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Өмнөх үг 

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ) нь Олон улсын стандартчиллын 

байгууллагын жинхэнэ гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд улсын 

стандартчиллын бодлогыг төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран 

хэрэгжүүлдэг юм. 

 

Улсын стандартын төсөл боловсруулах ажлыг холбогдох салбарын техникийн 

хороогоор дамжуулан гүйцэтгэдэг бөгөөд техникийн хороодоор хэлэлцэж дэмжиж, 

зөвшилцөлд хүрсэн стандартын төслийг Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 

тушаалаар баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно. 

 

Энэхүү стандартыг Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын тушаалаар 

байгуулагдсан ажлын хэсэг боловсруулж, Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй 

ажиллагааны стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэж зөвшилцсөн 

болно. 

 

 

 

 

 

 

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ) 

Энхтайваны өргөн чөлөө- 46А, ш/х- 48 

Улаанбаатар хот –13343 

Утас: 263860, 266754 

Факс: +976-11-261631 

E-mail: standardinform@masm.gov.mn 

www.masm.gov.mn 

www.estandard.gov.mn 

 

© СХЗГ, 2018 

“Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн 

тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн 

хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-д 

байна.  

mailto:standardinform@masm.gov.mn
http://www.masm.gov.mn/
http://www.estandard.gov.mn/
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МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 
 

Ангилалын код:13.200 

Онцгой байдлын байгууллагын эрэн хайх, аврах нэгжид 
тавих шаардлага MNS 6740:2018 

Emergency Response and Rescue Unit Requirements 

 
Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 
С/06 дугаар тушаалаар батлав. 
 
Энэхүү стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэсэн өдрөөс эхлэн мөрдөнө. 
 
1. Зорилго 
 
Онцгой байдлын байгууллагын эрэн хайх, аврах нэгжид тавих шаардлагыг 
тогтооход оршино. 
 
2. Хамрах хүрээ 

 
Бүсийн төв, төв, орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагад хамаарагдана. 
 
3. Норматив ишлэл 
 
Энэхүү стандартад дараах иш татсан баримт бичгүүдийг хэрэглэнэ. Он заасан 
ишлэлийн хувьд зөвхөн иш татсан хэвлэлийг хэрэглэнэ. Он заагаагүй ишлэлийн 
хувьд тухайн стандартын хамгийн сүүлийн хэвлэл (нэмэлтийн хамт)-ийг хэрэглэнэ. 
Үүнд: 
 
MNS 6345:2012, Аврагчдын хувцас, хэрэглэлд тавих ерөнхий шаардлага;  
MNS 5620:2006, Амьсгалын замын аюулаас хамгаалах хэрэгсэл (хошуувч, 
шүүлтүүртэй баг, тусгаарласан агаартай бүтэн баг); 
MNS 6347:2012, Биологи, цацраг, химийн аврах ажиллагааны хувцас, хэрэглэлд 
тавих шаардлага;  
MNS 6348:2012, Гал сөнөөгчийн хувцас. Ерөнхий техникийн шаардлагууд;  
MNS 6010:2016, Гамшгийн холбогдолтой нэр томьёо, тодорхойлолт; 
MNS 6412:2013, Гал унтраах анги, хэсэг, аврах нэгжид тавих шаардлага; 
MNS 0639:2016, Гал түймэр унтраах, аврах тоног төхөөрөмж, багаж болон 
тээврийн хэрэгслийн нэр томьёо ба тодорхойлолт;  
MNS 6349:2012, Гал сөнөөгчийн хамгаалах хэрэглэлд тавих ерөнхий шаардлага 
/Толгой, гар, хөл хамгаалах хэрэглэл, бүс/; 
MNS 6350:2012, Инженер сапёрын хувцас, хэрэглэлд тавих ерөнхий шаардлага; 
MNS 6343:2012, Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчдын 
хувцасны ерөнхий ангилал, нэр төрөл, хэмжээ; 
MNS 6344:2012, Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчдын 
хувцсанд тавих ерөнхий шаардлага; 
MNS 6455:2014, Хот суурин газарт хийх эрэн хайх, аврах ажиллагаа;  
MNS NFPA 1670:2010, Эрэл хайгуул, аврах ажлын үйл ажиллагаа ба сургалт; 
MNS 6346:2012, Уснаас аврах ажиллагааны хувцас, хэрэглэлд тавих шаардлага;  
MNS 6352:2012, Уулын аврах ажиллагааны хувцас, хэрэглэлд тавих шаардлага; 
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МNS 6655:2017, Цэргийн анги, байгууллагын эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагаа; 
MNS 6351:2012, Шүхэрчний хувцас, хэрэглэлд тавих ерөнхий шаардлага;  
MNS 6711:2018 Онцгой байдлын байгууллагын уурхайн аврах ажиллагааны 
хувцас, хэрэглэлийн техникийн шаардлага. 
 
4. Нэр томьёо, тодорхойлолт 
 
Энэ стандартад дараах нэр томьёо, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ.  
 
4.1.   
эрэн хайх, аврах нэгж 
Онцгой байдлын байгууллагын эрэн хайх, аврах ажиллагааны тусгай зориулалтын 
техник, тоног төхөөрөмж, хамгаалах хувцас, багаж хэрэгсэлтэй анги, салбар, бүлэг 
 
4.2.  
үйлчлэх хүрээ 
Эрэн хайх, аврах нэгжийн байрлаж буй орон нутгийн онцлог, хүн амын нягтрал, 
дэд бүтцээс хамааруулан эрэн хайх, аврах ажиллагаа явуулах боломжит зай 
хэмжээ тогтоосныг 
 
4.3.  
үйлчлэх боломж  
Эрэн хайх, аврах нэгжийн үүрэг гүйцэтгэх чадамж 
 
4.4.  
хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл 
Эрэн хайх, аврах ажиллагаанд зориулагдсан, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 
ахуйн шаардлагад нийцсэн аврагчдын тусгай зориулалтын хамгаалах хувцас, 
багаж хэрэгслийг /цаашид “хнб” гэх/ 
 
4.5. 
албаны байр 
Шуурхай удирдлага, зарлан мэдээллийн төв, сургалтын танхим болон алба 
хаагчдын ажил үүрэг гүйцэтгэх зориулалтын өрөө 
 
4.6. 
тусгай зориулалтын өрөө 
Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж шалгах, бортого цэнэглэх, хадгалах, засвар 
үйлчилгээ хийх, сэлбэг материал, зай хураагуур, багаж хэрэгслийн агуулах, даралт 
тэнцвэржүүлэх, робот болон нисэх төхөөрөмжийн өрөө 
 
4.7. 
ахуйн зориулалтын өрөө 
Аврагчдын амрах байр болон хоолны, соёл амралтын, сэтгэл зүйн үйлчилгээ 
үзүүлэх, чийрэгжүүлэлтийн танхим, хувцас угаах, хатаах, халуун ус, ариун цэврийн 
өрөө 
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4.8. 
тавиулан 
Тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгслийг хадгалах, засварлах, утаа зайлуулах 
систем, засварын суваг бүхий байгууламж 
 
4.9. 
гадна талбай 
Шалган нэвтрүүлэх байр, ханан хадны цамхаг, саадтай зурвас, усан сан, албаны 
эрэлч нохойн байр, нурангийн дадлага сургалтын, биеийн тамирын болон 
жагсаалын талбай 
 
5. Товчилсон нэр томьёо 
5.1. ҮАБ /Үндэсний аврах бригад/ 
5.2. АЭХАН /Агаараас эрэн хайх, аврах нэгж/ 
5.3. АИБ /Аврагчийн иж бүрдэл/ 
5.4. ХНБ /Хүн нэг бүрийн хэрэгсэл/ 
5.5. ЭХАА /Эрэн хайх, аврах анги/ 
5.6. ЭХАС /Эрэн хайх, аврах салбар/ 
5.7. ЭХАБ /Эрэн хайх, аврах бүлэг/ 
 
6. Эрэн хайх, аврах нэгжийн бүрэлдэхүүн, нэгж техник 
 
6.1. Бүсийн төв, төв, орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагын эрэн хайх, аврах 
нэгжийн  /цаашид эрэн хайх, аврах нэгж гэх/ бүрэлдэхүүн, нэгж техник:  
6.1.1. эрэн хайх, аврах бүлгийн бүрэлдэхүүн дараах алба хаагчдаас бүрдэнэ. Үүнд: 

- аврах бүлгийн дарга; 
- аврагч-усчин; 
- аврагч-шумбагч; 
- аврагч-химичин; 
- аврагч-тэсэлгээчин; 
- аврагч-эмнэлгийн зааварлагч; 
- аврагч-жолооч, холбоочин; 
- аврагч-холбоочин.  

6.1.2. эрэн хайх, аврах салбарын бүрэлдэхүүн дараах алба хаагчдаас бүрдэнэ. 
Үүнд: 

- салбарын захирагч; 
- радио холбооны техникч; 
- эрэн хайх, аврах 4 бүлэг. 
Салбар нь дэмжлэгийн тасагтай байна. Тасаг дараах алба хаагчдаас бүрдэнэ. 

Үүнд: 
- тасгийн захирагч, зааварлагч; 
- аврагч-эрэлч нохой хөтлөгч; 
- робот, нисэх төхөөрөмжийн техникч. 

6.1.3. эрэн хайх, аврах ангийн бүрэлдэхүүн дараах алба хаагчдаас бүрдэнэ. Үүнд: 
- ангийн захирагч; 
- эрэн хайх, аврах ажиллагааны зааварлагч; 
- радио холбооны техникч; 
- эрэн хайх, аврах 4 бүлэг. 
Анги нь дэмжлэг, эмнэлэг, техникийн тасагтай байна. Тасгууд дараах алба 

хаагчдаас бүрдэнэ. Үүнд: 
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А. Дэмжлэгийн тасагт: 
- тасгийн захирагч, зааварлагч; 
- аврагч-эрэлч нохой хөтлөгч; 
- робот, нисэх төхөөрөмжийн техникч  
Б. Эмнэлгийн тасагт: 
- тасгийн захирагч, их эмч; 
- сувилагч; 
- аврагч-жолооч, холбоочин. 
В. Техникийн тасагт: 
- тасгийн захирагч, автын механик; 
- нярав, аврах багажны мастер; 
- хүнд механизмын жолооч-засварчин; 
- жолооч-кранчин; 
- жолооч-засварчин. 

6.2. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хүн амын тоо, байгаль цаг агаарын онцлог, 
гамшгийн давтамж, дэд бүтэц, онц чухал обьектын тоог хамааруулан эрэн хайх, 
аврах нэгж, тусгай зориулалтын техник, тоног төхөөрөмжийн тоог “А” хавсралтын 
дагуу тогтооно.  
6.3. Эрэн хайх, аврах нэгжийн орон тоо, нэгж техникийн тоог “Б” хавсралтад 
зааснаас доошгүй хэмжээгээр тогтооно. 

6.4. Эрэн хайх, аврах нэгжийн тусгай зориулалтын нэгж техникийг “В” хавсралтын 
дагуу тогтооно. 

6.5. Энэ стандартын 6.1-д зааснаас бусад шаардлагатай зааварлагч, мэргэжилтэн 
болон эрэн хайх, аврах бүлгийн /агаараас, уснаас, уулнаас, ил, далд уурхайн, 
ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, тусгай цэвэрлэгээний, тэсэрч дэлбэрэх, эмнэлгийн, 
эрэлч нохойн гэх мэт/ тоог засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, байгаль газар 
зүйн онцлог, аюулт үзэгдэл, ослын давтамж, хүн амын нягтрал, хамрах хүрээг 
харгалзан нэмэгдүүлэх эсхүл багасгаж болно. 

6.6. Бүсийн төв, төв, орон нутгийн онцгой байдлын байгууллагын эрэн хайх, аврах 
нэгж нь бүсийн төв, төв, орон нутгийн хэмжээнд, Үндэсний аврах бригад /ҮАБ/, 
Агаараас эрэн хайх, аврах нэгж /АЭХАН/ нь улсын хэмжээнд болон гадаад улсад 
үүрэг гүйцэтгэнэ. 

 

7. Эрэн хайх, аврах нэгжийн байр, эзэмшил газрын талбай, үйлчлэх хүрээ 

 
7.1. Эрэн хайх, аврах нэгж нь стандартын шаардлага, аюулгүй байдлыг хангасан 

барилга байгууламжид байрлана. 
7.2. Нэгжийн барилга байгууламж нь албаны болон тусгай, ахуйн зориулалтын 

өрөө, тавиулан, гадна талбайн цогцолбороос бүрдэнэ.  
7.3. Нэгжийн барилга байгууламж нь 7.1-д заасан шаардлагыг хангах боломжтой 

“Г” хавсралтад заагдсан 2.0-3.0 га эзэмшил газартай байна. 
7.4. Эрэн хайх, аврах нэгжийн үйлчлэх хүрээ: 

- 50.000–аас дээш хүн амтай хот, суурин газарт эрэн хайх, аврах нэгжийн 
үйлчлэх хүрээг 5 км-ийн радиус дотор; 

- 10000 хүн ам тутамд эсхүл алслагдсан орон нутаг, суурин газарт 6000-аас 
дээш хүн ам тутамд нэг эрэн хайх, аврах нэгж байхаар хот, суурин газрын 
ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгана. 

- аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн эрэн хайх, аврах нэгж (ЭХАА) нь  
шаардлагатай тохиолдолд үйлчлэх хүрээнээс гадагш 150 км хүртэлх 
алслагдсан зайд ажиллана. 
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7.5. Үндэсний аврах бригад, Агаараас эрэн хайх, аврах нэгж нь эзэмшил газрын 
талбайдаа стандартын шаардлага, аюулгүй байдлыг хангасан нисдэг 
тэрэгний хөөрөлт, буулт, явгалалтад зориулж тусгайлан тоноглогдсон 
талбай /вертодром/-тай байна. 

 
8. Эрэн хайх, аврах тусгай зориулалтын техник, тоног төхөөрөмж, багаж  
хэрэгсэлд тавих шаардлага, үйлчилгээ 
 
8.1. Эрэн хайх, аврах нэгжийн ерөнхий, тусгай, туслах зориулалтын техник дараах 
шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 
8.1.1.  эрэн хайх, аврах ажиллагааны тусгай зориулалтын техник нь нэг улсын, нэг  
үйлдвэрт үйлдвэрлэгдсэн байна. 
8.1.2. эрэн хайх, аврах нэгжийн тусгай зориулалтын автомашин, механизм,  
техникийг “Хүнд”, “Дунд”, “Хөнгөн” гэж зэрэглэнэ. 
8.2. Эрэн хайх, аврах нэгжийн тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж, багаж  
хэрэгсэл дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 
8.2.1. эрэн хайх, аврах тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нь     
эрэн хайх, аврах ажиллагаа явуулахад зориулагдсан байна.  
8.2.2. тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг хадгалах байр нь 
зориулалтын тавиур, агааржуулалтын систем, гэрэлтүүлгээр тоноглогдсон, галын 
аюулгүй байдлыг хангасан байна. 
8.2.3. тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлд ашиглалтын зааврын 
дагуу техникийн үйлчилгээ хийнэ.  
8.2.4. тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл бүрт ашиглалтын бүртгэл хөтөлж, засвар, 
техникийн үйлчилгээгээр хийгдсэн ажлууд, гамшгийн голомтод ашигласан талаар 
тэмдэглэл хөтлөнө. 
8.2.5. тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг хадгалалтад 
шилжүүлэх, хадгалалтаас ашиглалтад шилжүүлэх ажлыг улирлын үйлчилгээний 
төлөвлөгөөнд тусган гүйцэтгэнэ. 
8.2.6. өндөр даралтын, нарийн хэмжилтийн хэмжих хэрэгсэлтэй багаж, тоног 
төхөөрөмжийг эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулна. 
8.2.7. ашиглалтын зааврын дагуу тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг тогтоосон 
хугацаанд нь баталгаажуулна. Ашиглалтын зааварт тусгайлан заагаагүй 
тохиолдолд жилд 2 удаа баталгаажуулна. 
8.2.8. ашиглалтын бүртгэлд баталгаажуулалтаас гарсан үр дүнг тэмдэглэнэ. 
8.2.9. баталгаажуулалтад тэнцээгүй тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг эрэн хайх, 
аврах ажиллагаанд ашиглахыг хориглоно. 
8.2.10. шинээр ашиглах тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн ашиглалтын зааврыг 
баримтлан сургалт явуулж, эрэн хайх, аврах ажиллагаанд ашиглана.  
8.2.11. өдөр тутмын техникийн үйлчилгээгээр эрэн хайх, аврах багаж хэрэгслийн 
цэвэрлэгээ, тохируулгын ажлыг гүйцэтгэнэ. 
 
9. Эрэн хайх, аврах нэгжийн иж бүрдлийн жагсаалт: 
 
9.1. Аврагчийн иж бүрдлийг “Д” хавсралтад заасны дагуу бүрдүүлнэ. 
9.2. Төрөл бүрийн эрэн хайх, аврах ажиллагааны тусгай зориулалтын тоног 
төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн иж бүрдлийг “Е” хавсралтын дагуу бүрдүүлнэ. 
9.3. Энэ стандартын 9.2-т зааснаас бусад шаардлагатай тусгай зориулалтын тоног 
төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг нэмэгдүүлэх эсхүл багасгаж болно. 
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9.4. Эрэн хайх, аврах ажиллагааны ерөнхий, тусгай, туслах зориулалтын 
техникийн тоноглолын жагсаалтыг “Ё” хавсралтын дагуу бүрдүүлнэ. 
 
10. Аврагчдын тусгай зориулалтын хувцас, хэрэгслийн нөхөн хангалт,    

эдэлгээний хугацаа: 
 

10.1. Аврагчдын тусгай зориулалтын хувцас, хэрэгслийн нөхөн хангалт, эдэлгээний 
хугацааг “Ж” хавсралтад заасны дагуу тогтооно. 

 
 
 
 

ТӨГСӨВ. 
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А хавсралт 
                                                  (норматив) 

А. Аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг дэх эрэн хайх, аврах нэгжийн тусгай 
зориулалтын техникийн тооны жишиг: 

 

Аймаг, нийслэл, 
сум, дүүргийн хүн ам 

Эрэн хайх, аврах нэгжийн 
тусгай зориулалтын 

техник /тоогоор/ 

Эрэн хайх, аврах 
нэгж /тоогоор/ 

6000-8000 хүртэл 4 1 

8001-10000 хүртэл 4-10 1 

10001-15000 хүртэл 10-17 1 

15001-20000 хүртэл 17-34 1-2 

20001-50000 хүртэл 17-34 1-2 

50001-100000 хүртэл 34-51 2-3 

100001-500000 хүртэл 34-51 2-3 

500001-800000 хүртэл 51-68 3-4 

800001-1000000 хүртэл 51-68 3-4 

1000001-1250000 хүртэл 68-85 4-5 

1250001-2000000 хүртэл 85-102 5-6 

 
 

 
Б хавсралт 
(норматив) 

Б. Эрэн хайх, аврах нэгжийн орон тоо, нэгж техникийн тоо: 
 

№  Эрэн хайх, аврах нэгж Хүний 
тоо  

Техникийн тоо 

1 Эрэн хайх, аврах анги 47-оос 
доошгүй 

17-оос доошгүй нэгж техник 
 

2 Эрэн хайх, аврах салбар 37-оос 
доошгүй 

10-аас доошгүй нэгж техник  
 

3 Эрэн хайх, аврах бүлэг 8-аас 
доошгүй 

4-өөс доошгүй нэгж техник 
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В хавсралт 
(норматив) 

В1. Эрэн хайх, аврах бүлэг дараах нэгж техниктэй байна. 
 

№ Ангилал Зэрэглэл Нэгж техник Тоо 

1 Ерөнхий 
Хөнгөн буюу 
бага оврын 

Эрэн хайх, аврах 
ажиллагааны  

1 

2 Тусгай 
Хөнгөн буюу 
бага оврын 

Мотоцикл /аврах, эмнэлэг, 
холбоо/ 

3 

Нийт: 4 

 
В2. Эрэн хайх, аврах салбар дараах нэгж техниктэй байна. 
 

№ Ангилал Зэрэглэл Нэгж техник Тоо 

1 Тусгай 
Хөнгөн буюу 
бага оврын 

Удирдлага /холбоо, зохион 
байгуулалт/-ын 

1 

2 Ерөнхий 
Хөнгөн буюу 
бага оврын 

Эрэн хайх, аврах 
ажиллагааны  

2 

3 Тусгай 
Хөнгөн буюу 
бага оврын 

Мотоцикл /аврах, эмнэлэг, 
холбоо/ 

3 

4 Тусгай Дунд оврын Ой, хээрийн түймэр унтраах  1 

5 Тусгай Дунд оврын 

Уснаас эрэн хайх, аврах 
ажиллагааны бортого 
цэнэглэгчтэй /усчны 
мотоцикл, аврах завь, аврах 
катер ачих болон чиргүүлтэй/              

1 

6 Тусгай 
Хөнгөн буюу 
бага оврын 

Робот, нисэх төхөөрөмжийн 
/эрэлч нохойн чиргүүлтэй/ 

1 

7 Туслах Дунд оврын 
Туулц сайтай ачааны 
автомашин /чиргүүлтэй/ 

1 

Нийт: 10 

 
 
В3. Эрэн хайх, аврах анги дараах нэгж техниктэй байна. 
 

№ Ангилал Зэрэглэл Нэгж техник Тоо 

1 Тусгай 
Хөнгөн буюу 
бага оврын 

Удирдлага /холбоо, зохион 
байгуулалт/-ын 

1 

2 Ерөнхий 
Хөнгөн буюу 
бага оврын 

Эрэн хайх, аврах 
ажиллагааны  

2 

3 Тусгай 
Хөнгөн буюу 
бага оврын 

Мотоцикл /аврах, эмнэлэг, 
холбоо/ 

3 

4 Тусгай Дунд оврын Ой, хээрийн түймэр унтраах  1 

5 Тусгай Дунд оврын 

Уснаас эрэн хайх, аврах 
ажиллагааны бортого 
цэнэглэгчтэй /усчны 
мотоцикл, аврах завь, аврах 
катер, зөөврийн барокамер 
ачих болон чиргүүлтэй/              

1 
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6 Тусгай 
Хөнгөн буюу 
бага оврын 

Робот, нисэх төхөөрөмжийн 
/эрэлч нохойн чиргүүлтэй/ 

1 

7 Тусгай Дунд оврын 

Эмнэлгийн /”Хээрийн 
эмнэлэг”-ийн болон 
“Хяналтын цэг” бүхий 
зөөврийн байр/ 

1 

8 Тусгай 
Хөнгөн буюу 
бага оврын 

Квадратцикл /аврах багаж 
засварлах, гагнах болон 
бортого цэнэглэх/ 

1 

9 Туслах 
Хөнгөн буюу 
бага оврын 

Шуурхай албаны автомашин 
/цэргийн гал тогоо бүхий 
чиргүүлтэй/ 

1 

10 Туслах 
 

Хөнгөн буюу 
бага оврын 

Чиргүүл /гэрэлтүүлэг ба 
цахилгаан үүсгүүр, уртасгагч, 
олон залгууртай/ 

1 

11 Туслах Дунд оврын 
Туулц сайтай ачааны 
автомашин /чиргүүлтэй/ 

1 

12 Туслах 
Хөнгөн буюу 
бага оврын 

Ачих, түрэх, ухах /дугуйт/ 1 

13 Туслах 
Хөнгөн буюу 
бага оврын 

Автокран тэвштэй /3тн/ 1 

14 Туслах 
Хөнгөн буюу 
бага оврын 

Экскаватор /дугуйт/ 1 

Нийт: 17 

 
 
 

                                                  Г хавсралт 
                                                  (норматив) 

Г. Эрэн хайх, аврах нэгжийн эзэмшил газар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эрэн хайх, аврах нэгж Аврах анги  Аврах салбар Аврах бүлэг  

Эрэн хайх, аврах нэгжийн эзэмшил 
газрын талбай /га/ 

3.0 2.5 2.0 
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 Д хавсралт 
                                                             (норматив) 
Д. Аврагчийн иж бүрдэл: 
 

№    Хамгаалах хувцас, багаж хэрэгсэл Тоо, ширхэг 

1. Хамгаалах хувцас: 

1 Аврагчийн дуулга /гэрэлтүүлэг, нүдний хамгаалалтын 
шилтэй/ 

1 иж 

2 
Аврагчийн ажиллагааны хувцас /улбар шар өнгийн хүйтний 
болон дулааны улирлын/ 

Тус бүр 1 хос 

3 Аврагчийн гутал /хүйтний болон дулааны улирлын/ Тус бүр 1 хос 

4 
Аврагчийн бүс /5 метр хамгаалалтын олс, 3 ширхэг 

хамгаалалтын карабинтай/ 
1 иж 

5 
Аврагчийн хамгаалалтын бээлий /тохой хүрсэн, цахилгаан 
гүйдэл, хурц иртэй зүйлээс хамгаалсан/ 

1 хос 

6 
Аврагчийн авиралтын бээлий /өндөрт ажиллах, авирах, 
буух зориулалттай/ 

1 хос 

7 

Аврагчийн хантааз /тусгай хэрэгсэлтэй/ Үүнд: 
- аюулгүй байдлын хөдөлгөөн заагч /ЧИП/ 
- ажлын бээлий-2 хос 
- байршил тогтоогч /GPS/ 
- гар радио станц-1 ш  
- гар чийдэн /дохионы/-1 ш 
- гурвалжин алчуур-1 ш 
- дохио дамжуулах шүгэл-1 ш 
- ноосон малгай /нүдтэй/-1 ш 
- хутга /гэртэй/-1 ш 
- олон ажиллагаатай хутга-1 ш 
- луужин-1 ш 
- толь-1 ш 
- тоосонцороос хамгаалах амны хаалт- 5 ш 
- тэмдэглэлийн дэвтэр, харандаа-1 ш 
- эмийн сан 

1 иж 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын үүргэвч буюу цүнхтэй байна. 

2. Багаж хэрэгсэл: 

1 Аврагчийн худрага /цээжний болон бүсэлхийний/ 1 иж 

2 
Аврагчийн аяны үүргэвч /усны гутал, цув, аяны хөнжил, 
гудас, хоолны тогоо, дашмаг, бусад хэрэгсэл/ 

1 иж 

3 Аврагчийн жижиг хүрз, сүх /гэртэй/ Тус бүр 1 ш 

4 Аврагчийн аврах багажны үүргэвч 1 ш 

5 Дуу чимээнээс хамгаалах чихэвч 1 ш 

6 Жумар /баруун, зүүн/ Тус бүр 1 ш 

7 Өвдгөвч, тохойвч 1 хос 

8 Өөрөө буулгагч /8-н тоо хэлбэртэй/ 1 ш 

9 Карабин 5 ш 

10 Цээжний тогтоогч /буулгах болон авирах зориулалтын/ 1 ш 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын үүргэвч буюу цүнхтэй байна. 
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 Е хавсралт 
                                                              (норматив) 
Е. Төрөл бүрийн эрэн хайх, аврах ажиллагааны тусгай зориулалтын тоног 
төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн иж бүрдэл: 
 

№ Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл Тоо, 
ширхэг 

1. Агаараас эрэн хайх, аврах ажиллагааны иж бүрдэл: 

1 Ачааны шүхэр 4 ш 

2 Ачааны уут 4 ш 

3 Автомат задлагч хнб 

4 Аврах олс /15 м, 30 м, 50 м, 100 м/ Тус бүр 2 ш 

5 Бага оврын нисэх төхөөрөмж: 
А/ алсын удирдлагат /нисэх загвар/ 
Б/ далавчит /хөдөлгүүрт дельтаплан/ шүхэрт 
В/ хөдөлгүүрт шүхэр 

Тус бүр  
4 ш 

6 Буулгах төхөөрөмж 4 ш 

7 Газардалтын зай хэмжигч 1 иж 

8 Өндөр хэмжигч 4 ш 

9 Нүүрэвч маск 2 ш 

10 Салхины хурд хэмжигч 4 ш 

11 Салхины чиг заагч 4 ш 

12 Сургалтын шүхэр  5 ш 

13 Туслах шүхэр 16 ш 

14 Турших тууз 4 ш 

15 Тандем 4 ш 

16 Талбайн тэмдэглэгээ хаяг 4 ш 

17 Үндсэн шүхэр 16 ш 

18 Үүргэвчийн шүршигч буюу үүргийн гал унтраагуур 16 ш 

19 Хөдөлгүүрт шүхэр 2 ш 

20 Хөдөлгүүрт шүхрийн ослын нөөц шүхэр 2 ш 

21 Хөдөлгүүрт шүхрийн  тусгай өндөр хэмжигч 2 ш 

22 Хөдөлгүүрт шүхрийн сэнс /1 цилиндртэй хөдөлгүүрийн 
6 боолтны нүхтэй 118 см урттай/ 

2 ш 

23 Хөдөлгүүрт шүхрийн сэнс /2 цилиндртэй хөдөлгүүрийн 
4 боолтны нүхтэй 128 см урттай/ 

2 ш 

24 Хөдөлгүүрт шүхрийн далавч 2 ш 

25 Хөдөлгүүрт шүхрийн өвлийн бээлий 2 хос 

26 Холбооны иж бүрэн хэрэгсэлтэй дуулга малгай 2 ш 

27 Холын зайн хэмжигч 2 ш 

28 Чанга яригч 2ш 

29 Шүхэр, шүхрийн дагалдах хэрэгсэл хнб 

30 Шүхэрчний /хүйтний болон дулааны улирлын/ хүрэм, өмд, 
комбинезон хувцас, хэрэглэл 

хнб 

31 Шүхэрчний хамгаалалтын дуулга /хагас болон бүтэн/ хнб 

32 Шүхэрчний хутга хнб 

33 Шүхэрчний нүдний шил хнб 

34 Шүхэрчний бээлий /дулаалгатай, дулаалгагүй/ Тус бүр 2 
хос/ хнб 
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35 Шүхэрчний гутал /хүйтний болон дулааны улирлын/ Тус бүр 1 
хос / хнб 

36 Шүхэрчний оймс Тус бүр 2 
хос / хнб 

37 Шүхэрчний тоноглол /нэмэлт зориулалтын бүс, дэгээ/ хнб 

38 Шүхэр задлах төхөөрөмж 16 ш 

39 Шүхэр задлах хэрэгсэл 16 ш 

40 Шүхэрчнийг өргөх сагс 1 иж 

41 Шөнийн харааны хэрэгсэл хнб 

42 Эвхэлтийн дэвсгэр 4 ш 

43 Бага оврын гал унтраагуур болон гал унтраах бусад 
хэрэгсэл 

4 ш 

44 Дуран /2 нүдний/ 4 ш 

45 Дохиоллын хэрэгсэл: дохионы гар буу, дохионы гар чийдэн Тус бүр 2 ш 

46 Дохиоллын болон олон улсын кодын товхимол 1 ш 

47 Гэрэл зургийн хэрэгсэл, видео камер, телекамер /могойн 
нүд/ 

2 ш 

48 Өргөгч хийн дэр /5-20 тн/ 1 иж 

49 Том, жижиг сүх /гэртэй/ Тус бүр 4 ш 

50 Том, жижиг хүрз /гэртэй/ Тус бүр 4 ш 

51 Төмрийн хөрөө /хүнд ажилбарын/ 1 иж 

52 Төмөр тасдагч 1 иж 

53 Татагч тууз /8 м, 4 м/ Тус бүр 2 ш 

54 Цахилгаан модны хөрөө /ир хамгаалсан гэртэй/ 2 иж 

55 Цахилгаан үүсгүүр /2.5 кВт/ 1 иж 

56 Цахилгааны уртасгагч утас /100 м/ 2 ш 

57 Цахилгааны олон залгуур /2-3 үүртэй/ 2 ш 

58 Хадаас авагч тахир лоом /1 м/ 1 ш 

59 Эмнэлгийн анхны тусламж болон гэмтлийн үеийн 
тусламжийн багц 

2 иж 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын хайрцаг, савтай байна. 

2. Ахуйн ослын аврах ажиллагааны иж бүрдэл: 

1 Амьсгалын шүүгч баг хнб 

2 Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж 6 ш 

3 Арьс хамгаалах хувцас хнб 

4 Аврах олс /15 м, 30 м, 50 м, 100 м/ Тус бүр 2 ш 

5 Аврах хоолой  1 иж 

6 “Аюултай бүс” хязгаарлах тууз /100 м/ 3 ш 

7 Анхны тусламжийн багц 1 иж 

8 Бортого цэнэглэх төхөөрөмж /зөөврийн/ 1 иж 

9 Бэхэлгээ /карабин/ цоожлогчтой /11 мм/ 2 ш 

10 Барилгын тэмдэглэгээний багц 1 иж 

11 Гэмтлийн үеийн тусламжийн багц 1 иж 

12 Гидравлик өргүүр /5 тн-оос багагүй/ 2 иж 

13 Ган саваа 25 мм х 1.3 м 6 ш 

14 Гар ажиллагаатай татах төхөөрөмж /таль 3-5 тн/ 1 иж 

15 Дамар /50-100 мм/ 3 ш 

16 Дамнуурга өргөх, зөөх зориулалттай олс /15 м/ 2 ш 
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17 Зогсоох төхөөрөмж 2 ш 

18 Ивүүр, тээглүүр 1 иж 

19 Лоом /1.5 м/ 2 ш 

20 Мужааны багаж /тусгай цүнхтэй/ 2 иж 

21 Модны хөрөө  /650 мм/ 2 ш 

22 Нударган /олс хавчигч/ төхөөрөмж 6 ш 

23 Олсны булан хамгаалагч хэрэгсэл 2 иж 

24 Сантехникийн хэрэгсэл /тусгай цүнхтэй/ 2 иж 

25 Сантехникийн тууз /боодол/ 2 ш 

26 Том, жижиг сүх /гэртэй/ Тус бүр 2ш 

27 Том, жижиг хүрз /гэртэй/ Тус бүр 2 ш 

28 Төмөр тасдагч /750 мм/ 1 ш 

29 Төмрийн хөрөө /хүнд ажилбарын/ 2 ш 

30 Татагч тууз /8 м, 4 м/ Тус бүр 2 ш 

31 Тэгш өнцөгт шугам  2 ш 

32 Цахилгаан хөрөө 1 ш 

33 Цүүц /25 мм х 197 мм/ 2 ш 

34 Хадаас авагчтай тахир лоом /1 м/ 2 ш 

35 Хадаас  1 иж 

36 3.5-5 кг жинтэй лантуу 2 ш 

37 1.4-1.8 кг жинтэй лантуу 2 ш 

38 Өөрөө буулгагч /ехо еashook 15 м/ 2 иж 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын хайрцаг, савтай байна. 

3. Техникийн холбогдолтой ослын аврах ажиллагааны иж бүрдэл: 

1 Аврах багаж /шингэн, хийн, цахилгаан, механик 
ажиллагаатай тасдагч, тэлэгч, хавчигч, зүсэгч, өргөгч гэх 
мэт/  

Тус бүр 1 иж 

2 “Аюултай бүс” хязгаарлах тууз /100 м/ 2 ш 

3 Аврах олс /15 м, 30 м, 50 м, 100 м/ Тус бүр 2 ш 

4 Гал унтраагуур 2 ш 

5 Гар ажиллагаатай татах төхөөрөмж /таль 3-5 тн/ 1 иж 

6 Домкрат /5-20 тн/ 1 иж 

7 Мужааны багаж /тусгай цүнхтэй/ 1 иж 

8 Машины шил хагалагч 2 ш 

9 Машины ивүүр, тулгуур бэхэлгээ 4 ш 

10 Өргөгч хийн дэр /5-20 тн/ 1 иж 

11 Нэрвэгдэгчийн дамнуурга 1 иж 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын хайрцаг, савтай байна. 

4. Ой, хээрийн түймэр унтраах ажиллагааны иж бүрдэл: 

1 Бортого цэнэглэх төхөөрөмж /зөөврийн/ 1 иж 

2 Гал сөнөөгчийн нөмрөг хнб 

3 Дохионы буу /гэртэй/ 1 ш 

4 Жоотуу /гэртэй/ 2 ш 

5 Зөөврийн гэрэлтүүлэг /220 Вт, 50 метрийн тусгалтай/ 2 иж 

6 Лоом /1 м/ 2 ш 

7 1.4-1.8 кг жинтэй лантуу 2 ш 

8 Модны хөрөө /хөдөлгүүрт 0.3 кВт, ир хамгаалсан гэртэй/ 2 ш 

9 Модны хөрөө /гар ажиллагаатай, ир хамгаалсан гэртэй/ 2 ш 
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10 Мотопомп /45 м3/цаг/  2 ш 

11 Мужааны багаж /тусгай цүнхтэй/ 1 иж 

12 Мужааны сүх /гэртэй/ 1 ш 

13 Майхан /ой, хээрийн түймэрт зориулагдсан /10х5/ 2 иж 

14 Резинэн цохиур 6 ш 

15 Том, жижиг сүх /гэртэй/ Тус бүр 2 ш 

16 Том, жижиг хүрз /гэртэй Тус бүр 6 ш 

17 Троссон шүүр 6 ш 

18 Тармуур 6 ш 

19 Үүргэвчийн шүршигч буюу үүргийн гал унтраагуур 6 ш 

20 Үлээгч аппарат  2 ш 

21 Цуравдагч /5 литр/ 2 ш 

22 Цэвэр усны сав /резинэн 1 тн/ 2 ш 

23 Цахилгаан үүсгүүр /2.5 кВт/ 1 ш 

24 Цахилгааны уртасгагч утас /50 м/ 2 ш 

25 Цахилгааны олон залгуур /2-3 үүртэй/ 2 ш 

26 2 бариултай том хөрөө /ир хамгаалсан гэртэй/ 2 ш 

27 Ой, хээрийн түймэрт ажиллах аврагч-гал сөнөөгчийн иж 
бүрдэл 

хнб 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын хайрцаг, савтай байна. 

5. Өндөр уулнаас эрэн хайх, аврах ажиллагааны иж бүрдэл: 

1 Аврах олс /туслах D6- 8 мм/ 100 м 

2 Аврах олс /динамик D9-10 мм/ 100 м 

3 Аврах олс /статик D10-14 мм/ 100 м 

4 Аврах олс /кевлар/ 100 м 

5 Аврах олсны дамар 30 кN-оос дээш 5 ш 

6 Аврах ган татлага /төмөр D6-18 мм/ 200 м 

7 Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж 4 иж 

8 Баавгайн савар 2 ш 

9 Байршил тогтоогч /GPS/ 2 ш 

10 Бортого цэнэглэх төхөөрөмж /зөөврийн/ 1 иж 

11 Буулгагч /гри гри/ 2 ш 

12 Бэхэлгээ  холбогчтой /карабин/ 10 ш 

13 Бэхэлгээ түгжээтэй /карабин/ 30 ш 

14 Гар ажиллагаатай татах төхөөрөмж /таль 3-5 тн/ 1 иж 

15 Дамнуурга /торхон өргөх, чирэх/ 2 ш 

16 Олсны булан хамгаалагч хэрэгсэл 2 иж 

17 Олсны дамар /2 замтай/ 2 ш 

18 Олсын дамар /1 замтай/ 2 ш 

19 Ролик         4 ш 

20 Түр тогтоогч /торможин/ 2 ш 

21 Уулчдын аяны майхан /3-6 хүний/ 2 иж 

22 Уулчны чарга 2 ш 

23 Уулчны цана 6 хос 

24 Уулчны худрага 6 иж 

25 Хадны дэгээ 30 ш 

26 Хадны гацаагч түгжээ 1 иж 

27 Нэрвэгдэгчийн шуудаг /том хүний 3, хүүхдийн 2/ 5 ш 
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28 Цасны дөрөө 6 хос 

29 Мөсний дөрөө 6 хос 

30 Мөсний алх 4 хос 

31 Өөрөө буулгагч /ехо еashook 15 м/ 6иж 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын хайрцаг, савтай байна. 

6. Тэсэрч, дэлбэрэх бодис аюулгүй болгох ажиллагааны  
                      иж бүрдэл: 

1 Агаар дахь тэсэрч, дэлбэрэх аюултай бодис тодорхойлогч 1 иж 

2 “Аюултай бүс” хязгаарлах тууз /100 м/ 3 ш 

3 Гар хамгаалах хэрэгсэл 1 хос 

4 Металл илрүүлэгч 1 иж 

5 Радио долгион саатуулах төхөөрөмж 1 иж 

6 Толгой, нүд хамгаалах хэрэгсэл 1 иж 

7 Тэсэрч, дэлбэрэх бодис аюулгүй болгох төхөөрөмж 1 иж 

8 Тусгай зориулалтын хувцас /ус үл нэвтрэх, хайлдаггүй, галд 
тэсвэртэй/ 

1 хос 

9 Тусгай зориулалтын гутал /доод мөчийг бүхэлд нь 
хамгаалах/ 

1 хос 

10 Тусгай зориулалтын хувцасны дотуур өмсөх зориулалтын 
өмд, цамц 

2 хос 

11 Тусгай зориулалтын гутлын дотуур өмсөх зориулалтын 
оймс 

2 хос 

12 Тэсэрч дэлбэрэх, сум, галт хэрэгслийг аюулгүй болгох 
багаж хэрэгсэл 

1 иж 

13 Хөнгөн ангиллын тэсэлгээчний хувцас 1 иж 

14 Хүнд ангиллын тэсэлгээчний хувцас 1 иж 

15 Хамгаалах хантааз 1 иж 

16 Чихний хамгаалалт хнб 

17 Шөнийн харааны хэрэгсэл хнб 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын хайрцаг, савтай байна. 

7. Уурхайн /ил болон далд/ гүнээс эрэн хайх, аврах ажиллагааны 
иж бүрдэл: 

1 Аврах багаж /шингэн, хийн, цахилгаан, механик 
ажиллагаатай тасдагч, тэлэгч, хавчигч, зүсэгч, өргөгч гэх 
мэт/ 

Тус бүр 1 иж 

2 “Аюултай бүс” хязгаарлах тууз /100 м/ 3 ш 

3 Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж /Р-30/ 10 иж 

4 Бортого цэнэглэгч төхөөрөмж /зөөврийн/ 1 иж 

5 Гэрэлтүүлгийн утас /100 метр/ 1 иж 

6 Гурван хөлт тулгуур бэхэлгээний иж бүрдэл /трипот/ 1 иж 

7 Гар ажиллагаатай татах төхөөрөмж /таль 3-5 тн/ 1 ш 

8 Дуу, чимээ чагнах аппарат 1 иж 

9 Дулаан мэдрэгч аппарат 1 иж 

10 Давчуу орон зайд аврах хэрэгсэл /бахь, халив, сүх, алх, 
өрөм, хадаас, гар хөрөө, гэх мэт/  

1 иж 

11 Дамнуурга /нурангийн зориулалтын чирдэг/ 1 ш 

12 Дамнуурга /хийлдэг матрас/ 1 ш 

13 Дамнуурга /торхон өргөх, чирэх/ 1 ш 

14 Дамнуурга /эмнэлгийн/ 1 ш 
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15 Нурангид ажиллах гар багажууд 1 иж 

16 Лантуу /5-8 кг жинтэй/ 2 ш 

17 Лоом /1.5 м/ 2 ш 

18 Модны моторт дискэн хөрөө 1 ш 

19 Мотопомп /45 м3/цаг/ 1 иж 

20 Мужааны багаж /тусгай цүнхтэй/ 1 иж 

21 Тусгаарлагч, шүүгч баг шалгах төхөөрөмж 1 иж 

22 Төмрийн хайч 2 ш 

23 Тулгуур, бэхэлгээний иж бүрдэл 1 иж 

24 Тэлэх, тасдах ажиллагаатай гар багаж 1 иж 

25 Татлага /ган/ 50 м 2 ш 

26 Татлага /олс/ 50 м 1 ш 

27 Ган татлага холбогч 2 ш 

28 Тогтворжуулалтын хэрэгсэл 1 иж 

29 Холын зай хэмжигч 2 ш 

30 Хатаагч төхөөрөмж 1 иж 

31 Том, жижиг хүрз /гэртэй/ хнб 

32 Хийн болон цахилгаан гагнуурын аппарат 1 иж 

33 Зубиль /20 см-ээс 50 см-тэй/ 1 иж 

34 Зайгаар ажилладаг чанга яригч 1 ш 

35 Зөөврийн гэрэлтүүлэг /220 Вт, 50 метрийн тусгалтай/ 1 иж 

36 Өрөмдөгч төхөөрөмж 1 ш 

37 Домкрат /5, 10 тн-оос 50 тн/ 1 иж 

38 Үүргэвчийн шүршигч буюу үүргийн гал унтраагуур 2 ш 

39 Цахилгааны багаж /тусгай цүнхтэй/ 1 иж 

40 Цахилгаан үүсгүүр /2.5 кВт/ 1 ш 

41 Цахилгааны уртасгагч утас /100 м/ 1 ш 

42 Цахилгааны олон залгуур /2-3 үүртэй/ 2 ш 

43 Цохилттой хөдөлгүүрт алх 2 ш 

44 Шүршдэг будаг /улаан, шар, ногоон, хар/ Тус бүр 1 ш 

45 Шөнийн харааны хэрэгсэл хнб 

46 Эрэн хайх телекамер /могойн нүд/ 1 иж 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын хайрцаг, савтай байна. 

8. Үйлдвэрлэлийн ослын аврах ажиллагааны иж бүрдэл: 

1 Аврах багаж /шингэн, хийн, цахилгаан, механик 
ажиллагаатай /тасдагч, тэлэгч, хавчигч, зүсэгч, өргөгч гэх 
мэт/ тус бүр 1 иж 

Тус бүр 1 иж 

2 “Аюултай бүс” хязгаарлах тууз /100 м/  3 ш 

3 Амьсгалын шүүгч баг хнб 

4 Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж 10 иж 

5 Арьс хамгаалах хувцас хнб 

6 Аврах шат /3 сунадаг/ 1 ш 

7 Бетон цоолох өрөм 1 ш 

8 Бетон зүсэгч 1 ш 

9 Бетон бутлагч 1 ш 

10 Бортого цэнэглэгч төхөөрөмж /зөөврийн/ 1 иж 

11 Гэрэлтүүлгийн утас /100 метр/ 1 иж 

12 Гурван хөлт тулгуур бэхэлгээ /трипот/ 1 иж 
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13 Гар ажиллагаатай татах төхөөрөмж /таль 3-5 тн/ 1 иж 

14 Дуу, чимээ чагнах аппарат 1 иж 

15 Дулаан мэдрэгч аппарат 1 иж 

16 Давчуу орон зайнаас аврах хэрэгсэл /бахь, халив, сүх, алх, 
өрөм, хадаасны буу, гар хөрөө гэх мэт/  

1 иж 

17 Дамнуурга /нурангийн чирдэг/ 1 ш 

18 Дамнуурга /хийлдэг матрас/ 1 ш 

19 Дамнуурга /торхон өргөх, чирэх/ 1 ш 

20 Дамнуурга /эмнэлгийн/ 1 ш 

21 Домкрат /5, 10 тн-оос 50 тн/ 1 иж 

22 Лантуу /5-8 кг жинтэй/ 2 ш 

23 Лоом /1.5 м/ 2 ш 

24 Модны моторт дискэн хөрөө 1 иж 

25 Мотопомп /45 м3/цаг/ 1 иж 

26 Мужааны багаж /тусгай цүнхтэй/ 1 иж 

27 Төмөр тасдагч 1 иж 

28 Төмрийн хайч 2 ш 

29 Тулгуур, бэхэлгээний иж бүрдэл 1 иж 

30 Тэлэх, тасдах ажиллагаатай гар багаж 1 иж 

31 Татлага /ган/ 50 м 1 ш 

32 Татлага /олс/ 50 м 1 ш 

33 Тогтоогч хэрэгсэл /бэхэлгээ/ 1 иж 

34 Том, жижиг хүрз /гэртэй/ хнб 

35 Хийн болон цахилгаан гагнуурын аппарат 1 иж 

36 Зубиль /20 см-ээс 50 см-тэй/ 1 иж 

37 Зайгаар ажилладаг чанга яригч 1 ш 

38 Зөөврийн гэрэлтүүлэг /220 Вт, 50 метрийн тусгалтай/ 1 иж 

39 Өрөмдөгч төхөөрөмж 1 иж 

40 Үүргэвчийн шүршигч буюу үүргийн гал унтраагуур 2 ш 

41 Цахилгааны багаж /тусгай цүнхтэй/ 1 иж 

42 Цахилгаан үүсгүүр /2.5 кВт/ 1 ш 

43 Цахилгааны уртасгагч утас /100 м/ 1 ш 

44 Цахилгааны олон залгуур /2-3 үүртэй/ 2 ш 

45 Цохилтот алх 2 ш 

46 Шүршдэг будаг /улаан, шар, ногоон, хар/ Тус бүр 1 ш 

47 Эрэн хайх телекамер /могойн нүд/ 1 иж 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын хайрцаг, савтай байна. 

9. Үер, уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагааны иж бүрдэл: 

1 Аврах завь /6-8 хүний, хөдөлгүүр 25-30 м.х/  1 иж 

2 “Аврах усан онгоц“ /катер/ 1 иж 

3 Аврах хантааз /аврагчийн/  8 ш 

4 Аврах хантааз /нэрвэгдэгсдийн/ 4 ш 

5 Аврах цагираг 1 ш 

6 Алсын удирдлагатай шумбах төхөөрөмж 1 иж 

7 “Авиа мэдрэгч“ /эхолот/ 1 иж 

8 Ачаа өргөх уут 4 ш 

9 Бортогоны үүргэвч 2 иж 

10 Бортого цэнэглэгч төхөөрөмж /зөөврийн/ 1 иж 
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11 Барокамер /зөөврийн бага оврын/ 1 иж 

12 Газар уснаа явагч 1 иж 

13 Гарын нэмэлт сэлүүр 3 хос 

14 Дохионы олс /30-40 метр/ 1 ш 

15 Завины сэлүүр 4 ш 

16 Завины хөөрөг 1 ш 

17 Зангуу 1 ш 

18 Мандлын зуултуур 3 ш 

19 Мөс цоологч өрөм 1 ш 

20 Мужааны багаж /тусгай цүнхтэй/ 1 иж 

21 Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж /хөвөгчтэй/ 1 иж 

22 “Олс харвагч” /хавчаахай/ 1 иж 

23 Скафандр 1 иж 

24 Тэмтрүүл 1 ш 

25 Усчны хуурай хувцас 2 иж 

26 Усчны мандлын хувцас 3 иж 

27 Усчны луужин болон “GPS” 2 ш 

28 Усчны гар чийдэн 2 ш 

29 Усчны цүнх 3 ш 

30 Усчны олс 3 ш 

31 Усчны мотоцикл 1 иж 

32 Усчны дугуй 1 иж 

33 Усны даралт хэмжигч 1 иж 

34 Усны гүн хэмжигч 1 иж 

35 Усны гүний гэрэл зургийн хэрэгсэл 1 иж 

36 Усны гүний эрэл хайгуулын дуран 1 иж 

37 Хүчилтөрөгчийн бортого 4 ш 

38 Хүчилтөрөгч хуваарилагч 3 ш 

39 Хүндрүүлэгч бүс 3 иж 

40 Хөлийн нэмэлт сэлүүр 3 иж 

41 Халаагч /майханы/ 1 иж 

42 Гар ажиллагаатай татах төхөөрөмж /таль 3-5 тн/ 1 иж 

43 Шумбагч төхөөрөмж 1 иж 

44 Шумбалтын иж бүрдэл 2 иж 

45 Шөнийн харааны хэрэгсэл хнб 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын хайрцаг, савтай байна. 

10. Хот суурин газарт /газар хөдлөлт, нуранги/ эрэн хайх, аврах 
ажиллагааны иж бүрдэл: 

1 Аврах багаж /шингэн, хийн, цахилгаан, механик 
ажиллагаатай тасдагч, тэлэгч, хавчигч, зүсэгч, өргөгч гэх 
мэт/  

Тус бүр 1 иж 

2 Авралтын хийлдэг хавтан /5 м-ээс доошгүй диаметртай,      
1.5 м-ээс доошгүй өндөртэй/ 

1 иж 

3 “Аюултай бүс” хязгаарлах тууз /100 м/ 5 ш 

4 Амьсгалын шүүгч баг хнб 

5 Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж 10 иж 

6 Арьс хамгаалах хувцас хнб 

7 Аврагчийн худрага хнб 
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8 Аврах олсны булан хамгаалагч хэрэгсэл 1 иж 

9 Аврах хоолой 1 иж 

10 Аврах шат /3 сунадаг/ 1 иж 

11 Бортого цэнэглэгч төхөөрөмж  /зөөврийн/ 1 иж 

12 Бетон цоолох өрөм 1 ш 

13 Бетон зүсэгч 1 ш 

14 Бетон бутлагч 1 ш 

15 Бетоны гогцоо гаргагч дэгээ 8 ш 

16 Гэрэлтүүлгийн утас /100 метр/ 1 иж 

17 Гурван хөлт тулгуур бэхэлгээ /трипот/ 1 иж 

18 Гар ажиллагаатай татах төхөөрөмж /ган татлага болон 
олсны таль 3-5 тн/ 

1 иж 

19 Домкрат /5, 10-аас 50 тн/ 1 иж 

20 Дуу, чимээ чагнах аппарат 1 иж 

21 Дулаан мэдрэгч аппарат 1 иж 

22 Давчуу орон зайны аврах хэрэгсэл /бахь, халив, сүх, алх, 
өрөм, хадаас, гар хөрөө,  

1 иж 

23 Дамнуурга /нурангийн зориулалтын чирдэг/ 1 ш 

24 Дамнуурга /хийлдэг матрас/ 1 ш 

25 Дамнуурга /торхон/ 1 ш 

26 Дамнуурга /эмнэлгийн/ 1 ш 

27 Нурангид ажиллах гар багаж 1 иж 

28 Лантуу /5-8 кг жинтэй/ 2 ш 

29 Лоом /1-2 м/ Тус бүр 2 ш 

30 Модны дискэн хөрөө 1 иж 

31 Мотопомп /45 м3/цаг/ 1 иж 

32 Мужааны багаж /тусгай цүнхтэй/ 1 иж 

33 Төмрийн хайч 2 ш 

34 Тулгуур, бэхэлгээний иж бүрдэл 1 иж 

35 Тэлэх, тасдах ажиллагаатай гар багаж 1 иж 

36 Татлага /ган/ 50 м 1 ш 

37 Татлага /олс/ 50 м 1 ш 

38 24 мм-ийн 8 м-ийн урт ган татлага 2 ш 

39 24 мм-ийн 4 м-ийн урт ган татлага 2 ш 

40 Ган татлага холбогч 4 ш 

41 Ган татлагын булан хамгаалагч хэрэгсэл 4 иж 

42 Татах тууз /8 м, 4 м/ Тус бүр 2 ш 

43 Тогтоогч хэрэгсэл /бэхэлгээ/ 1 иж 

44 Том, жижиг хүрз /гэртэй/ хнб 

45 Хийн болон цахилгаан гагнуурын аппарат 1 иж 

46 Зубиль /20 см-ээс 50 см/ 1 иж 

47 Чанга яригч 2 ш 

48 Зөөврийн гэрэлтүүлэг /220 Вт, 50 метрийн тусгалтай/ 1 иж 

49 Өрөмдөгч төхөөрөмж 1 иж 

50 Үүргэвчийн шүршигч буюу үүргийн гал унтраагуур 2 ш 

51 Цахилгааны багаж /тусгай цүнхтэй/ 1 иж 

52 Цахилгаан үүсгүүр /2.5 кВт/ 1 иж 

53 Цахилгааны уртасгагч утас 100 м 1 иж 
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54 Цахилгааны олон залгуур /2-3 үүртэй/ 2 ш 

55 Цохилттой хөдөлгүүрт алх 2 ш 

56 Шүршдэг будаг /улаан, шар, ногоон, хар/ Тус бүр 1 ш 

57 Шөнийн харааны хэрэгсэл хнб 

58 Эрэн хайх телекамер /могойн нүд/ 2 иж 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын хайрцаг, савтай байна. 

11. Хүний гоц халдварт өвчин, амилуулах лавшруулсан тусламжийн 
иж бүрдэл: 

1 “Аюултай бүс” хязгаарлах тууз /100 м/ 3 ш 

2 Автомакс 5 ш 

3 Автомат дефибриллятор 1 ш 

4 Амьсгалын аппарат 1 иж 

5 Гутлын углавч 300 хос 

6 Нэг удаагийн халад 200 ш 

7 Нэг удаагийн бээлий 5 хайрцаг 

8 Резинэн зузаан бээлий 5 хос 

9 Том амсартай, эргэдэг тагтай нэг удаагийн сав 3 ш 

10 Усны гутал 2 хос 

11 Хээрийн хүн эмнэлгийн зөөврийн чиргүүл 1 иж 

12 Хээрийн хүн эмнэлгийн дулаан майхан 2 иж 

13 “Хяналтын цэг” зөөврийн байр 1 иж 

14 Халдвар хамгаалалын /олон удаагийн/ хувцас, хэрэгсэл хнб 

15 Халдвар хамгаалалын /нэг удаагийн/ хувцас, хэрэгсэл хнб 

16 Халдвар хамгаалалын иж бүрдэл 1 иж 

17 Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч 1 иж 

18 Оношилгоо, шинжилгээний иж бүрдэл 5 иж 

19 Өртөлтийн дараах цомог /эм, эмнэлгийн хэрэгсэл/ 1 иж 

20 Эмнэлгийн хог хаягдлын уут 100 ш 

21 Энгийн хог хаягдлын уут 20 ш 

22 Эм, хэрэгслийн хайрцаг 1 ш 

23 Эмнэлгийн нэг удаагийн хэрэгсэл 10 иж 

24 Эмчилгээ, сувилгааны багаж хэрэгсэл 1 иж 

25 Эмчийн өрөөнд байх тавилга, тоног төхөөрөмж 1 иж 

26 Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн иж бүрдэл 5 иж 

27 Эвхдэг ширээ, сандал, дамнуурга 2 иж 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын хайрцаг, савтай байна. 

12. Мал, амьтаны гоц халдварт өвчнөөс хамгаалах ажиллагааны  
      иж бүрдэл: 

1 “Аюултай бүс” хязгаарлах тууз /100 м/ 3 ш 

2 Ариутгалын тоног төхөөрөмж /автомакс, пункт/ 1 иж 

3 Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн бодис 25 кг 

4 Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн уусмал 20 л 

5 Амны хаалт 100 ш 

6 Ажлын бээлий  10 хос 

7 Гутлын углавч 300 хос 

8 Дизкамер 2 ш 

9 Жижиг мэс ажилбарын багаж хэрэгсэл 1 иж 

10 Шаардлагатай дээж авах багаж хэрэгсэл 1 иж 
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11 Үзлэг оношлогооны багаж хэрэгсэл 1 иж 

12 Мал эмнэлгийн холбогдолтой дүрэм, журам, заавар, 
стандартын товхимол 

1 иж 

13 Микробын эсрэг үйлчилгээтэй гар угаах спиртэн уусмал  2 сав 

14 Мал эмнэлгийн эмийн сан 1 иж 

15 Мал эмнэлгийн тоног төхөөрөмж  1 иж 

16 Малгай 100 ш 

17 Нүдний шил 10 ш 

18 Нэг удаагийн бээлий 100 ш 

19 Нэг удаагийн хогийн уут 100 ш 

20 Том амсартай, эргэдэг тагтай нэг удаагийн сав 3 ш 

21 Усны гутал 2 хос 

22 Халдвар хамгаалалын /олон удаагийн/ хувцас, хэрэгсэл хнб 

23 Халдвар хамгаалалын /нэг удаагийн/ хувцас, хэрэгсэл хнб 

24 “Хяналтын цэг” зөөврийн байр 1 иж 

25 Хээрийн мал эмнэлгийн дулаан майхан 2 иж 

26 Хээрийн мал эмнэлгийн зөөврийн чиргүүл 1 иж 

27 Эмнэлгийн нэг удаагийн хэрэгсэл 10 иж 

28 Эмчилгээ, сувилгааны багаж хэрэгсэл 1 иж 

29 Эвхдэг ширээ, сандал 1 иж 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын хайрцаг, савтай байна. 

13. Цацраг, хими, биологийн хорт бодис аюулгүй болгох 
ажиллагааны иж бүрдэл: 

1 “Аюултай бүс” хязгаарлах тууз /100 м/ 3 ш 

2 Автомакс 5 ш 

3 А зэрэглэлийн өмсгөл 2 хос 

4 Амьсгалын шүүгч баг хнб 

5 Амьсгалын бие даасан төхөөрөмж 10 иж 

6 Арьс хамгаалах хувцас хнб 

7 Дээж авах багаж, хэрэгсэл, сав баглаа /50 гр-аас 5 л 
хүртэл/ 

тус бүр 5 ш 

8 Туяажилт хэмжих багаж хнб 

9 Сорил авах багаж 2 иж 

10 Цаг уурын багаж  2 иж 

11 Мөнгөн ус хэмжих багаж 1 иж 

12 Резинэн бээлий хнб 

13 Pезинэн гутал /хагас түрийтэй/ хнб 

14 Цацрагийн тун хэмжигч 2 иж 

15 Салхины хурд хэмжигч 2 иж 

16 Тандалтын багаж хэрэгсэл /илрүүлэгч-хэмжигч/ 2 иж 

17 Тусгай цэвэрлэгээний бодис, уусмал /хорт бодисын нэр, 
төрлөөс шалтгаална/ 

Бодис 
уусмалын  

1 иж  

18 Тусгай зориулалтын хувцас:  
Химийн /1а,1b, 1с, 2с, 2, 3а, 3b, 4, 5В, 6, 6РВ/ 

Тус  
бүр 1 иж 

19 Тусгай зориулалтын хувцас:  
Цацраг химийн /А, В1, В2, С, D/ 

Тус 
 бүр 1 иж 

20 Тусгай зориулалтын хувцас:  Тус 
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Биологийн хорт бодистой ажиллах /1аВ, 1bВ, 1сВ, 2В, 3В, 
4В, 5В, 6В/  

 бүр 1 иж 

21 Тусгай зориулалтын хувцас: 
А/ хүрэм өмдний иж бүрдэл 
Б/ комбинезон 
В/ хагас комбинезон 
Г/ халад 
Д/ хормогч 
Е/ ханцуйвч 
Ё/ цув 
Ж/ хошуувч /амны хаалт/ 
З/ нүдний хамгаалалтын шил 
И/ дуулга 
Й/ бээлий 
К/ гутал 

хнб 

22 Утаа үл нэвтрүүлэх амны хаалт 16 ш 

23 Химийн бодистой савны гоожилт битүүмжлэх уут 2 иж 

24 Химийн багаж 2 иж 

25 Химийн бодисоор бохирдсон эд зүйл хийх хаягдлын сав 2 ш 

26 Химийн бодистой торх бэхлэгч 2 иж 

27 Хөрс, ус, агаараас дээж авах хэрэгсэл Тус бүр 1 ш 

28 Химийн хорт болон аюултай бодисын алдагдал зогсоох 
хэрэгсэл 

1 ш 

29 Хувийн дозиметр хнб 

30 Хөргөгч хантааз хнб 

31 Хорт бодис тодорхойлогч 1 иж 

32 Хлорын А тоноглол 2 иж 

33 Хлорын Б тоноглол 2 иж 

34 Цацрагийн багаж 2 иж 

35 Цацрагийн үүсгүүр тээвэрлэх зөөврийн тугалган сав 1 ш 

36 Цацраг идэвхт үүсгүүр хадгалах зөөврийн сав 2 ш 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын хайрцаг, савтай байна. 

14. Цасан болон шороон шуурганы үед эрэн хайх, аврах 
ажиллагааны иж бүрдэл: 

1 Зөөврийн гэрэлтүүлэг /220 Вт, 50 метрийн тусгалтай/ 1 иж 

2 Салхины хурд хэмжигч  1 иж 

3 Ган татлага 50 м 2 ш 

4 Татлага олс 50 м 2 ш 

5 Ган татлага холбогч 2 ш 

6 Гар ажиллагаатай татах төхөөрөмж /таль 3-5 тн/ 1 иж 

7 Том, жижиг хүрз /гэртэй/ Тус бүр 4 ш 

8 Цахилгаан үүсгүүр /2.5 кВт/ 1 ш 

9 Цахилгааны уртасгагч утас /100 м/ 1 ш 

10 Цахилгааны олон залгуур /2-3 үүртэй/ 2 ш 

11 Чанга яригч 1 ш 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын хайрцаг, савтай байна. 

15. Эрэл хайгуулын /робот, нисэх төхөөрөмж, нисгэгчгүй хөөрөгч 
аппарат/ ажиллагааны иж бүрдэл: 

1 Дүрс бичлэг хийх камер 1 иж 
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2 Дохионы утаа болон будаг 6 ш 

3 “Дрон” нисэх төхөөрөмж  2 иж 

4 Дуу, чимээ чагнах аппарат 1 иж 

5 Дулаан мэдрэгч аппарат 1 иж 

6 Өндөр хэмжигч 1 иж 

7 Хайгуулын робот төхөөрөмж 1 иж 

8 Хөдөлгүүрт шүхэр /хос хөдөлгүүрт/ 1 иж 

9 Шүхэрчний тоноглол /нэмэлт зориулалтын бүс, дэгээ/ 1 иж 

10 Шөнийн харааны хэрэгсэл хнб 

11 Нисэх төхөөрөмж, хайгуулын хэрэгсэл 1 иж 

12 Эрэн хайх телекамер “Могойн нүд” 1 иж 

13 Эрэлч-нохой тоног төхөөрөмж, хамгаалах хэрэгсэл 1 иж 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын хайрцаг, савтай байна. 

16. Холбоо, зарлан мэдээллийн хэрэгслийн иж бүрдэл: 

1 Аюулгүй байдлын хөдөлгөөн заагч /ЧИП/ хнб 

2 Богино долгионы станц 1 иж 

3 Байршил тогтоогч /GPS/ 5 ш 

4 Гар станц /чихэвчтэй/ хнб 

5 Дата өгөгдөл дамжуулах станц 1 иж 

6 Дохионы дарцаг /улаан, цагаан/ 1 иж 

7 Дохионы гар чийдэн /гэртэй/ 1 ш 

8 Дүрс, дуу шууд  дамжуулах станц 1 иж 

9 Сансарын холбооны хөдөлгөөнт утас 5 иж 

10 Хэт богино долгионы станц 1 иж 

11 Холын зай хэмжигч 2 ш 

12 Зөөврийн компьютер, хэвлэгч 1 иж 

13 Цэргийн байр зүйн зургийн сан /электрон, цаасаар/ 2 иж 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын хайрцаг, савтай байна. 
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Ё хавсралт 
(норматив) 

Ё. Эрэн хайх, аврах ажиллагааны ерөнхий, тусгай, туслах зориулалтын 
техникийн тоноглол: 
 

№ Жагсаалт Тоо 

1 Аяны майхан /8 хүний дулааны болон хүйтний улирлын/ 
Тус бүр 

1 иж 

2 Аяны гал тогооны хэрэгсэл /8 хүний/ 1 иж 

3 Аяны ширээ, сандал /8 хүний/ 1 иж 

4 Автомашины дагалдах иж бүрдэл /запас дугуй, домкрат, хүрз, гал 
унтраагуур, багаж түлхүүрийн иж бүрдэл/ 

1 иж 

5 Ачааны суурь 1 иж 

6 Дэнлүү 2 ш 

7 Дохионы дарцаг /улаан, цагаан/ 1 иж 

8 Зөөврийн хоолны халуун сав /термос 12 литр/ 2 ш 

9 Зөөврийн цахилгаан үүсгүүр, гэрэлтүүлэг/2.5  кВт/ 2 иж 

10 Зөөврийн гэрэлтүүлэг /220 Вт, 50 метрийн тусгалтай/ 2 ш 

11 Зөөврийн цахилгааны олон залгуур /2-3 үүртэй/ 2 ш 

12 Хийн түлшний зуух   1 иж 

13 Хийн түлшний нөөц бортого /5 литр/ 10 ш 

14 Эвхдэг тулга /дүүжин тогооны/ 1 ш 

15 Тээврийн хэрэгслийн тусгай дуут болон гэрэл дохио 1 иж 

16 Тээврийн хэрэгслийн радио холбооны станц 1 иж 

17 Тээврийн хэрэгсэл хянах “GPS” төхөөрөмж 1 иж 

18 Суурилуулсан татагч /урд, ар талд/ 1 иж 

19 Чанга яригч 1 иж 

20 Гал унтаагуур 2 ш 

21 Буцалтгүйн (цогцосны) уут 10 ш 

22 Эмийн сан 1 иж 

Жич: Эдгээрийг агуулах зориулалтын хайрцаг, савтай байна. 
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Ж хавсралт 
(норматив) 

Ж. Аврагчийн тусгай зориулалтын хувцас, хэрэгслийн нөхөн хангалт, 
эдэлгээний хугацаа: 
 

Эрэн хайх, 
аврах нэгж 

 
Шалгуур үзүүлэлт 

 

Нөхөн 
хангалт 

хийх 
хугацаа 

1 жилд 100-аас дээш дуудлагад явж эрэн хайх, 
аврах, гамшгийн хор уршгийг арилгах ажилд 
оролцсон байх 

12 сар 

1 жилд 80 хүртэл дуудлагад явж эрэн хайх, аврах, 
гамшгийн хор уршгийг арилгах ажилд оролцсон байх 

24 сар 

1 жилд 50 хүртэл дуудлагад явж эрэн хайх, аврах, 
гамшгийн хор уршгийг арилгах ажилд оролцсон байх 

36 сар 

 
 

 
 
 

 


