийн засварчин

21х-3 сар х х lF 7233-42

466
Мах боловсруулах уйлдвэрлэлийн
ажилтан

21х-3 сар
5-21

хоног х х lF 7511-11



467
Гурил, ryрилан брээгдэхуун
уйлдвэрлэлийн технологийн ажилтан

2,Ix_3 сар
хоног х х lF 7512-зз

46в
Талх, нарийн боов уйлдвэрлэлийн
гехнологийн ажилтан

(1-3) сар
(5_1 4)
хоног х х lF 7512-34

469
Чихэр, шоколад, амттан уйлдвэрлэлийн
технологийн ажилтан

(1-3) сар
(5-14)

хоног х х lF 7512-35

470
Хунсний амтлагч уйлдвэрлэлийн
технологийн ажилтан

(14-21)
хоног

7 хоног х х IF 7512-зб

471
Исгэлтийн уйлдвэрлэлийн технологийн
ажилтан х х lF 7512-37

472
Суу боловсруулах уйлдвэрлэлийн
ажилтан

(14-21)
хоног

7 хоног х х lF 751з-23

473
Жимс жимсгэнэ, lqнсний ногоо, самар
боловсруулан даршлагч уйлдвэрлэлийr
гехнологийн ажилтан

(14-21)
хоног

7 хоног х х lF 7514-21

474
Тамхины уйлдвэрлэлийн технологийн
ilкилтан х х lF 75,16-26

475
Yp тариа боловсруулах уйлдвэрлэлийн
технологийн ажилтан х х lF 8161-1 1

13.3 | Хенген уйлдвэр

476
Мебель, модон эдлэлийн уйлдвэрийн
техникч х х lE 31 1 5-58

477 Хенген уйлдвэрлэлийн лаборант х х lE 31 33-1 5

478 Ноос, ноолуурын техник-технологич х х lE з1 39-1 3

479 Оёдолын техник-технологич х х lE з1 39-1 4

480 Сулжмэлийн yйлдвэрийн техник-
технологич х х lE 3139-15

481
Ээрмэлийн уйлдвэрийн техник-
технологич х х lE 31 39-1 6

482 Нэхмэлийн уйлдвэрийн техник-
технологич х х lE 31 з9-1 7

483
Хенген уйлдвэрийн тоног
гехееремжийн механик х х lE 31 39-20

4в4 Аж уйлдвэрийн брээгдэхууний дизайнч
/загвар зохион брээгч/ х х lE ajla 1a

485
Модон эдлэлийн машин, тоног
тохееремжийн механик х х lE 7233-14

486
Хенген уйлдвэрийн тоног
техеоромжийн засварчин х х lE 72зз-43

487
Мебель, модон эдлэлийн машин, тоног
техееремжийн засварчин х х lE 72зз-44

488 Гар хивс нэхэн (1-6) сар
(14-21)
хоноr х lE 731 8-1 5

489
Ангийн yc, yслэг эдлэл, арьс, савхин
брээгдэхууний оёдолчин

(1-6) сар
(14-21)
хоног х х lE 75з1-2о

490 Оёмол брээгдэхууний оёдолчин 14х-6 сар
(14-21)
хоног х х lE 7533-28

491
Эсгий, ноос, ноолуур боловсруулах
анхан шатны технологийн ажилтан

14х-6 сар
(14-21)
хоног х х lE 7535-51

492
Арьс, шир боловсруулалтын
технологийн ажилтан

14х-1 сар
(5-1 4)
хоног х х lE 75з5-52

493
Гуглын уйлдвэрийн технологийн
ажилтан

,14х-6 сар х х lE 7536-53

494 Ээрмэлийн yйлдвэрийн технологийн
ажилтан

(1-6) сар
(14-21)
хоног х х lE 8151-24

495 Нэхэх машины оператор (1-6) сар х х lE 8152-1 1

496 Сулжих мацины оператор 21х_3 сар х х lE 8152-12

497 Хивс нэхэх машины оператор (1-6) сар х х lE 81 52-1 8



49в Эсгий, эсгий эдлэл уйлдвэрлэгч 14х-1 фр (5_ 1 4) х lE 8152-26

499 Нэхмэлийн уйлдвэрийн технологийн
ажилтан /нэхмэлчин/

(1-6) сар х х lE 8152-32

500
Сулжмэлийн уйлдвэрийн технологийн
ажилтан /сулжип,l/

21х-3 сар х х lE 81 52-3з

501 кетгельчин 21х_3 сар 14-2 сАр х lE 8152-з4

502
Ноос, ноолуур боловсруулалтын
технологийн ажилтан

14х-1 сар
(5_1 4)
хоног х х lE 81 52-зб

13,4 Хэвлэлийн уйлдвэр

50з Хэвлэлийн уйлдвэрийн тоног
техееремжийн техникч х х lP 31 39-1 8

504 хэвлэлийн техн и к-технологич х х lP 31 39-1 9

505
Хэвлэх машин, тоног техееремжийн
механик х х lP 72з3-24

506 Хэвлэлийн уйлдвэрийн хэвлэгч (1-6) сар х х lP 7з21-27

13.5 Мод боловсруулагч

507 Мод бэлтгэлийн техникч х х lS 31 19-27
508 Мод боловсруулах уйлдвэрийн техникч х х lS 31 1 9-28

509
Мод боловсруулах тоног техеоремжийн
засварчин х х lS 723з-з0

510 Мод боловсруулагч, дизайнч х х lS 7521-34

511
Мод боловсруулах машин, тоног
техееремжийн оператор х х lS 752з-32

512 Херее рамын ба токарийн машинч х lS 8172-18
513 Хатаах зуухны оператор х lS в172-19

13.6 Химийн
уйлдвэрлэл

514 Химийн боловсруулалтын лабортант х х lA з116-12
515 Химийн инженерийн техникч х х lA 31 16_16

516
Химийн аргаар халааж боловсруулах
гехееремжийн оператор х х lA 31 зз-1 1

517
Химийн аргаар ус шyyх, цэвэрлэх,
{эрэх, техооремжийн оператор х х lA з1 33-1 2

518 Химийн шинжилгээний лаборант х х lA 31 33-1 з
519 Химийн аппаратчин х х lА 313з-14

520 !уryйны хаймар уйлдвэрлэх, резин
боловсруулах оператор х lA 8141-11

521
Резин брээгдэхууний мацины
оператор х lA 8141-14

522
Хуванцар брээгдэхууний машины
оператор х lA 8142-11

523
l-|aac уйлдвэрлэлх тоног т9хееремжийн
оператор х lA 817 1-18

XIV.XOT БАЙГУУЛАЛТ, ТОХИЖИЛТЫН САЛБАР

14.1 Хот байryулалт

524 Хог шатаах техоеремжийн оператор х UC 31з2-11

525 Ус шахуургын станцын оператор х Uc зlз2-12
526 Ус цэвэрлэх техееремжийн оператор х Uc з132-1з

527
Тев, суурин газрын ус хангамжийн
ажилтан х UC з132-14

528 Гидро техникч х х Uc 3142-15
Аrо Усны харуул х Uc 3142-16

14.2
Ариргагч, хортон

шавьж, хогийн

ургамал устгагLl

530 Мод огтлогч, засагч х UD 6112-11
531 Мод, бл тарьж урryулагч х х UD 6112-22
5з2 Щэцэрлэгт хурээлэнгийн цэцэрлэгч 21х-З сар х х UD 6,1 1 з-16
53з Ариргагч х UD 7 544-1 1

5з4 Хортон шавьж устгагч х UD 7544-12



ЕаЕ Когийн ургамал устгагч х UD 7544-1з

ХЧ.YЙЛЧ ИЛГЭЭН И Й САЛБАР

15.1 Yйлчилгээ

536 Yсчин (1-6) сар 5-7
хоног х х So 5141-11

537 yc заслын технологич х So 5141-14
538 гоо засалч (1-3) сар

хоноr х х So 5142-11

539 массажчин (1-3) сар х So 5142-20
540 гоо заслын технологич х So 5142-21

541 3очид буудлын аж ахуйн ажилтан х So 5151-1 1

542
Ондер барилга, байryуламжийн гадар,
цонх цэвэрлэгч

(1-6) сар
(14-21)
хоног So 5151-1з

543
Мбан байryуллага, айлын тавилга,
(ивс цэвэрлэн

(1-6) сар
(14-21)
хоног So 5,151-14

544 Байшин арчлагч (1-6) сар
(14-21)
хоног So 51 5з-1 1

545 Гэр булийн уйлчилгээний ажилтан 14х-3 сар
(14-21)
хоног х х So 5з22-15

546 Унадаг дуryйн засварчин 14х-3 сар
(14-21)
хоног So 7234-12

547 Щаг засварчин (1-3) сар
( 1 4-2 1)

хоног х So 7311-28

54в 3ахиалгын гугалчин (1-з) сар
5-14

хоног х х So 7536-2 1

549 Глал засварчин (1 4_30)
хоног

(14-21)
хоног х So 75з6-22

550 Гутлын загварчин х х So 7536-27

551
Онгет фото зураг хэвлэх машины
оператор

(1 4-30)
хоног

(14-21)
хоног х So 81з2-12

552 Угаалгын машины оператор /хими
цэвэрлэгээ, угаалгын газрын ажилтан/

(3-6) сар х So 81 57-1 5

553
Гэр ахуйн цахилгаан тоног
техееремжийн засварчин

(1-3) сар х х So 8212-19

554 Зочид буудлын ереений уйлчлэгч
,14х-3 сар

(14-21)
хоног х So 9112-20

ХЧl.ЭРYYЛ МЭНДИИН САJIБАР

16.1 Эруул мэнд

555 Шуух эмнэлгийн техникч 45х-3
х но 31 1 9-20

556
Эмчилгээ оношлогооны техееремжийн
техникч

45х-з
сар х х но 3211-14

ЁЁ1 Дyрс оношилгооны техникч 45х-3 х но з21 1-15

558
Эмнэлгийн тоног техееремжийн
угсралт, ашиглалтын техникч,
электроникч

45х-3
сар х но з211-16

ядо Эмнэлгийн механик цахилгаан,
оптикийн багажны засварчин

45х-3
сар х но 3211-17

560
Эмнэлгийн тоног техееромжийн
оператор

45х-з
сар х но 3211-18

561 1абораторын техникч х х но 3212-17

562 Шуух, эмгэг судлалын туслlах ажилтан х но з212-18
563 Эм найруулагч х х но з2lз-lз
564 Хиймэл шудний техникч 45х-3 х х но з214-11
565 Хиймэл шуд хийгч 45х-3 х но з214-12

566
Протез, ортопедийн хэрэгсэлийн
техникч

45х-3
сар х но 3214-13

567 Уламrклалт анагаах ухааны бага эмч х но з221-15

568 Уламrклалт анагаах ухааны сувилагч х но з221-16
я^о Эх барин х но з222-12
570 Нуур амны эрyyл ахуйч х но 3251-12



571 Нуур амны техникч х но 3251 _1 3

572 Овчтний буртгэл, мэдээллийн техникч х но 3252-12

57з Нийгмийн эрyyл мэндийн арга зуйч 45х-3 сар х но з25з-1 1

574 Сувилагч х но з256-1 4

575
Яаралтай тусламжийн тоног
гохооремжийн техникч

45х_3
Glp х х но 3258-1 3

576 Нyдний шилний техникч (1-6) сар
(14-21)
хоног х х но 3259_1 3

577
Эмнэлгийн тоног техееремж,эмийн
5угээгдэхyyн борлуулагч

45х-з
сар х х но 3259-1 6

578 Туслах сувилагч х но 5з21-12

579 Ээтгэл зуйн туслагч
(14-21)

х но 5з21-14

580 Эмчилгээний бариа засалч 45х х но 5321 -1 5

581 Шyдний эмчийн туслах х но 5з29-1 5


