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Дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөгдөх хүсэлт
Энэ маягтыг бөглөх зөвлөмж болон зааварчилгаа 
1.    Хүсэлт гаргагч
Үйлчлүүлэгчийн дугаар (хэрэв байгаа бол)
Үйл ажиллагаа явуулж буй хаяг:
Утас: 
Факс: 
Email: 
Шуудангийн хаяг: 
Үйлчлүүлэгчийн дугаар (хэрэв байгаа бол)
Шуудангийн хаяг: 
Утас: 
Факс:
Email:
Холбоо барих этгээд:
Үйлчлүүлэгчийн дугаар (хэрэв байгаа бол)
Хаяг: 
Утас:
Факс: 
Email: 
Энэхүү маягтыг шаардлагатай бүх мэдээллийн хамт дараах хаягаар ирүүлнэ үү:
НААХЗА, ИНЕГ, 
Шуудангийн салбар-34,
шуудангийн хайрцаг-6, ХУД,
Улаанбаатар 17120
Tel:       +976 285040
Fax:      +976 70046562
Email:   SRD@mcaa.gov.mn
 Иргэний нисэхийн дүрмийн шаардлагаас зөвхөн дараах тохиолдолд чөлөөлнө: 
Энэ маягт нь, Дарга тухайн хүсэлтэд үнэлгээ хийхэд шаардлагатай дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулах тул доорх цонхыг  бөглөж, нэмэлт мэдээллийг маягтад хавсаргана уу.
Төлбөр:  Дүрмийн шаардлагаас чөлөөлсөн эсэхээс үл хамааран, ИНЕГ-ын цагийн үнэлгээг төлнө. 
Дүрмийн шаардлагаас 
чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргагч: 
Хүсэлт гаргагч нь ИНД-д шаардсаны дагуу Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй байршлын хаягаа бичих ба хэрэв өөрчлөлт орсон бол Даргад нэн даруй мэдэгдэнэ. 
(Хэрэв үйл ажиллагаа явуулж буй байршлын хаягаас өөр бол)
Хэрэв дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргагч биш бол төлбөрийн нэхэмжлэлийг хүлээн авах  этгээд, эсхүл байгууллагын нэрийг бичнэ үү! 
Төлбөрийн нэхэмжлэлийг 
хүлээн авах этгээд:
(Энэ хүсэлттэй холбоотой мэдээллийн талаар цаашид холбоо барих этгээдийн нэр)
Албан тушаал: 
(a)   дүрмийн тухайн шаардлага нь бүрэн хэрэгжсэн бөгөөд цаашид мөрдөх шаардлагагүй болсон бол; эсхүл
  
(b)   тухайн шаардлагад холбогдох авсан арга хэмжээ болон гүйцэтгэсэн хэлбэр нь, тухайн дүрмийн шаардлагыг 
        хэрэгжүүлсэнтэй ижил эсхүл илүү үр дүнтэй бол; эсхүл
 
(c)    дүрмийн тухайн шаардлага нь үндэслэлгүй, эсхүл  тухайн нөхцөл байдалд тохирохгүй бол; эсхүл 
 
(d)    тухайн шаардлага нь үндэслэлгүй, эсхүл  тухайн нөхцөл байдалд тохирохгүй гэж үзэн дүрмийн шаардлагаас 
        чөлөөлснөөр аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийг нэмэгдүүлэхгүй бол.
Хуудас 2/2
CAA 24011/02 
2.      Дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх 
Дүрмийн заалтаас чөлөөлөгдөх үндэслэлДээрх (a), (b), (c), эсхүл (d)-д заасан аль нэг үндэслэл 
Чөлөөлөгдөх хүсэлт гаргах шалтгаан
Тухайн дүрмийг хэрэгжүүлэх боломжгүй байгаа үндэслэл болон тухайн нөхцөл байдлаас гарах санал болгож буй арга зам 
Үндэслэл 
Хэрэв дүрмийн шаардлагаас чөлөөлсөн, эсхүл татгалзсан тохиолдолд үүсэж болох аюулгүй ажиллагааны хүндрэлтэй 
асуудлын талаарх тайлбар 
Rev 2(4): Jul 2017 
Дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөгдөх Таны хүсэлтийг бататгах аливаа мэдээлэл, ялангуяа Та тухайн дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөгдөх нөхцөлийг хангаж байгааг нотлох баримтыг оруулна уу. 
Чөлөөлөгдөхийг хүссэн дүрмийн заалт Дэлгэрэнгүй заах. Жнь: ИНД-121-ийн 121.517 (b)(2)
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