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Syrsq eoxroH 1ailryynant, opoH roo,
4yplunfir [uhHsqnoH 6arnax ryxarl

Monron Yncurn 3acrrfiu raspbtH ryxafi xyynniau 24 pyroep syranrafix 1 gex
xecrrriH 4, Vlpreauil Hr,rcsxufiH ryxail xyynuhH 7 gyraap syilnuiln 1 4sx xecrriln 7 .1.12.
Aaxb 3aanrbrr ryc ryc yHAscnsH TYTUMX xs:

1. Hucner, rexnnxnilx ocon, sepvnufrr [urHxnoH lrJanrax an6auu gyprvrnrar
Hsr4yroop xaBcpaflraap, ryc an6aubt 3oxr4oH 5ailryynanruH 6yrqufir xoepAyraap
xaBcpanraap 6aranx, opoH rooHbt AssA xfi3raapurr 10 6afixaap rorroocyrafi.

2. Hucner, rexurrufis ocofl, eepunrfir uluHxnoH ulanrax an6anut 3oxr4oH
6afiryynanrurH 6yrer1, 6arnar4can opoH rooHA Hrriqyynsu xun 6ypufiH recerfir
6arnyynx, yfin axrnnaraaraa 3oxr4oH 6afiryynx axilnflaxbtr Hrcnar, rexHuxuriH ocon,
sepvnrfir ur4HXngH [JJanrax an6a /]K.L{onuoH/-sg yypsr 6onrocyrafr.

3. Snexyy ryuaanbrH xoporx[nrgg xfiHaflT TaBbx axilflraxbtr Tepraran
3axr4praaHbr yA14pAnarbrH raaap (6.Max6an), Xnuarr-tur/rHxunrgo, yHonrog, Aoroog
aygilrbrH raeap (T.l-oru6ocypsn)-r ryc ryc gaanracyrafi.

4. 3He rytrlaan rapcaurafi xon6orgyynan 3au, rseapuila cailg;tn "Eyrsll, 3oxr4oH
6atiryynanr, opoH roo, gyprvr,rftr uhHaqfloH 6arnax ryxafi" 2015 onur 08 capsrH 03-Hur
e4pufiu 213 4yraap ryruaan, 3au, reeepufin cafi4un "Eyrsq, 3oxr4oH 6arlryynanrurr
lrJt4HoqroH Oarnax ryxafi" 2015 oxur 12 gyraap capuH 10-Hur egprfiH 340 4yrsep
rylxaalrbrr ryc ryc xyvmnryfi 6oncoug rooqcyrail.
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AVpgMA eopqnefr opyyflax ryxari

MoHron yflcbLH 3acrlaiH ra3pbH ryxai xyyir[iH 24 Ayrssp 3yfrrfi H 2 Aaxb xacar,
T€cB'JiF ryxai xyynuhN 14 Ayreep 3\/ir-r iH '14.1.8 Aaxb 3aanr, 14 Avrgop 3\i4rt4i'H 14.2.5

Aaxb 3aaj]rb r Tyc ryc YHAocnoH TyL.llAAX Hb:

1. T€cBrlriH ryxat xyynbA 3aacaH 6VpsH 3px tr xgpeD(yvn9x Hexqeruir xaHrax
3op!4nroop 3aN1, reoBpr4iiH xeDin iH cafrAbrH 2018 oHbr 08 Ayraap capbrH og-Hrfr eApqfiH
171 AVrcop ryulaanbrH HotAyrSSp xaBcpanraap 6arnarAcaH "Hlcnor rexHrKfiriH ocofl,
3epqfll,1tr u.]l4 KnoH tlarrax an6aHbr 4yps|"-fiitn HafiNa. A,'r6aHbr receB, ca qyx!4nr r€c3H
xscrhiH 8.1 A3x 3aanrbll "ArOa Hb xapaar 6yc, 6he .qaacaH TecoBrot 6aiHa. AnOaHbr
TeceBT H CnSt TeXHfiKt4iH OCOn 3ep9|tlif !]t4Hrgr3H UtatraX axrln.naraar qByynaxaA

u.raapAarAax xepeHruir TycracaH 6aiHa" r-ox e9p!r1nc\/rofi .

2. A'l6b[ 6ve .qaacaH TecoBToi ooncoHToi xofloorAyynaH LlprgHuti Hricoxr4 H

epeHx li ra3pbrH TecoBT TycracaH Hflcngr rexHrKuiH ocor'] 3epqnr,lfrr u!4HxfioH Lla,Trax
aroaHbr recB rir rycaA Hb rexreBrreH oarryyrx, 2020 oHbr 01 Ayroop capdH 01-H!ai eApeec
gxf9H r\rrgpAVYnoxIir XopeHre opyynafir, yinABop,rsfirliH xerTrc /LL PeHq!4HAaM6a/-A yvpsr
6onrocyrai.

3 TecBfiiiH Tyxai xyynr.ap xynoocoH vypor, TecBllriH L]tyyA 3axqparurliH 6ypot-t
gpxhrir 3epe fl AfrarAanryri xgpgaryynx axqrflaxbrr Hrorer rexsuxufru ocon, 39pLrn fir
!J,1HXnOH Urarrax ar6a D(. L.lonMoN/-A Aaarracyrafi .
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Motron Yncstx 3acruin raspbrH ryxaf xyynv'hn 24 pyrssp 3Yhntti4H 1 Aox xscrniH
4Aox3aaflT, Vlpreauit HrcsxufrH ryxa xyynhfiH 7 pyraap 3vitrtlriH 7.1.12 Aaxb 3aanrblr ryc
ryc yHAocn3H TYIIIAAX Hs:

1.3aM, rs'iBpr1;rH xenuuir. cariAbrH 201E orut 08 gyraap capstH O9-nrft e4prfiH "6Yroq
L,.ttnt,s 6a ryyya;l, opoH Too, Aypr,/lnl)lr ujt4Hc!l.roH 6arnax ryxari" 171 gyrssp TyuaanbtH
H3rAvr33p xaBcpanTaap 6aranciiH "Hncrer, rexH}lKhfiH ocor 3opqnH r uJ HXnSH uaflrax
afl6aHbr 4yperr,t"-vrix 2 gaxt xecrutfrH 2.14, 2.15 3aanrbrr Aop AypgcaHaap €epqfleH
nafipyyncyrai:

"2.14 An6a nu 13 4yraap Xaacparrurr 6 gyraap 6y,'rrr1r1H 6.8-A 3aacHbr Aaryy uJr4HXnoH

uanrax axufinataaHbr anb q Ye LlaraHA ocon, 3opqh| AaBTarAaH lapaxaac ypbAqhnaH
cgprhfinox gopunroop HoH Aapyi aBax apra xeMxooHt4fi ranaap rapracaH aloynryi
ax nnafaai{br 3eBfleMxnfir uprex, xyynufiH orr33,qeA an6aH 6u,1r4r, qax}lM uryyAaH, yrcaH
xon6oo 33psr anb 6onoMxlrr xsr6epsep xYpryYrH3.

2j5 Ac'6a Hb uJaapgnara-afi -oxr,ror ronA arcyrlf axurnaraaHbr 3oBnoMxr4rir
;icl6oTgox xgi.r3nLl3H Toxl4por,"r yncbrH ara!ipbrr xelrr s ocnbll rur4HXnoH ujafirax
..liq.,yrnarap,, onoFi y.ncbrH i4pfeH14il r-tucexhtru 6apnt,tr 6uurneir xonEooroi 6on OnoH yncurH
uprennit Hhc3xt4hH 6afiryyrnarag r)/c ryc xYpryVrHs. 3ne ro;<Lrongo,16 arcynryfi ax4tl1laraaHbl
3eBneMXHiH Taflaapx onoH yrcbrH 13p33 x3n3nq33prir 6apuvranHa."

2. "Hrcnsr, TexHUKr4fiH ocol sepvrrarZr Ll.ll4H)t<rroH u,La,rrax ar6anll AypgM"-r4ftH 2 Aaxb
xscarr Aop AypAcaH aryynrarafi 2.16, 2.17 , 2.18,2.19 saarr Her,rcyrefi:

"2.16 3ne AvpMMftH 2.15-A saacHur Aaryy aoy,lryi a)Kr4rnaraaHbr geaneruxufir
xypryVngx, xopoDrqynox axnbrr onoH yr'rcbrH rops3 xenqnr n Aaryy ryfiqsrrsHr. 

,

2.17 Anynryfi ax nnaraaHbt 3eBfleMxuiT yr seaneuxrsi xon6oororl nproH, xyynutiFl
srrosg 6onoH TyvHt4fi xoporx rreA xFHaJlr raBb)K 3eBl!€epor o,.lrox opx 6vx fr 6a ryynnara
oonox Plprourfi HhcoxhtiH epe'rxrnti :'a3apr xvpnly.'rH3

2. 1 I AnSa nu oxe pypr,rirL;rr 2.-1 6-E :aacaH hprof , xyynrarir-r oTr3oAnfiH arcynryfi
axhnraraaHbt geenerurxutlr x3p3n/ryyrg\ yhr axrlr,raraassr 6onox rexHuK, TexHoflorufiH
uJaapAnararati xyraqaar vHA3cr3ir \J f ir.r(ur-Lr irr v,3no)l, xspgrxqvngx xyraqaar
TOAOpxOinOX Yfi fi axnnjraraar aoxnon 6airryyn ua.
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. 2.19 HgH Aapyfi aaax apra xe[rxsgHhfi ranaap ranracaH ,anynrytr axrnnanaaru
3eBneMxnir xYn33H aBcaH l4pr3H, 6a ryynrara uyyA xspsrrqYnox YYp3fi3f, oorcqA TYlflrd
xgporxxnrufiH req, ryfiqsrrong VlprcHu HncoxufiH epeHxr,rrZ ra3paac xeHaJTr raBbrq att6arA
TainarHaHa'

3. 'Hucner, texuuxrftu ocon aep.rnuftr uJIrHXnoH Luanrax an6aHur gypsu'-r,rix 2 gaxu
xscrviAH 2.16-2.18 Aaxb 3aanrbrH flyraaprialrbtr '2.20-2.22" rox ryc ryc eopqhncryroi.

4. SHoxyy ryuaarbrH xspgDK4nrgA xtHaflT TaBbx axunnaxbrr TepufiH 3axrpraaHbr
yAtlpAflarbrH ra3ap (E.60rop-3pA3H3), Xrnanr-Luunftufiro3, vH3nr33, AorooA ayAnrHH ra3ap
(M. 3nx6ong)-r ryc ryc gaar racyrati.
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Her. Huirner yH43cnon

1 .1 . Hucnsr rexnnxufrH ocon, 3epqntarir uJuH>rnsx uarrax an6a. (qaaulrg An6a rex)
uu L{rxarorufix xoHaeHqufiHl 13 4yraap Xaacpanr'AraapurH xenrufis ocon, sepvnrfir
ur4HxnoH uranrax" lqaauu413 gyraap Xaacpanr rexe/, lzlprsHril nncexuilu ryxaI MoHron
Yncutu xyynufin 9 gyresp 6ynerr 3aacHbr Aaryy yfrn axrnnaraa fiByynax, uJt4HxnoH
uJaflrax epx 6yxnfi 6ailryynnara ueH.

1.2.4n6a Hu uprexrfi aucexuila acyyAan opxancoH 3acrufin ra3pbtH ruuyynrfi
spxn3x axnbrH xypoeHA, ryynni uyyA y.qfip4narbtH Aop 6rae .qaacan yfin axunnaraa
nByyflHa.

1.3. Sxexyy 4ypruuftx 3opilnro nu lzlprexufi urcexufiH ryxafi Mouron Ynculn
xyynuitl 42 pyraap syfinrain 42.1i eaacan vrar yyprufir xapoDtqynox, yfrn axrnnaraar
3OX14r_lyyfl axaA opl! 14Ho.

Hexqenufir
An6a Hu araapbrH xonruilH ocon, 3epqnilfir ulrHxneH uJaflTax, uanrraaH
rorroox, ryyHooc ypbAqtanaH ceprrfinex yHAcoH qilr yypros xoporlqynsxAso

xapaar 6yc,6ue AaacaH 6afi4naap axrnnaHa2. Yyu4:

1.4.1. An6aHu yfin axuflflaraa rByynax 6onoH u.rvrHxes.r,qufiH yp qaABapbtr

Aoslunyvnsx 3apAnbtH recearefr 6afiua;

1.4.2. ync rep 6onoH xoH4neHruin AapaMr uJaxanrHaac anrnp5afita;

1.5. An6aHu Ayp3M, 6yrsq aoxroH 6airyynanr, opoH roo 6onou yfin axnrflaraaHbt
3apAnHH receilfir Vlprsunil nucexuiln acyygan opxoncaH 3acrufiu ra3pbrH ruruyyH
6aranHa.

1.6. lApreaufi HncexrfiH acyy4an opxonmH 3acrrfiH ra3pbtH rrruyyH Hu An6ur
yA[pgax EpeHxufi [ur4Hxgoq, axnax lut4Hxoeq, lut4Hxgor{ufir rournx, qeneeflHe.

1.7.An6a Hb yfin axfinflaraaH4aa xon6orAox xyynb rorrooMx 6onou
IAHA-?O3 "AraapurH xenrrin ocofl 3epqn[fir uluHxnsH luanrax", ICAO-urH Doc 9756
"Araapurn xenrrfiH ocon 3epqnnfir urxxnas uaflrax saaBap", Doc 9962 "AraapurH
xenrrfiu ocofl 3epqnufir uurnrxnsn uarrax 6o4noro, xypaM"-brH 4aryy 6onoecpyyflaH
EpeHxufi uJuHxee,{rfiH 6arancaH "AraapurH xenrufix ocflbrr [uhHxnoH uanrax 6ognorurH
3aaBap", "Araapsrn xenrurlu ocnbrr [.ur4HxnoH uanrax 3aaBap", "Araapsrx xenrrftn ocnurr
r.ut4HxngH ulanrax axnbrr 3oxr4oH 6afiryynax 3aaBap", "AraapurH xenrrilH ocnbrr uuHxnoH
uanrax cypranr, AaAnarbrH 3aaBap", oHsxyy gyprurrar yAupAnara 6onroso.

11944 oxut Onon yncurn uprennfr nucsxuin ryxaft 9uxarorufiH xoHseHqh, MoHron Ync 1989 oHA rerAen
opcoH.
2 Hurarorn u KoHaenqufix 1 3 Ayraap Xaecpanrun 3 gyraap 6ynnarir.r 3.'l Asx aaanr, Onox yncurn
uprsH fi H!1caxHfiH 6airyynnara /qaaun4 "ICAO'rox/-urx Doc 9962, 3 gyraap 6ynrurZn 3.3.2.-urn a), b),
c) xscer.



1.8. Агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах ажиллагаандаа Олон 
улсын иргэний нисэхийн байгууллагын удирдамж, заавруудад тулгуурлан 
боловсруулсан  техник, технологийн баримт бичгүүдийг Иргэний нисэхийн тухай 
Монгол Улсын хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх хэсэгт заасны дагуу англи хэл 
дээр ашиглаж болно. 

 
1.9. Алба нь зохих журмын дагуу үйлдсэн албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, 

тэмдэг хэрэглэх ба өөрийн бэлгэдэлтэй байна. 
 

Хоёр. Албаны бүрэн эрх, үйл ажиллагаа 
 
 2.1. Алба нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр, агаарын зайд болсон аливаа улсын 
иргэний агаарын хөлгийн осол, ноцтой зөрчлийг шинжлэн шалгана. 
 

2.2. Осолд хүргэж болзошгүй гэж үзсэн агаарын хөлгийн зөрчлийг иргэний 
нисэхийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн болон Ерөнхий шинжээчийн 
шийдвэрээр шинжлэн шалгана. 
 

2.3. Хэлэлцэн тохирогч бус улсын нутаг дэвсгэрт Монгол улсын бүртгэлтэй  
агаарын хөлөгт тохиолдсон осол, ноцтой зөрчлийг шинжлэн шалгах ажиллагааг 
дараах тохиолдолд гүйцэтгэнэ. Үүнд: 
 

2.3.1. тухайн улс шинжлэн шалгах ажиллагааг гүйцэтгэхгүй;  
 

2.3.2. тухайн улс шинжлэн шалгах ажиллагааг 13 дугаар Хавсралтын дагуу 
бус өөр зорилгоор гүйцэтгэх бол. 

 
2.4. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс гадна Монгол улсад бүртгэлтэй эсхүл 

Монгол улсын тээвэрлэгчийн иргэний агаарын хөлөгт тохиолдсон осол, ноцтой 
зөрчлийг шинжлэн шалгах ажиллагаанд 13 дугаар Хавсралтын 5 дугаар бүлгийн 
5.18-д заагдсан эрх үүргийн дагуу оролцоно. 
 

2.5. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гарсан агаарын хөлгийн осол, ноцтой 
зөрчлийг шинжлэн шалгах ажиллагаанд тухайн агаарын хөлгийн бүртгэгч улс, зохион 
бүтээгч улс, үйлдвэрлэгч улс болон тээвэрлэгчийг харъяалах улсын итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгчдийг 13 дугаар Хавсралтын 5 дугаар бүлгийн 5.18-т заасан эрх үүргийн 
дагуу оролцох нөхцөл боломжоор хангана. 

 
2.6. Шаардлагатай тохиолдолд дараах шинжлэн шалгах ажиллагааг иргэний 

нисэхийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд эсвэл түүгээр  уламжлан 
Засгийн газарт танилцуулж шийдвэрлүүлнэ. Үүнд:  

 
2.6.1. Агаарын хөлгийн осол, ноцтой зөрчлийг шинжлэн шалгах ажиллагаа 

гүйцэтгэх эрхийг хэлэлцэн тохирогч улсын шинжлэн шалгах эрх бүхий байгууллагад 
хэсэгчлэн болон бүрэн хэмжээгээр шилжүүлэх; 

 
2.6.2. Монгол Улсад бүртгэгдсэн агаарын хөлөг далайн олон улсын бүс, 

нээлттэй далайд осолд орсон тохиолдолд бусад хэлэлцэн тохирогч улсаас тусламж 
хүсэх. 

 
2.7. Шинжлэн шалгах ажлыг үр дүнтэй, шуурхай явуулахын тулд эрдэм 

шинжилгээ, бичлэг тайлах лаборатори болон шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг 
эзэмшигчидтэй хамтран ашиглаж, ажиллаж болно. 
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2.8. Шинжлэн шалгах ажиллагааны явцад аюулгүй ажиллагааны хяналт 
зохицуулалтын чиг үүрэг бүхий иргэний нисэхийн төрийн захиргааны байгууллага, 
бусад төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн хэний ч шахалт 
дарамтанд үл орж, бусад хэлбэрээр нөлөөлөлд автахгүй байна. 

 
2.9. Шинжлэн шалгах ажиллагаанд дэмжлэг болох зорилгоор олж авсан 

бичлэг, нэмэлт мэдээллүүдийг осол, зөрчлийн шалтгааныг тогтоохоос өөр зорилгоор 
ашиглахгүй, эрх бүхий этгээдийн3 зөвшөөрөлгүйгээр бусдад задруулахгүй байх 
үүрэгтэй. Үүнд: 

 
2.9.1. шинжлэн шалгах ажиллагааны явцад аливаа этгээдээс авсан 

тайлбар, тодорхойлолт; 
 
2.9.2. агаарын хөлгийн бүхээгийн доторх дүрс болон ярианы бичлэг, 

газартай харьцсан ярианы бичлэг; 
 
2.9.3. аливаа этгээдийн эрүүл мэндийн талаарх эмнэлгийн дүгнэлт болон 

хувь хүний нууцтай холбоотой мэдээлэл; 
 
2.9.4. шинжлэн шалгах ажиллагаанд оролцогчийн илэрхийлсэн санал, 

дүгнэлт; 
 
2.9.5. нислэгийн болон бүхээгийн ярианы бичлэгийн талаарх шинжээчийн 

үнэлэлт, санал;  
 
2.9.6. Агаарын хөлгийн ашиглалтын үйл ажиллагаатай холбоотой 

этгээдүүдийн захидал харилцаа гэх мэт. 
 

2.10. Шүүх, хууль хяналтын байгууллагаас нууц мэдээллийг нээлттэй болгох, 
үр дүн нь хийгдэж буй эсвэл ирээдүйд хийгдэх шинжлэн шалгах ажиллагаанд үзүүлэх 
дотоод, гадаад сөрөг хүчин зүйлээс илүү ач холбогдолтойг тогтоосноос бусад 
тохиолдолд нууцлалд хамаарах мэдээлэл болон 13 дугаар Хавсралтын 5 дугаар 
бүлгийн 5.12.3-т заасны дагуу осол, зөрчилтэй холбогдсон хувь хүний овог, нэрийг 
нийтэд ил гаргахгүй байна.  

 
2.11. Алба нь агаарын хөлгийн ослыг шинжлэн шалгах ажиллагааны  

тайлангийн төсөл гарган осол, зөрчилтэй холбогдсон хуулийн этгээдэд хүргүүлж, 13 
дугаар Хавсралтын 6 дугаар бүлгийн 6.3-д заасны дагуу үндэслэл бүхий зарчмын 
саналыг 60 хоногт багтаан авч эцсийн тайланг гаргана. Хүлээн авах боломжгүй гэж 
үзсэн саналыг тайланд хавсаргана. Хэрэв 60 хоногийн хугацаанд зарчмын санал 
хүлээн аваагүй бол эцсийн тайланг санал хүлээлгүй гаргана. 

 
2.12. Осол, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор шинжлэн шалгах 

ажиллагааны эцсийн тайланг 13 дугаар Хавсралтын 6 дугаар бүлгийн 6.5-т заасны 
дагуу аль болох хурдан, боломжтой тохиолдолд 12 сарын дотор нийтэлж, албаны 
цахим хуудсанд байршуулна. 

 
2.13. Урьдчилсан тайлан эсвэл бичиг баримтыг албан ёсоор гаргаж 

нийтлээгүй тохиолдолд тайлан, түүний хэсэг эсвэл шинжлэн шалгах ажиллагааны 
бусад баримт бичгийг Ерөнхий шинжээчийн зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэн нийтлэхгүй, 
мөн түгээх болон бусдад задруулахыг хориглоно.  

___________ 
3 Чикагогийн Конвенцийн 13 дугаар Хавсралтын 5 дугаар бүлгийн 5. 2 дахь заалт  
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2.14 Алба нь 13 дугаар Хавсралтын 6 дугаар бүлгийн 6.8-д заасны дагуу 
шинжлэн шалгах ажиллагааны аль ч үе шатанд осол, зөрчил давтагдан гарахаас 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нэн даруй авах арга хэмжээний талаар гаргасан 
аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийг иргэн, хуулийн этгээдэд албан бичиг, цахим 
шуудан, утсан холбоо зэрэг аль боломжит хэлбэрээр хүргүүлнэ.   

 
2.15 Алба нь шаардлагатай тохиолдолд аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийг 

холбогдох хэлэлцэн тохирогч улсын агаарын хөлгийн ослыг шинжлэн шалгах 
байгууллагад, олон улсын иргэний нисэхийн баримт бичигтэй холбоотой бол Олон 
улсын иргэний нисэхийн байгууллагад тус тус хүргүүлнэ. Энэ тохиолдолд аюулгүй 
ажиллагааны зөвлөмжийн талаарх олон улсын гэрээ хэлэлцээрийг баримтлана. 

 
2.16 Энэ дүрмийн 2.15-д заасны дагуу аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийг 

хүргүүлэх, хэрэгжүүлэх ажлыг олон улсын гэрээ хэлцлийн дагуу гүйцэтгэнэ.  
 

2.17  Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийг уг зөвлөмжтэй холбоотой иргэн, 
хуулийн этгээд болон түүний хэрэгжилтэд хяналт тавьж зөвшөөрөл олгох эрх бүхий 
байгууллага болох Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт хүргүүлнэ. 

 
2.18 Алба нь энэ дүрмийн 2.16-д заасан иргэн, хуулийн этгээдийн аюулгүй 

ажиллагааны зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны болон техник, технологийн 
шаардлагатай хугацааг үндэслэн хэрэгжилтийг үнэлэх, хэрэгжүүлэх хугацааг 
тодорхойлох үйл ажиллагааг зохион байгуулна.  

 
2.19 Нэн даруй авах арга хэмжээний талаар гаргасан аюулгүй ажиллагааны 

зөвлөмжийг хүлээн авсан иргэн, байгууллага шууд хэрэгжүүлэх үүрэгтэй бөгөөд 
түүний хэрэгжилтийн явц, гүйцэтгэлд Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас хяналт 
тавьж, тус албанд тайлагнана.  

 
2.20       Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллагаас 13 дугаар 

Хавсралтын 6 дугаар бүлгийн 6.10-т заасны дагуу Осол, зөрчлийн шалтгаан, 
нөхцлийг арилгах арга хэмжээний төлөвлөгөө, зөвлөмжийн дагуу авсан арга 
хэмжээний талаар ирүүлэхийг шаардах.  

 
2.21   Шинжлэн шалгах ажиллагаа дууссаны дараа шинжлэн шалгах 

ажиллагааны үр дүнг өөрчилж болох шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас 
шинжлэн шалгах ажиллагааг дахин нээж болно. 

 
2.22 Шинжлэн шалгах ажлыг үр дүнтэй явуулахын тулд олон улсын болон 

төрийн бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулан ажиллаж 
болно. 
 

Гурав. Албаны зохион байгуулалт, бүтэц 
 

3.1. Алба нь бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол улсын олон улсын 
гэрээгээр хүлээсэн үүрэгт нийцсэн, агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах 
ажиллагаа гүйцэтгэх тогтолцоо бүхий бүтэцтэй байна.  

 
3.2. Албаны бүтэц нь Шинжлэн шалгах тасаг болон Захиргаа, судалгааны 

тасгуудаас бүрдэнэ.  
 

3.3. Шинжлэн шалгах тасаг дараах чиг үүрэгтэй байна. Үүнд: 
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3.3.1. нислэг, нислэг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд болон түүний  
холбогдох бичиг баримтад дүн шинжилгээ хийх; 

 
3.3.2. агаарын хөлгийн систем, эд ангиудад судалгаа, шинжилгээ хийх; 
 
3.3.3. агаарын хөлгийн хөдөлгүүр, түүний эд ангиудад судалгаа, шинжилгээ 

хийх; 
 
3.3.4. агаарын хөлгийн бүтэц, хүчилсэн эд ангид судалгаа, шинжилгээ хийх; 
 
3.3.5. техник үйлчилгээ, техник үйлчилгээний бичиг баримтад судалгаа, 

шинжилгээ хийх; 
 
3.3.6. шаардлагатай тохиолдолд нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээнд болон 

холбогдох бичиг баримтад дүн шинжилгээ хийх; 
 
3.3.7. шаардлагатай тохиолдолд нисэх буудлын үйл ажиллагаанд болон 

холбогдох бичиг баримтад дүн шинжилгээ хийх; 
3.3.8. холбогдох цаг агаарын байдалд судалгаа, шинжилгээ хийх; 
 
3.3.9. агаарын хөлгийн нислэгийн өгөгдөл, бүхээгийн ярианы бичлэгийг унших,  

дүн шинжилгээ хийх; 
 
3.3.10. эвдэрч гэмтэж тарсан эд ангийн байршлыг тогтоож нарийвчилсан зураг 

гаргах, ослын газрыг шинжлэн судлах; 
 
3.3.11. ослын газрын болон эвдэрсэн эд ангийн нарийвчилсан зураг авах, 

дүрс бичлэг хийх; 
 
3.3.12. осол, зөрчлийн мэдээллийн судалгаанд дүн шинжилгээ хийх; 
 
3.3.13. металлын үл эвдэх болон эвдэх сорилт шинжилгээний ажлыг зохион 

байгуулах, үр дүнд дүн шинжилгээ хийх; 
 
3.3.14. агаарын хөлгийн шингэний болон шатах, тослох материалын дээжийн 

шинжилгээг зохион байгуулах, үр дүнд дүн шинжилгээ хийх; 
 
3.3.15. осол зөрчилд нөлөөлөх хүний хүчин зүйлсийн судалгаа, шинжилгээ, 

холбогдох зааврын дагуу шинжлэн шалгах ажиллагаа явуулах; 
 
3.3.16. зорчигчийн бүхээгийн аюулгүй ажиллагаа, галтай тэмцэх ажиллагааны 

зохион байгуулалтыг шинжлэн судлах; 
 
3.3.17. эрэн хайх, авран туслах ажлын зохион байгуулалт, амьд гарах чадвар, 

эрсдлийн эх үүсвэрийг шинжлэн судлах; 
 
3.3.18. шаардлагатай тохиолдолд нисгэх баг, хохирогчдийн эрүүл мэндийн 

байдалд судалгаа хийх, холбогдох зааврын дагуу шинжлэн шалгах ажиллагаа 
явуулах; 

 
3.3.19. гэрч болон хохирогчийн ойр дотны хүмүүсээс мэдээлэл авах; 
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3.3.20. агаарын тээврийн байгууллагын үйл ажиллагаанд судалгаа, шинжилгээ 
хийх; 

 
3.3.21. иргэний нисэхийн хяналт зохицуулалтын үйл ажиллагаанд судалгаа, 

шинжилгээ хийх; 
 
3.3.22. осол, зөрчлийг шинжлэн шалгасан ажлын тайланг гаргах; 
 
3.3.23. шинжлэн шалгасан ажлын үр дүнд тулгуурлан шаардлагатай аюулгүй 

ажиллагааны зөвлөмж бэлтгэх; 
 
3.3.24. аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих; 
 
3.3.25. осол, зөрчлийн мэдээллийг байнга авах ажлыг зохион байгуулах. 
 
3.4. Захиргаа, судалгааны тасаг дараах чиг үүрэгтэй байна. Үүнд: 
 
3.4.1. шинжлэн шалгасан ажлын тайлангийн бүртгэл, хадгалалтыг зохион 

байгуулах; 
 

3.4.2. осол, зөрчлийг бүртгэл ажлыг зохион байгуулах; 
 

3.4.3. шинжлэн шалгасан ажлын тайланг олон улсын иргэний нисэхийн 
байгууллагын хүлээн зөвшөөрөгдсөн аль нэг хэл дээр орчуулах, олон улсын 
байгууллага болон холбогдох улсуудад илгээх ажлыг зохион байгуулах; 

 
3.4.4. зөвлөмжийн хэрэгжилтийг бүртгэх; 

 
3.4.5. аюулгүй ажиллагааг сайжруулах зорилго бүхий осол, зөрчлийн 

мэдээллийн сан бүрдүүлэх; 
 

3.4.6. албаны төсөв, хөрөнгө, санхүүгийн бүртгэл хөтлөх, улирал болон 
жилийн тайлан гаргах; 

 
3.4.7. албаны гадаад харилцаа, олон улсын хамтын ажиллагааны асуудлыг 

зохион байгуулах; 
 

3.4.8. хүний нөөц, ажилтнуудын мэдээллийн сан байгуулах, мэргэжлийн 
сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулж, сургалтыг зохион байгуулах, хувийн 
хэрэг хөтлөх; 

 
3.4.9. шинжлэн шалгах ажиллагаанд шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмж, 

хувцас хэрэглэл зэргийн нөөцийг бүрдүүлэх, байнгын бэлэн байдалд байлгах, 
шаардлагатай тээвэр, хувийн эрүүл мэнд болон хөдөлмөр хамгааллын хэрэгслийг 
бэлдэх; 

 
3.4.10. олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас агаарын хөлгийн осол, 

зөрчлийг шинжлэн шалгах талаар тавигдаж байгаа зорилго,  ач холбогдлыг олон 
нийтэд танилцуулж сурталчлах; 

 
3.4.11. агаарын хөлгийн нислэгийн өгөгдөл, бүхээгийн ярианы бичлэгийг 

татан авах, тайлж унших ажиллагааг хийж шинжлэн шалгах багийн ахлагчид 
хүлээлгэн өгөх. 
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Дөрөв. Албаны удирдлага  
 

4.1. Нислэг-техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах албыг Ерөнхий 
шинжээч удирдана4.  Ерөнхий шинжээч нь  түүнийг томилсон иргэний нисэхийн 
асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүнд ажлаа тайлагнаж, түүний өмнө хариуцлага 
хүлээнэ. 

 
4.2. Албаны Ерөнхий шинжээч нь холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулж ажиллана. 
 
4.3. Ерөнхий шинжээч эзгүй байх хугацаандаа албан үүргээ ахлах шинжээч 

болон аль нэг шинжээчид түр орлуулан гүйцэтгүүлэх бөгөөд энэ нь хариуцлагаас 
чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй. 
 

4.4. Ерөнхий шинжээч нь Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуульд 
зааснаас гадна дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

 
4.4.1.  албаны зорилт, чиг үүргийг биелүүлэх ажлыг хариуцах; 

 
4.4.2. батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу захиран зарцуулах; 

 
4.4.3. батлагдсан бүтэц орон тоо болон эрх хэмжээний хүрээнд шинжээчээс 

бусад ажилтнуудыг томилох, чөлөөлөх; 
 

4.4.4. албыг гадаад, дотоодод төлөөлөх, бусад байгууллагатай харьцах; 
 

4.4.5. хууль дүрмийн дагуу албаны шинжээч болон ажилтнуудтай хөдөлмөрийн 
гэрээ байгуулах, гэрээг цуцлах, цуцлах санал гаргах болон сахилгын шийтгэл 
ноогдуулах; 

 
4.4.6. холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод 

журмыг боловсруулж баталж мөрдүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах; 
 

4.4.7. албаны үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, ажлын байрны чиг үүргийн 
давхардал, хийдлийг арилгаж, уялдаа холбоог сайжруулах, боловсронгуй болгох 
арга хэмжээг авч, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох саналаа Иргэний нисэхийн 
асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүнд тавьж шийдвэрлүүлэх; 

 
4.4.8. сахилга дэг журам, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг 

сахиулах, ажилтнуудын ажлын цаг ашиглалт, эд хөрөнгийн ашиглалт, зарцуулалт, 
хамгаалалтанд хяналт тавьж, зөрчил дутагдлыг арилгах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохион байгуулж ажиллах; 
 

4.4.9. ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн дотоод 
журмын дагуу шийдвэрлэх, мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх мэргэшүүлэх арга 
хэмжээ авч ажиллах; 

 
4.4.10. хууль, тогтоомжид нийцүүлэн бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тушаал, 

шийдвэр гаргах, дотоод дүрэм, заавруудыг батлах, иргэд хуулийн этгээдийн өргөдөл, 
гомдлыг шийдвэрлэх; 

 
 

_________________ 
4 Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42.2 дах хэсэг 
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4.4.11. дээд удирдлага болон олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагыг 

агаарын хөлгийн осол, ноцтой зөрчлийн талаарх мэдээллээр  холбогдох  журмын 
дагуу хангах; 

 
4.4.12. осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах ажилд шаардлагатай гарын авлага, 

материалуудыг бэлтгэн хэвлүүлэх; 
 

4.4.13. Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын стандарт, зөвлөмжид 
орсон нэмэлт өөрчлөлт болон тусгагдаагүй зүйлийг шинжлэн шалгах ажиллагаанд 
хамаарах хууль, дүрэм, заавруудад тухай бүр тусган хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах; 

 
4.4.14. шинжлэн шалгах ажиллагаатай холбоотой Монгол улсын хууль, 

тогтоомжид  Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын стандарт, зөвлөмжөөс 
ялгаатай заалт байвал тус байгууллагад мэдэгдэх; 

 
4.4.15. осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэх 

шинжээч болон багийг томилох; 
 

4.4.16. осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах ажиллагааг шуурхай  зохион 
байгуулах; 

 
4.4.17. осол, зөрчлийн газарт шинжээчдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг  

хангах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх; 
 

4.4.18. шинжлэн шалгах ажлыг шуурхай үр дүнтэй зохион байгуулах зорилгоор 
төрийн бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах ажлын уялдаа холбоог хангах; 

 
4.4.19. Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн гадна, Монгол улсын бүртгэлтэй 

агаарын хөлөг осол, ноцтой зөрчилд орсон тохиолдолд шинжлэн шалгах 
ажиллагаанд оролцуулахаар итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг томилох; 

 
4.4.20. гадаад улсын нутаг дэвсгэрт гарсан агаарын хөлгийн осол, зөрчилд 

Монгол улсын иргэн олноор өртсөн тохиолдолд шинжлэн шалгах ажиллагаанд 
оролцох экспертийг томилох; 

 
4.4.21. шинжлэн шалгах ажлыг үр дүнтэй явуулахын тулд төрийн бусад 

байгууллагуудтай хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулж ажиллах; 
 
4.4.22. Ерөнхий шинжээч нь шинжээч ажил үүргээ хараат бусаар, аливаа 

нөлөөлөлд автахгүйгээр гүйцэтгэхэд бүх талаар дэмжлэг үзүүлнэ; 
 
4.4.23. Шинжлэн шалгасан ажиллагааны тайлан, аюулгүй ажиллагааны 

зөвлөмжийг гаргах 
 

4.4.24. Шинжлэн шалгах ажиллагааг гүйцэтгэхэд шаардлагатай ажлын байр, 
тоног төхөөрөмж, багаж, хөдөлмөр хамгааллын хувцас хэрэгслээр ажилтнуудыг 
хангах, зохих нөөцийг бүрдүүлэх 

 
4.4.25. Шинжээч, ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг Монгол улсын хууль, 

тогтоомж, Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас гаргасан стандарт, 
зөвлөмжид тусгагдсан шаардлагатай нийцүүлэх арга хэмжээг авах. 
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4.4.26. Ерөнхий шинжээч нь шаардлагатай бол шинжээчийн суурь мэргэжил 
/нисгэгч, инженер, нислэгийн удирдагч/-ийн ур чадварыг хадгалах үйл ажиллагааг 
“Шинжээчийн мэргэжлийн ур чадварыг хадгалах журам”-аар зохицуулсан байна. 

 
Тав. Боловсон хүчинд тавигдах шаардлага 

 
5.1. Алба нь  осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах ажиллагааг хийж гүйцэтгэх 

Ерөнхий шинжээч, ахлах шинжээч, шинжээч болон бусад ажилтнаас бүрдэнэ.  
 
5.2. Шинжээч нь дараах шаардлагыг хангасан байна: 
 
5.2.1. Нислэгийн хөдөлгөөний менежмент, мэргэжлийн нисгэгч, агаарын 

хөлгийн инженер мэргэжилтэй5,  мөн шинжээчийн сургалтанд хамрагдсан нислэгийн 
үйл ажиллагаа, нислэгт  тэнцэх  чадвар,  нислэгийн  хөдөлгөөний удирдлага,  эсхүл 
нисэхийн менежмент зэрэг чиглэлээр ажилласан нисэхийн дээд боловсролтой 
магистр цолтой, дадлага туршлага бүхий боловсон хүчин байна; 

 
5.2.2. нисэхийн салбарт 5.2.1-т дурьдсан чиглэлээр 10-15 жил ажилласан 

туршлагатай; 
 

5.2.3. нисэхийн үндсэн чиглэлийн мэдлэг чадвартай, нисэхийн менежмент, 
үйл ажиллагаа, нислэгт тэнцэх чадвар, нислэгийн удирдлагын үйлчилгээ, хүний 
хүчин зүйл зэрэг нисэхийн бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хоорондын харилцан 
хамаарлын талаар мэдлэгтэй байх. 

 
5.3. Ахлах шинжээч нь шинжээчид тавигдах шаардлагыг хангасан, 

мэргэжлээрээ 15-аас дээш жил ажилласан шинжээчээр 3-аас доошгүй жил 
ажилласан дадлага туршлагатай байна. 

 
5.4. Ерөнхий шинжээч нь шинжээчид тавигдах шаардлагыг хангасан, 

мэргэжлээрээ 20-аас дээш жил ажилласан техникийн ухааны магистр буюу түүнээс 
дээш цолтой, Иргэний нисэхийн хяналт шалгалтын чиглэлээр ажиллаж байсан 
удирдах ажилд 5-аас доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байна. 
 
 

Зургаа. Шинжээч, бусад албан хаагч 
 

6.1. Шинжээч, ахлах шинжээч болон бусад ажилтан тухайн ажлын байрны 
тодорхойлолтод заасан үүргийг ерөнхий шинжээчтэй байгуулсан хөдөлмөрийн 
гэрээний үндсэн дээр хийж гүйцэтгэнэ.  
 

6.2. Шинжээч нь энэ дүрмийн 5.2-т заасан шинжээчид тавих шаардлага, 
шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байна. 

 
Долоо. Нөөц шинжээч 

 
7.1. Алба нь шинжлэн шалгах ажиллагааны тодорхой хэсгийг гүйцэтгүүлэх 

зорилгоор тусгай мэргэжлийн нөөц шинжээчдийн баг бүрдүүлнэ. 
 
7.2. Нөөц шинжээч нь шинжээчид тавигдах мэдлэг, туршлага, ур чадварын 

шаардлагыг хангасан байх бөгөөд салбарын тэргүүлэх мэргэжилтэн байна. 
_________________ 
 5 Олон улсын иргэний нисэхийн байггууллага /ICAO/-ын Doc 9756, 1 дүгээр боть, 2 дугаар бүлгийн 2.4.3 хэсэг 
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7.3. Томилогдсон нөөц шинжээч нарын бэлэн байдлыг хангах үүднээс анхан 

болон давтан сургалтуудад холбогдох зааврын дагуу хамруулан ур чадварыг 
дээшлүүлнэ. 

 
7.4. Ерөнхий шинжээч нь шаардлагатай тохиолдолд нөөц шинжээчийг 

шинжээчээр томилох саналыг гаргана. 
 
 

Найм. Албаны төсөв, санхүүжилт 
 

8.1. Алба нь хараат бус, бие даасан төсөвтэй байна. Албаны төсөвт нислэг 
техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах ажиллагааг явуулахад шаардагдах 
хөрөнгийг тусгасан байна.   
 

8.2. Алба нь осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах ажиллагаанд шаардагдах дараах 
зардлын төсөвтэй байна. Үүнд: 
 

8.2.1. гадаад улсад томилогдон ажиллах шинжээч, итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгчийн зардал; 

 
8.2.2. гадаад болон дотоодын байгууллагуудаас шинжлэн шалгах 

ажиллагаанд авч ажиллуулж байгаа мэргэжилтэн, шинжээч нарын зардал; 
 
8.2.3. Туршилт, шинжилгээ, судалгаа, бичлэг тайлах зардал; 
 
8.2.4. шинжлэн шалгасан ажлын тайланг гадаад улс болон олон улсын 

байгууллагад илгээхтэй холбогдсон орчуулга, ослын эд мөрийн баримт, материал 
зэрэг зардал; 

 
8.2.5. шинжлэн шалгах ажиллагааны зардал; 

  
8.3. Шинжлэн шалгах ажиллагааны зардлаас давсан зардлыг иргэний 

нисэхийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн Засгийн газарт танилцуулан 
шийдвэрлүүлнэ.  

 
 

Ес. Бусад 
 

  9.1. Энэхүү дүрмийг зөрчсөн албан тушаалтанд холбогдох хууль тогтоомжид 
заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ. 
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