
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ  

НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ 

 

 

/2021 оны III улирлын байдлаар/ 

№ 
 

Шифр Нормативын баримт бичгийн нэр Шийдвэрийн дугаар 

  
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ЗААВАР 

 

1.  
 Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм 

ЗГ-ын 2020 оны 97-р 
тогтоолын 1-р хавсралт 

2.  
 Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм 

ЗГ-ын 2020 оны 97-р 
тогтоолын 2-р хавсралт 

3.  
 Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм 

ЗГ-ын 2020 оны 97-р 
тогтоолын 3-р хавсралт 

4.  ЭХД-1-13-03-2010 Нэгдсэн сүлжээний дүрэм ЭХС-ын 2010-127  

5.  ЭХД-1-13-04-2013 Төвлөрсөн дулаан хангамжийн дүрэм ЭХС-ын 2014-05 

6.  
ЭХД-2-21-01-2003 

Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, байгууламжийн техник ашиглалтын 
дүрэм  

ДБС-ын 2003-125 

7.  БД43-101-03 Монгол улсын цахилгаан тоног төхөөрөмж, байгууламжийн дүрэм ДБС-ын 2003-252 

8.  ЭХД-1-13-01-2006 Цахилгаан байгууламжийн дүрэм /1.9, 2.4, 2.5 нэмэлт/ ТЭХС-ын 2006-104 

9.  
ЭХД-1-13-02-2006 

Хэрэглэгчийн цахилгаан, тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын 
дүрэм 

ТЭХС-ын 2006-104-1-р 
хавсралт 

10.  
ЭХД-2-20-01-2013 Цахилгаан техникийн байгууламжийн угсралтын дүрэм 

ЭХС-ын 2014-05-2-р 
хавсралт 

11.  
ЭХД-1-12-04-2013 

Цахилгаан техникийн байгууламжийн угсралтын ажлын аюулгүй 
ажиллагааны дүрэм 

ЭХС-ын 2014 оны 05-р 
тушаал 4-р хавсралт 

12.  ЭХД-2-22-01-2007 Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм ТЭХС-ын 2007-82 

13.  
ЭХД-1-12-01-2007 

Цахилгаан станц, дулааны шугам сүлжээний дулаан-механикийн 
тоноглолын ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм 

ТЭХС-ын 2007-47-1-р 
хавсралт 

14.  
ЭХД 1-12-06-2014 

Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй 
ажиллагааны дүрэм   

ЭХС-ын 2014-101 

15.  
ЭХД-1-11-02-2014 

Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын 
үндсэн дүрэм 

ЭХС-ын 2014-102 



16.  ЭХД-1-12-02-2007 Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм  ТЭХС-ын 2007-93  

17.  
ЭХД-1-12-03-2010 

Уурын ба усан халаалтын зуухыг төхөөрөмжлөх аюулгүй ашиглах 
дүрэм 

ЭБЭХС-ын 2010-127-1-р 
хавсралт 

18.  
ЭХД -1-12-05-2013 

Уур, халуун усны шугам хоолойг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах 
дүрэм 

ЭХС-ын 2014-05-3-р 
хавсралт 

19.  
ЭХН-8-81-01-2006 

Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж байгууламжийн засварын ажлын 
тарифт цалингийн жишиг, төсөв зохиох аргачлал 

ТЭХС-ын 2006-32 

20.     

21.  
ЭХНД-1-11-01-09 

Гагнуурчин болон гагнуурын инженер техникийн ажилтан нарыг 
мэргэшүүлж эрх олгох дүрэм  

ЭБЭХС-ын 2010-21  

22.  
БД43-101-03*12 Цахилгаан байгууламжийн дүрэм /нэмэлт/ 

ЗТБХБС, ЭБЭХС-ын 
хамтарсан 2012 оны 76/063 

тушаал 

23.  БНбД 41-05-18 Дулааны сүлжээ БХБС-ын 2018 оны тушаал 

24.  БНбД 3.05.06-90 Цахилгаан техникийн ажил БХБК-ны 1990-4 

25.  БНбД 03.05.07-90 Автоматжуулалтын систем БЯ-ны 1990-56 

26.  БНбД 11-02-02 Зураг төсөлд экспертиз хийх дүрэм ДБХС-ын 1997-263  

27.  БНбД 11-02-02 Зураг төсөлд экспертиз хийх дүрэм ДБХС-ын 1997-263  

28.  БНбД11-03-01 Барилгын инженер-геологийн ажил гүйцэтгэх дүрэм  ДБХС-ын 2002-28 

29.  БНбД 11-01-98 Зураг төсөл боловсруулах, зөвшөөрөлцөх, батлах дүрэм ДБХС-ын 1998-282  

30.  
БНбД 11-203-06 

Барилгын зураг төсөл, хайгуулын зураглал, инженерийн тооцооны 
болон төсвийн программ хэрэглэх журам 

ДБХС-ын 2000-142 

31.  
БНбД 11-02-02 

МУ-ын нутаг дэвсгэрт баригдах барилга байгууламжийн зураг 
төслийг гадаадын байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам 

ДБХС-ын 2002-313 

32.  БНбД 11-06-03 Зургийн ерөнхий инженер/ерөнхий архитектур/-ын дүрэм ДБС-ын 2003-149  

33.  БНбД 81-88-04 Төсвийн томсгосон норм, үнэлгээ боловсруулах дүрэм ДБС-ын 2004-176  

34.  
БНбД 12-03-04 

Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны 
дүрэм 1-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага 

ДБС-ын 2004-163 

35.  БНбД 11-105-06 Инженерийн шугам сүлжээний зураглалын ажил БХБС-ын 2006-116 

36.  
БНбД 12-04-06 

Барилгын үйлдвэрлэлийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны 
дүрэм 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага 

БХБС-ын 2006-27 

37.  БНбД 30-02-08 Ган бүтээц /зураг төсөл боловсруулах норм ба дүрэм/ БХБС-ын 2007-222 

38.  БНбД 55-03-07 Үйлдвэрийн газрын барилгажилтын ерөнхий төлөвлөгөө БХБС-ын 2007-222 



39.  
БД 43-102-07 

Орон сууц олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг 
төлөвлөх ба угсрах 

БХБС-ын 2007-58 

40.  
БД 43-103-08 

Барилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл зохиох 
заавар 

ЗТБХБС-ын 2008-44  

41.  БНбД 12-01-09 Техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм ЗТБХБС-ын 2010-107  

42.  
БД 81-16-12 Зураг төсөл зохиох жишиг үнэ 

ЗТБХБС-ын 2012 оны 182-р 
тушаал 

43.  БНбД 81-95-12 Барилгын төсөв зохиох дүрэм ЗТБХБС-ын 2012-181  

44.  БД 81-16-12 Зураг төслийн ажлын жишиг үнэ ЗТБХБС-ын 2012-182 

45.  БНбД 81-95-12 Барилгын төсөв зохиох дүрэм ЗТБХБС-ын 2012-181  

46.  
 

Газар дээр ил угсарсан шугам хоолойг хэсэгчлэн засварлах  

ажлын технологийн карт 

ЭХС-ын 2019 оны 168-р 
тушаалын I хавсралт 

47.  
 

Дулаан дамжуулах далд шугам хоолойн үл хөдлөх тулгуурыг угсрах 
ажлын технологийн карт 

ЭХС-ын 2019 оны 168-р 
тушаалын II хавсралт 

48.  
 

Дулаан дамжуулах шугам хоолойн дулаалгыг хэсэгчлэн солих 

ажлын технологийн карт /пенополиуретан/ 

ЭХС-ын 2019 оны 168-р 
тушаалын III хавсралт 

49.  
 

Дулаан дамжуулах шугам хоолойд зэврэлтийн хамгаалалт хийх 
ажлын технологийн карт 

ЭХС-ын 2019 оны 168-р 
тушаалын IY хавсралт 

50.  
 

35 кВ-ын LW8-35AG маягийн SF6 хийн таслуурын угсралтын ажлын 
технологийн карт 

ЭХС-ын 2019 оны 173-р 
тушаалын I хавсралт 

51.  
 

220 кВ-ын LW30-252 маягийн фазын удирдлагатай, SF6 хийн 
таслуурын угсралтын ажлын технологийн карт 

ЭХС-ын 2019 оны 173-р 
тушаалын II хавсралт 

52.  
 

OPzV маягийн аккумуляторын батарейг суурилуулах угсралтын 

ажлын технологийн карт /пенополиуретан/ 

ЭХС-ын 2019 оны 173-р 
тушаалын III хавсралт 

53.  
 

Иж бүрэн хуваарилах байгууламжийн угсармал иж бүрдэл хоргыг 
суурилуулж угсрах ажлын технологийн карт 

ЭХС-ын 2019 оны 173-р 
тушаалын IY хавсралт 

54.  
 

0,4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон 
тулгуурыг босгох ажлын технологийн карт 

ЭХС-ын 2017 оны 114-В 
дугаар тушаал I хавсралт 

55.  
 

6-15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон 
тулгуурыг угсарч босгох ажлын технологийн карт 

ЭХС-ын 2017 оны 114-В 
дугаар тушаал II хавсралт 

56.  
 

110 кВ-ын LW36-126w маягийн хийн таслуурын угсралтын ажлын 
технологийн карт 

ЭХС-ын 2017 оны 114-В 
дугаар тушаал III хавсралт 

57.  
 

35 кВ-ын ZW7-40.5 маягийн вакуум таслуурын угсралтын ажлын 
технологийн карт 

ЭХС-ын 2017 оны 114-В 
дугаар тушаал IY хавсралт 

58.  
 

Ф300-400 мм диаметртэй төмөр бетон бортогон шонгийн залгааг 
гагнах угсралтын ажлын технологийн карт 

ЭХС-ын 2017 оны 114-В 
дугаар тушаал Y хавсралт 



59.  
 

PM130P/PM130E/PM130EH серийн олон функцит хэмжүүрийн 
төхөөргийн угсралтын ажлын технологийн карт 

ЭХС-ын 2017 оны 114-В 
дугаар тушаал YI хавсралт 

60.  
 

Микропроцессорон релений блокын угсралтын ажлын технологийн 
карт 

ЭХС-ын 2017 оны 114-В 
дугаар тушаал YII хавсралт 

61.  
 

Сильфон компенсаторыг үл нэвтрэх суваг буюу худагт угсрах ажлын 
технологийн карт 

ЭХС-ын 2017 оны 114-В 
дугаар тушаал YIII хавсралт 

62.  
 

Дулаан дамжуулах далд шугам хоолойд хэсэгчилсэн оруулга 
оруулах ажлын технологийн карт 

ЭХС-ын 2017 оны 114-В 
дугаар тушаал IX хавсралт 

63.  
 

35 кВ-ын TER_Rec35_Smart1_Tie7 маягийн вакуум таслуур бүхий 
реклоузерын угсралт, суурилуулалтын ажлын технологийн карт 

ЭХС-ын 2021 оны А-105 
дугаар тушаал I хавсралт 

64.  
 

“6-15 кВ-ын REC15 маягийн вакуум таслуур бүхий реклоузерын 
угсралт, суурилуулалтын ажлын технологийн карт 

ЭХС-ын 2021 оны А-105 
дугаар тушаал II хавсралт 

65.  
 

Үйлдвэрийн машин механизм, тоног төхөөрөмжид гэрчилгээ олгох 
журам 

УМХГ-ын 2003-4333 

66.  
 

Барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх үйл 
ажиллагааг зохицуулах журам  

БХБС-ын 2015-126 

67.  
  

Эрчим хүчний үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад дагаж 
мөрдөх галын аюулгүй дүрэм 

ДБХС-ын 1998-79 

68.   Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм ДБХС-ын 1998-88 

69.  
 

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэлийн тээвэрлэлтийн үед 
мөрдөх аюулгүй ажиллагааны журам  

ЦЕГ, МЕХГ-ын хамтарсан 
тушаал 

 

  
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ НОРМАТИВ 
 

1 БНбД 81-23-21 
/нэмэлт/ 

“Үйлдвэрийн барилгын цахилгаан угсралтын төсвийн суурь норм 
ЭХС-ын 2021 оны А102 

дугаар тушаал I хавсралт 

2 БНбД 83-23б-21 
/нэмэлт/ 

35 кВ хүртэл хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугам, ил хуваарилах 
байгууламжийн ажил, хийцийн хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм 

ЭХС-ын 2021 оны А102 
дугаар тушаал II хавсралт 

3 БНбД 81-23-17 
/нэмэлт/ 

Гадна дулаан хангамжийн төсвийн суурь норм /сильфон компенсатор/ 
ЭХС-ын 2017 оны 114-А 

дугаар тушаал I хавсралт 

4 
БНбД 81-30-17 

/нэмэлт/ 

Цахилгаан дамжуулах шугамын ажлын төсвийн суурь норм 
/0,4-220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцын ил 

хуваарилах байгууламж/ 

ЭХС-ын 2017 оны 114-А 
дугаар тушаал II хавсралт 

5 БНбД 81-38-17 
/нэмэлт/ 

Үйлдвэрийн барилгын цахилгаан угсралтын төсвийн суурь норм 

 /Цахилгаан төхөөрөмж угсрах/ 
ЭХС-ын 2017 оны 114-А 
дугаар тушаал III хавсралт 

http://nli.gov.mn/wp-content/uploads/2017/11/144-А.pdf


6 БНбД 81-39-17 
/нэмэлт/ 

Барилгын автомат төхөөрөмжийн ажлын төсвийн суурь норм 
/Хянах, хэмжих хэрэгсэл ба автомат төхөөрөмж/ 

ЭХС-ын 2017 оны 114-А 
дугаар тушаал IY хавсралт 

7 БНбД 81-61-17 
/нэмэлт/ 

Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм /Цэвэр ус, дулааны шугам 
хоолой/ 

ЭХС-ын 2017 оны 114-А 
дугаар тушаал Y хавсралт 

8 

БНбД 83-23б-17 
/нэмэлт/ 

35 кВ хүртэл хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугам, ил хуваарилах 
байгууламжийн ажил, хийцийн хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм 

/0,4-15 кВ-ын ЦДАШ-ын төмөр бетон тулгуурыг угсарч, босгох ажил/ 

ЭХС-ын 2017 оны 114-Б 
дугаар тушаал I хавсралт 

9 

БНбД 83-23в-17 
/нэмэлт/ 

35 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугам, ил 
хуваарилах байгууламжийн бүтээцийн хөдөлмөр зарцуулалтын 
жишиг норм /Ф300-400 мм диаметртэй төмөр бетон бортогон шонгийн 

залгааг гагнах/ 

ЭХС-ын 2017 оны 114-Б 
дугаар тушаал II хавсралт 

10 

БНбД 83-23д-17 
/НЭМЭЛТ/ 

35 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлтэй ил хуваарилах байгууламжийн 
ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм /35 кВ-ын ZW7-40.5 
маягийн вакуум таслуур, 110 кВ-ын LW36-126W маягийн SF6 хийн (элегаз) 
таслуурыг суурилуулж, угсрах/ 

ЭХС-ын 2017 оны 114-Б 
дугаар тушаал III хавсралт 

12 
БНбД 83-23ж-17 

/нэмэлт/ 

Хуваарилах, тохируулах аппаратур, цахилгаан машины ажлын 
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм /микропроцессорон релений блок, 
олон функцит хэмжүүрийн төхөөргийг панельд нүхэлж, суурилуулан, угсрах/ 

ЭХС-ын 2017 оны 114-Б 
дугаар тушаал IY хавсралт 

13 

БНбД 83-10-17 
/нэмэлт/ 

Гадна холболт, ус түгээгүүр, бохир усны татуургын ажлын хөдөлмөр 

зарцуулалтын жишиг норм /үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн сильфон 

конпенсаторыг хот суурин газрын дулаан хангамжийн гадна сүлжээнд 

суурилуулж тавих/ 

ЭХС-ын 2017 оны 114-Б 
дугаар тушаал Y хавсралт 

14 
ЭХН-8-81-02-2007 

Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж байгууламжийг засварлах 
хөдөлмөрийн нэгтгэсэн норм 1-р дэвтэр 

ТЭХС-ын 2007 оны 47-р 
тушаал 2-р хавсралт 

15 
ЭХН-8-81-04-2011 

Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж байгууламжийг засварлах 
хөдөлмөрийн нэгтгэсэн норм 2-р дэвтэр 

ЭБЭХС-ын 2011 оны 153-р 
тушаал 2-р хавсралт 

16 
ЭХН-8-81-05-2017 

Эрчим хүчний барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийг засварлах 
хөдөлмөрийн нэгтгэсэн норм 3-р дэвтэр 

ЭХС-ын 2017 оны 114-Г 
дүгээр тушаал 



17 
ЭХН-8-83-2019 

Эрчим хүчний тоноглол, тоног төхөөрөмжийн материал түүхийн 
эдийн орцын норм 

ЭХС-ын 2019 оны 169-р 
тушаал 

18 
ЭХН-8-81-03-2011 

Дулааны эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн туршилт, тохируулга 
зүгшрүүлэлтийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын норм 

ЭБЭХС-ын 2011 оны 153-р 
тушаал 1-р хавсралт 

19 
БНбД 83-28а-00 

Уурын ба ус халаалтын зуухнууд, тэдгээрийн туслах тоног 
төхөөрөмжийг засварлах хөдөлмөрийн томсгосон норм 

ДБХС-ын 2000 оны 43-р 
дугаар тушаал 

21 

БНбД 81-38-19 
нэмэлт 

Үйлдвэрийн барилгын цахилгаан угсралтын төсвийн суурь норм 

 /35 кВ, 220 кВ-ын хийн таслуур, аккумляторын батарейн тавиур 
суурилуулах/  

ЭХС-ын 2019 оны 170-р 
тушаалын I хавсралт 

22 
БНбД 83-23Д-19   
нэмэлт 

35 кВ ба түүнээс дээш хүчдэлтэй ил хуваарилах байгууламжийн 
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм /35 кВ, 220 кВ-ын хийн таслуурыг 
суурилуулж угсрах/ 

ЭХС-ын 2019 оны 170-р 
тушаалын II хавсралт 

23 БНБД 83-23Е-19 
нэмэлт 

Аккумляторын батарейн хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм 

/4 OPzV 200 - 6 OPzV 600 маягийн аккумляторын батарей угсрах/ 
ЭХС-ын 2019 оны 170-р 
тушаалын III хавсралт 

  
БАРИЛГА, САНТЕХНИК, БАРИЛГЫН ЦАХИЛГААН, ХОЛБООНЫ УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН СУУРЬ НОРМ 

 
24 БНбД 81-16-06 Дотор цэвэр усны ажил 

БХБС-ын 2006 оны 142-р 
тоот тушаал 

25 БНбД 81-17-06 Дотор бохир усны ажил 

26 БНбД 81-18-06 Дотор халаалтын ажил 

27 БНбД 81-19-06 Салхижуулалтын, агаар сэлгэлтийн ажил 

28 БНбД 81-21-06 Гадна цэвэр усны ажил 

29 БНбД 81-22-06 Гадна бохир усны ажил 

30 БНбД 81-23-06 Гадна дулаан хангамжийн ажил 

31 БНбД 81-24-06 Дулаан тусгаарлалтын ажил 

32 БНбД 81-34-06 Үйлдвэрийн зуух яндангийн ажил  

33 БНбД 81-35-06 Барилга байгууламжийн шинэчлэлтийн ажил 

34 БНбД 81-37-06 Зүлэгжүүлэлт, ой хамгаалах зурвасын ажил 

http://nli.gov.mn/wp-content/uploads/2017/11/144-А.pdf
http://nli.gov.mn/wp-content/uploads/2017/11/144-А.pdf


35 
БНбД 83-9а-06 

Халаалт, ус түгээгүүр, бохир усны татуургын ажлын хөдөлмөр 
зарцуулалтын жишиг норм 

36 
БНбД 83-9в-06 

Сантехникийн эд анги бэлчир бэлтгэх ажлын хөдөлмөр 
зарцуулалтын жишиг норм 

37 
БНбД 83-10-06 

Гадна холболт, ус түгээгүүр, бохир усны татуургын ажлын хөдөлмөр 
зарцуулалтын жишиг норм 

38 БНбД 83-11-06 Тусгаарлалтын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын норм 

39 БНбД 81-20-04 Орон сууц, олон нийтийн барилгын гэрэлтүүлэг 

ДБС-ын 2004 оны 176-р 
тушаал 

40 БНбД 81-30-04 Цахилгаан дамжуулах шугамын ажил 

41 БНбД 81-38-04 Үйлдвэрийн барилгын цахилгаан угсралтын ажил 

42 БНбД 81-39-04 Автомат төхөөрөмжийн ажил 

43 БНбД 81-40-04 Барилгын холбоожуулалтын ажил 

44 
БНбД 83-3б-00 

Үйлдвэрийн зуух яндангийн өргийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын 
жишиг норм 

БХБС-ын 2000 оны 4 дүгээр 
тушаал 

45 
БНбД 83-15-00 

Шон суурийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм БХБС-ын 2000 оны 44 дүгээр 
тушаал 

46 БНбД 83-22а-06 Гагнуурын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм 

БХБС-ын 2006 оны 142 
дугаар тушаал 
 

47 
БНбД 83-22б-06 

Яндан хоолойн гагнуурын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг 
норм 

48 
БНбД 83-22б-06 

35 кВт хүртэл хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугам, ил 
хуваарилах байгууламжийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг 
норм  

49 
БНбД 83-23е-06 

35 кВт хүртэл хүчдэлтэй далд хуваарилах байгууламж самбар, 
шугамын угсралтын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм  

50 
БНбД 83-23а-03 

Цахилгаан гэрэлтүүлэг ба шугамын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын 
жишиг норм 

ДБС-ын 2003 оны 193-р 
тушаал 

51 
БНбД 83-23в-03 

35 кВт ба түүнээс дээш хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугам ил 
хуваарилах байгууламжийн ажлын хөпөлмөр зарцуулалтын жишиг 
норм  

БХБС-ын 2003 оны 174 
дүгээр тушаал 
 

52 
БНбД 83-23г-03 

35 кв хүртэл хүчдэлтэй кабель шугамын ажлын хөдөлммөр 
зарцуулалтын жишиг норм 

53 
БНбД 83-23д-03 

35 кв ба түүнээс дээш хүчдэлтэй ил хуваарилах байгууламжийн 
ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм  

54 
БНбД 83-23ж-03 

Хуваарилах тохируулах аппаратур, цахилгаан машины ажлын 
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм 



55 
БНбД 83-23з-03 

Цахилгаан хэрэгсэл хэсгийг бэлтгэх ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын 
жишиг норм 

56 
БНбД 83-27-00 

Гэрэлтүүлэг чимэглэлийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг 
норм 

ДБХС-ын 2000 оны 43-р 
дугаар тушаал 

57 
БНбД 83-28а-00 

Уурын ба ус халаалтын зуухнууд, тэдгээрийн туслах тоног 
төхөөрөмжийг засварлах хөдөлмөрийн томсгосон норм  

ДБХС-ын 2000 оны 43-р 
дугаар тушаал  

  
БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН СУУРЬ НОРМ 
 

58 БНбД 81-60-05 Тогоо, ус халаагч, дулааны зангилааны ажил 

БХБС-ын 2005 оны 80 дугаар 
тушаал 

59 БНбД 81-61-05 Цэвэр ус, дулааны шугам хоолойн ажил 

60 БНбД 81-62-05 Халаах хэрэгслэлийн ажил 

61 БНбД 81-63-05 Салхивчийн ажил 

62 БНбД 81-64-05 Бохир усны шугам хоолойн ажил 

63 БНбД 81-70-05 Цахилгааны ажил 

64 
БНбД 83-30-12 

Холбооны өндөр хурдны шилэн кабелийн залгааны ажлын 
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм 

ЗТБХБС-ын 2012 оны 110-р 
тушаал  

65 
№9-4 БНбДҮ-2-97 

Технологийн дамжуулах хоолойн хэсэг, зангилаа бэлтгэх ажлын 
хөдөлмөр зарцуулалтын жишиг норм 

БХБС-ын 2006 оны 142 
дугаар тушаал 

66 
№9-5 БНбД Ү-2-74 

Технологийн дамжуулах хоолой арматур угсрах ажлын хөдөлмөр 
зарцуулалтын жишиг норм 

БАК, ХЦХУХ, МҮЭТЗ-ийн 
23/11/45-р тушаал 

67 
№24б БНбД Ү-2-74 

Дизель хөдөлгүүрийн засварын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын 
норм 

68 
№24г БНбД Ү-2-74 

Машин механизмийн цахилгаан тоноглолын засварын ажлын 
хөдөлмөрийн зарцуулалтын норм 

69 
БНбД 81-02-08 

Барилга сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын 
нэмэлт 

БХБС-ын 2008 оны 54 дүгээр 
тушаал 

 

 


