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Мэдээлэл 

Гишүүн улсуудын иргэний нисэхийн дүрмийг сайжруулах замаар иргэний нисэхийн салбарт нэгдсэн нэг 
дүрмийн зохицуулалтад шилжих тухай Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/ -ын 1992 оны 
29-р чуулганы А29-3 тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор, Монгол Улс болон Шинэ Зеланд улсын ИНЕГ-ын 
хооронд 1999 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр байгуулсан “Техникийн Хамтын Ажиллагааны Санамж 
Бичиг”-ийг үндэслэн Монгол Улсын Иргэний нисэхийн багц дүрмийг Шинэ Зеландын Иргэний нисэхийн 
дүрэмд уялдуулан гаргасан болно.   

ИНД-147 нь анх 2016 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдөр хүчин төгөлдөр болсон бөгөөд дараах өөрчлөлтийг 
багтаасан: 

Өөрчлөлтийн дугаар  Хүчин төгөлдөр болсон огноо 

Өөрчлөлт 1                  20... оны ... сарын ..... 

ИНД-147-ыг Шинэ Зеландын Part 147, 2016 оны 2-р сарын 01-ний өдрийн өөрчлөлт ....-д үндэслэн 
боловсруулсан болно.  

Тэмдэглэл: ИНД-147-ыг англи болон монгол хэл дээр боловсруулсан ба эдгээрийн хооронд зөрүү гарсан 

тохиолдолд англи хувилбар нь давамгайлна. .
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А БҮЛЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ  

         147.1 ИНД-147-ын хамрах хүрээ 

      ИНЕГ-ын Дарга энэхүү ИНД-ээр дараах гэрчилгээг олгоно. 

(1) Б. Бүлгийн шаардлагуудыг хангасан байгууллагад Агаарын хөлгийн Техник 
үйлчилгээний сургалтын байгууллагын гэрчилгээ 

(2) В. Бүлгийн шаардлагуудыг хангасан байгууллагад Агаарын хөлгийн Техник 
үйлчилгээний сургалтын байгууллагын хязгаарлагдмал нөхцөлтэй гэрчилгээ  

Б БҮЛЭГ. АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СУРГАЛТЫН 
БАЙГУУЛЛАГЫН  ГЭРЧИЛГЭЭ 

147.3 Бүлгийн хамрах хүрээ 

(а) Энэ бүлэг дараах үндэслэлүүдээр доорх сургалтын үйл ажиллагаа явуулах 
байгууллагад хамаарна.  

(1) Энэхүү дүрмээр гэрчилгээжин, ИНД-66-аар шаардсан техник үйлчилгээний 
сургалт, дадлагын үнэлгээ болон мэдлэгийн шалгалтууд, эсхүл 

(2) Агаарын хөлгийн техник үйлчлгээний инженерийн үнэмлэхний эрх олгох хууль 
эрхзүйн итгэмжлэл бүхий техник үйлчилгээний сургалт, дадлагын үнэлгээ болон 
мэдлэгийн шалгалтууд, эсхүл 

(3) ИНД-үүдэд нийцсэн, агаарын хөлөг ба түүний эд ангиудын үзлэгийн (inspection) 
сургалт болон мэдлэгийн шалгалтууд. 

(б) ИНД-147.35 зүйлийн дагуу олгосон гэрчилгээгүй эсхүлгэрчилгээний хүчинтэй 
хугацаа дууссан тохиолдолд тухайн байгууллага (а) зүйлд тодорхойлсон аливаа үйл 
ажиллагааг явуулахыг хориглоно. 
(в) Энэхүү бүлгийн (б) зүйлийг үл хамааран ИНД-145 дүрмээр гэрчилгээжсэн агаарын 
хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээ эзэмшигч нь өөрийн 
байгууллагын ажилтануудад (а) зүйлд тодорхойлсон үйл ажиллагааг явуулах 
боломжтой. 

(г) Энэ бүлэг нь дараах байгууллагад хамаарна. 

(1) Аж ахуйн нэгж байгууллага 



Иргэний нисэхийн дүрэм 147 

2016.04.01 6 ИНЕГ 

(2) Түншлэгч байгууллага 

(д) Өөрөөр шаардаагүй тохиолдолд, энэхүү бүлгийн сургалт, мэдлэгийн шалгалт, 
дадлагын үнэлгээнд хийж байгаа бүх ишлэлүүд нь тус дүрмийн 147.23 зүйлээр 
шаардсан сургалтын байгууллагын зааварт тодорхойлсон сургалт, мэдлэгийн 
шалгалт, дадлагын үнэлгээ зэрэгт хамаарна. 

        147.5 Агааарын хөлгийн техник үйлчилгээний сургалтын байгууллагын 
гэрчилгээний өргөдөл гаргах 

(а) Энэ дүрмийн 147.3(а) зүйлд заасан сургалтын байгууллага нь -   

(1) Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний сургалтын байгууллагын гэрчилгээний 
өргөдөл гаргах, эсхүл 

(2) Хэрвээ, байгууллага нь 147.35-н дагуу гэрчилгээ олгогдсон эсхүл сунгагдсан 
гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа дуусгавар болох гэж байгаа тохиолдолд дуусах 
хугацаанаас өмнө сунгалт хийлгэх өргөдөл гаргах шаардлагатай. 

(б) Сургалтын байгууллага нь-   

(1) ИНЕГ-ын Даргад өргөдөл гаргах, болон. 

(2) Зохих төлбөрийг төлөх шаардлагатай.  

(в) Өргөдөл нь-   

(1) ИНЕГ 24147/01 маягтыг бөглөсөн хувь,болон 

(2) ИНД-147.23 зүйлээр шаардсан сургалтын байгууллагын заавар зэргийг агуулсан 
байх шаардлагатай. 
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147.7 Барилга байгууламжинд тавигдах ерөнхий шаардлагууд 

(а) Энэ дүрмийн 147.3(а) зүйлд заасан сургалтын байгууллага нь -   

(1) Дараах шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд: 

(i)  Сургалт, мэдлэгийн шалгалт, дадлагын үнэлгээ хийхэдтохирсон барилга 
байгууламж болон анги танхимтай байх 

(ii) Барилга байгууламж нь цаг агаарын тохиромжгүй нөхцөлүүдээс 
хамгаалагдсан байх, 

(iii) Барилга байгууламж, анги танхим нь бүх төлөвлөгдсөн сургалт, мэдлэгийн 
шалгалтуудыг тогтоосон өдөрт эрхлэн явуулах боломжтой байх, 

(iv) Онолын сургалт хийх өрөө нь бусад байрнуудаас тусгаардлагдсан, тусдаа 
байх, 

(v) Мэдлэгийн шалгалт авах өрөө нь бусад байрнуудаас тусгаардлагдсан, 
тусдаа байх, 

(vi) Барилга байгууламж, анги танхим нь анхаарал сарниулалт болон тохь 
тухгүй байдал үүсгэхгүй, суралцагчид хичээл эсхүл мэдлэгийн 
шалгалтандаа зохих ёсоор анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжтой байх. болон 

(2) Сургалтын байгууллагын багш, шалгагч, дадлагын үнэлгээний шалгагч нар 
өөрсдийн ажил үүргээ гүйцэтгэхэд анхаарал сарниулалт болон тохь тухгүй 
байдал үүсгэхгүй стандартыг хангасан барилга байгууламж, анги танхимаар 
хангасан байх, болон 

(3) Мэдлэгийн шалгалтуудын баримтууд болон сургалтын бүртгэлүүдийг хадгалах, 
аюулгүй байдлыг хангасан агуулахын байртай байх,болон 

(4) Эрхлэн явуулж байгаа сургалтын зохих техникийн материалуудыг ашиглах 
боломжоор хангагдсан байх. 

 (б) Энэхүү зүйлийн (а)(3)-д заасан агуулахын байр нь мэдлэгийн шалгалтын баримтууд 
болон сургалтын бүртгэлүүдийг  дүрмийн 147.19(г)-д заасан хугацаанд ,хадгалах 
стандартыг хангасан байх ёстой. 

        147.9 Сургалтын байранд тавигдах шаардлага 

      Энэ дүрмийн 147.3(а) зүйлд заасан сургалтын байгууллага нь Агаарын хөлгийн 
техник үйлчилгээний үндсэн сургалт явуулах тохиолдолд энэхүү сургалтанд тохирсон 
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–
(а) сургалтын өрөө,болон 

(б) сургалтын өрөөнөөс тусдаа дадлага хийх тусгай цехтэй байх шаардлагатай. 

       147.11 Агаарын хөлгийн маягийн болон ТҮ-ний ажлын сургалтын барилга 
байгууламжид тавигдах шаардлагууд 

 (а) Энэхүү зүйлийн шаардлагууд дараах төрлийн сургалтуудад хамаарна. Үүнд: 

(1) Агаарын хөлгийн маягт хамаарах ТҮ-ний сургалт, 

(2) Агаарын хөлгийн эд ангид хамаарах ТҮ-ний сургалт, 

 (б) Энэ дүрмийн 147.3(а) зүйлд заасан сургалтын байгууллага нь сургалтанд 
хамрагдаж байгаа суралцагчдыг сургалттай холбоотой агаарын хөлгийг эсхүл тусгай 
эд ангийг агуулсан барилга байгууламжид нэвтрэх эрхээр хангах шаардлагатай.  

       147.13 Ажилтан, албан тушаалтанд тавигдах шаардлага 

(а) Энэ дүрмийн 147.3(а) зүйлд заасан сургалтын байгууллага дараах ажилтан, албан 
тушаалтнуудыг үндсэн ажилтан, эсхүл гэрээт ажилтан, эсхүл хөлслөн ажиллуулах 
шаардлагатай. Үүнд:    

(1) Гүйцэтгэх захирал нь: 

(i) Сургалтын байгууллагаас зүгээс явуулж буй сургалтын бүх үйл ажиллагаа 
нь гэрчилгээний эрхийн хүрээнд дүрмийн дагуу гүйцэтгэгдэж, санхүүжиж 
байгааг бататгах , болон 

(ii) Сургалтын байгууллага энэ дүрмийн шаардлагуудыг биелүүлэн ажиллах 
хариуцлагыг хүлээнэ.  

(2) Доорхи ажлыг хариуцан, гүйцэтгэх захирлын өмнө үүрэг хүлээсэн нэг эсхүл 
түүнээс илүү тооны удирдах албан тушаалтанууд: 

(i) Сургалтын байгууллага нь ИНД-147.23 зүйлээр шаардсан сургалтын 
байгууллагын зааврын шаардлагуудыг биелүүлж байгааг бататгах,болон 

(ii) ИНД-147.17 зүйлээр шаардсан аюулгүй ажиллагааны удирдлагын 
тогтолцоог хэрэгжүүлэх. 
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(3) Байгууллагын доорхи үйл ажиллагаануудыг төлөвлөх, эрхлэн явуулах болон 
хяналт тавих хангалттай тооны ажилтануудтай байна. Үүнд: 

(i) Сургалтууд,болон 

(ii) Дадлагын үнэлгээнүүд,болон 

(iii) Мэдлэгийн шалгалтууд. 

 (б) Энэхүү зүйлийн (а)(2)(ii)-д заасан үүрэг хариуцлага бүхий удирдах ажилтанууд 
сургалтын байгууллагын үйл ажиллагааны болон аюулгүй ажиллагааны тогтолцооны 
мэдлэг, туршилгатай байх шаардлагатай. 

(в) Сургалтын байгууллага нь доорхи үйл ажиллагаануудыг эрхлэн явуулж байгаа 
ажилтануудыг үнэлэх, тэдгээр нь ажлын байрны шаардлагуудыг ханган ажиллаж байгаа 
эсэхийг шалгах журам тогтоох шаардлагатай. Үүнд: 

(i) Сургалтууд,болон 

(ii) Дадлагын үнэлгээнүүд,болон 

(iii) Мэдлэгийн шалгалтууд. 

(г) Сургалтын байгууллага нь дараах шаардлагуудыг хангасан байх шаардлагатай. 
Үүнд: 

(1) Дадлагын сургалтанд хамрагдаж байгаа болон дадлагын шалгалт өгч буй 
суралцагчдын тоо нь сургалт явуулж байгаа дадлагын багш эсхүл дадлагын 
шалгалт авагч бүрд 15 эсхүл түүнээс доош байх, 

(2) Онолын сургалтанд хамрагдаж байгаа суралцагчдын тоо нь анги бүрд 30-аас 
илүүгүй байх. 

147.15 Бичиг баримт 

(а) Энэ дүрмийн 147.3(а) зүйлд заасан сургалтын байгууллага дараах бичиг 
баримтуудад шууд нэвтрэн хандах эрхтэй байх шаардлагатай. Үүнд  

(1) Бүх шаардлагатай техникийн стандартууд болон зөвлөмжүүдийн хүчин төгөлдөр 
хувиуд, 

(2) Дараах үйл ажиллагааг явуулахад шаардлагатай өөр бусад бичиг баримтууд. 
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(i) Сургалтууд,болон 

(ii) Дадлагын үнэлгээнүүд,болон 

(iii) Мэдлэгийн шалгалтууд. 

(б) Сургалтын байгууллага нь бичиг баримтууддаа хяналт тавих журмуудтай байх 
шаардлагатай. Үүнд: 

(1) Бичиг баримтыг хэвлэхээс өмнө зохих ажилтан хянаж зөвшөөрөх,  

(2) Дараах үйл ажиллагааг явуулдаг ажилтанууд холбогдох бичиг баримтуудын 
хүчин төгөлдөр хувиудаар хангагдсан байх. 

(i) Сургалтууд,болон 

(ii) Дадлагын үнэлгээнүүд,болон 

(iii) Мэдлэгийн шалгалтууд.болон 

(3) Ажилтан бүр хүчин төгөлдөр бус бичиг баримт ашиглахгүй байх,болон 

(4) Бичиг баримтуудын бүх өөрчлөлтүүдийг зохих ажилтан хянаж батлах. 

147.17 Аюулгүй ажиллагааны удирдлага 

Энэ дүрмийн 147.3(а) зүйлд заасан сургалтын байгууллага нь ИНД-100.3-д заасан 
аюулгүй ажиллагааны тогтолцоог бүрдүүлж, хэрэгжүүлж үйл ажиллагаандаа хэрэглэх 
шаардлагатай. 

147.19 Бүртгэл 

(а) Энэ дүрмийн 147.3(а) зүйлд заасан сургалтын байгууллага дараах үйл ажиллагаа 
бүрийг явуулахад шаардлагатай бичиг баримтуудын бүртгэлийг ялгах, цуглуулах, 
индексжүүлэх, хадгалах болон хөтлөх журам боловсруулан ажиллах шаардлагатай. 
Үүнд  

(1) Сургалтууд,болон 

(2) Дадлагын үнэлгээнүүд,болон 

(3) Мэдлэгийн шалгалтууд. 

(б) Сургалтын байгууллага доорхи бүртгэлүүдийг хөтлөх, хадгалах шаардлагатай. Үүнд:  
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(1) Дараах үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байгаа ажилтан бүрийн бүртгэл-  

(i) Сургалт, эсхүл 

(ii) Дадлагын үнэлгээ, эсхүл 

(iii) Мэдлэгийн шалгалт,болон 

(2) Доорхи хүмүүсийн бүртгэл -  

(i) Сургалтанд бүртгэгдсэн, 

(ii) Дадлагын шалгалт өгөх суралцагч, 

(iii) Мэдлэгийн шалгалт өгөх суралцагч, болон 

(3) Чанарын дотоод аудит бүрийн тайлан,эсхүл  дүгнэлт.  

(в) Сургалтын байгууллага нь доорхи шаардлагуудыг хангасан байх шаардлагатай. 
Үүнд:  

(1) Энэ зүйлийн (б)(1)-д заасан бүртгэлүүд нь дараах зүйлүүдийг агуулсан байх 
шаардлагатай. Үүнд:  

(i) Ажилтаны нэр, 

(ii) Ажилтаны дадлага туршилгын дэлгэрэнгүй, 

(iii) Ажилтаны мэргэшлийн зэрэглэл, 

(iv) Хамрагдсан сургалтууд.болон 

(2) Энэ зүйлийн (б)(2)-д заасан бүртгэлүүд нь дараах зүйлүүдийг агуулсан байх 
шаардлагатай. Үүнд:  

(i) Нэр, 

(ii) Төрсөн огноо, 

(iii) Тухайн этгээдийг ялгах аргачлал, 

(iv) Суралцагчын сургалтанд бүртгүүлсэн бүртгэл, сургалтанд суусан бүртгэл 
(course attendance), хамрагдсан сургалтын сэдэв, 
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(v) Суралцагчын урд нь хамрагдсан сургалтууд (хэрэв шаардлагатай бол), 

(vi) Суралцагчын талаарх багшийн санал (хэрэв шаардлагатай бол), 

(vii) Суралцагчид хийсэн дотоод үнэлгээний дэлгэрэнгүй (хэрэв шаардлагатай 
бол), 

(viii) Суралцагчын өгсөн мэдлэгийн шалгалт бүрийн дэлгэрэнгүй (хэрэв 
шаардлагатай бол), 

(ix) Суралцагчын өгсөн дадлагын үнэлгээ бүрийн дэлгэрэнгүй (хэрэв 
шаардлагатай бол), 

(x) Суралцагч сургалтын байгууллагад бүртгүүлэхдээ мэдүүлсэн холбогдох  
мэдлэгийн хоцрогдолын тайлан.болон   

(3) Энэ зүйлийн (б)-д заасан бүртгэл бүр дараах шаардлагуудыг хангасан байх 
шаардлагатай. Үүнд:  

(i) Үнэн зөв, 

(ii) Гаргацтай буюу уншигдахуйц, 

(iii) Өөрчлөх боломжгүй байдалтай. 

(г) Сургалтын байгууллага нь энэ зүйлийн (б)-д заасан бүртгэлүүдийг сүүлчийн 
тэмдэглэл хийсэн огнооноос хойш 5 жил буюу түүнээс дээш хугацаагаар хадгалах 
шаардлагатай.  

147.21 Сургалт, дадлагын үнэлгээ, мэдлэгийн шалгалт  

(а) Энэ дүрмийн 147.3(а) зүйлд заасан сургалтын байгууллага дараах журмуудыг 
боловсруулан ажиллах шаардлагатай. Үүнд:  

(1) Сургалтын байгууллага доорхи (б)-д заасан зүйлүүдийг биелүүлэх дараах үйл 
ажиллагааны журмууд -  

(i) Сургалт,  

(ii) Дадлагын үнэлгээ, 

(iii) Мэдлэгийн шалгалт. 

(б) Сургалтын байгууллага доорхи шаардлагуудыг хангасан байх шаардлагатай. Үүнд:  
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(1) Сургалт бүр тухайн сургалтын хөтөлбрийн дагуу хийгдсэн байх, 

(2) Дадлагын үнэлгээ болон мэдлэгийн шалгалт бүр нь тус тусын нэгдмэл байдлаа 
зөрчихгүйгээр хийгдэх, 

(3) Дараах үйл ажиллагаануудыг эрхлэн хийх ажилтан нь зохих мэргэшлийн 
зэрэглэл ба дадлага туршлагыг хослуулсан байх – 

(i) Сургалт,  

(ii) Дадлагын үнэлгээ, 

(iii) Мэдлэгийн шалгалт. 

147.23 Сургалтын байгууллагын заавар  

(а) Энэ дүрмийн 147.3(а) зүйлд заасан сургалтын байгууллага нь ИНЕГ-ын Даргад 
дараах зүйлүүдийг агуулсан зааврыг өгөх шаардлагатай. Үүнд:  

(1) Заавар болон түүнд орсон бусад журам бүр нь дараах зүйлүүдийг агуулсаныг 
батлах гарын үсэгтэй гүйцэтгэх захирлын тодорхойлолт -  

(i) Байгууллагын тодорхойлолт,  

(ii) Энэ дүрмийн заалтуудыг биелүүлж байгааг бататгах арга барилын 
танилцуулга, 

(iii) Сургалтын байгууллага нь цаг үргэлж хүчин төгөлдөр гэрчилгээгээ дагаж 
мөрдөх мэдэгдэл.болон 

(2) Энэхүү дүрмийн 147.17 заалтаар шаардаж байгаа аюулгүй ажиллагааны 
удирдлагын тогтолцооны хувьд:  

(i) ИНД-100.3(б) заалтаар шаардагдах бүх бичиг баримтууд, болон 

(ii) Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний сургалтын байгууллагын гэрчилгээ 
сунгуулах өргөдөл гаргаагүй байгууллагын хувьд аюулгүй ажиллагааны 
удирдлагын тогтолцоог хэрхэн хэрэгжүүлэхийг тайлбарласан хэрэгжилтийн 
төлөвлөгөө.болон 

(3) Дүрмийн 147.13(а)(1)-д заагдсан гүйцэтгэх захирлын нэр,болон 

(4) Дүрмийн 147.13(а)(2)-д заагдсан удирдах ажилтан бүрийн: 
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(i)  Нэр, 

(ii) Албан тушаал, 

(iii) Аль удирдах ажилтан байгууллагын нэрийн өмнөөс ИНЕГ-тай эсхүл ИНЕГ-
ын Даргатай шууд харьцахыг агуулсан үүрэг, хариуцлагын хуваарь, 

(iv) Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын хариуцлагууд,   

(5) Дүрмийн 147.13(а)(2)-д заагдсан удирдах ажилтан бүрийн хариуцлагыг зурж 
үзүүлсэн байгууллагын бүтцийн схем, 

(6) Байгууллага доторхи аюулгүй ажиллагааны хариууцлагыг зураглан үзүүлсэн 
мэдээлэл, 

(7) Дараах жагсаалтууд: 

(i) Байгууллагын хийх сургалтуудын,  

(ii) Байгууллагын авах мэдлэгийн шалгалтуудын, 

(iii) Байгууллагын хийх дадлагын үнэлгээнүүдийн. 

(8) Үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулах албан ёсны хаяг, байршил, 

(9) Байгууллагын хийх сургалт бүрийн конспект (outline), хөтөлбөр, 

(10) Дүрмийн 147.17-д заагдсан аюулгүй ажиллагааны тогтолцооны дэлгэрэнгүй 
тайлбар, 

(11) Энэхүү дүрмийн доорхи заалтуудад онцолсон журмууд -  

(i) 147.13(в), 

(ii) 147.15(б), 
(12) Мэдлэгийн шалгалтын асуултуудийн доорхи шаардлагуудыг хангасан 

журмууд -   

(i) Зөвшөөрөлгүй этгээд хандаж нэвтрэхээс хамгаалсан байх, 

(ii) Байгууллагаас авч гарах боломжгүй байх. 

(13) Шалгалтын үеээр хууран мэхлэсэн тохиолдолд авах арга хэмжээний 
журам, 
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(14) Сургалтын байгууллагын зааврыг хянах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, түгээх 
журам, 

(б) Сургалтын байгууллагын заавар нь ИНЕГ-ын Дарга хүлээн зөвшөөрөхүйц байх 
шаардлагатай. 

147.25 Гэрчилгээ эзэмшигчийн зааврын нэмэлт өөрчлөлт 

(а) Энэ дүрмийн 147.3(а) зүйлд заасан сургалтын байгууллага нь дараах 
шаардлагуудыг хангасан байх шаардлагатай. Үүнд:  

(1) Сургалтын байгууллагын зааварт нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа гэрчилгээ 
эзэмшигчийн хүчин төгөлдөр тайлбар хэвээр үлдэхийг баталгаажуулсан байх, 

(2) Зааварт орж байгаа нэмэлт өөрчллөлт бүр дараах шаардлагуудыг хангасан 
байх -   

(i) Иргэний нисэхийн дүрмүүдийн шаардлагуудыг хангасан байх,  

(ii) Сургалтын заавар дахь өөрчлөлт хийх журмийг биелүүлсэн байх. 

(3) Зааварт нэмэлт өөрчлөлт орсон даруй тухайн нэмэлт өөрчлөлт бүрийн 
хуулбрыг ИНЕГ-ын Дарга илгээх, 

(4) ИНЕГ-ын Даргаас нисэхийн аюулгүй ажиллагаанд тохирсон, шаардлагатай гэж 
үзсэн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийх. 

(б) Энэ дүрмийн 147.3(а) зүйлд заасан сургалтын байгууллага нь дараах 
өөрчлөлтүүдийг хийхээсээ өмнө ИНЕГ-ын Даргаас өөрчлөлт хийх зөвшөөрөл авсан 
байх шаардлагатай. Үүнд:  

(1) Дүрмийн 147.23-д заасан, байгууллагын зааварт онцолсон гүйцэтгэх захирал, 

(2) Дүрмийн 147.23-д заасан, байгууллагын зааварт онцолсон ахлах ажилтаны 
албан тушаал, 

(3) Дүрмийн 147.23-д заасан, байгууллагын зааварт онцолсон ахлах ажилтаны нэр, 

(4) Үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулах албан ёсны хаяг, байршил, 

(5) Доорхи үйл ажиллагаануудын хамрах хүрээ -    

(i) Сургалт бүрийн,  

(ii) Мэдлэгийн шалгалт бүрийн, 
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(iii) Дадлагын үнэлгээ бүрийн. 

(в) Эргэлзээтэй байдал үүсгэхгүйн үүднээс энэ дүрмийн 147.3(а) зүйлд заасан 
сургалтын байгууллага нь (б) зүйлд заасан өөрчлөлтүүдийг хийхдээ (а)-д заасан 
зүйлүүдийн биелүүлэх шаардлагатай.  

147.27 Зааврын түгээлт 

(а) Энэ дүрмийн 147.3(а) зүйлд заасан сургалтын байгууллага нь дараах шаардлагуудыг 
хангасан байх шаардлагатай. Үүнд:  

(1) Сургалтын байгууллагын зааврын иж бүрэн, хүчин төгөлдөр 1 хувийг зааварт 
онцолсон үндсэн байршил бүрд байлгах, 

(2) Байгууллагын ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах сургалтын 
байгууллагын зааврын бүлгийг ашиглах боломжийг бүрдүүлэх. 

147.29 Байгууллагын зааврыг дагаж мөрдөх 

Энэ дүрмийн 147.3(а) зүйлд заасан сургалтын байгууллага нь өөрийн зааварт байгаа 
бүх журмуудыг дагаж мөрдөх шаардлагатай 

147.31 Гэрчилгээнд тодорхойлогдсон ангилал 

ИНЕГ-ын Дарга энэ дүрмийн 147.35 зүйлийн дагуу эрхжүүлэн өгч байгаа эсхүл 
шинэчилж байгаа гэрчилгээнд доорхи ангилалуудаас 1 болон түүнээс дээш тоогоор 
тодорхойлон өгөх шаардлагатай. Үүнд:  

(1) Е1 - үндсэн сургалтууд, 

(2) Е2 - агаарын хөлгийн маягийн эсхүл ТҮ-ний ажлын сургалтууд, 

(3) Е3 – ИНЕГ-ын Даргын зөвшөөрлөөр авах мэдлэгийн шалгалтууд, 

(4) Е4 – агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний сургалтад хамаарал бүхий өөр бусад 
сургалтууд 

147.33 Гэрчилгээний хугацаа  

(а) Энэ дүрмийн 147.35 зүйлийн дагуу эрхжүүлэн өгч байгаа эсхүл шинэчилж байгаа 
гэрчилгээг олгохдоо ИНЕГ-ын Дарга нь тухайн гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа дуусах 
огноог тодорхойлох шаардлагатай. 
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(б) ИНЕГ-ын Дарга (а) зүйлд заасан гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа нь олгосон 
огнооноос 5 жилээс илүү хугацаагаар өгөхийг хориглоно. 

147.35 Гэрчилгээний эрх, сунгалт  

(а) ИНЕГ-ын Дарга нь Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу – 

(1) Энэ дүрмийн 147.5(а)(1) зүйлийн дагуу өргөдөл гаргасан байгууллагад 
Сургалтын байгууллагын гэрчилгээг эрхжүүлэн олгох, эсхүл 

(2) Энэ дүрмийн 147.5(а)(2) зүйлийн дагуу өргөдөл гаргасан байгууллагад 
Сургалтын байгууллагын гэрчилгээг нь шинэчлэн олгоно. 

(б) Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуульд заасан шаардлагууд нь энэхүү 
дүрмийн 147.7-оос 147.29-д байгаа шаардлагууд болно.  

В БҮЛЭГ. АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТЕХНИК ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СУРГАЛТЫН 
БАЙГУУЛЛАГЫН  ХЯЗГААРЛАГДМАЛ НӨХЦӨЛТЭЙ ГЭРЧИЛГЭЭ 

147.51 В. Бүлгийн хамрах хүрээ 

(а) Энэ бүлэг доорхи байгууллагад хамаарна.  

(1) Энэ бүлгийн (б)(1) болон (б)(2) зүйлүүдэд тайлбарласан агаарын хөлгийн техник 
үйлчилгээний сургалт хийх, 

(2) Энэ дүрмийн Б Бүлэгт хамааралгүй.  

(б) ИНД-147.63 зүйлийн дагуу эрхтэй гэрчилгээгүй тохиолдолд тухайн байгууллага 
доорх үйл ажиллагааг явуулахыг хориглоно. 

(1) ИНД-66-аар шаардагдах техник үйлчилгээний сургалт, мэдлэгийн шалгалт эсхүл 
дадлагын үнэлгээг энэхүү дүрмийн дагуу гэрчилгээжсэн байгууллага эрхлэн 
явуулах, 

(2) Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтаны үнэмлэх олгоход хууль эрхзүйн 
үндэслэл нь болох техник үйлчилгээний сургалт, мэдлэгийн шалгалт эсхүл 
дадлагын үнэлгээг эрхлэн явуулах, 

(3) Агаарын хөлөг ИНД-үүдийн шаардлагуудыг хангаж байгаа эсэхийг шалгах үзлэг 
шалгалтын сургалт болон мэдлэгийн шалгалтыг эрхлэн явуулах.   

 (в) Энэ бүлэг нь доорхи болон өөр бусад байгууллагад хамаарна. 
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(1) Аж ахуйн нэгж байгууллага 

(2) Түншлэгч байгууллага 

(г) Өөрөөр шаардаагүй тохиолдолд, энэхүү бүлгийн бүх ишлэлүүд нь доорхи 
сургалтанд хамаарна. 

(1) Энэ дүрмийн 147.53 заалтаар өгч байгаа өргөдөлд тодорхойлсон сургалтуудад, 

(2) Мэдлэгийн шалгалт болон дадлагын үнэлгээнүүдийг агуулсан байна. 

        147.53 Агааарын хөлгийн техник үйлчилгээний сургалтын байгууллагын 
хязгаарлагдмал нөхцөлтэй гэрчилгээний өргөдөл гаргах 

(а) Энэ дүрмийн 147.51(а) зүйлд заасан байгууллага агаарын хөлгийн техник 
үйлчилгээний сургалтын байгууллагын хязгаарлагдмал нөхцөлтэй гэрчилгээ авахаар 
өргөдөл гаргах шаардлагатай. 

(б) Сургалтын байгууллага нь-   

(1) ИНЕГ-ын Даргад өргөдөл гаргана. 

(2) Зохих төлбөрийг төлөх шаардлагатай.  

(в) Өргөдөл нь-   

(1) ИНЕГ 24147/01 маягтын бөглөсөн хувь, 

(2) Энэ дүрмийн 147.55 ба 147.57 зүйлүүдийн шаардлагуудыг биелүүлсэн 
дэлгэрэнгүй тайлбар зэргийг агуулсан байх шаардлагатай. 

147.55 Ажилтан, барилга байгууламж, бичиг баримтанд тавигдах 
шаардлагууд 

Энэ дүрмийн 147.51(а) зүйлд заасан сургалтын байгууллага нь -   

(1) Сургалт тус бүрийг төлөвлөх, багшлах, хянахад хангалттай тооны ажилтануудыг 
үндсэн ажилтан, эсхүл гэрээт ажилтан хэлбрээр, эсхүл хөлслөн ажиллуулах 
шаардлагатай, 
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(2) Энэ зүйлийн (1)-д заасан үндсэн ажилтан, эсхүл гэрээт ажилтан, эсхүл хөлсний 
ажилтан нь мэргэшлийн зэрэглэл болон дадлага туршилга хосолсоныг 
баталгаажуулах шаардлагатай. 

(3) Сургалт эрхлэн явуулах болон сургалтанд хамаарах дадлагын үнэлгээ, 
мэдлэгийн шалгалт зэргийг хийхэд тохирсон барилга байгууламж, нөөцтэй байх 
шаардлагатай.  

(4) Доорхи бичиг баримтуудтай байх шаардлагатай. Үүнд: 

(i) Холбогдох техникийн стандартууд болон зөвлөмжүүдийн хүчин төгөлдөр 
хувиуд, 

(ii) Сургалтуудыг хийхэд шаардагдах өөр бусад бичиг баримтууд. 

147.57 Бүртгэл 

(а) Энэ дүрмийн 147.51(а) зүйлд заасан байгууллага сургалт бүр шаардагдах 
бүртгэлүүдийг ялгах, цуглуулах, индексжүүлэх, хадгалах болон хөтлөх шаардлагатай.   

(б) Дараах хүмүүсийн бүртгэлийг хөтлөн хадгалах шаардлагатай -  

(i) Сургалтыг эрхлэн явуулж байгаа ажилтан (багш), 

(ii) Сургалтанд бүртгэгдсэн суралцагч. 

(в) Сургалтын байгууллага доорхи шаардлагуудыг хангасан байх шаардлагатай. Үүнд:  

(1) Энэ зүйлийн (б)(1)-д заасан хүмүүсийн бүртгэлүүд нь дараах зүйлүүдийг 
агуулсан байх шаардлагатай. Үүнд:  

(i) Нэр, 

(ii) Дадлаг туршилга, 

(iii) Мэргэшлийн зэрэглэл, 

(iv) Хамрагдсан сургалтууд. 

(2) Энэ зүйлийн (б)(2)-д заасан бүртгэл нь дараах зүйлүүдийг агуулсан байх 
шаардлагатай. Үүнд:  

(i) Нэр, 

(ii) Төрсөн огноо, 
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(iii) Суралцагчын сургалтанд бүртгүүлсэн бүртгэл, сургалтанд суусан бүртгэл 
(course attendance),

(iv) Суралцагчын урд нь хамрагдсан сургалтууд (хэрэв шаардлагатай бол), 

(v) Суралцагчын талаарх багшийн санал, 

(vi) Суралцагчын өгсөн мэдлэгийн шалгалт болон дадлагын үнэлгээ бүрийн 
дүн.  

(3) Энэ зүйлийн (б)-д заасан бүртгэл бүр дараах шаардлагуудыг хангасан байх 
шаардлагатай. Үүнд:  

(iv) Үнэн зөв, 

(v) Гаргацтай буюу уншигдахуйц, 

(vi) Өөрчлөх боломжгүй байдалтай. 

(4) Байгууллага нь энэ зүйлийн (б)-д заасан бүртгэлүүдийг сүүлчийн тэмдэглэл 
хийсэн огнооноос хойш 5 жил буюу түүнээс дээш хугацаагаар хадгалах 
шаардлагатай.  

147.59 Гэрчилгээнд тодорхойлогдсон ангилал 

ИНЕГ-ын Дарга энэ дүрмийн 147.63 зүйлийн дагуу эрхжүүлэн өгч байгаа гэрчилгээнд 
доорхи ангилалуудаас 1 болон түүнээс дээш тоогоор тодорхойлон өгөх шаардлагатай. 
Үүнд:  

(1) Е1 - үндсэн сургалтууд, 

(2) Е2 - агаарын хөлгийн маягийн эсхүл ТҮ-ний ажлын сургалтууд, 

(3) Е3 – ИНЕГ-ын Даргын зөвшөөрлөөр авах мэдлэгийн шалгалтууд, 

(4) Е4 – агаарын хөлгийн техникй үйлчилгээний сургалтад хамаарал бүхий өөр 
бусад сургалтууд 

147.61 Гэрчилгээний хугацаа  

Энэ дүрмийн 147.63 зүйлийн дагуу эрхжүүлэн өгч байгаа эсхүл шинэчилж байгаа 
гэрчилгээг олгохдоо ИНЕГ-ын Дарга нь тухайн гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа дуусах 
огноог тодорхойлох шаардлагатай. 
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147.63 Гэрчилгээний эрх, сунгалт  

(а) ИНЕГ-ын Дарга нь Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу энэ дүрмийн 
147.53-р зүйлийн дагуу өргөдөл гаргасан байгууллагад Сургалтын байгууллагын 
гэрчилгээг эрхжүүлэн олгож болно. 

(б) Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуульд заасан шаардлагууд нь энэхүү 
дүрмийн 147.55 болон 147.57-д байгаа шаардлагууд болно. 

Г БҮЛЭГ. ШИЛЖИЛТИЙН ҮЕИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ 

147.101 ИНД-141-ээр олгогдсон гэрчилгээнээс ИНД-147-н гэрчилгээ рүү  
              шилжих 

(а) Энэхүү дүрэм нь доорхи нисэхийн сургалтын байгууллагуудад хамаарна. Үүнд:  

(1) Энэ дүрмийн 147.3(а) зүйлд заагдсан, ИНД-141.5 дүрмээр гэрчилгээжсэн. 

(2) 2016 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө гэрчилгээжсэн. 

(б) Энэ дүрэмд хамаарч байгаа нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ гэж 147.35 
дугаар зүйлээр эрх авсан агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний сургалтын 
байгууллагын гэрчилгээг тооцно. 

(в) Энэ дүрэмд хамаарч байгаа нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ Е1 
зэрэглэлийг агуулсан бол энэхүү Е1 зэрэглэлийг 147.31-д тодорхойлсон Е2 зэрэглэл гэж 
тооцно. 

(г) Энэ дүрэмд хамаарч байгаа нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ М3 
зэрэглэлийг агуулсан бол энэхүү М3 зэрэглэлийг 147.31-д тодорхойлсон Е4 зэрэглэл гэж 
тооцно. 

(д) Түр тооцогдож байгаа агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний сургалтын 
байгууллагын гэрчилгээ доорхи тохиолдолуудад хүчин төгөлдөр байна. Үүнд: 

(1) Дараах хугацаа хүртэл –  

(i) Хүчинтэй хугацаа дуусах, 

(ii) Цуцлах, 

(2)  Түдгэлзүүлээгүй бол.   
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147.103 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний сургалтын байгууллагын 
гэрчилгээ эзэмшигч болон өргөдөл гаргагчын аюулгүй ажиллагааны 
удирдлагын тогтолцооны шилжилт

(а) Энэ дүрэм доорхи байгуулагуудад хамаарна –  

(1) Энэ дүрмийн 147.3(а)-д заасан байгууллага, 

(2)  Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний сургалтын байгууллагын гэрчилгээ 
авахаар өргөдөл гаргагч байгууллага. 

(б) Энэ дүрэмд хамаарах байгууллага 2021 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө: 

(1) Дараах дүрмийн заалтуудыг биелүүлэх шаардлагагүй -   

(i) ИНД-147.13(а)(2)(ii), хэрвээ байгууллага нь аюулгүй ажиллагааны удирдлагын 
тогтолцоо хариуцсан удирдах ажилтаны оронд дотоод чанар баталгаажуулалт 
хариуцсан удирдах ажилтантай бол, 

(ii) ИНД-147.17, хэрвээ байгууллага нь аюулгүй ажиллагааны удирдлагын 
тогтолцоог боловсруулж, хэрэгжүүлж, үйл ажиллагаандаа ашиглаагүй, 147.105 
зүйлд тохирох дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцоог    тогтоосон бол, 

(iii) ИНД-147.23(а)(2), 

(iv) ИНД-147.23(а)(4)(iv), 

(v) ИНД-147.23(а)(6), гэхдээ 

(2)  Доорхи зүйлүүдийг агуулсан хэрэгжилтийн төлөвлөгөөг ИНЕГ-ын бөглөсөн 
маягтын хамт ИНЕГ-ын Даргад 2018 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө 
илгээх шаардлагатай. Үүнд: 

(i) аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд санал болгож 
байгаа огноо, 

(ii) 147.17 зүйлээр шаардаж байгаа аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог 
хэрхэн хэрэгжүүлэх тойм.   

(в) ИНЕГ-ын Дарга –  

(1) Байгууллагын хэрэгжилтийн төлөвлөгөөг батална. 
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(2) Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх огноог товлоно. 

(г) Эргэлээ арилгах үүднээс хэрэгжилтийн огноо гэж ИНЕГ-ын Даргын аюулгүй 
ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог баталсан огноог тооцно.  

(д) Энэ дүрмийн 147.103(в)(2) зүйлд заасан огноог тогтоохдоо ИНЕГ-ын Дарга нь доорхи 
зүйлүүдийг тооцож үзэх шаардлагатай. Үүүнд: 

(1) Байгууллагын хүчин чадал, 

(2) Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, 

(3) Байгууллагын үйл ажиллагаанд угаасаа байгаа эрсдэл, 

(4) Гэрчилгээг шинэчлэх огноо, 

(5) ИНЕГ-ын эсхүл байгууллага, эсхүл хоёуланд нь нөлөөлөх аливаа нөөц эсхүл 
төлөвлөлт, 

(6) Хэрэгжүүлэлтийн огноо нь 2021 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хойш байж 
болохгүй.  

(е) Хэрвээ тухайн байгууллага агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний сургалтын 
байгууллагын гэрчилгээ авахаар өргөдөл гаргагч бол тэрээр өргөдлөө аюулгүй 
ажиллагааны удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний хамт илгээх 
шаардлагатай. 

(ё) Дүрмийн энэхүү заалт 2021 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөр дуусгавар болно. 

147.105 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний сургалтын байгууллагын 
гэрчилгээ эзэмшигч болон өргөдөл гаргагчын шилжилтийн дотоод чанар 
баталгаажуулалт

(а) ИНД-147.103(б)(1)(ii) заалтаар шаардсан дотоод чанар баталгаажуулалтын 
тогтолцоог энэхүү дүрмээр шаардсан журмууд биелэгдэж байгаа болон нийцэж байгаа 
эсэхийг баталгаажуулахын тулд тогтоох шаардлагатай.  

(б) Дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцоо нь дараах зүйлүүдийг агуулах 
шаардлагатай. Үүнд:  

(1) Өргөдөл гаргагчын үйлчлүүлэгчийн итгэл найдвар, хэрэгцээ шаардлага болон 
байгууллагын зорилт зэрэгтэй холбоо бүхий аюулгүй ажиллагааны бодлого ба 
аюулгүй ажиллагааны журмууд, 
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(2) Дутагдал ба зөрчлийн тайлан, ажилтаны ба үйлчлүүлэгчийн санал хүсэлт зэргийг 
агуулсан чанарын үзүүлэлтүүдийн журам, эдгээр үзүүлэлтүүдийг тогтолцоонд 
оршин байгаа асуудлууд болон тэдгээрийн боломжит шалтгаануудыг тогтоохын 
тулд тогтмол хянах журам, 

(3) Тогтолцоонд байгаа таньж мэдэгдсэн бодит асуудлуудыг засаж залруулах журам, 

(4) Тогтолцоонд байгаа боломжит шалтгаануудыг тогтоож залруулах зөрчил 
дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний журам, 

(5) Аюулгүй ажиллагааны бодлогод байгаа зорилгодоо хүрэх, байгууллагын заавар 
дахь журмууд нийцэж байгаад аудит хийх дотоод аудитын  хөтөлбөр, 

(6) Дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцоо нь байгууллагын үйл ажиллагаанд 
зохицон үр өгөөжтэй байж, энэхүү дүрмийн шаардлагуудыг биелүүлж байгааг 
бататгах, тоон дүн шигнжилгээг агуулсан байх шаардлагатай удирдлагын 
хяналтын журам. 

(в) Аюулгүй ажиллагааны бодлогын журмууд нь аюулгүй ажиллагааны бодлогыг 
байгууллагын бүх түвшинд ойлгож, хэрэгжүүлсэн ба байгууллагын үйл ажиллагаанд 
үйлчилсэн зэргийг бататгасан байх шаардлагтай.  

(г) Засаж залруулах журамд дараах зүйлүүдийг тусгасан байх шаардлагатай:  

(1) дутагдлыг хэрхэн арилгах талаар, 

(2) авсан арга хэмжээ ямар үр нөлөөтэйг тодорхойлохын тулд асуудлыг засаж 
залруулсны дараа түүний мөрөөр дахин нягтлах арга хэмжээний талаар, 

(3) удирдлагын зүгээс асуудлыг засаж залруулах арга хэмжээний үр нөлөөг үнэлэх.  

(д) Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний журамд дараах зүйлүүдийг тусгасан байх 
шаардлагатай: 

(1) боломжит асуудлуудын засаж залруулах, 

(2) урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ ямар үр нөлөөтэйг тодорхойлохын тулд 
асуудлыг засаж залруулсны дараа түүний мөрөөр дахин нягтлах арга 
хэмжээний талаар, 

(3) урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр дүнд холбогдох журмуудад өөрчлөлт 
хийх талаар, 

(4) удирдлагын зүгээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр нөлөөг үнэлэх. 
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(е) Дотоод аудитын хөтөлбөрт дараах зүйлүүдийг тусгасан байх шаардлагатай: 

(1) аудит хийх үйл ажиллагааны онцлогыг тооцсон аудит хийх байршил болон 
давтамж, 

(2) аудит хийж байгаа үйл ажиллагаанд шууд хариуцлага хүлээхгүй, аудитын 
сургалтанд хамрагдсан ажилтанаар аудитыг гүйцэтгүүлэх, 

(3) шалгалтын үр дүнг үйл ажиллагаагаа шалгуулсан албан тушаалтан болон 
дотоод чанар баталгаажилт хариуцсан албан тушаалтанд мэдээлэх тухай, 

(4) шалгалтаар илэрсэн дутагдлыг засаж залруулах, эсхүл урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ авахыг шалгуулсан этгээдээс шаардах тухай, 

(5) дутагдлыг засаж залруулах, эсхүл урьдчилан сэргийлэх, арга хэмжээний үр 
нөлөөг нягтлахын тулд эргэн хянах аудит хийх тухай. 

(ё) Удирдлагын хяналтын журам нь доорхи зүйлүүдийг агуулсан байх шаардлагатай. 
Үүнд: 

(1) Дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцоо нь тогтмол үр өгөөжтэй байгаа 
эсэхийг тооцон удирдлагын хяналт хийх давтамжийг тодорхойлох,   

(2) Дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцооны удирдлагын хяналт хийх 
хариуцлага бүхий менежерийг тодорхойлох, 

(3) Удирдлагын хяналтуудад дүгнэлт, бүртгэх хийхийг бататгах. 

(ж) Дотоод чанарын баталгаажуулалт хариуцсан удирдах албан тушаалтан нь аюулгүй 
ажиллагаатай холбоотой аливаа асуудлаар гүйцэтгэх заямаралтай шууд харьцах 
эрхтэй байна. 

(з) Дүрмийн энэхүү заалт 2021 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөр дуусгавар болно. 


