




НОХОЙН АЛБАНЫ АЖИЛЛАХ ЖУРАМ 
 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 
1.1. Энэхүү журмаар төв орон нутгийн онцгой байдлын анги, салбаруудад 

эрэн хайх, харуул хамгаалалтын чиглэлээр аврагч-нохой хөтлөгч, албаны нохойг 
бэлтгэх, ашиглах, хамгаалах харилцааг зохицуулна. 

1.2. Алба нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн Хууль, Төрийн албаны 
тухай хууль, Цэргийн албаны тухай хууль, Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын 
тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай 
хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгоно. 

1.3. Алба нь дарга, сургалт, нохойн үржил, арчилгаа маллагаа, эрүүл мэнд, аж 
ахуйн үйл ажиллагаа хариуцсан алба хаагчидтай байна. 

1.4. Алба нь үйл ажиллагааны онцлогийг харуулсан таних тэмдэг, тугтай 
байна. 

1.5. Албаны нохой нь гамшгийн үед эрэн хайх, аврах, тусгай обьектын харуул 
хамгаалалтад ашиглах албаны тусгай хэрэгсэл мөн. 

 
Хоёр. Нэр томьёоны тодорхойлолт 

2.1. “Албаны нохойг бэлтгэх”–Онцгой байдлын анги, байгууллагад албаны 
зохих шалгуур хангасан нохойг шалгаруулан авч эрэн хайх, аврах, тэсэрч дэлбэрэх 
бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл олж илрүүлэх, харуул хамгаалалт зэрэг бусад төрөл 
мэргэжлээр сургах, аврагч-нохой хөтлөгчийг бэлтгэх үйл ажиллагааг; 

2.2. “Албаны нохойг ашиглах”–Эрэн хайх, аврах, тэсэрч дэлбэрэх бодис 
олж илрүүлэх, обьектын харуул хамгаалалт зэрэг төрөл мэргэжлийн албаны нохой 
ашиглахыг; 

2.3. “Албаны нохойг хамгаалах”–Албаны нохойг тээвэрлэх, үүрэг гүйцэтгэх, 
сургалт, дадлагын үед аюулгүй байдлыг нь хангах, бусад үед амраах, арчлах, 
маллах, тэжээх, эмчлэх, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
эмчилгээ сувилгаа хийх үйл ажиллагааг; 

2.4. “Албаны нохой”-Албаны төрөл мэргэжлийн сургалтад хамрагдан 
шалгалтад тэнцэж, “Батламж” олгогдон албанд ашиглаж буй нохойг; 

2.5. “Дасгалжуулагч багш”-Албаны нохой, түүнийг сургах хөтлөгчийг 
сургаж, бэлтгэх, онолын болон дадлагын хичээл, давтан сургалтыг биечлэн удирдан 
ажиллаж буй алба хаагчийг; 

2.6. ”Гөлгөн нохойн дасгалжуулагч”-Гөлгөн нохойг 3 сарын настайгаас 
эхлэн 6 сарын нас хүртэлх хугацаанд гөлгөн нохойн бие бялдрыг хөгжүүлэх процесс, 
хүрээлэн байгаа орчны янз бүрийн цочруулагчид дасгах сургалтыг зааж явуулах 
алба хаагчийг; 

2.7. “Аврагч-нохой хөтлөгч”-Эрэн хайх, аврах, тэсэрч дэлбэрэх бодис, 
тэсэлгээний хэрэгсэл олж илрүүлэх, обьектын харуул хамгаалалтад албаны нохойг 
ашиглан ажиллаж буй мэргэшсэн алба хаагчийг: 

2.8. “Үржлийн мал зүйч”-Үржлийн нохойд үржил, селекцийн ажлыг 
төлөвлөлтийн дагуу явуулж байгаа тусгай мэргэжилтэй алба хаагчийг; 

2.9. “Үржүүлэг”-Албаны нохойн толгойг олшруулах үүлдэрлэг болон 
албаны чанарыг сайжруулах зорилгоор үржилд сонгож авсан эр, эм нохойг 
нийлүүлэгт оруулахыг; 



2.10. “Сургагч”-Эрэн хайх, аврах ажиллагаанд оролцох аврагч нохой-
хөтлөгч, албаны нохойг сургах сургалтад хамрагдан, мэргэжлийн гэрчилгээ эсхүл 
үнэмлэх авсан алба хаагчийг; 

2.11. “Нохой маллагч”-Албаны нохойн арчилгаа, маллагаа, хооллолт, 
байрны цэвэрлэгээ болон гөлгөн нохой бойжуулах ажлыг хариуцсан ажилтныг; 

2.12. “Имитатор”/үнэр орлуулагч/-Албаны нохойн төрөл мэргэжлийн 
сургалтад ашиглах тэсэрч дэлбэрэх бодис болон цогцосны үнэр орлуулагчаар 
бүрдсэн иж бүрдэл,түүний зориулалтын цүнх зэргийг; 

2.13. “Тоног хэрэгсэл”-Нохойн хүзүүвч, хошуувч, өргөст хүзүүвч /парафорс/, 
цахилгаан цочроогчтой хүзүүвч, цээживч, усны цээживч, урт, богино оосор, гинжин 
оосор, төмөр гадас, тоног хэрэглэлийн цүнх зэргийг; 

2.14. “Хамгаалах хэрэгсэл”-Эрэн хайх, аврах ажиллагаанд оролцож буй 
аврагч нохой-хөтлөгч, албаны нохойг гадны нөлөөллөөс хамгаалах тусгай хувцас, 
хэрэгслийг; 

2.15. “Сургалтын төхөөрөмж”-Албаны нохойн бие бялдрын хөгжилтөд 
нөлөөлж түүнийг хурдан шаламгай, зоригтой, хөдөлгөөний эвсэлтэй болгодог төрөл 
бүрийн саад, хаалт, шуудуу, шат, дамнуур болон хөөн барилтын хувцас, ханцуйвч, 
тоглоомын зүйлс, саваа зэргийг; 

2.16. “Нохойн байр”-Албаны нохойг байгалийн хүчин зүйлсээс хамгаалах, 
гадны хүн, амьтан, дуу чимээнээс хол, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан нохой 
амрах, унтах зориулалтын байрыг; 

2.17. “Зугаалгын талбай”-Албаны нохойн биеийн эрүүл мэнд, өнгө үзэмж, 
ажлын хүчин чадлыг хэвийн байлгах зорилгоор агаар, нар салхинд тодорхой 
хугацаагаар гаргах сүүдрэвчтэй элс болон хайрган дэвсгэртэй, тороор 
хамгаалагдсан хашааг. 

Гурав. Удирдлага, зохион байгуулалт 
3.1. Алба нь Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяанд үйл ажиллагаагаа 

явуулна. 
3.2. Аврагч нохой-хөтлөгчөөр ажиллах алба хаагч, албаны нохойг “Албаны 

нохойг бэлтгэх, ашиглах, хамгаалах заавар”-ын дагуу сонгон авна. Уг зааврыг 
Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга батална. 

3.3. Алба нь сургалтыг батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион 
байгуулна. Сургалтын хөтөлбөрийг Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга батална.  

3.4. Албаны сургалтад хамрагдаж “Батламж” олгогдсон нохойг байгууллагын 
дансанд бүртгэж, зааврын дагуу ашиглана.  

3.5. Эдгэх боломжгүй өвчин эмгэг туссан, гэмтэл бэртэл авсан, нас хөгширсөн 
/8 нас хүрсэн/, сургалт, албан үүрэг гүйцэтгэх явцад саатал үүссэн, үхсэн 
тохиолдолд мэргэжлийн комиссын дүгнэлтийг үндэслэн байгууллагын бүртгэл 
данснаас хасна. Данснаас хасагдсан нохойг мэргэжлийн комиссын дүгнэлтийг 
үндэслэн бусад хэлбэрээр ашиглаж болно. 

3.6. Нохойн алба нь сургалтад хамрагдаж буй алба хаагчаас шалгалт авч 
тэнцсэн аврагч-нохой хөтлөгчид мэргэжлийн үнэмлэх, нохойд батламж олгоно. 
Шалгалтад тэнцээгүй алба хаагч 14 хоногийн дараа дахин 1 удаа шалгалт өгөх 
бөгөөд тухайн хугацааны зардлыг өөрөө хариуцна. 



3.7. Анхан болон давтан сургалтыг тус албаны сургалтын төв дээр зохион 
байгуулна. Давтан сургалтыг бүсийн төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газрыг 
түшиглэн зохион байгуулж болно. 

3.8. Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар нь албаны нохойг худалдан 
авах, бэлтгэх, ашиглах, хамгаалах зардлыг бүрэн хариуцна. 

3.9. Албаны дарга нь сургалтыг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу төлөвлөгөө, 
цагийн хуваарь гарган баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавина.  

3.10. Төв, орон нутгийн онцгой байдлын анги, байгууллагын дарга нь албаны 
нохойг зааврын дагуу ашиглахад онцгой анхаарч, аврагч-нохой хөтлөгчид албаны 
нохойг бэлтгэх, ашиглах, хамгааалах  чиглэлээр дэмжлэг үзүүлж ажиллана. 

3.11. Албаны нохойн ажлын хүчин чадал, алба хаагчдын мэргэжлийн ур 
чадварын түвшинг дээшлүүлэх, бэлэн байдлыг хангах зорилгоор “Шилдэг аврагч 
нохой, хөтлөгч” шалгаруулах тэмцээнийг Онцгой байдлын ерөнхий газар хариуцан 
зохион байгуулж болно. 

3.12. Албаны нохойг гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд “Албаны нохойг 
бэлтгэх, ашиглах, хамгаалах заавар”-ын дагуу ашиглана. 

Дөрөв. Нохойн албаны үйл ажиллагаа 
4.1. Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газарт шаардлагатай аврагч-нохой 

хөтлөгч, албаны нохойг сургах, мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах. 

4.2. Албаны нохойг сонгон авах, бэлтгэх, ашиглах, хамгаалах, үржүүлэх, 
маллах, амьдрах орчин нөхцлийг хангах, сургалтын байр, талбай байгуулах, 
өргөтгөх чиглэлээр санал боловсруулж, шаардлагатай тооцоо судалгааг 
удирдлагад танилцуулах. 

4.3. Шаардлагатай тохиолдолд гамшгийн голомтод эрэн хайх, аврах 
ажиллагаанд оролцож, дэмжлэг үзүүлэх. 

4.4. Албаны зохион байгуулалт, ажилтнуудын ур чадварыг дээшлүүлэх 
чиглэлээр гадаад орнуудын ижил төстэй төрөл мэргэжлийн албадын туршлагыг 
судалж, өөрийн орны нөхцөл байдалд тохируулан үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх. 

4.5. Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газарт нохой хөтлөгчийг сургаж 
дадлагажуулах. 

4.6. Шинжлэх ухааны сүүлийн үеийн нээлт, шинэ арга технологийг албаны үйл 
ажиллагаанд нэвтрүүлэх, үнэр судлалын шинжлэх ухааны чиглэлээр туршилт, 
судалгааны ажлыг хийх. 

Тав. Бусад 
5.1. Гадаад болон дотоодын нохой сургагчийн дамжаа төгссөн иргэний 

мэргэжлийн байдлыг харгалзан хүлээн зөвшөөрөх эсэх асуудлыг тус албаны 
удирдлага шийдвэрлэнэ. 

5.2. Тус албаны болон төв, орон нутгийн онцгой байдлын анги, байгууллагаас 
сургалтад хамрагдаж байгаа алба хаагч цэргийн нийтлэг дүрэм, дотоод албаны 
дүрмийг мөрдлөг болгон ажиллана.  

5.3. Аврагч нохой-хөтлөгч, албаны нохойн мэргэжлийн ур чадварыг 
дээшлүүлэх, туршлага солилцох чиглэлээр дотоодын болон олон улсын тэмцээн 
уралдаанд оролцуулж болно. 

5.4. Энэхүү журам болон “Албаны нохойг бэлтгэх, ашиглах, хамгаалах” 



зааврыг зөрчсөн алба хаагчид холбогдох эрх зүйн баримт бичгийн дагуу хариуцлага 
тооцно. 

 
 
 

------оОо------ 
АЛБАНЫ НОХОЙГ БЭЛТГЭХ, АШИГЛАХ, 

 ХАМГААЛАХ ЗААВАР 
 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 
1.1. Нохойн алба нь улсын болон орон нутгийн Онцгой байдлын анги, 

байгууллагын хэмжээнд шаардлагатай эрэн хайх, аврах, харуул хамгаалалт зэрэг 
үйл ажиллагаанд үүрэг аврагч-нохой хөтлөгч, албаны нохойг сургаж бэлтгэх, төрөл 
мэргэжлийн албаны нохойг ашиглах, хамгаалах ажлыг зохион байгуулах, 
мэргэжлийн удирдлагаар хангах, түүнд хяналт тавих ажлыг энэхүү зааврын дагуу 
зохион байгуулна. 

1.2. Алба нь өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа Төрийн албаны тухай хууль, 
Хөдөлмөрийн тухай хууль, Цэргийн нийтлэг дүрмүүд, Онцгой байдлын 
байгууллагын дотоод албаны, сахилгын, жагсаалын, ёс зүйн дүрэм, алба хаах 
журам, албаны дотоод журам, ажлын байрны тодорхойлолтыг мөрдөнө. 

 
Хоёр.Албаны нохой болон аврагч-нохой хөтлөгчийг бэлтгэх 

2.1.Онцгой байдлын албанд эрэн хайх, аврах, харуул хамгаалалт болон 
бусад төрөл мэргэжлийн сургалтыг зохион байгуулах, алба хаагч, иргэдийг сургаж 
дадлагажуулана. 

2.2.Сургалтад аврах ажиллагааны арга технологийг эзэмшиж мэргэжлийн 
анги, байгууллагад ажиллаж байгаа мэргэшсэн алба хаагчийг хамруулна.  Үүнд: 

2.2.1.амьтад тэжээх дур сонирхолтой 20-35 хүртлэх настай байх, 
2.2.2.аврагч-нохой хөтлөгч мэргэжлээр ажиллах саналаа сайн дураар 

гаргасан байх, 
2.2.3.бие бялдрын зохих тэсвэр хатуужилтай байх. 

2.3.Сургалтад томилогдсон алба хаагч нь элсэлтийн шалгалтгүйгээр 
сургалтад хамрагдах ба сэтгэл зүйн судалгааны дүгнэлт тогтоолгосон байна. 
Сургалтад сонгогдсон алба хаагчийг тэнцэх эсэх талаарх дүгнэлтийг сургалтын 
эхний 2 долоо хоногт гаргаж шаардлага хангаагүй тохиолдолд захиалагч 
байгууллагад мэдэгдэж, алба хаагчийг солих арга хэмжээг авна. 

2.4. Албаны нохой сургах сургалтын төлөвлөгөөнд онолын сургалтыг 20 хувь, 
ярилцлага 10 хувь, сургалт, дадлагын аргазүй ба техник 70 хувь байхаар тусгаж 
албаны даргаар батлуулан бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллана. 

2.5. Сургагч багш нар болон сургалтад хамрагдах алба хаагч, иргэдийн 
хичээлийн бэлтгэлийг хангаж сургалт, дасгалжуулалт эхлэхээс 20-оос доошгүй 
минутын өмнө сургалт зохион байгуулагдах анги, танхим, сургалтын талбайд ирсэн 
байна. 

2.6. Төв, орон нутгийн онцгой байдлын анги, байгууллагын аврагч-нохой 
хөтлөгч нь дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллана. Үүнд: 



2.6.1.Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын үед эрэн хайх, аврах үйл 
ажиллагаанд тухайн байгууллагын даргын тушаалаар томилогдож, бүлгийн 
даргын шийдвэрээр албаны нохой ашиглах ажлыг биечлэн гүйцэтгэнэ. 

2.6.2.Албаны нохойн хүчин чадлыг хэвийн байлгахын тулд давтан 
дасгалжуулалтын төлөвлөгөө боловсруулан тухайн байгууллагын даргаар 
батлуулан хуваарийн дагуу тогтмол явуулна. 

2.6.3.Албаны нохойн сургалт, дадлагыг явуулахад газар, талбайг 
байнга өөрчлөх, нохойн зөв гүйцэтгэсэн үйлдлээр дасгалыг дуусгах хэрэгтэй. 

2.6.4.Албаны нохойн асаргаа маллагаа, хангамж, хооллолт, эмнэлгийн 
үйлчилгээ, албаны үйл ажиллагаанд тэнцэж байгаа эсэх талаар санаа тавьж 
ажиллана. 

2.6.5.Албаны нохой өвчилсөн тохиолдолд төв, орон нутгийн харьяа 
мал эмнэлэгт хандаж, эмчилгээг даруй эхлүүлэх, шууд захирах даргад 
мэдэгдэнэ. 

2.6.6.Ажлаа сар, улирал, жилээр төлөвлөж, хэрэгжилтийг дүгнүүлнэ.  
2.6.7.Албаны нохой эзэмшилт, ашиглалтын талаар “Ажлын тэмдэглэл” 

хөтлөх, шууд захирах даргад танилцуулж ажиллана. 
2.6.8.Албаны нохойн сургалт, дасгалжуулалтын талаар “Сургалтын 

өдрийн тэмдэглэл” хөтөлж, тухайн байгууллагын хариуцсан албан 
тушаалтанд танилцуулж ажиллана. 

2.6.9.Өөрийн хариуцсан албаны нохойн тоног хэрэглэл, сургалтад 
хэрэглэгдэхэд зүйлсийг зөв зохистой хадгалах, бүрэн бүтэн байлгах, ашиглаж 
болох эсэх, шаардлагатай тохиолдолд солих, хангах талаар шууд захирагч 
даргад санал тавьж шийдвэрлүүлнэ. 
2.7. Албанд нохойг сонгон авахдаа дараах арга хэмжээг авна. Үүнд:  

2.7.1.Албанд тэнцэх нохойг байгууллагын захиалгад нийцүүлэн 
байгууллагын үржлийн дотоод нөөц бололцоо болон бусад үржлийн газраас 
тухайн зах зээлийн ханшаар худалдан авна. 

2.7.2.Албанд нохойг сонгохдоо тусгай шалгуур үзүүлэлтэд тэнцсэн 
нохойг худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулна.  

2.7.3.Комиссын гишүүд  ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн 
мэдэгдэл гаргасан байна. 

2.7.4.Комиссын бүрэлдэхүүнд: мэргэжлийн дасгалжуулагч багш, мал, 
амьтны их эмч, Онцгой байдлын ерөнхий газраас холбогдох албан 
тушаалтанг оролцуулна. 

2.7.5.Албаны нохойг сонгон авахад мэдрэлийн дээд үйл ажиллагаа нь 
хэвийн, тэнцвэртэй, дөлгөөн зантай, идэвхтэй хамгаалах хариу үйлдэл нь 
давамгайлсан, баримжаалах чадвар сайтай, үнэрлэх, мэдрэх эрхтэн сайн 
хөгжсөн зэрэг албаны төрөл мэргэжилд тохирох шинжүүдийг сайтар үзнэ. 

2.7.6. Эрэн хайх төрөлд 6 сарын настайгаас 1 настай, сэрвээний өндөр 
45-60 см, харуул хамгаалалтад 2 хүртэл настай, сэрвээний өндөр 61 см-ээс 
дээш нохойг сонгож авна. 
2.8. Онцгой байдлын байгууллагад албаны нохойг дараах чиглэлээр сургана. 

Үүнд: 
2.8.1.эрэн хайх, аврах;  
2.8.2.нурангиас эрэн хайх, аврах:  



2.8.3.уснаас эрэн хайх, аврах; 
2.8.4.тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл олж илрүүлэх; 
2.8.5.тарваганы төрлийн бүтээгдэхүүн олж илрүүлэх: 
2.8.6.харуул хамгаалалт; 
2.8.7.бусад төрөл; /эрэл-мөрдлөг, эргүүл, харуул хамгаалалт, спорт/ 

2.9. Албаны нохой сургах анхан шатны сургалтын хугацааг дараах байдлаар 
тогтооно.Үүнд: 

2.9.1.болзошгүй аюулт үзэгдлийн үед эрэн хайх, аврах сургалт 6 сар; 
2.9.2.гамшиг ослын үед эрэн хайх, аврах сургалт 6 сар; 
2.9.3.уснаас эрэн хайх, аврах сургалт  3 сар; 
2.9.4.тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл олж илрүүлэх 

сургалт 3 сар; 
2.9.5.тарваганы төрлийн бүтээгдэхүүн олж илрүүлэх сургалт 3 сар; 
2.9.6.харуул хамгаалалтын сургалт  

2.10.  Давтан сургалтын хугацааг дараах байдлаар тогтооно. Үүнд: 
2.10.1.эрэн хайх, аврах чиглэлээр 2 жилд 3 долоо хоног, 
2.10.2.харуул хамгаалалтын чиглэлээр 2 жилд 2 долоо хоног, 
2.10.3.тэсэрч дэлбэрэх бодис илрүүлэх чиглэлээр жил бүр 2 долоо 

хоног. 
2.11. Албаны нэг нохойд 1-3 төрлийн мэргэжлийн сургалт явуулж болно. 

Эхний сургалт бүрэн дууссаны дараа нохойн мэргэшил, дур сонирхол зэргийг 
харгалзан дараагийн ижил төстэй мэргэжлийн сургалтад хамруулж болно. /төөрсөн 
болон сураггүй алга болсон хүн хайх, нурангийн талбарт нэрвэгдэгсдийг хайх гэх 
мэт/ 

2.12. Төв, орон нутгийн аврагч-нохой хөтлөгч нар албаны нохойн хүчин 
чадлыг хэвийн хэмжээнд байлгах зорилгоор давтан дасгалжуулалтыг 7 хоногт      3-
аас доошгүй удаа, жилд 286 цагийн сургалт хийх төлөвлөгөө гарган анги, 
байгууллагын дарга, захирагчаар батлуулан хэрэгжүүлэх, шууд захирах дарга нь 
давтан дасгалжуулалт хийх нөхцөл боломжоор хангах, шаардлагатай хүн хүчээр 
туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй. 

2.13. Сайн дурын иргэдийн сургалтад иргэн өөрийн өсгөж бойжуулсан, 6 
сараас 1.6 настай, шаардлага хангасан нохойн хамт хамрагдаж болно. Сургалтыг 
төлбөртэй зохион байгуулна. 

2.14. Тус алба нь төрийн ба төрийн бус байгууллагын захиалгаар төрөл 
мэргэжлийн сургалтыг төлбөртэй явуулна. 

2.15. Сургалтын төлбөрийн хэмжээг Нохойн алба, Санхүү, хангалт, хөрөнгө 
оруулалтын газрын дарга хамтран тогтоож, Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга 
батална. 

Гурав. Албаны нохой ашиглах 
3.1.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд эрэн хайх, аврах, харуул 

хамгаалалтын чиглэлээр албаны нохойг дараах зорилгоор ашиглана.  
3.1.1.Төв, орон нутгийн онцгой байдлын анги, байгууллагын томилгоот 

эрэн хайх, аврах бүлгийн бүрэлдэхүүнд албаны нохой, аврагч-нохойн хөтлөгч 
байна. 

3.1.2.Аврагч-нохой хөтлөгч нь аврах ажиллагааны арга технологийг 
эзэмшиж, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг зааврын дагуу ашиглах мэдлэг 



чадвартай байх ба албаны нохой ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд 
аврах ажиллагаанд туслалцаа үзүүлж үүрэг гүйцэтгэнэ. 

3.1.3.Болзошгүй аюулт үзэгдэл, ослын улмаас тухайн нутаг дэвсгэрт 
эрэн хайх, аврах чиглэлээр албаны нохойгоор самнан нэгжлэг хийж тогтоох, 
нэрвэгдэгсдэд анхны тусламж үзүүлнэ.    

3.1.4.Уул уурхай, үйлдвэр, барилга байгууламж ноцтой эвдрэх, нурах 
зэрэг ослын үед хүн болон цогцос эрэн хайх, аврах, нэрвэгдэгсдэд анхны 
тусламж үзүүлэх.    

3.1.5.Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор байшин барилга, орон байр, агаарын хөлөг, 
төмөр замын болон нийтийн тээврийн хэрэгсэл болон тогтоосон газарт үзлэг, 
шалгалт хийх, олж тогтоох,  

3.1.6.Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа болон сургалт, дадлагын үед 
аврагч нохой-хөтлөгч, албаны нохой тусгай зориулалтын хувцас, тоног 
төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлээр хангагдана. 

3.1.7.Албаны нохой эрэн хайх, аврах үйл ажиллагаанд үүрэг 
гүйцэтгэхэд тусгай зориулалтын цээживчтэй ажиллана.  

3.1.8.Тусгай зориулалтын цээживчний дагалдах хэрэгсэл: 
а/ Хонх; 
б/ Гэрэлтүүлэг; 
в/ Гар чийдэн; 
г/ Шүгэл; 
д/ Эмийн сан; 
е/ Ус /250 гр/; 

3.1.9. Мал, амьтны эмч нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаа, сургалт, 
дадлагын үед албаны нохойн аюулгүйн ажиллагаанд хяналт тавьж, заавар, 
зөвлөмж өгөх, гэмтсэн, бэртсэн, шархадсан, осгосон, түлэгдсэн нохойд 
яаралтай тусламж, үйлчилгээ үзүүлж ажиллана. 
3.2. Ой, хээр, нурангинд эрэн хайх, аврах чиглэлээр албаны нохой ашиглах: 

3.2.1.Гамшиг, аюулт үзэгдэл, ослын газарт судалгаа хийх, албаны 
нохойг ашиглах боломжийн талаар үнэлэлт өгөх, нэрвэгдэгсдийн явсан 
чиглэл, байрлалын талаар мэдээлэл цуглуулах, шуурхай бүлгийн 
удирдагчтай зөвлөлдөж эрэн хайх бүлгийн урд ямар зайнд ажиллах талаар 
тодорхой зааварчилга авна. 

3.2.2.Эрэн хайх, аврах үйл ажиллагаанд оролцогсод албаны нохойн 
анхаарал сарниулах, дуу, чимээ гаргах, нохойн урд явахыг хориглоно. 

3.2.3.Албаны нохой ашиглах талаар томилгоот шуурхай бүлгийн 
удирдагчтай зөвлөлдөх, нохой ашиглах хамгийн тохиромжтой газар, талбайг 
сонгож нохойг эрэн хайх, аврах ажиллагаанд бэлтгэн ашиглах, нохойн ажилд 
тогтмол үнэлэлт, дүгнэлт хийх, үр дүнгийн талаар тэмдэглэл үйлдэнэ. 

3.2.4.Нохойн үйлдэл, зан байдал, нохойн эерэг дохионд анхаарал 
тавих, зан төрхийн өөрчлөлтийн талаар дүгнэлт хийж тэмдэглэх, 
шаардлагатай тохиолдолд тэмдэглэж авсан газар, обьектод дахин үзлэг, 
шалгалт хийлгэнэ. 



3.2.5.Гамшиг, ослын үед нохойн эрүүл мэнд, мэргэшил зэргийг 
харгалзан эрэн хайх ажилд тасралтгүйгээр нэг удаа 15-20 минутаас дээшгүй 
хугацаанд ажиллуулна. 

3.2.6.Үүрэг гүйцэтгэх явцад нохойд ядарсан шинж тэмдэг ажиглагдвал 
хөтлөгч ажлыг зогсоон сүүлийн шалгасан хэсгийг тэмдэглэн авч, нохойг 
тайван амарч болох газарт хөтлөн 15 минут орчим амраасны дараа эрлийг 
үргэлжлүүлнэ. 

3.2.7.Албаны нохойн эрж хайх идэвхийг сэргээх зорилгоор голомтын 
бүсэд туслахыг нууж түүнийг нохойгоор хайж олуулах боломжийг          аврагч-
нохой хөтлөгчид олгоно. 

3.2.8. Хариуцсан нохой болон тусгай зориулалтын хамгаалах хувцас, 
хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангах, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй 
ажиллагааны зааварчилгааг баримталж ажиллана. 

3.2.9. Эрэн хайх, аврах ажиллагааны үед гарсан алдаа, зөрчил 
дутагдлын талаар бүлгийн даргад яаралтай мэдэгдэнэ. 
3.3.  Цогцос эрэн хайх чиглэлээр албаны нохой ашиглах: 

3.3.1.Үйлдвэрлэл, технологийн горим зөрчигдсөнөөс тоног төхөөрөмж, 
барилга байгууламж ноцтой эвдрэх, нурах, сүйрэх, дэлбэрэх зэрэг ослын 
бүсэд эрэн хайх, аврах чиглэлээр бэлтгэгдсэн албаны нохой ашиглана. 

3.3.2. Цогцос хайгч нохойг дараах зүйлд ашиглаж болно. Үүнд: 
а/ ой мод, бут сөөг, шавартай газар; 
б/ урсгал гол, нуур, цөөрөм, тогтоол ус; 
в/ уурхай, үйлдвэр,барилга байгууламж; 
г/ байгалийн сүйрэл, тэсэлгээний газар, нурангийн талбар; 

3.3.3. Самнан нэгжих талбайд байгаа хорт хий болон химийн бодис, 
цахилгаан хүчдэл, гал түймрийн аюулын нөлөөлөл нь нохойн эрүүл мэндэд 
аюул учруулах бол албаны нохой хэрэглэхийг хориглоно. 

3.3.4. Цогцос хайгч нохойг хэрэглэхэд энэ зааврын 5 дахь хэсгийг 
баримталж нохойг ашиглана. 
3.4. Уснаас эрэн хайх, аврах чиглэлээр албаны нохой ашиглах: 

3.4.1.Үер, усны эрэн хайх, аврах чиглэлээр бэлтгэгдсэн албаны нохойг 
ашиглана. Үүнд:  

а/ усанд буцалтгүй нэрвэгдэгч /цогцос/ хайх; 
б/ үер, усанд урссан, живж буй нэрвэгдэгсдийг аврах; 

3.4.2.Уснаас эрэн хайх, аврах бүлгийн хамт завьтай эргүүл хийх, үер, 
усанд урссан, живж буй нэрвэгдэгсдэд албаны нохойгоор аврах цагираг, 
олсыг хүргүүлэх, татан гаргах ажиллагааг явуулна. 

3.4.3.Урсгал усанд ажиллагаа явуулахад усны урсгал дээр завийг 
байрлуулж, завийг тогтсон үед албаны нохойг ашиглана. 

3.4.4.Албаны нохойг буцалтгүй нэрвэгдэгчийг эрэн хайхад завины урд, 
эргүүл хийхэд дунд хэсэгт байрлуулж ашиглана. 

3.4.5.Үерийн аюултай ширүүн урсацтай үед албаны нохой ашиглахыг 
хориглоно. 

3.4.6.Урсгал уснаас эрэн хайх, аврах ажиллагааг гүйцэтгэхдээ аюулгүй 
ажиллагааны зааврыг баримтлан голын эргийн дагуу үүрэг гүйцэтгэнэ. 



3.4.7.Албаны нохой ашиглахад зориулалтын хөвөгч хантаазтай 
ашиглана. 

3.4.8.Уснаас эрэн хайх, аврах үйл ажиллагаанд оролцож байгаа алба 
хаагч усны мандлын хувцас, дуулга, малгай, бээлий, гутал, нүдний шил, 
усчны хутга, шүгэл, усчны цаг, луужин, гар чийдэн, цүнх, усчны олс, тэмтрүүл 
зэрэг тоног хэрэгсэлтэй ажил үүрэг гүйцэтгэнэ. 
3.5. Уул, уурхайд эрэн хайх, аврах чиглэлээр албаны нохой ашиглах: 

3.5.1.Эрэн хайх аврах ажиллагааны удирдагчийн даалгаврын дагуу 
үүссэн нөхцөл байдал, шуурхай ажиллагааны даалгавартай танилцаж 
уурхайн малталтын зураглал, явах зам, агааржуулалтын схем, үүссэн нөхцөл 
байдалд уялдуулан ослын үеийн удирдагчийн заавраар албаны нохой 
ашиглана.  

3.5.2.Албаны нохойг агааргүй, үзэгдэх орчингүй, хязгаарлагдмал, хорт 
хийтэй орчинд ашиглахыг хориглоно. 

3.5.3.Аврах ажиллагаа явуулж байгаа бүх тохиолдолд хөдөлмөрийн 
аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангаж ажиллана. 

3.5.4.Эрэн хайх, аврах үйл ажиллагаанд энэ зааврын 5 дахь хэсгийг 
баримталж нохойг ашиглана. 
3.6. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл олж илрүүлэх чиглэлээр 

албаны нохой ашиглах: 
3.6.1.“Тэсрэх бодис” гэж гадны тодорхой үйлчилгээний нөлөөгөөр 

өндөр даралт бүхий хүчтэй халаагдсан хийг үүсгэн өөрөө хурдан тархан 
химийн хувиралд орох чадвартай химийн нэгдэл буюу холимогийг хэлэх ба 
түүний нэгдэл бодисуудын үнэрт тусгайлан сургасан төрөл мэргэжлийн 
нохойг ашиглана. Үүнд: 

а/ байшин барилга, орон байр; 
б/ агаарын хөлөг, төмөр замын болон нийтийн тээврийн хэрэгсэл; 
в/ тогтоосон дэвсгэр газар; 
г/ илгээмж, ачаа бараа; 
д/ гар тээш, хувийн эд зүйлс зэрэгт үзлэг, шалгалтад ашиглаж болно. 
3.6.2. Албаны нохойг тээвэрлэлтийн дараа шаардлагатай хугацаанд 

амраах, үүрэг гүйцэтгэхэд бэлтгэж газар орчинд зугаалуулан дасгах, 
нэгжлэгийн явцыг бодож боловсруулах, өөрийн саналаа илэрхийлэх, нохойн 
ажлыг хүндрүүлж байгаа нөхцөлийг арилгах болон агааржуулалтын арга 
хэмжээ авах, хайгч нохойн хянаж чадахгүй газруудыг тэмдэглэх, үүрэг 
гүйцэтгэсэн талаар тэмдэглэл үйлдэж нохойн хувийн хэрэгт хийнэ.  

3.6.3.Аврагч-нохой хөтлөгч нохойн үйлдэл, түүний зан байдал, дохионд 
анхаарал тавих, сэжигтэй газруудыг тэмдэглэх, боломжгүй газарт нохой 
ойртож очиход нь туслах, нохойн эерэг дохио, зан төрхийн өөрчлөлтийн 
талаар дүгнэлт хийж тэмдэглэх, шаардлагатай тохиолдолд тэмдэглэж авсан 
дэвсгэрт дахин үзлэг, шалгалт хийлгэхээр явуулж болно. 

3.6.4.Аврагч-нохой хөтлөгч эрж хайх ажилд нохойн хамт дангаараа 
үүрэг гүйцэтгэх ба нохойг тасралтгүйгээр 20 минутаас дээшгүйгээр ажиллаж 
15 минут орчим амраасны дараагаар үргэлжлүүлэн ашиглана. 

3.6.5.Үзлэг, шалгалт явуулж байгаа бүх тохиолдолд хөдөлмөрийн 
аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангаж ажиллана. 



3.6.6.Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг илрүүлсэн 
тохиолдолд “Аюултай” гэсэн бичиглэлтэй тэмдэг тавьж, холбогдох 
мэргэжлийн байгууллагад хүлээлгэн өгнө. 
3.7. Өндрийн ажиллагааны үед олсоор албаны нохойг өргөж гаргах, буулгах: 

3.7.1.Нисдэг тэрэгнээс болон барилга, байгууламж, уул, хад асга зэрэг 
албаны нохой явах боломжгүй газарт олсоор татаж гаргах, буулгах үеийн 
зааварчилгааг сайтар судалсан зааварлагч, бүлгийн даргын командаар 
бууна.  

3.7.2.Нисдэг тэрэгнээс албаны нохойг олсоор буулгахын өмнө өндрийн 
бэлтгэлд хамрагдаж дасгасан байна. 

3.7.3.Олсоор буулгах үед нохойд зориулалтын өмсгөл /худрага/, 
хошуувчийг зүүлгэж түгжээтэй карбин ашиглан аврагч-нохой хөтлөгчийн 
өмсгөл /худрага/-өөс бэхлэн буулгана. 

3.7.4.Нисдэг тэргэнд нохойг хөтлөгчийн хөлний дэргэд, шаардлагатай 
тохиолдолд зориулалтын торон үүрэнд хийж байрлуулж болно. 

3.7.5.Олсоор буух үед аврагч-нохой хөтлөгч, нохойн өмсгөл      
/худрага/-ийг шалган нягталж, нохой олстой орооцолдохоос урьдчилан 
сэргийлнэ. 

3.7.6.Өндрийн ажиллагааны бүх тохиолдолд хөдөлмөрийн аюулгүй 
ажиллагааны шаардлагыг хангаж ажиллана. 
3.8. Харуул хамгаалалтын чиглэлээр албаны нохой ашиглах: 

3.8.1.Онцгой байдлын байгууллагын дотоод аюулгүй байдлыг хангах 
зорилгоор харуул хамгаалалтын чиглэлээр албаны нохой ашиглана.  

3.8.2.Харуул, хамгаалалтын чиглэлээр албаны нохойг ашиглахдаа 
нохойг гүйлгээ уяанд болон байнгын хяналтын цэгт байрлуулахад 
зориулалтын байр, сүүдрэвчтэй байх ба үүрэг гүйцэтгэж байгаа алба 
хаагчийн хяналтад байлгана. Нэг нохойг газар, байршлын онцлогоос 
шалтгаалж 100-150 метр хүртэлх талбайд гүйлгээ уяанд байнга болон түр 
ашиглах хэлбэртэйгээр зохион байгуулж ашиглана.  

3.8.3.Онцгой байдлын байгууллагын харуул хамгаалалтад байгаа 
обьект руу нууцаар нэвтрэн орсон, эсхүл зэвсэг хэрэглэх буюу бүлэглэн 
довтолсон, алба хаагчийн тавьсан хууль ёсны шаардлагыг эсэргүүцэж амь 
нас, эрүүл мэндэд ноцтой хохирол учруулж болзошгүй тохиолдолд нохойг 
оосор, хошуувчгүйгээр ашиглаж болох ба тухайн хариуцан ажиллаж байгаа 
алба хаагч нь үүссэн нөхцөл байдалд дүгнэлт хийж “Зогс, нохой тавилаа” гэж 
урьдчилан анхааруулж, нохойг өөрийн хяналтаас гаргахгүйгээр ашиглана. 
Хүн нохойд уруулж гэмтэл авсан тохиолдолд эмнэлгийн тусламж үзүүлэх арга 
хэмжээг нэн даруй авч, захирах даргадаа шуурхай мэдэгдэнэ.  

3.8.4.Албаны нохой ашиглаж байгаа байгууллага нь “Анхаар нохойтой” 
гэсэн анхааруулах тэмдгийг иргэдэд харагдахуйц газарт байрлуулна. 

Дөрөв. Албаны нохой ашиглахад анхаарах асуудал 
4.1. Албаны нохойг ашиглахдаа тээвэрлэлтийн дараа тодорхой хугацаанд 

гадаад, дотоод саатлыг арилгаж, хүрээлэн буй орчинд дасган зугаалуулна. 
4.2. Эрэн хайх, аврах ажиллагаанд аврагч-нохой хөтлөгч албаны нохой 

ашиглах явцыг бодож боловсруулах, самнан нэгжлэг хийх нутаг дэвсгэр, обьектын 
их, багийн хэмжээг нохойн мэргэшил, түүний зан байдал, үйлдлийг тодорхойлон 



газар оронд самнан нэгжих үйл ажиллагааг дулааны улиралд өдөрт нийт 6 цаг, 
хүйтний улиралд өдөрт нийт 4 цагийн хугацаатай ажиллуулах, албаны нохой 
ашиглах 1 мөчлөгийн хугацаа 15-20 минут, мөчлөг хооронд 15 минутын хугацаанд 
түүнийг сэргээх амралт олгож ашиглана. 

4.3. Албаны нохой ашиглахад зөвхөн төрөл мэргэжлийн дагуу үүрэг 
гүйцэтгүүлнэ. 

4.4. Нохой хөтлөгч албаны нохойг ажиллуулахын өмнө түүнийг ашиглаж 
болох эсэх талаар заавал мал, амьтны эмчээр эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэгийг 
хийлгэн үүрэг гүйцэтгэх боломжгүй бол шууд захирах даргад эсвэл шуурхай бүлгийн 
удирдагчид мэдэгдэнэ.  

4.5. Гамшгаас хамгаалах үйлажиллагаа болон сургалт, дадлагын үед албаны 
нохой гэмтэх, бэртэх, шархдах, түлэгдэх, осгох, нарших, хордох, өвчлөх тохиолдолд 
хөтлөгч анхны тусламж үзүүлж шуурхай бүлэгт ажиллаж байгаа мал, амьтны эмчид 
яаралтай мэдэгдэж тусламж, үйлчилгээ авна.  

4.6. Албаны төрөл мэргэжлийн нохойг тайван амраах нөхцөлийг хангаж 
голомтын бүсийн гадна байрлуулахдаа үймээн шуугианы нөлөөгүй, хорт хийгүй 
орчинд байнгын байрыг бэлтгэж нохойн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангаж 
ажиллах үүргийг аврагч-нохой хөтлөгч хариуцан ажиллана. 

4.7. Харуул хамгаалалтын нохойг обьектод үүрэг гүйцэтгэхэд цаг агаарын 
нөхцөл байдлаас шалтгаалан өвлийн улиралд бэлэн хоолны дараа бүлээн ус тавьж 
өгөх шаардлагатай. Бэлэн хоолыг орц нормын дагуу өдөрт 2 удаа олгох, хэт халуунд 
ус тавьж олгох ба арчилгаа, маллагаа, цэвэрлэгээ, эрүүл мэндийг тухайн 
байгууллага, алба хаагч хариуцна. 

4.8. Албаны нохойн тоног хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, нохойд тохирсон 
эсэхийг байнга шалгах, нохой явах боломжгүй газарт шат болон олсон татлагаар 
дээш гаргах, буулгахад цээживчний бэхэлгээний аюулгүй байдлыг хангаж 
ажиллана.  

Тав. Албаны нохой ашиглахад хориглох зүйл 
5.1. Албаны нохойг мэргэжлийн бус ажилтанд хариуцуулж үүрэг гүйцэтгүүлэх; 
5.2. Дутуу сургалттай, ажлын хүчин чадал алдагсан үед; 
5.3. Химийн хорт бодис тархсан газарт; 
5.4. Мал, амьтны гоц халдварт өвчний голомтод; 
5.5. Хэт халуун, хүйтэн, цасан болон шороон шуурга, бороотой үед; 
5.6. Ороо орсон, эмчилгээ хийгдэж байгаа нохойг; 
5.7. Сургалтад хамруулаагүй нохойг; 
5.8. Төрөл мэргэжлийн албаны нохойг бусад чиглэлээр ашиглах; 
5.9. Өндөр настан, насанд хүрээгүй хүүхэд, жирэмсэн болох нь илэрхий 

мэдэгдэж байгаа хүний эсрэг; 
5.10. Алба хаагч өөрийн болон бусдын амь нас, эрүүл мэндэд аюул учруулж 

болзошгүй, зэвсэглэсэн этгээд зугтаасан, довтолсноос бусад тохиолдолд хүний 
эсрэг. 

Зургаа. Албаны нохойг хамгаалах 
6.1. Нохойн байрлуулах байр 1 болон олон тооны нохой байрлуулах зохион 

байгуулалтай байж болно.  
6.2. Нохойн байр барих газар нь нийтийн орон сууц, мал-амьтны ферм, 

шаварлаг хөрс, хүхэрт устөрөгч, нүүрсхүчлийн болон аммиакийн хий зэрэг албаны 



нохойн эрүүл мэнд, ажиллах чадварт муугаар нөлөөлдгийг тооцон, хорт бодис 
ялгаруулдаг үйлдвэр зэрэг газраас 500 м-ээс багагүй зайтай, хуурай газарт 
байрлуулана. 

6.3. Нохойн байрыг 2.5-3 м өндөр, завсаргүй, битүү хашаагаар хүрээлэх 
бөгөөд нохой болон өөр амьтан ухахаас сэргийлж, хашааны ёроолын 2 талаас 20 
см өргөн, 30 см гүнтэй бетон цутгах буюу тоосгон өрлөг хийнэ. 

6.4. Нохойн байр нь наран тал руу харсан байрлалтай, агаар, гэрэлтүүлэг, 
дулаан, хуурай, халаалтгүй байх ба хүйтний улиралд өвс, сүрлээр дулаалга хийнэ. 

6.5. Нохойн үүр нь 1.5х2 м хэмжээтэй байна. Нохойн үүрний хаалгыг онгойдог 
хийх бөгөөд босго хэсэгт нь нохой гарч, ороход зориулж 46х46 см хэмжээтэй 
онгорхой гаргана. Онгорхойг өвлийн улиралд зузаан даавуу болон зориулалтын 
хаалтаар таглана. Хаалганы дээд хэсэгт 20х65 см-ээс томгүй цонх гаргана. Шалыг 
15см зузаан бетоноор, хойд хана руугаа налуугаар цутгах ба угаах үед угаадсыг 
гадагшлуулах зорилгоор 15-20мм диаметртэй хоолой  суулгаж өгнө. Бетон шалан 
дээр 20см-ийн дайн дээр 4см-ийн банз хадаж хийсэн, 1м х 75см хэмжээтэй 2 хэсэг 
модон шалавч тавина. Таазыг банзаар хийж, дээвэр хүртэл 20см зузаантай 
дулаалгын материал хийнэ. Дээврийг борооны ус хананаас         40-50см-т гоожихоор 
налуу, илүү гаргаж хийнэ. Хүйтний улиралд угсардаг модон үүр болон давхар модон 
шалавчийг үүрэн дотор байрлуулна. 

6.6.Үүртэй залгаа зугаалгын талбайг /цаашид талбай гэх/ барих ба уг талбай 
2х3 м хэмжээтэй, 2 хажуугаараа 2.6 м өндөртэй цулгай ханатай байна. Талбайн 
үүрэн талыг төмөр тороор, эсвэл 6-8 мм зузаантай төмрөөр 230х20 см 
хэмжээтэйгээр гагнаж торлоно. Талбайн шалыг ус нэвтрүүлэхгүйгээр, 2 захаасаа 
төв рүүгээ болон үүд рүү налуу хийнэ. Хана болон шаланд нохойг гэмтээж, 
шархлуулах ямар нэгэн зүйл байх ёсгүй. Талбайн дотор талд 1х1.5 м харьцаатай 
модон хаалт байна. 

6.7.Үүрний ар хана, талбайн үүдэн талд ус өөрөө урсахаар налуутай шуудуу 
хийж өгнө. 

6.8.Тусгаарлах үүр нь нохойн нийт тооны 10 хувьтай тэнцэх тоотой үүр байх 
ба нохойн байрнаас 100м-ээс ойргүй зайд байрлуулна. 

6.9.Албаны нохойд олон улсын стандарт, чанарт нийцсэн витамин бүхий 
зориулалтын хуурай хоолыг зохих жорын дагуу өдөрт 2 удаа олгоно. Гөлгөн нохой, 
өвчтэй нохойд нэмэлт хоолыг малын эмчийн шийдвэрийг үндэслэн олгоно. 

6.10. Албаны нохойг хоногт нэг удаа эрүүл мэндийн ерөнхий үзлэгт хамруулж, 
өвчин эмгэг илэрсэн тохиолдолд нэн даруй эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ авна. Нохойг жилд нэг удаа халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинд, 
улиралд нэг удаа паразит цагаан хорхойн туулганд хамруулна. 

6.11. Албаны нохойтой ажиллагсад өөрсдийн хувийн ариун цэврийг чанд 
сахиж, нохойн байрыг цэвэрлэх, сургах дасгалжуулах явцдаа хөдөлмөр 
хамгаалалын хувцас /өвөл, зуны/ өмссөн байвал зохино.  

6.12. Төв, орон нутгийн онцгой байдлын анги, байгууллага болон улсын онц 
чухал обьектод үүрэг гүйцэтгэж байгаа албаны нохойг байрлуулах, арчлах, маллах, 
тэжээх, эрүүл мэндийг хамгаалах ажлыг тухайн байгууллага, алба хаагч хариуцна. 

6.13. Алба хаагч өөр ажилд шилжин ажиллах, урт хугацааны сургалтад 
хамрагдах, ажлаас чөлөөлөгдөхөөс бусад тохиолдолд албаны нохойг бусдад 
шилжүүлэн ашиглахыг хориглох ба албаны даргын шийдвэрээр бусдад шилжүүлнэ. 



6.14. Харуул хамгаалалтын байнгын үүрэг гүйцэтгэж байгаа албаны нохойд, 
нохой хөтлөгч 3 цаг тутамд хяналт тавьж ажиллана. 

6.15. Томилгоот шуурхай бүлэгт үүрэг гүйцэтгэсэн албаны нохойг 24 цаг 
амраасны дараа сургалт, дадлага, ажиллагаанд хамруулна.  

6.16. Төрөл мэргэжлийн албаны нохойг зориулалтын бусаар ашиглах, бусад 
төрлийн сургалтад хамруулахгүй байх. 

6.17. Нохойн тоног хэрэглэлийг зориулалтын дагуу хэрэглэх. 
6.18. Албаны нохойн аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан тусгай тоног 

төхөөрөмжөөр тоноглогдсон тээврийн хэрэгсэл, чиргүүлээр зөөж тээвэрлэнэ. 
6.19. Албаны нохойн хоол тэжээлийн орц болон тоног хэрэглэлийн нормыг 

батлагдсан тушаалын дагуу олгож, хэрэглүүлнэ.  
6.20. Албаны нохой нь албан үүргээ гүйцэтгэхдээ цаг агаарын нөхцөл 

байдалд нийцсэн гэрэл ойлгогч, гэрэлтүүлэгтэй цээживчийг хэрэглэнэ. 
6.21. Хамгаалж байгаа обьектын онцлогоос хамаарч албаны нохойг гүйдэг 

уяатайгаар ашиглах бөгөөд сул тавьж ашиглах тохиолдолд хүний амь нас, эрүүл 
мэндэд хор аюул учруулахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна. 
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