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ТАЙЛБАР 

Иргэний нисэхийн дүрэм-92 нь аюултай ачааг агаараар тээвэрлэх үйл ажиллагааг 
зохицуулна. 

Иргэний нисэхийн дүрэм-92-ын шаардлага нь дараах эд зүйлс болон бодисын хувьд 
үйлчлэхгүй: 

 Техникийн зааварчилгын Бүлэг 1-н дагуу шаардлагаас чөлөөлөгдсөн; 

 Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын, эсхүл ИНБД-ийн шаардлагуудын 
дагуу агаарын хөлөгт зайлшгүй байх зүйлс;  

 Үйл ажиллагааны тусгай шаардлагын дагуу Дарга зөвшөөрсөн. 

Иргэний нисэхийн дүрэм-92 баримт бичиг нь албан ёсны баримт бичгүүдээс 
хөрвүүлж түүвэрлэж Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас эмхтгэн гаргасан 
стандарт зөвлөмж бөгөөд Зам, тээврийн сайдын баталгаажуулснаар хүчин 
төгөлдөр үйлчлэх болно. Зам тээврийн сайдын баталгаажуулсан хүчин 
төгөлдөр дүрэм, түүнд орсон өөрчлөлтүүдийг ИНЕГ-с авах боломжтой ба эсхүл 
www.mcaa.gov.mn албан ёсны цахим хуудаснаас татаж авах боломжтой. 
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     A БҮЛЭГ.  ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

     92.1. Дүрмийн зорилго ба хэрэглээ  

(a) Аюултай ачааг агаарын хөлгөөр тээвэрлэх үйл ажиллагааг зохицуулахад энэ 
дүрмийн зорилго оршино. 

(b) Энэ дүрэм нь дараахь эд зүйл эсхүл бодисын хувьд үйлчлэхгүй: 

(1) Техникийн зааварчилгын 1-р бүлгийн дагуу шаардлагаас чөлөөлөгдсөн; 

(2) Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын, эсхүл ИНБД-ийн шаардлагуудын 
дагуу агаарын хөлөгт зайлшгүй байх зүйлс;  

(3) Үйл ажиллагааны тусгай шаардлагын дагуу Дарга зөвшөөрсөн. 

         (c)  Агаарын хөлөг ашиглагч нь энэ зүйлийн (b)(2) болон (b)(3)-т заасан эд зүйлс, 
бодисыг орлуулах зүйлсийг Техникийн зааварчилгын 1-р бүлгийн 2-хэсгийн 2.2-р зүйлд 
заасан шаардлагын дагуу илгээхээс бусад тохиолдолд тэдгээр орлуулах эд зүйлсийг энэ 
дүрмийн шаардлагын дагуу тээвэрлүүлнэ.

     92.3. Тодорхойлолт  

 Агуулах сав гэж эд зүйлс болон бодисыг хүлээн авч, хадгалж аливаа аргаар битүүмжлэх 
савыг; 

 Ачаа илгээмж гэж нэг газарт, нэг цагт, нэг илгээгчээс нэг хаягт байрлах, нэг хүлээн 
авагчид хүргэгдэхээр агаарын хөлөг ашиглагчийн хүлээн авсан нэг, эсхүл түүнээс дээш 
хэмжээний сав баглаа боодолтой нэг бүрдэл аюултай ачааг; 

 Ачааны агаарын хөлөг гэж зөвхөн бараа болон эд зүйлс тээвэрлэх зориулалт бүхий 
зорчигч тээвэрлэлтийн бус агаарын хөлгийг; 

 Ачааны нэгж төхөөрөмж гэж ачааны болон агаарын хөлгийн төрөл бүрийн чингэлэг, 
ачааны тавцан, тавцанд ачааг бэхлэх тор зэрэг төхөөрөмжийг. /Ачааны нэгж төхөөрөмжид 
гадуур баглаа боодол, цацраг идэвхит бодисын ачааны чингэлэг хамаарахгүй/.  

Ачааны оноосон нэр гэж тээвэрлэлтийн баримт бичиг, ачааны мэдэгдэл, баглаа боодолд 
тухайн бодис болон эд зүйлийг Аюултай ачааны техникийн зааварчилгын дагуу 
тодорхойлсон нэрийг; 

Аюултай ачааны ангилал (1-9 дүгээр ангилал) гэж Техникийн зааварчилгын 2-р бүлэгт 
заасны дагуух ангиллыг; 

Баглаа боодол гэж Чикагогийн конвенцийн Хавсралт 18-д тусгагдсан савлалтын 
шаардлагыг хангасан агуулах сав болон түүний бүрэлдэхүүн хэсгийг;  

Гадуур баглаа боодол гэж нэг буюу хэд хэдэн ачааг зөөх, хадгалах, тээвэрлэхэд 
тохиромжтой байхаар нэг нэгж болгон баглаж боохыг; 

Илгээмж гэж баглаа боодол, савлалтын шаардлагыг хангаж тээвэрлэлтэнд бэлтгэгдсэн 
эцсийн бүтээгдэхүүнийг; 

Нэгдсэн үндэстний дугаар гэж аюултай эд зүйлс болон бодисыг ангилах зорилгоор 
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын хяналтын хороогоор батлагдсан 4 оронтой тоог; 

Савлалт гэж эд зүйлс эсхүл бодисыг хайрцаг саванд битүүмжилж аюулгүй болгох үйл 
ажиллагааг;  

Тогтмол илгээгч гэж аюултай ачааг үйлдвэрлэгч, ханган нийлүүлэгч болон тэдгээрийн 
өмнөөс аюултай ачааг агаараар тээвэрлүүлэхээр санал болгож буй этгээдийг; 

Агаарын хөлөг ашиглагч гэж агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа эсхүл 
оролцохоор санал болгож буй этгээдийг; 

Үйлчилгээ үзүүлэгч гэж зорчигч, ачааг тээвэрлэлтэнд хүлээн авах, суулгах, ачаалах, 
буулгах, шилжүүлэх бүх үйл ажиллагааг эсхүл зарим үйл ажиллагааг агаарын хөлөг 
ашиглагчийн  өмнөөс гүйцэтгэдэг байгууллагыг; 
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Шуудан гэж Дэлхийн шуудангийн холбооны дүрмийн дагуу шуудангийн байгууллагад 
хүргэгдэх захидал болон бусад зүйлсийг.

     92.5. Нөөц 

     92.7. Тээвэрлэлтийн ерөнхий шаардлагууд  

(a)  Аюултай ачааг агаараар тээвэрлүүлэх этгээд нь тэдгээрийг Техникийн зааварчилгын 
дагуу ангилан, тээвэрлэлтийн баримт бичгийг бүрдүүлсэн, савлаж боосон, зохих таних 
тэмдэг болон шошгоор хангасан, мөн Техникийн зааварчилгад заасан тээвэрлэлтийн бусад 
шаардлагыг хангасан байна.  

(b)  Аюултай ачааг хүлээн авах, тээвэрлэлтэнд бэлтгэх болон тээвэрлэх үйл ажиллагаа 
Техникийн зааварчилга эсхүл энэ дүрмийн дагуу хийгдээгүй бол аливаа этгээд нь тухайн 
аюултай ачааг агаараар тээвэрлэхгүй. 

    92.9. Агаараар тээвэрлэхийг хориглосон аюултай ачаа  

(a) Аливаа этгээд энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад нөхцөлд Техникийн зааварчилгын 
дагуу агаараар тээвэрлэхийг хориглосон аюултай ачааг агаараар тээвэрлүүлэхээр санал 
болгох, эсхүл түүнийг тээвэрлэлтэнд хүлээн авахыг хориглоно.  

(b)  Дарга зөвшөөрөл олгосон бол Техникийн зааварчилгын Аюултай ачааны жагсаалтын 
9 болон 10, эсхүл 11 болон 12 дугаар баганад заасны дагуу агаараар тээвэрлэхийг 
хориглосон аюултай ачаа, n.o.s эд зүйл эсхүл бодисыг агаараар тээвэрлүүлэхээр санал 
болгох, эсхүл тээвэрлэлтэнд хүлээн авч болно. 

     92.11. Дүрэм үйлчлэхгүй байх 

(a) Агаарын хөлөг зөвхөн цагдаагийн ажил үүргийн хүрээнд нислэг үйлдэж байгаа бол 
үүргээ гүйцэтгэж байгаа цагдаагийн ажилтан энэ дүрмийн шаардлагыг үл харгалзан аюултай 
ачааг тээвэрлүүлж болно. 

(b) Хамааралгүй 

(c) Аливаа этгээд энэ дүрмийн шаардлагыг үл харгалзан дараах нөхцлүүдэд зорчигчийн 
хувийн хэрэгцээний болон эмчилгээний шаардлагаар аюултай ачааг агаараар 
тээвэрлүүлэхээр санал болгох, эсхүл түүнийг тээвэрлэлтэнд хүлээн авч болно. Үүнд: 

(1) Битүүмжлэлгүй агаарын хөлгөөр дараах нөхцөлд аюултай ачааг тээвэрлэх бол: 

(i)   агаарын хөлгийн хөөрөлтийн хүндийн жин 5700кг эсхүл түүнээс бага; болон 

(ii)   ил харааны  нислэгийн дүрмээр орон нутгийн нислэг үйлдэх. 

(2) Техникийн зааварчилгын аюултай ачааны жагсаалтад багтаагүй бөгөөд 
зорчигчийн агаарын хөлгөөр тээвэрлэхийг хориглоогүй бол; 

(3) Аюултай ачааг тээвэрлэх аюулгүй ажиллагааны болон онцгой нөхцөл байдлын 
үед ажиллах журмыг тогтоосон бол; 

(4) Аюултай ачааны бүх мэдээллүүд тодорхой бол; 

(5) Агаарын хөлгийн даргад ачааны аюултай шинж чанарын талаар мэдээлэл өгсөн  
бол; 

(6) Аюултай ачааг: 

(i) агаараар тээвэрлэх нөхцлийг хангасан байгааг шалгах; 

(ii) ойр байхдаа харилцан урвалд орж аюултай нөхцөл байдал үүсгэхээр бол      
                            тусгаарлах; 

(iii) нислэгийн үед асгарч гэмтэхээс сэргийлж багласан, ачиж бэхэлсэн байх    
                             шаардлагатай. 

(7) Агаарын хөлөгт байгаа зорчигчид нь зөвхөн тухайн аюултай ачааг дагалдан яваа  
     бол. 
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     92.13. Аюултай ачааны талаар нисэх багийн гишүүд, зорчигчдын хүлээх үүрэг  

Хэрэв Техникийн зааварчилгад зөвшөөрөгдөөгүй бол аливаа этгээд агаарын хөлгийн 
бүхээгт аюултай ачааг биедээ, эсхүл гар тээшинд, эсхүл бүртгүүлсэн тээшинд авч орохыг 
хориглоно. 

     92.15. Ачааг тээвэрлэлтэнд санал болгох 

(a)  Аливаа эд зүйл эсхүл бодисыг агаараар тээвэрлүүлэхээр санал болгож буй этгээд нь: 
(1) Хэрэв эд зүйл эсхүл бодис нь аюултай ачаа биш бол агаарын хөлөг ашиглагчид  

дараах баримт бичгийг гаргаж өгнө: 

(i) эд зүйл, бодисыг нарийвчлан тодорхойлсон баримт; 

(ii) эд зүйл, бодисууд нь аюултай ачаа биш болохыг нотлох баримт; эсхүл  

(2) Хэрэв эд зүйл, бодис нь аюултай ачаа бол энэ дүрмийн В бүлгийн шаардлагыг 

хангасан байна. 

(b)  Энэ зүйлийн (а)(1) заалт нь шуудан, гар тээш эсхүл бүртгүүлсэн тээшинд 
хамаарахгүй.

     92.17. Аюултай ачааг тээвэрлэхээс татгалзах

(a) Тээвэрлэлтэнд хүлээн авсан, эсхүл тээвэрлэлтэнд санал болгосон аюултай ачаа нь 
ИНД-12-ын дагуу нислэг-техникийн осол, зөрчлийн мэдээлэлд орж байсан бол агаарын хөлөг 
ашиглагч нь тухайн аюултай ачааг тээвэрлэхээс татгалзаж, энэ тухай Даргад мэдэгдэнэ. 

(b) Энэ зүйлийн (а)-д тусгагдсан мэдэгдлийн дагуу Дарга дараах арга хэмжээг авах 
эрхтэй: 

(1) Энэ зүйлийн (а)-д заасан аюултай ачааг нээж, шалгах; 

(2) Шалгаж шинжилгээ хийх, нотлох баримт бүрдүүлэх зорилгоор дээж авах.  

B БҮЛЭГ. БАГЛАА БООДОЛ, САВЛАЛТ, ТАНИХ ТЭМДЭГ БОЛОН ШОШГО 

     92.51. Баглаа боодолд тавигдах шаардлага  

(a) Аюултай ачааны баглаа боодол нь дараах шаардлагыг хангаагүй бол аливаа этгээд 
баглаа боодлыг тээвэрлэлтэнд санал болгох, түүн дээр таних тэмдэг болон шошго тавьж 
баталгаажуулахгүй: 

(1) Техникийн зааварчилгад тусгагдсан шаардлагын дагуу үйлдвэрлэж, бэлтгэж, 
дахин ашиглахаар засварласан; 

(2) Техникийн зааварчилгын дагуу шалгагдсан; 

(3) Монголд үйлдвэрлэсэн баглаа боодлын хувьд: 

(i) Техникийн зааварчилгын дагуу шалгагдсан; 

(ii) 7-р ангиллын аюултай ачааны баглаа боодлоос бусад баглаа боодол нь 
Даргаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн; 

(iii) 7-р ангиллын аюултай ачааны баглаа боодол нь Техникийн зааварчилгын 
шаардлагыг хангасан. 

  (4) Монголд үйлдвэрлээгүй баглаа боодлын хувьд хэлэлцэн тохирогч улсуудад 
үйлдвэрлэгдсэн ба шалгагдсан байх. 

(b) Техникийн зааварчилгын дагуу шалгах шаардлагагүй баглаа боодолд энэ зүйлийн 
(а)(3) болон (а)(4) заалтууд хамаарахгүй. 

     92.53. Баглаа боодлыг хүлээн зөвшөөрөх 

(a)  Энэ дүрмийн 92.51(а)(3)-д заасан зөвшөөрөл олгох эсхүл хугацааг сунгуулах 
өргөдлийг Техникийн зааварчилгад заасны дагуу баглаа боодлыг шалгасан мэдээллийн хамт 
Даргад ирүүлнэ 
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(b) Энэ зүйлийн (а)-д заасан зөвшөөрлийг дараах тохиолдолд олгоно: 

          (i)  баглаа боодлын шалгалтаар хангалттай дүн гарсан; болон 

          (ii) өргөдөл гаргагч нь хууль, дүрэмд заасан холбогдох хураамжийг төлсөн бол. 

(c) энэ зүйлийн (b)-д заасан зөвшөөрөл нь: 

(1)  5 хүртэлх жилийн хугацаагаар олгосон эсхүл хүчинтэй хугацааг сунгасан; 

(2)  Хугацаа дуусах эсхүл түдгэлзүүлэх хүртэл хүчин төгөлдөр байх; 

(3)  Техникийн зааварчилгад заасны дагуу баглаа боодлын тэмдэглэгээ, таних 
тэмдгийг тодорхойлсон байх.   

     92.55. Савлалтанд тавигдах шаардлага  

     Аюултай ачааг агаараар тээвэрлэхэд зориулан савлаж буй этгээд нь: 

 (1) Тэдгээрийг Техникийн зааварчилгын дагуу савлах болон; 

 (2) Техникийн зааварчилгад өөрөөр заагаагүй бол;  

(i)  сав баглаа боодол нь холбогдох шалгалтаар орсон; 

(ii)  сав баглаа боодол болон доторх баглаа боодлын төрөл, хэмжээ, зориулалт, 
савлах аргачлалыг оролцуулан бүх шаардлагыг хангаж байгааг шалгаж 
баталгаажуулах ёстой. 

     92.57. Таних тэмдэг, тэмдэглэгээнд тавигдах шаардлага

     Савлагдсан аюултай ачаанд таних тэмдэг, тэмдэглэгээ хийж буй этгээд нь:  

(1) Тэдгээрийг Техникийн зааварчилгын дагуу тавих; болон 

(2)  Тэмдэглэгээнд дараах зүйлийг тусгасан байна: 

(i) аюултай ачааны оноосон нэр; 

(ii) нэгдсэн үндэстний дугаар /өмнө нь UN үсгийг тавина/; 

(iii) аюултай ачааг илгээгч болон  хүлээн авагчийн нэр хаяг; 

(iv) Техникийн зааварчилгаар шаардагдсан бусад тэмдэглэгээнүүд. 

     92.59. Шошгонд тавигдах шаардлага  

     Аюултай ачааны шошго нь дараах шаардлагыг хангасан байна: 

(1) Техникийн зааварчилгад нийцсэн байх; 

(2) Шошго нь ачааны аюулын төрлийг зааж байх. 

     C БҮЛЭГ. АЮУЛТАЙ АЧААГ ТЭЭВЭРЛЭЛТЭНД САНАЛ БОЛГОХ 

      92.101. Хамрах хүрээ 

(a) Энэ бүлгээр аюултай ачааг агаараар тээвэрлэхэд санал болгох үйл ажиллагаа 
зохицуулагдана 

(b) Аюултай ачааг агаараар тээвэрлэхийг санал болгох аливаа этгээдийн өмнөөс үйл 
ажиллагаа явуулах этгээдэд энэхүү бүлгийн шаардлагууд мөн адил хамаарна. 

     92.103. Аюултай ачааг тээвэрлэлтэнд санал болгох 

     Аюултай ачааг тээвэрлүүлэхээр санал болгох этгээд нь дор дурдсан зүйлийг шалгаж 
баталгаажуулсан байна: 

(1) Техникийн зааварчилгад тухайн аюултай ачааг агаараар тээвэрлэхийг 
хориглоогүй байх; 

(2) Аюултай ачаа нь энэ бүлгийн шаардлагын дагуу баримтжсан байх; 
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(3) Аюултай ачааг энэ дүрмийн В бүлэгт заасны дагуу савлаж, таних тэмдэг, 
тэмдэглэгээ болон шошго тавьсан байх. 

(4) Техникийн зааварчилгад шаардсаны дагуу аюултай ачааны тээвэрлэлтийн баримт 
бичгүүдийг энэ дүрмийн 92.105-т зааснаар бүрдүүлж, эрх бүхий этгээдээр 
баталгаажуулсан байх. 

(5) Техникийн зааварчилгын бусад шаардлагыг хангасан байх. 

     92.105. Аюултай ачааны тээвэрлэлтийн баримт бичгүүд 

(a) Аюултай ачааг агаараар тээвэрлүүлэхээр санал болгож буй аливаа этгээд нь энэ 
дүрмийн 92.103(4)-т заасан тээвэрлэлтийн баримт бичгийг 2 хувь үйлдэж гарын үсэг зурж 
баталгаажуулан агаарын хөлөг ашиглагчид хүлээлгэн өгнө. Баримт бичигт: 

(1) Дараах мэдээллүүдийг тодорхой тусгана: 

(i) ачааны оноосон нэр 

(ii) ангилал эсхүл бүлэг, ангилал 1-н хувьд зохицох бүлэг 

(iii) нэгдсэн үндэстний дугаарыг UN үсгээр эхлүүлэн тавина

(iv) зохих савлалтын багц

(2) Аюултай ачааг тээвэрлэлтэнд санал болгож буй этгээд баталгааг доорхи маягаар 
бичгээр гаргах:  

Энэхүү ачаа илгээмжийн агууламж үнэн зөв оноосон нэр, ангилагдаж, баглагдаж 
тэмдэглэгээ, шошго/зурагт хуудас тавигдаж, олон улсын болон орон нутгийн 
хууль дүрэмд заасан тээвэрлэлтийн зохих нөхцлийг хангасан гэдгийг мэдэгдэж 
байна.  

(3) Техникийн зааварчилгад дурдсан аливаа нэмэлт шаардлагуудыг дагаж мөрдөх; 

(b) Шаардлагагүй тохиолдолд энэ зүйлийн (а)(2)-т заасан баталгаанд  зурагт хуудасны 
талаар дурдахгүй байж болно.  

     D БҮЛЭГ. АГААРЫН ХӨЛӨГ АШИГЛАГЧ 

     92.151. Хамрах хүрээ 

(a) Энэ бүлгээр: 

(1) Агаарын хөлөг ашиглагч аюултай ачааг хүлээн авах, тээвэрлэлтэнд бэлтгэх, 
хадгалах, шалгах, ачаалах үйл ажиллагаа; болон 

(2) Аюултай ачааны мэдээллийн талаар агаарын хөлөг ашиглагчид тавигдах  
шаардлагуудыг зохицуулна. 

     (b) Хэрэв энэ бүлэгт заасан үйл ажиллагааг  агаарын хөлөг ашиглагчийн өмнөөс бусад 
этгээд гүйцэтгэдэг бол энэ бүлгийн шаардлагууд мөн адил үйлчилнэ. 

     (c) Энэ бүлэг нь агаарын хөлөг ашиглагчийг тодорхой төрлийн эд зүйлс эсхүл бодисыг 
тээвэрлэхийг шаардах, эсхүл тээвэрлэх үйл ажиллагаанд аливаа нэмэлт шаардлага тавих 
утгыг агуулаагүй болно. 

    92.153. Аюултай ачааг тээвэрлэлтэнд хүлээн авах 

Агаарын хөлөг ашиглагч нь дараах шаардлага хангагдаагүй аюултай ачааг тээвэрлэлтэнд 
хүлээн авахыг хориглоно: 

(1) Техникийн зааварчилгад аюултай ачааны тээвэрлэлтийн баримт бичиг 
шаардлагагүй гэж зааснаас бусад тохиолдолд, энэ дүрмийн 92.105-д дурдсан 
аюултай ачааны тээвэрлэлтийн баримт бичгийг 2 хувь бүрдүүлэн хавсаргасан 
байх; 

(2) Илгээмж, гадуур баглаа боодол болон ачааны нэгж төхөөрөмж нь: 
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(i) энэ дүрмийн 92.163-ын дагуу шалгагдсан байх; 

(ii) энэ дүрмийн 92.57 болон 92.59-ийн дагуу таних тэмдэг, шошго тавигдсан 
байх. 

     92.155. Шалгаж хүлээж авах 

Аюултай ачааг тээвэрлэлтэнд хүлээж авах агаарын хөлөг ашиглагч нь:  

(1) Шалгах хуудас ашиглаж доорхи шаардлагуудыг баталгаажуулах ёстой: 

(i) 92.153-н шаардлага хангагдсан эсэх; 

(ii) Аюултай ачааны тээвэрлэлтийн баримт бичиг нь 92.105-н шаардлагыг 
хангасан эсэх. 

(2) Шалгаж хүлээн авсан баримт бичгийг хадгалах; 

(3) Энэ зүйлийн (2)-т заасан баримт бичгийг хамгийн багадаа 6 сарын хугацаанд 
хадгалах шаардлагатай. 

     92.157.  Агаарын хөлөгт ачаалах хязгаарлалтууд 

(a) Энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, агаарын хөлөг ашиглагч нь аюултай 
ачааг нисэх багийн бүхээг болон зорчигчийн бүхээгт тээвэрлэхийг хориглоно. 

(b)  Агаарын хөлөг ашиглагч нь дараах нөхцөлд нисэх баг болон зорчигчдод аюултай 
ачааг нисэх багийн бүхээг эсхүл зорчигчдын бүхээгт байрлуулан тээвэрлэхийг зөвшөөрч 
болно:  

(1) Техникийн зааварчилгад тухайн аюултай ачааг биедээ эсхүл гар тээшинд эсхүл 
бүртгүүлэх тээшиндээ авч явахыг зөвшөөрсөн бол; 

(2) Техникийн зааварчилгын дагуу нисэх багийн бүхээг эсхүл зорчигчийн бүхээгт 
тээвэрлэхийг зөвшөөрөгдсөн цацраг идэвхит бодис бүхий тусгай илгээмж; 

(3) Орон нутгийн нислэг үйлдэх агаарын хөлөг нь В ангиллын ачааны тасалгаагүй бол 
дараах аюултай ачааг зорчигчдын бүхээг дэх ачаа байрлуулах хэсэгт тээвэрлэнэ: 

(i) 1 дүгээр ангиллын 1.4-р бүлэг, S группийн тэсрэмтгий бодис; 

(ii) 2 дугаар ангиллын 2.2-р бүлэг, шатамхай бус, хоргүй хий; 

(iii) 3 дугаар ангиллын шатамхай шингэн /савлалтын багц– III/;   

(iv) 4 дүгээр ангиллын 4.1-р бүлэг, шатамхай хатуу бодис  /савлалтын багц – 
III/;

(v) 5 дугаар ангиллын 5.1-р бүлэг, исэлдэгч бодис /савлалтын багц– III/; 

(vi) 6 дугаар ангиллын 6.1-р бүлэг, хортой бодисууд /савлалтын багц– III/; 

(vii) 7 дугаар ангилал, аюулгүйн зайн шаардлагыг хангаж байрлуулсан цацраг 
идэвхит бодисууд; 

(viii) 8 дугаар ангиллын савлалтын багц– III-т хамаарах бодисууд; 

(ix) 9 дүгээр ангиллын бусад аюултай ачаа. 

      (c) Зорчигч тээвэрлэх агаарын хөлөг нь В ангиллын ачааны тасалгаанд тавигдах 
шаардлагыг хангаж гэрчилгээжсэн бол агаарын хөлгийн ачааны тасалгаанд аюултай ачааг 
тээвэрлэж болно.  

      (d) Агаарын хөлөг ашиглагч нь “Зөвхөн ачааны агаарын хөлөг” гэсэн шошго тавигдсан  
аюултай ачаа агуулсан илгээмжүүдийг ачааны агаарын хөлөгт Техникийн зааварчилгын 
дагуу ачина.       
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     92.159. Хоорондоо үл зохицох аюултай ачаа 

     Агаарын хөлөг ашиглагч аюултай ачаа бүхий илгээмжийг хүлээн авахдаа асгарч, гэмтсэн 
тохиолдолд хоорондоо урвалд орж, аюултай нөхцөл байдал үүсгэж болзошгүй аюултай 
ачаануудыг хамтад нь байрлуулахаас сэргийлж, тусгаарлана. 

     92.161. Ачааг тусгаарлах, ялгах, аюулгүй байдлыг хангах 

     Аюултай ачааг хүлээж авсан агаарын хөлөг ашиглагч: 

(1) Хортой болон халдварт бодис бүхий илгээмжийг Техникийн зааварчилгад заасны 
дагуу байрлуулах; 

(2) Цацраг идэвхит бодисыг Техникийн зааварчилгад заасны дагуу хүн, амьтан, 
боловсруулаагүй гэрэл зураг, киноны хальснаас тусад нь байрлуулах; 

(3) Агаарын хөлөгт ачаалсан аюултай ачааг гэмтэхээс сэргийлэх; 

(4) Аюултай ачааг агаарын хөлөгт ачихдаа тэдгээр нь нислэгийн үед байрнаасаа 
шилжиж хөдлөхөөргүй байхаар ачаална. 

     92.163. Агаарын хөлөгт ачаалах үеийн хяналт 

Агаарын хөлөг ашиглагч нь:  

(1) Аюултай ачаа бүхий илгээмж эсхүл гадуур баглаа боодлыг агаарын хөлөгт эсхүл 
ачааны нэгж төхөөрөмжинд ачаалахын өмнө гэмтэж, асгараагүй эсэхийг шалгана; 

(2) Ачааны нэгж төхөөрөмжийг агаарын хөлөгт ачаалахаас өмнө төхөөрөмжийн бүрэн 
бүтэн байдал, аюултай ачаа гэмтэж, асгараагүй эсэхийг шалгана. 

     92.165. Агаарын хөлгөөс буулгах үеийн хяналт 

 Аюултай ачаа бүхий илгээмж эсхүл гадуур баглаа боодлыг тээвэрлэж байгаа агаарын 
хөлөг ашиглагч нь агаарын хөлгөөс эсхүл ачааны нэгж төхөөрөмжөөс тэдгээрийг  буулгахдаа 
гэмтэж, асгараагүй  гэдгийг шалгана. 

     92.167. Бохирдлыг арилгах 

      Аюултай ачааг агаарын хөлөгт ачих, агаарын хөлгөөс буулгах үед эвдэрч гэмтсэн болон 
асгарч гоожсон шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд агаарын хөлөг ашиглагч дараах арга 
хэмжээг авна: 

(1) Агаарын хөлгийн аюултай ачаа байрлаж байсан хэсэг, эсхүл ачааны чингэлгийн 
бохирдол, гэмтлийг шалгах; 

(2) Аюул учруулж болзошгүй бохирдлыг арилгах; 

     92.169. Халдварт бодис 

           Халдварт бодис агуулсан илгээмж эвдэрч гэмтсэн, халдварт бодис асгарч гоожсон 
тохиолдолд агаарын хөлөг ашигалагч дараах арга хэмжээг авна:  

(1) илгээмжинд аль болох бага хүрэх, эсхүл хүрэхгүй байх; 

(2) хажуу зэргэлдээ илгээмж бохирдсон эсэхийг шалгаж, бохирдсон байж болохоор 
бол ялгаж тусгаарлах; 

(3) эрх бүхий эрүүл мэндийн болон мал эмнэлгийн байгууллага, мөн дамжин ирсэн 
орнуудын холбогдох этгээдэд мэдэгдэх; 

(4) илгээгч болон хүлээн авагчдад мэдэгдэх.  

     92.171. Цацраг идэвхит бодис 

         Агаарын хөлөг цацраг идэвхит бодисоор бохирдсон бол агаарын хөлөг ашиглагч тухайн 
агаарын хөлгийг нислэгийн үйл ажиллагаанаас хасаж, цацрагийн хэмжээ нь Техникийн 
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зааварчилгад заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүрэх хүртэл агаарын хөлгийг нислэгийн үйл 
ажиллагаанд гаргахгүй байх үүрэгтэй. 

     92.173. Агаарын хөлгийн даргыг мэдээллээр хангах  

(a) Агаарын хөлөг ашиглагч нь аюултай ачаатай холбогдсон мэдээллийг нислэг эхлэхээс 
өмнө агаарын хөлгийн даргад Техникийн зааварчилгад заасны дагуу бичгээр өгнө. 

(b) Энэ зүйлийн (а)-д заагдсан мэдээлэл нь: 

(1) Нислэгийн үед агаарын хөлгийн дарга ашиглахад бэлэн байх; 

(2) Зориулалтын маягтын дагуу байх. 

(c) Энэ дүрмийн 92.105-т заагдсан тээвэрлэлтийн баримт бичиг шаардлагатай аюултай 
ачааны хувьд Агаарын хөлөг ашиглагч нь тухайн аюултай ачааны талаарх мэдээлэл болон 
нислэг-техникийн осол, зөрчлийн үед авах арга хэмжээний талаарх мэдээллийг агаарын 
хөлгийн даргад нислэг эхлэхээс өмнө өгнө.  

(d)  Энэ зүйлийн (c)-д заагдсан мэдээлэл нь нислэгийн үед агаарын хөлгийн дарга 
ашиглахад бэлэн байх; 

(e) Энэ зүйлийн (c)-д заагдсан мэдээлэл нь:  

(1) Хүчин төгөлдөр ICAO-гийн Док.9481-ийн дагуу өгөгдсөн байна; 

(2) Тээвэрлэгдэж байгаа аюултай ачаатай холбоотой мэдээллийг агуулсан бусад 
төстэй баримт бичгийн дагуу байна. 

     92.175. Ажилтнуудыг мэдээллээр хангах  

     Агаарын хөлөг ашиглагч нь өөрийн ажилтнууд болон өөрсдийн өмнөөс үйлчилгээ 
үзүүлэгчдийг аюултай ачааны тээвэрлэлттэй холбоотой дараах мэдээллээр хангасан байна: 

(1) Аюултай ачаатай холбогдон үүсэж  болзошгүй онцгой нөхцөл байдлын үед авах 
арга хэмжээний зааварчилга; 

(2) Техникийн зааварчилгад тусгагдсан холбогдох бусад мэдээлэл. 

      92.177. Ачаа хүлээн авах байршил дахь мэдээллүүд 

(a)   Агаарын хөлөг ашиглагч нь ачаа хүлээн авах ачаа тээврийн цогцолборын цэг дээр 
аюултай ачааг агаарын хөлгөөр тээвэрлэхтэй холбогдсон мэдээллийг байрлуулсан байна. 

(b)  Энэ зүйлийн (а)-д заасан мэдээлэл нь: 

(1)  Хүрэлцэхүйц хэмжээтэйгээр; 

(2)  Нүдэнд ил тод харагдахаар байна. 

      92.179. Зорчигчдыг мэдээллээр хангах 

(a) Агаарын хөлөг ашиглагч нь агаарын хөлөгт авч орохыг хориглосон аюултай ачааны 
талаар зорчигчдод мэдээлэх ёстой. 

(b) Энэ зүйлийн (а)-д заасан мэдээллийг:  

(1) Хангалттай тоо хэмжээгээр болон зохистой дараах байдлаар хүргэнэ: 

(i) зорчигчийн тийз олгох байршил бүрт болон тээш бүртгүүлэх байршил бүрт; 

(ii) агаарын хөлөгт суухын өмнө. 

(2) Зорчигчийн тийзэнд хавсаргах, хэрэв бодит тийз олгоогүй бол тийз захиалгын 
баталгаажуулалт хэлбэрээр хүргүүлнэ.  

      92.181. Аюултай ачааг тээвэрлэхээс татгалзах 

   Энэ дүрмийн 92.17-н дагуу  аюултай ачааг тээвэрлэхээс татгалзсан агаарын хөлөг 
ашиглагч нь:  
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(1) Тус ачаа Даргын мэдэлд шилжих хүртэл аюулгүй байдлыг хангах бүхий л 
шаардлагатай арга хэмжээг авах; 

(2) Дарга тус ачаанд үзлэг шинжилгээ хийх, нотлох баримт бүрдүүлэх зорилгоор 
шалгаж дууссаны дараа ачааг хүлээн авагчид олгох.      

     E БҮЛЭГ. СУРГАЛТ  

     92.201. Хамрах хүрээ  

     Энэ бүлгээр дараах ажилтнуудад тавигдах аюултай ачааны сургалтын шаардлагыг 
зохицуулна: 

(1) Аюултай ачааг тогтмол илгээгч болон түүнийг зуучлагч; 

(2) Аюултай ачааг тээвэрлэлтэнд хүлээн авдаг агаарын хөлөг ашиглагч; 

(3) Аюултай ачааг хүлээн авч тээвэрлэлтэнд бэлтгэдэг үйлчилгээ үзүүлэгч; 

(4) Зорчигч болон ачааг хүлээн авч тээвэрлэлтэнд бэлтгэдэг, агаарын хөлөг 
ашиглагчаас бусад агент, байгууллага, хувь хүн; 

(5) Зорчигч болон тэдгээрийн тээшинд аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт хийдэг 
алба/агент. 

     92.203. Аюултай ачааны сургалтын хөтөлбөр  

(a) ИНД-119-н дагуу гэрчилгээжсэн агаарын хөлөг ашиглагч, эсхүл түүний өмнөөс 
үйлчилгээ үзүүлэгчийн ажилтнууд аюултай ачаа тээвэрлэлттэй холбоотой үйл ажиллагаанд 
оролцож байгаа бол ажил үүргийн дагуу энэ дүрмийн Хавсралт А-д заасан хөтөлбөрөөр 
аюултай ачааны анхан болон давтан сургалтанд хамрагдсан байх шаардлагатай. Сургалтыг 
дараах байгууллагууд зохион байгуулж болно: 

(1) ИНД-119-р гэрчилгээжсэн,  Үйл ажиллагааны тодорхойлолтын дагуу аюултай ачаа 
тээвэрлэх зөвшөөрөл бүхий агаарын хөлөг ашиглагч; эсхүл 

(2) ИНД-141 дүрмээр гэрчилгээжсэн, аюултай ачааны сургалт явуулах эрх бүхий 
иргэний нисэхийн сургалтын байгууллага. 

(b) Энэ зүйлийн (а)-д зааснаас бусад, аюултай ачаа тээвэрлэлттэй холбоотой үйл 
ажиллагаанд оролцож байгаа ажилтнууд энэ дүрмийн 92.205-д заасан аюултай ачааны 
давтан сургалтын хөтөлбөрийг оролцуулан энэ дүрмийн Хавсралт А-д заасан хөтөлбөрийн 
дагуу аюултай ачааны анхан болон давтан сургалтанд хамрагдсан байх шаардлагатай. 
Сургалтыг дараах байгууллагууд зохион байгуулж болно: 

(1) ИНД-141 дүрмээр гэрчилгээжсэн, аюултай ачааны сургалт явуулах эрх бүхий 
иргэний нисэхийн сургалтын байгууллага; эсхүл 

(2) Олон улсын агаарын тээвэрлэгчдийн холбооноос магадлан итгэмжлэгдсэн, 
аюултай ачааны сургалт явуулах хүчин төгөлдөр гэрчилгээ эзэмшигч этгээд. 

(c) Хэрэв гадаад улсад аюултай ачааг ачаалах болон буулгах үйл ажиллагааг доорхи 
шаардлагуудыг хангасан тухайн улсын этгээд гүйцэтгэж байгаа бол Монгол улсад бүртгэлтэй 
агаарын хөлгөөр Гадаад улсад нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлөг ашиглагчид энэ зүйлийн 
(а)-д заасан шаардлага хамаарахгүй:  

(1) Энэ дүрмийн 92.203-н дагуу сургалтанд хамрагдсан этгээдийн хяналтан доор 
ажиллаж байгаа бол; эсхүл 

(2) Тухайн улсаас тавигддаг шаардлагын дагуу аюултай ачааны сургалтанд 
хамрагдсан; эсхүл 

(3) Дараах байгууллагуудад аюултай ачааны сургалтанд амжилттай хамрагдсан; 
Үүнд: 

(i) олон улсын агаарын тээвэрлэгчдийн холбооны гишүүн агаарын хөлөг 
ашиглагч; эсхүл 
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(ii) олон улсын агаарын тээвэрлэгчдийн холбооноос магадлан итгэмжлэгдсэн, 
аюултай ачааны сургалт явуулах хүчин төгөлдөр гэрчилгээ эзэмшигч этгээд. 

(d) Гадаад улсад бүртгэлтэй агаарын хөлгөөр Монгол улсад нислэг үйлдэж байгаа 
агаарын хөлөг ашиглагч эсхүл үйлчилгээ үзүүлэгч этгээд нь хэрэв тухайн улсын шаардлагын 
дагуу аюултай ачааны сургалтанд хамрагдсан бол энэ зүйлийн (а)-д заасан шаардлага 
хамаарахгүй. 

     92.205. Давтан сургалт  

     Энэ дүрмийн 92.203-д заасан аюултай ачааны сургалтын хөтөлбөрт хамрагдсан аливаа 
этгээдэд дараах шаардлагууд тавигдана: 

(1)  Аюултай ачааны сургалтанд хамрагдсанаас хойш 2 жилийн дотор давтан 
сургалтанд хамрагдах 

(2)  Давтан сургалт хоорондын хугацаа 2 жилээс илүүгүй байх 

     92.207. Ажилтны хувийн хэрэг 

(a) Аюултай ачаатай хамааралтай ажил үүрэг гүйцэтгэдэг ажилтан бүрийн ажиллаж байх 
хугацаанд хувийн хэрэг бүрдүүлж, энэхүү бүлгийн шаардлагын дагуу хадгална. 

(b)  Энэ зүйлийн (a)-д заасан хувийн хэрэгт дараах мэдээллийг тусгасан байна:  

(1) Анхан шатны болон хамгийн сүүлчийн давтан сургалтын талаарх мэдээлэл; 

(2) Сургалтанд хамрагдсан он сар өдөр; 

(3) Сургалтыг удирдан явуулсан байгууллага, этгээдийн талаарх мэдээлэл; 

(4) Сургалтаар олж авсан мэдлэг, үр дүнгийн талаарх мэдээлэл. 

     Хавсралт А – Аюултай ачааны сургалтын хөтөлбөр 

Аюултай ачааны сургалтанд хамрагдагсдын сургалтын хөтөлбөр нь тэдний гүйцэтгэж 
байгаа ажил үүрэгтэй тохирч байх шаардлагатай. Үүнд: 

(1) Ерөнхий ойлголт олгох танилцуулах сургалт; 

(2) Ажил үүргээ гүйцэтгэх мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалт; 

(3) Аюултай ачаатай холбоотой онцгой нөхцөл байдлын үед ажиллах аюулгүй 
ажиллагааны сургалт; 

(4) Техникийн зааварчилгад заасан холбогдох категорын сургалт. 

                                                                х Х х    


