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улсын иргэдэд хориглох заалтуудыг багтаасан ИНЕГ-аас хэрэгжүүлэх нислэгийн 

аюулгүй байдлын зохицуулалтын хууль эрх зүйн үндэслэлийг тогтоох талаар. 
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эрх олгосон төрийн эрх бүхий нэгжийг байгуулах талаар. 

 

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенцийн (цаашид “Чикагогийн конвенц” гэх) 

Хэлэлцэн тохирогч улсууд нь өөрийн гэсэн иргэний нисэхийн хуультай байдаг. Иргэний 

нисэхийн аюулгүй байдлын загвар хууль нь тухайн улс мөрдөж байгаа хуулиа өөрчлөх, 

сайжруулах шаардлагатай гэж үзвэл үндсэн суурь болгон ашиглахад зориулагдсан. 
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ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН  

ТУХАЙ ХУУЛЬ 

 

Энэ хууль нь тухайн улсад иргэний нисэхийн эрх зүйн зохицуулалт болон дэмжлэгээр 

хангах, түүний аюулгүй хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх болон бусад зорилгоор бие даасан 

ИНЕГ-ыг байгуулах зорилготой. 

Бүлэг I. Нийтлэг үндэслэл 
 

Зүйл 101. Товч утга  
 
Энэ баримт бичигт дурдсан Хууль гэж “Иргэний Нисэхийн Аюулгүй байдлын хууль”-ийг 

ойлгоно. 

Энэ хуульд [тухайн улс] гэж тухайн улсын нутаг дэвсгэрийн дээгүүрх агаарын зайг 

багтаасан, түүний усан хилээр хязгаарлагдсан газрын болон усан гадаргууг ойлгоно. 

 

Зүйл 102. Нэр томьёо 
 

(a) Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 

(1) Агаараас гүйцэтгэх ажил гэж агаарын хөлгийг хөдөө аж ахуй, барилга, фото 

зураг авах, судалгаа хийх, ажиглалт болон эргүүл хийх, эрэн хайх авран туслах, 

агаарын зар сурталчилгаа хийх зэрэг тусгай үйлчилгээнд ашиглахыг. 

Агаараас гүйцэтгэх ажил гэж агаарын хөлгөөр гүйцэтгэх хөдөө аж ахуй, барилга, 

зураг авах, судалгаа, ажиглалт ба эргүүл хийх, эрэн хайх ба авран туслах, зар 

сурталчилгаа болон нислэгээр гүйцэтгэх бусад ажил үйлчилгээг. 

(2) Аэродром гэж агаарын хөлгийн хөөрөлт, буулт болон гадаргуу дээрх 

хөдөлгөөнд бүхэлдээ, эсхүл хэсэгчлэн ашиглахад зориулагдсан, эсхүл зохион 

бүтээгдсэн, газар, эсхүл усан дээр тогтоогдсон талбайг (үүнд аливаа барилга 

байгууламж болон төхөөрөмж багтана). 

аэродром гэж агаарын хөлгийн хөөрөлт, буулт болон гадаргуу дээрх хөдөлгөөнд 

ашиглахад зориулан газар, эсхүл усан дээр байгуулсан талбай болон 

байгууламжийг. 

(3) Нисэхийн бүтээгдэхүүн гэж аливаа агаарын хөлөг, агаарын хөлгийн 

хөдөлгүүр, эсхүл агаарын хөлгийн сэнс, эсхүл түүнд суурилуулж болох эд ангийг. 

(4) Агаарын хөлөг гэж агаар болон газрын гадаргуу хоорондын харилцан 

үйлчлэлээр бус, агаарын урсгалын харилцан үйлчлэлээр атмосферт хөөрөн нисэх 

чадвартай төхөөрөмжийг. Энэ хууль, түүний дагуу гаргасан дүрэмд хэрэглэсэн 

утгаар энэ нь зөвхөн иргэний агаарын хөлөгт хамаарах ба төрийн, эсхүл нийтийн 

өмчийн агаарын хөлөгт хамаарахгүй. 

агаарын хөлөг гэж агаар болон газрын гадаргуу хоорондын харилцан үйлчлэлээр 

бус, агаарын урсгалын харилцан үйлчлэлээр агаар мандалд хөөрөн нисэх 

чадвартай төхөөрөмжийг. /Энэ хуульд заасан агаарын хөлгийг иргэний агаарын 

хөлөг гэж ойлгоно./  

(5) Агаарын хөлгийн хөдөлгүүр гэж агаарын хөлгийн давших хөдөлгөөнд 

хэрэглэдэг, эсхүл хэрэглэхээр зориулагдсан, түүний ажиллагаанд шаардлагатай, 
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сэнснээс бусад, бүх эд анги, аппарат болон туслах тоноглолыг багтаасан 

хөдөлгүүрийг. 

(6) Агаарын хөлгийг булаан авах гэж гэмт хэргийн зорилгоор, хүч хэрэглэх, 

эсхүл албадах, эсхүл айлган сүрдүүлэх зэрэг бусад хэлбэрээр Монгол Улсын 

харьяаллын агаарын хөлгийг саатуулах, эсхүл хяналтдаа авах, эсхүл завдахыг.  

(7) Нислэгийн ажилтан. Энэ ойлголт нь:  

(i) хөлгийн дарга, нисгэгч, механик, эсхүл багийн гишүүний үүрэг гүйцэтгэж 

байгаа, эсхүл хөдөлж байгаа агаарын хөлгийг жолоодож байгаа аливаа 

этгээдийг; 

(ii) агаарын хөлөг, эсхүл нисэхийн бүтээгдэхүүний техник үйлчилгээ, их засвар, 

модификаци, засвар, эсхүл үзлэг хариуцсан аливаа этгээдийг; эсхүл 

(iii) нислэгийн үйл ажиллагааны мэргэжилтнээр ажилладаг аливаа этгээдийг. 

(8) Агаарын навигацийн байгууламж гэж нисэх буудал, буух талбай, 

гэрэлтүүлэг; цаг агаарын мэдээ дамжуулах, дохио өгөх, радиопеленгатор болон 

цахилгаан соронзон холбооны аливаа аппарат, эсхүл төхөөрөмж багтаасан агаарын 

навигацийн туслах төхөөрөмжийн зориулалтаар ашигладаг, ашиглаж болох, эсхүл 

зориулалтын дагуу ашиглах аливаа байгууламж болон агаарын хөлгийy нислэгийн 

хөдөлгөөн, эсхүл хөөрөлт болон буултыг удирдан чиглүүлэх, эсхүл удирдах 

зориулалттай аливаа байгууламж, механизмыг. 

(9) Агаарын тээвэрлэгч гэж шууд, эсхүл шууд бусаар, эсхүл түрээс болон 

бусад тохиролцооны үндсэн дээр дотоодын арилжааны агаарын тээвэр, эсхүл олон 

улсын арилжааны агаарын тээвэр эрхэлдэг этгээд, эсхүл байгууллагыг. 

(10) Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ гэж агаарын тээвэрлэгчид тодорхой 

төрлийн арилжааны агаарын тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгосон 

гэрчилгээг. 

(11) Чикагогийн конвенцийн Хавсралт гэж Олон улсын иргэний нисэхийн 

байгууллагаас (ICAO) гаргасан, иргэний нисэхэд хамаарах стандарт, зөвлөмжийг 

агуулсан баримт бичгийг. 

(12) Хэрэгсэл гэж нислэгт байгаа агаарын хөлгийг жолоодох, ажиллуулах, эсхүл 

удирдахад ашигладаг, эсхүл ашиглах боломжтой, эсхүл ашиглахаар зорьж байгаа 

болон агаарын хөлөг, эсхүл нисэхийн бүтээгдэхүүний эд анги, эсхүл эд анги биш 

хэрэглэл, төхөөрөмж, аппарат, эд анги, аппарат эсхүл туслах тоноглолыг. (шүхэр, 

холбооны төхөөрөмж болон нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлөгт суурилуулсан, 

эсхүл бэхэлсэн бусад механизм, эсхүл механизмуудыг багтаасан) 

(13) Чикагогийн конвенци гэж 1944 онд АНУ-ын Чикаго хотод хуралдаж, 1947 

онд хүчинтэй болсон Чикагогийн конвенцийг. Чикагогийн конвенцийн зүйлүүд нь 

олон улсын иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын асуудлаар Хэлэлцэн тохиролцогч 

улсуудын үйл ажиллагааг шууд болон ICAO-гийн стандарт, зөвлөмжийг тусгасан 

конвенцийн Хавсралтуудаар дамжуулан зохицуулдаг. 

(14) Арилжааны агаарын тээврийн үйл ажиллагаа гэж цалинтай, эсхүл 

хөлсөөр зорчигч, ачаа, эсхүл шууданг тээвэрлэхтэй холбоотой агаарын хөлгийн үйл 

ажиллагааг. 

(15) Монгол Улсын иргэн Энэ нэр томьёо нь дараах аль нэг ойлголтод 

хамаарна: 

(i) Монгол Улсын иргэн хувь хүн; 

(ii) гишүүн бүр нь Монгол Улсын иргэн хуулийн этгээд; эсхүл 
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(iii) Монгол Улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан корпораци, эсхүл 

нийгэмлэг. 

(16) Иргэний агаарын  хөлөг гэж төрийн, эсхүл нийтийн агаарын хөлгөөс бусад 

агаарын хөлгийг. 

(17) Иргэний нисэх гэж ерөнхий зориулалтын нисэхийн, агаараас гүйцэтгэх 

ажлын, эсхүл арилжааны агаарын тээврийн үйл ажиллагааны зорилгоор хийгдэж 

байгаа аливаа иргэний агаарын хөлгийн нислэгийн үйл ажиллагааг. 

(18) Багийн гишүүн гэж нислэгийн үед агаарын хөлөгт үүрэг гүйцэтгэхээр үйл 

ажиллагаа эрхлэгчээc томилсон этгээдийг. 

(19) Аюултай бараа гэж агаараар тээвэрлэхэд хүний эрүүл мэнд, аюулгүй 

байдал, эсхүл өмч хөрөнгөд ихээхэн эрсдэл учруулж болох эд зүйл, эсхүл бодисыг. 

(20) Дарга гэж Энэ хуулийн дагуу томилогдсон Иргэний нисэхийн Даргыг.  

(21) Гадаадын агаарын тээвэрлэгч гэж шууд, эсхүл шууд бусаар, эсхүл түрээс, 

эсхүл бусад тохиролцооны үндсэн дээр Монгол Улсын хилийн дотор, эсхүл түүний 

агаарын зайд хуваарьт, эсхүл захиалгат нислэгийн журмаар арилжааны агаарын 

тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх Монгол Улсын агаарын тээвэрлэгчээс бусад 

агаарын тээвэрлэгчийг.  

(22) Ерөнхий зориулалтын нисэхийн үйл ажиллагаа гэж иргэний агаарын 

хөлгөөр гүйцэтгэх арилжааны агаарын тээврийн үйл ажиллагаа, эсхүл агаараас 

гүйцэтгэх ажлаас бусад үйл ажиллагааг. 

(23) ОУИНБ (ICAO). Энэ хуульд хэрэглэснээр, Олон улсын иргэний нисэхийн 

байгууллагын товчлолыг.  

(24) Олон улсын арилжааны агаарын тээвэр гэж агаарын хөлгөөр хүн, эсхүл 

өмч хөрөнгийг цалин, хөлстэйгээр, эсхүл шууданг хоёр, эсхүл түүнээс дээш улсын 

хооронд тээвэрлэхийг. 

(25) Сайд гэж иргэний нисэхийг хариуцсан Сайдыг.  

(26) Нислэг үйлдэх агаарын зай гэж агаарын хөлгийн хөөрөлт болон буултын 

аюулгүй байдлыг хангахад хүрэлцэхүйц агаарын зайг багтаасан энэ Хуулийн дагуу 

дүрмээр тогтоосон минимум нислэгийн түвшнээс дээш агаарын зайг;  

(27) Агаарын хөлгийг удирдах гэж агаарын хөлгийн жолоодлогыг багтаасан үйл 

ажиллагааг. 

(28) Агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч гэж агаарын хөлгөөр үйл 

ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа, эсхүл гүйцэтгэхээр санал болгож байгаа хувь хүн, 

байгууллага, аж ахуйн нэгж. Агаарын хөлгийг өмчлөгч, түрээслэгч, эсхүл бусдаар 

энэ Хуульд хэрэглэсэн утгаар үйл ажиллагаа эрхэлдэг, эсхүл эрхлэхийг санал 

болгодог аливаа этгээдийг.  

(29) Этгээд гэж аливаа хувь хүн, нөхөрлөл, корпораци, компани, нийгэмлэг, 

хувьцаат компани, үүнд эдгээр аж ахуйн нэгжийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, эрх 

хүлээн авагч, эсхүл бусад адил төстэй төлөөлөгчийг. 

(30) Сэнс гэж сэнсний бүх эд анги, туслах болон дагалдах хэрэгслийг.  

(31) Нийтийн агаарын хөлөг гэж зөвхөн Засгийн газар, эсхүл улс төрийн 

харьяаллын аль алинд үйлчилдэг агаарын хөлгийг, үүнд олон улсын арилжааны 

агаарын тээврийн үйл ажиллагааны ойлголтод багтдаг үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг 

төрийн өмчийн агаарын хөлөг хамаарахгүй. 

(32) Сэлбэг хэрэгсэл гэж агаарын хөлөг, агаарын хөлгийн хөдөлгүүр, сэнс, эсхүл 

хэрэгсэлд суурилуулах, эсхүл ашиглахад зориулагдсан агаарын хөлгийн хөдөлгүүр, 
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сэнснээс бусад агаарын хөлгийн, сэнснээс бусад агаарын хөлгийн хөдөлгүүрийн, 

сэнсний болон хэрэгслийн хөдөлгүүр болон сэнсний аливаа эд анги, туслах болон 

дагалдах хэрэгсэл, гэхдээ тухайн үед эдгээр зүйл дээр суулгаагүй, эсхүл 

хавсаргаагүй байдаг.  

(33) Монгол Улсын агаарын хөлгийн тусгай харьяалалд дараах зүйл 

хамаарна: 

(i) Монгол Улсын агаарын хөлгийг; 

(ii) Нислэгийн (агаарын хөлгийг ачаалсны дараа гаднах бүх хаалгыг хааснаас 

хойш газардсаны дараа нэг хаалгыг нээх, ослын буултын үед эрх бүхий 

байгууллага, албан тушаалтан агаарын хөлөг, түүний доторх хүн болон өмч 

хөрөнгийн талаарх хариуцлагыг хүлээж авах хүртэл) үед байгаа Монгол 

Улсын харьяалал дахь аливаа бусад агаарын хөлгийг. 

(34) Баталгаажуулсан зөвшөөрөл гэж энэ Хуулиар Даргад хариуцуулсан 

үүргийн оронд, өөр улсын иргэний нисэхийн удирдах газраас хийсэн үйлдлийг 

бичгээр зөвшөөрөхийг. 

 

Бүлэг II. ИНЕГ-ын зохион байгуулалт 
 

201. ИНЕГ-ыг байгуулах: Парламент 
 

Тэмдэглэл: Парлементын тогтолцоо нь Британийн Парламентын хэлбэрийг дагаж 

мөрддөг, засгийн газрын гүйцэтгэх эрх мэдэл хууль тогтоох байгууллагын дийлэнх 

удирдлагад олгогддог. Нийтлэг журмаар, гүйцэтгэх чиг үүргийг ерөнхий Сайд болон 

түүний сонгосон Сайд хариуцдаг бөгөөд дээр дурдсан аль нэг Сайдын эрх мэдлийн 

хүрээнд иргэний нисэх харьяалагддаг. Тодорхой бичигдсэн “Дүрэм”-ээр гүйцэтгэдэг 

Сайдын чиг үүрэг ихэвчлэн иргэний нисэхийн үйлчилгээ хариуцсан ИНЕГ-ын Даргын 

мэдэлд байна. ICAO-гийн Док 9734А-д тусгасан бие даасан шаардлагыг хангахын тулд 

ИНЕГ-ын Дарга дүрмийг хүчинтэй мөрдөхөд зориулагдсан “Хөтөлбөр”, эсхүл “Нисэхийн 

Стандарт”-аар дамжуулан иргэний нисэхийн аюулгүй байдалд хяналт тавина. Сайд 

гэсэн нэр томьёо нь парламентын тогтолцоогоор хязгаарлагдахгүй, засаглалын 

тогтолцоонд хэрэглэгдэж болно.  

 

(a) САЙДЫН ЧИГ ҮҮРЭГ. Сайд нь дор заасны дагуу байгуулагдах ИНЕГ-ын үйл 

ажиллагаанд хяналт тавина. Сайд Иргэний нисэхийн Даргад ИНЕГ-ын үйл 

ажиллагааны чиг үүрэг олгогдмогц Даргад холбогдох эрх, үүргийг шилжүүлнэ. 

(b) ДАРГААР УДИРДУУЛСАН ИНЕГ-ЫГ БАЙГУУЛАХ. Үүгээр, энэ Хуульд “Эрх бүхий 

байгууллага” гэж нэрлэгдсэн Иргэний нисэхийн ерөнхий газар (цаашид “ИНЕГ” гэх)-

ыг байгуулав. ИНЕГ-ыг Ерөнхий Сайдаас Сайдтай зөвшилцөн томилсон Дарга 

(цаашид “Дарга” гэх) удирдах бөгөөд Монгол Улсын иргэний нисэхийн үйл 

ажиллагаа болон энэ Хуулийн биелэлтийг хариуцна. Даргыг ...-ээс доошгүй жилийн 

хугацаагаар томилох ба Ерөнхий Сайдын гарын үсэг бүхий тогтоолоос бусдаар 

чөлөөлж болохгүй. 

(c) ДАРГЫН ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА. Дарга ИНЕГ-ын бүх эрх, үүргийг хэрэгжүүлж, 

ажиллагсад болон үйл ажиллагаанд хяналт тавина.  
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202. ИНЕГ-ыг байгуулах: Бүгд найрамдах 
 

203. ИНЕГ-ын бодлогын тунхаг 
 

(a) Энэ Хуулийн дагуу олгогдсон эрх, үүргийг хэрэгжүүлэхдээ Дарга дараах зүйлийг 

нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн байхаар авч үзнэ: 

(i) Иргэний нисэхэд аюулгүй байдлыг сайжруулах, дэмжих болон хөгжүүлэх; болон 

(ii) Аюулгүй байдлыг дээд зэргээр сайжруулах замаар иргэний нисэхийг зохицуулах. 

 

204. Даргын мэргэшилд тавих шаардлага 
 

(a) Даргыг томилоход, энэ Хуульд заасан эрх, үүргийг үр нөлөөтэй гүйцэтгэхэд тохирох 

эсэхийг шалгуур болгоно. 

(b) Дарга энэ албан тушаалд томилогдох үедээ иргэний нисэхэд шууд хамааралтай 

чиглэлээр асар их удирдлагын, болон/эсхүл техникийн мэргэжлийн туршлагатай 

байна. 

(c) Дарга нисэхийн аль нэг байгууллагад хөрөнгө оруулалт хийсэн, эсхүл хувьцаа 

эзэмшсэн мөнгөний ашиг сонирхолгүй байх, мөн бизнесийн бусад байгууллагад 

ажил/албан тушаал эрхэлдэг байж болохгүй. 

 

205. Ажилтан, албан тушаалтан 
 

(a) Дарга энэ Хуулийг биелүүлэхэд шаардлагатай ажилтан, албан тушаалтан, эсхүл 

зөвлөх, өмгөөлөгч болон агентыг сонгох, томилох, ажиллуулж, тэдний эрх үүргийг 

тодорхойлж болно. Эрх бүхий байгууллагын ажилтан, албан тушаалтан, эсхүл 

өмгөөлөгч нь нисэхийн аль нэг байгууллагад хөрөнгө оруулалт хийсэн, эсхүл 

хувьцаа эзэмшсэн мөнгөний ашиг сонирхолгүй байна. 

206. Даргын зөвлөл - Парламент 
 

(a)  Дарга хууль [Улс]-ийн дагуу томилогдсон Даргын Зөвлөлд чиг үүрэг болон 

зөвлөгөө өгөх замаар ИНЕГ-ын бизнесийн болон санхүүгийн удирдлагыг 

хэрэгжүүлнэ. 

 

Тэмдэглэл 1: Парламентын тогтолцоотой ихэнх улс оронд Даргын Зөвлөлийн 

гүйцэтгэх ажил үүрэг нь тогтоогдсон байдаг; эдгээр ажил үүргийг энэ хэсгийн дэд 

зүйлд тусгасан байх ёстой. 

 

Тэмдэглэл 2: Даргын Зөвлөлийн ажил үүрэгт §201(c)(1)-ийн дагуу Даргын нисэхийн 

аюулгүй байдлын талаар хүлээх эрх орохгүй. Даргын Зөвлөл зөвлөх эрхтэйгээр 

оролцохдоо нисэхийн аюулгүй байдлын талаарх Даргын эрхийг бууруулж болохгүй.  
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Бүлэг III. ИНЕГ-ын захиргаа 
 

301. Бусад байгууллагатай хамтран ажиллах 
 

(a) Дарга бусад байгууллагын тохирох үйлчилгээ, төхөөрөмж, ажилтан болон 

байгууламжийг тэдний зөвшөөрөлтэй, тодорхой хугацаатай, төлбөртэйгээр 

ашиглах, мөн ИНЕГ-ын үйлчилгээ, төхөөрөмж болон байгууламжийг бий болгоход 

тэдгээртэй үүнтэй ижил нөхцөлөөр хамтран ажиллах бүрэн эрхтэй. 

 

302. Эд хөрөнгө худалдаж авах 
 

(a) Дарга, шаардлагатай тохиолдолд:  

(1) Монгол Улсын нэрийн өмнөөс аливаа бэлэг, эсхүл мөнгөн хандив, эсхүл 

бусад үл хөдлөх, эсхүл хувийн хөрөнгө, эсхүл үйлчилгээг хүлээж авах; болон 

(2) Агаарын навигацийн байгууламж нь тухайн улсын мэдэлд байж, ажиллуулах 

тохиолдолд хил залгаа бөгөөд холбогдох шаардлагатай нөөц агаарын зайд байх 

хувийн үл хөдлөх хөрөнгө, эсхүл үүнтэй холбоотой сонирхлыг худалдан авах, 

түрээслэх, эсхүл бусад арга хэлбэрээр олж авах. 

  

303. Гэрээ байгуулах зөвшөөрөл 
 

(a) Дарга, Монгол Улсын холбогдох хуульд нийцүүлэн энэ Хуульд заасан эрх үүргээ 

зохих ёсоор хэрэгжүүлэхийн тулд хувь хүн болон хувийн, нийтийн, эсхүл төрийн 

байгууллагатай тэдний үйлчилгээг авахаар гэрээ, эсхүл бусад хэлбэрийн хэлцэл 

зохион байгуулахыг зөвшөөрнө. 

 

304. Мэдээлэл солилцох 
 

(a) Дарга, тус улсын Засгийн газрын холбогдох байгууллагаар дамжуулан гадаад 

улсын засгийн газартай иргэний нисэхийн холбогдолтой мэдээлэл солилцох бүрэн 

эрхтэй. 

 

305. Эрх үүрэг шилжүүлэх 
 
(a) ИНЕГ-ЫН АЛБАН ТУШААЛТАН, АЖИЛТАН БОЛОН ЗАХИРГААНЫ НЭГЖИД ЭРХ 

ҮҮРЭГ ШИЛЖҮҮЛЭХ. Дарга, өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд үзлэг, шалгалттай 

холбоотой энэ Хуулийн дагуу гүйцэтгэх аливаа ажил үүргийг албан тушаалтан, 

ажилтан, захиргааны нэгжээр гүйцэтгүүлж болно. Дарга журам, зааварт нийцүүлэн 

өөрийн харьяаллын аль ч мэргэжилтэн, ажилтан, захиргааны нэгжид энэ Хуульд 

заасан аль ч эрх, үүргээ шилжүүлж болно. 

(b) ХУВЬ ХҮНД ЭРХ ҮҮРЭГ ШИЛЖҮҮЛЭХ. Дарга, журам, зааварт нийцүүлэн зохих 

мэргэшил бүхий хувь хүнд энэ Хуульд заасан аль ч эрх, үүргээ шилжүүлж болох 

боловч тийнхүү шилжүүлснээр агаарын тээвэрлэгч, агаараас гүйцэтгэх ажил, эсхүл 

ерөнхий зориулалтын агаарын тээвэрлэгч болон техник үйлчилгээний газар өөрөө 

өөрийгөө зохицуулахгүй байх нөхцөлийг хангана. 
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306. Үйлчилгээний хураамж авах эрх 
 

(a) Дарга ИНЕГ-аас үзүүлсэн зөвшөөрөл олгох, баталгаа олгох, үзлэг шалгалт хийх 

болон үнэмлэх, гэрчилгээ шинээр олгох, шинэчлэх, сунгах зэрэг үйлчилгээндээ 

хураамж авч болох ба хураамжийн жагсаалтыг гаргаж хэвлүүлнэ. 

 

Бүлэг IV. Нийтлэг бүрэн эрх, үүрэг 
 

401. Нийтлэг зүйл 
 

(a) НИЙТЛЭГ ЭРХ. Дарга  энэ Хуулийг мөрдүүлэх, хуульд нийцүүлэн тушаал гаргах, 

мөн тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, үзлэг шалгалт хийх, болон энэ Хуулиар 

олгосон эрх үүргээ хэрэгжүүлэх, биелүүлэх, болон хуулийн заалтыг биелүүлэх 

шаардлагатай гэж үзвэл хуульд заасны дагуу ерөнхий, эсхүл тусгай дүрэм, журам, 

зааврыг боловсруулах болон нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхтэй. 

(b) ХЭВЛЭН НИЙТЛЭХ. Дарга энэ Хуулийн дагуу гаргасан бүх тайлан, тушаал, 

шийдвэр, дүрэм, журмыг нийтэд мэдээлэх, ашиглахад хамгийн тохиромжтой 

хэлбэр, байдлаар хэвлэн нийтлэх явдлыг хангана.  

(c) НОТЛОХ БАРИМТ. Энэ Хуулиар зөвшөөрсөн аливаа хянан хэлэлцэх, эсхүл 

шинжлэн шалгах ажиллагааг явуулахад Дарга нотлох баримт хүлээж авах, зарлан 

дуудах бичиг үйлдэх, хууль сонсгож мэдүүлэг хүлээж бүрэн эрхтэй. Энэ тохиолдолд 

Даргын үйл ажиллагааг энэ Хуулийн Бүлэг VIII заасан журмаар зохицуулна. 

402. Тушаал, шийдвэр гаргах 
 

(a) ТУШААЛЫН ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА. Онцгой нөхцөлөөс бусад үед Даргын гаргасан 

бүх тушаал, дүрэм, журам түүний тогтоосон боломжит хугацаанд хүчинтэй болох 

бөгөөд дараагийн тушаал, дүрэм, журам гарах, эсхүл тухайн тушаал, дүрэм, 

журамд заасан хугацаа хүртэл хүчинтэй байна. 

(b) ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ. Дарга иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс 

шуурхай арга хэмжээ шаардсан онцгой нөхцөл бий болсон гэж үзсэн тохиолдолд 

гомдлыг үндэслэн, эсхүл өөрийн санаачилгаар сонирхогч этгээдээс хариу 

авахгүйгээр, мэдэгдэл, хянан хэлэлцэх ажиллагаагүйгээр хойшлуулшгүй нөхцөл 

байдалд шаардлагатай тушаал, дүрэм, журам гаргаж болох бөгөөд түүний үндэслэл 

болсон асуудлын талаар шинжлэн шалгах ажиллагааг нэн даруй үүсгэнэ. 

(c) ТУШААЛЫГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ БОЛОН ӨӨРЧЛӨХ. Дарга тохиромжтой гэж үзсэн 

аргачлалаар мэдэгдэл хүргүүлснээр тушаалыг түдгэлзүүлэх, эсхүл өөрчлөх бүрэн 

эрхтэй. 

 

403. Захиргааны хуулийг хэрэглэх 
 

(a) Энэ Хуульд өөрөөр заагаагүй бол, Дарга энэ Хуулийн дагуу дүрэм, журам гаргахдаа 

Монгол Улсын Захиргааны актын холбогдох журмыг баримтална. 

 

404. Нийтээр дагаж мөрдөх 
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(a) Хүн бүр (байгууллагын ажилтан болон түүний харьяа нэгжийн ажилтан) нь Даргын 

энэ Хуульд нийцүүлэн гаргасан тушаал, дүрэм, үнэмлэх, эсхүл гэрчилгээний өөрт 

хамааралтай хүчинтэй мөрдөгдөх заалтыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. 

 

405. Дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх 
 

(a) Дарга, нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн гэж үзвэл, энэ Хууль, эсхүл энэ хуулийн 

дагуу гаргасан дүрэм журмын шаардлагаас чөлөөлж болно.  

(b) Дарга, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн хүсэлт болон хүлээн 

зөвшөөрөх ажиллагааг зохицуулах журмыг гаргана. 

(c) Дарга, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлсөн аливаа ажиллагааг хэвлэн нийтэлж, 

зарлана. 

(d) Энэ зүйлийн (a), (b) болон (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, Дарга энэ Хуулийн 

шаардлагаас чөлөөлөхгүй. 

 

406. Иргэний нисэхийг хөгжүүлэх 
 

(a) Дарга нь Монгол Улсад иргэний нисэхийн хөгжлийн аюулгүй байдлыг хангах эрх, 

үүрэгтэй. 

 

 

 

407. Агаарын зайн хяналт болон байгууламж 
 

(a) АГААРЫН ЗАЙГ АШИГЛАХ. Дарга нь Монгол Улсын нислэг үйлдэх агаарын зайг 

ашиглахтай холбоотой бодлогыг боловсруулах, төлөвлөх, тодорхойлох эрхтэй. 

Дарга агаарын хөлгийн аюулгүй байдал болон нислэг үйлдэх агаарын зайг аюулгүй, 

үр дүнтэй ашиглах явдлыг бататгах шаардлагатай гэж үзсэн нөхцөл, хязгаарлалтыг 

дүрэм, журам, эсхүл тушаалаар тогтоох эрхтэй. 

(b) ЭРХИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ. Дарга, зөвхөн олон улсын гэрээ, эсхүл бусад гэрээгээр 

гадаад улсад нислэгийн хөдөлгөөний хяналтын эрх олгогдоогүй агаарын зайд энэ 

зүйлд заасан эрхийг хэрэгжүүлнэ. 

 

408. Агаарын навигацийн байгууламж 
 

(a) Дарга зохих хязгаарлалтын хүрээнд дараах эрхийг хэрэгжүүлж болно: 

(1) шаардлагатай тохиолдолд, агаарын навигацийн байгууламжийг байгуулах 

болон өргөтгөх/сайжруулах; 

(2) тухайн агаарын навигацийн байгууламжийг ажиллуулах болон засвар үйлчилгээ 

хийх. 

 

409. Нислэгийн хөдөлгөөний зохицуулалт 
 

(a) ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ. Дарга, нисэхийн аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд шаардлагатай 

гэж үзвэл, дараах нислэгийн хөдөлгөөний дүрэм журмыг тогтоох эрхтэй: 

(1) агаарын хөлгийн нислэгийг зохицуулах; 

(2) тухайн навигацийн хувьд, агаарын хөлгийг хамгаалах болон таних; 
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(3) газарт байгаа хүн болон өмч хөрөнгийг хамгаалах зорилгоор; 

(4) нислэг үйлдэх агаарын зайг үр дүнтэй ашиглах, үүнд: нислэгийн аюулгүй 

түвшин, агаарын хөлгүүд өөр хоорондоо, агаарын хөлөг газрын болон усны 

тээврийн хэрэгсэл, обьект болон агаар дахь зүйлтэй мөргөлдөхөөс 

сэргийлэх. 

(b) БАЙГУУЛАМЖ БОЛОН АЖИЛТАН. Дарга, нисэхийн аюулгүй байдлын ашиг 

сонирхолд шаардлагатай гэж үзвэл, нислэгийн хөдөлгөөнийг зохицуулах болон 

хамгаалахад шаардлагатай ажилтан, байгууламжаар хангах эрхтэй. 

(c) ЭРХИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ. Дарга, энэ зүйлд заасан бүрэн эрхийг зөвхөн, нислэгийн 

хөдөлгөөний удирдлагыг олон улсын гэрээгээр гадаад улсад хариуцуулаагүй 

агаарын зайд хэрэгжүүлж болно.  

(d) БАТЛАН ХАМГААЛАХ болон ИРГЭНИЙ ХЭРЭГЦЭЭ. Дарга, энэ Хуулиар олгогдсон 

эрхээ хэрэгжүүлэх, хуулиар даалгасан үүргээ биелүүлэхдээ үндэсний батлан 

хамгаалах, арилжааны болон ерөнхий зориулалтын нисэхийн үйл ажиллагаанд 

тавих шаардлага болон нислэг үйлдэх агаарын зайгаар дамжин өнгөрөх нислэгээр 

зорчих нийтийн эрх ашгийг бүхэлд нь авч үзнэ.   

 

410. Агаарын тээврийн аюулгүйн хамгаалалт 
 

(a) АЮУЛГҮЙН ҮЗЛЭГ ХИЙХ. Дарга, арилжааны агаарын тээврийн нислэг үйлдэх 

тээвэрлэгчийн, эсхүл гадаадын тээвэрлэгчийн өмч хөрөнгө болон зорчигчдыг 

агаарын хөлөгт ачаалахаас өмнө галт зэвсэг илрүүлэх тоног төхөөрөмж, багаж 

ашиглан аюулгүйн үзлэг хийлгэхийг шаардсан зохих дүрэм журмыг тогтооно.   

(b) АГААРЫН ХӨЛГИЙГ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭН БУЛААХ/ДЭЭРЭМДЭХЭЭС СЭРГИЙЛЭХ. 

Дарга, арилжааны агаарын тээврийн нислэг үйлдэх агаарын хөлгийн бүхээг дэх өмч 

хөрөнгө болон зорчигчдыг хамгаалах шаардлагатай гэж үзвэл, агаарын хөлгийг хүч 

хэрэглэн булаахаас сэргийлэх практик аргачлал болон журмыг шаардсан бусад 

дүрэм журмыг тогтоохыг зөвшөөрнө. 

(c) ҮЗЛЭГ ХИЙХ, СААТУУЛАХ, ЭРЭН ХАЙХ ЖУРАМ. Дарга, орон нутгийн болон олон 

улсын арилжааны нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлгийн бүхээг дэх өмч хөрөнгө 

болон зорчигчидтой агаарын тээвэрлэгч, түүний төлөөлөгч болон ажиллагсад зөв 

боловсон харьцах, тэдний аюулгүй байдлыг хангаж байгааг бататгах үзлэг шалгалт 

хийх, саатуулах, эрэн хайх ажиллагааг өргөтгөх нэгдсэн дүрэм журамтай байхыг 

шаардана.  

 
411. Сургалтын байгууллага 
 

(a) АЖИЛЛУУЛАХ ЭРХ. Дарга, ИНЕГ-ын бүх чиг үүргийг зохих ёсоор гүйцэтгэхэд 

шаардлагатай мэргэжлээр ИНЕГ-ын ажилтныг сургах сургалтын байгууллагыг 

ажиллуулж болно. Түүнчлэн, Дарга энэ сургууль дээр явуулж байгаа сургалтад 

төрийн бусад албан хаагч, гадаад улсын төрийн байгууллагын албан хаагч, 

нисэхийн үйлдвэрлэлийн салбар дахь ажилтныг суралцахыг зөвшөөрч болно. 

(b) СУРГАЛТЫН ЗАРДЛЫГ НӨХӨХ. Дарга, шаардлагатай тохиолдолд, дээр дурдсан 

сургуулийн сургалтын зардлыг нөхөхийн тулд зохих төлбөрийг шаардаж болно.  
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412. Ослыг шинжлэн шалгах 
 

Тайлбар: Агаарын хөлгийн ослын шалтгааныг тогтоох асуудлыг ИНЕГ-аас бусад 

төрийн эрх бүхий байгууллагад даалгасан байдаг. Болзошгүй шалтгаанд хийх дүн 

шинжилгээг тухайн холбогдох байгууллагад хийгддэг аюулгүй байдлын зохицуулалтын 

болон албадлагын арга хэмжээтэй нэгтгэх нь зөрчилдөөн үргэлжилж болзошгүй 

байгааг харуулж байна. 

 

(a) ОСЛЫГ МЭДЭЭЛЭХ. Дарга агаарын хөлөг оролцсон осол, зөрчлийг мэдэгдэх, 

мэдээлэхтэй холбогдсон дүрэм, журмыг гаргана. 

(b) ШИНЖЛЭН ШАЛГАХ ЕРӨНХИЙ ЭРХ. Энэ хэсгийн (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд 

Дарга дараах эрхийг хэрэгжүүлнэ: 

(1) Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр болон аль нэг гадаад улсын нутаг 

дэвсгэрийн гадна Монгол улсад бүртгэлтэй агаарын хөлөгт гарсан осол зөрчлийн 

бодит үнэн, нөхцөл байдал, шалтгааныг тогтоох шинжлэн шалгах ажиллагааны 

талаар гэрээ, эсхүл бусад хэлбэрээр гэрээ байгуулах, шинжлэн шалгах ажиллагааг 

явуулах; 

(2) Монгол улсад бүртгэлтэй агаарын хөлөг оролцсон, бусад улсын нутаг дэвсгэр 

дээр гарсан ослыг шинжлэн шалгахад Монгол Улс, осол гарсан улсын хооронд 

байгуулсан гэрээ, конвенци, бусад тохиролцоонд нийцүүлэн оролцох. 

(c) ОСЛООС СЭРГИЙЛЭХ. Дарга, энэ зүйлийн дагуу зөвшөөрсөн шинжлэн шалгах 

ажиллагааны явцад гарсан зөрчилд тулгуурлан цаашид дахин давтагдахаас 

сэргийлж, өөрийн шийдвэрээр зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авна.  

(d) ЦЭРГИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ БҮСЭД ГАРСАН ОСЛЫГ ШИНЖЛЭН ШАЛГАХ. Энэ 

зүйлийн аливаа бусад шаардлагыг үл харгалзан, Монгол улс дахь цэргийн 

зориулалттай бүсэд гарсан агаарын хөлгийн осол, эсхүл Монгол Улсын нутаг 

дэвсгэрт гадаадын цэргийн зориулалттай агаарын хөлөгт гарсан ослыг шинжлэн 

шалгах ажиллагааг явуулах нь Зэвсэгт хүчний үүрэг. Энэ хэсэгт хэрэглэсэн утгаар 

“цэргийн зориулалттай бүс” гэсэн нэр томьёо нь тус улсын нутаг дэвсгэр дэх Монгол 

Улсын, эсхүл бусад улсын зэвсэгт хүчний мэдэлд байгаа нутаг дэвсгэрийг хэлнэ.  

(e) НОТЛОХ БАРИМТААР АШИГЛАХ. Аливаа осол, түүний шинжлэн шалгах 

ажиллагаатай холбоотой тайланг Дарга нотлох баримтаар хүлээж авах, эсхүл 

эдгээр тайланд дурдсан асуудлаас үүссэн нэхэмжлэл, хохирол нөхөн төлүүлэх 

ажиллагаанд нотлох баримтаар ашиглаж болохгүй. 

 

413. Нислэгийн аюулгүйн байдлын хяналт 
 

(a) БҮТЦИЙГ БИЙ БОЛГОХ. Агаарын хөлөг, нислэгийн ажилтан болон агаарын 

тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх болон байнгын үзлэг шалгалт хийх үүргээ 

биелүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх газар байгуулахыг Даргад зөвшөөрнө.  

(b) БАЙГУУЛАМЖ БОЛОН АЖИЛТАН. Дарга, нисэхийн аюулгүй байдалд шаардлагатай 

гэж үзвэл, Нислэгийн стандартын хяналтын газрыг чиг үүргээ биелүүлэхэд нь 

шаардлагатай тоног төхөөрөмж, ажилтнаар хангах эрхтэй.  

(c) Нислэгийн стандартын хяналтын газар нь дараах хэлтэстэй байна:  

(1) НТЧ-ын хэлтэс. 

(2) Нислэгийн үйл ажиллагааны хэлтэс. 
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(3) Үнэмлэхжүүлэлтийн хэлтэс. 

(4) Нисэхийн эмнэлгийн хэсэг. 

 

414. Баримт бичгийг хүлээн зөвшөөрөх 
 

(a) Дарга, гэрчилгээжүүлэх, үзлэг шалгалт хийх үүргээ гүйцэтгэхдээ тодорхой арга 

хэмжээ авахгүйгээр, дараах хязгаарлалттайгаар бусад улсын иргэний нисэхийн 

удирдах газрын авсан арга хэмжээ хүлээн зөвшөөрч болно: 

(b) Нислэгийн ажилтны болон НТЧ-ын гэрчилгээний хувьд, нөгөө улс нь Чикагогийн 

конвенцийн Хэлэлцэн тохирогч улс байх ёстой бөгөөд эдгээр гэрчилгээг олгох 

болон хүчинтэй хугацааг тогтоохдоо Чикагогийн конвенцид нийцүүлсэн байна.   

(c) Агаарын тээвэрлэгчтэй холбоотой арга хэмжээний хувьд, Дарга өөрийн эрх 

мэдлийн хүрээнд дагалдах баримт бичгийг шаардах ёстой. Хүлээн зөвшөөрөх 

асуудал нь өөр иргэний нисэхийн удирдах газрын авсан арга хэмжээнд үндэслэж 

байгаа бол Дарга, тухайн улс өөрийн агаарын тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх болон 

тэдний гэрчилгээг хүлээн зөвшөөрөх талаар Чикагогийн конвенцид заасан үүргээ 

биелүүлдэггүй болохыг бататгаж өгөх ёстой.  

 

415. Үзлэг шалгалт хийх зорилгоор нэвтрэх 
 

(a) Дарга, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт нислэг үйлдэж байгаа тус улсын бүртгэлтэй 

агаарын хөлөг энэ Хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, ICAO-гийн холбогдох 

Хавсралтын шаардлагыг дагаж мөрдөж байгаа болон нислэгт тэнцэх чадвараа 

хадгалж байгааг бататгах зорилгоор иргэний агаарын хөлөгт ямар нэг 

хязгаарлалтгүйгээр нэвтрэх эрхтэй. 

(b) Дарга, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна/дэлхийн хаана ч нислэг үйлдэж байгаа 

Монгол улсад бүртгэлтэй иргэний агаарын хөлөг энэ Хууль болон холбогдох дүрэм 

журамд нийцэж байгаа, НТЧ-аа хадгалж байгааг бататгах зорилгоор уг агаарын 

хөлөгт ямар нэг хязгаарлалтгүй нэвтрэх эрхтэй.  

(c) Дарга, тус улсын агаарын тээвэрлэгч энэ Хууль болон холбогдох дүрэм журам 

болон НТЧ-ын Удирдамжийн дагуу үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгааг бататгах 

зорилгоор хаана ч, хэдийд ч үзлэг шалгалт хийх эрхтэй. 

 

416. Нислэгийг зогсоох 
 

(a) Дарга дараах нөхцөл байдалд агаарын хөлгийг нислэгт гаргахгүй байхыг 

шийдвэрийг тээвэрлэгч, эсхүл нислэгийн ажилтанд шууд өгөх эрхтэй: 

(i) агаарын хөлөг НТЧ-гүй; эсхүл 

(ii) нислэгийн ажилтан нислэг үйлдэхэд бэлтгэгдээгүй, эсхүл биеийн болон 

сэтгэцийн хувьд нислэг үйлдэх чадваргүй; эсхүл 

(iii) нислэгийн үйл ажиллагаа нь газарт байгаа хүн, эсхүл өмч хөрөнгөд шууд 

аюул учруулах шалтгаан болох.  

(b) Дарга шаардлагатай бол дээрх агаарын хөлөг, эсхүл нислэгийн ажилтныг саатуулах 

арга хэмжээг авч болно. 
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417. Аюултай бараа тээвэрлэх эрх 
 

(a) Дарга, Чикагогийн конвенцийн Хавсралт 18 болон ICAO-гийн аюултай барааг 

агаараар аюулгүй тээвэрлэх Техникийн зааварчилгаанд тусгасан шаардлагын 

хэрэгжилтийг хянах, мөрдүүлэх үүрэгтэй бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл Монгол 

Улсын нэрийн өмнөөс Техникийн зааварчилгааг зөрүүтэй хэрэглэж байгаа талаар 

мэдээлэхийг зөвшөөрнө.  

 

418. Олон улсын үүрэг - Бүгд найрамдах 
 

(a) Дарга энэ Хуульд заасан эрх, үүргээ хэрэгжүүлэхдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 

гадаад улстай байгуулсан аливаа хүчинтэй олон улсын гэрээ, конвенцид хүлээсэн 

үүрэгтэй нийцүүлж ажиллана.  

(b) Бүсийн Нисэхийн Аюулгүй байдлын Хамтын Хэлэлцээрт оролцох Эрх 

(c) Дарга нисэхийн аюулгүй байдлыг удирдан зохион байгуулах бүсийн хамтын 

ажиллагааг дэмжиж ажиллана.  

(d) Дарга иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг дэмжих хамтын ажиллагааны гэрээ 

хэлцлийг ОУ-ын иргэний нисэхийн Конвенцид элсэн орсон бүсийн улстай байгуулж 

болно. Ингэхдээ, Дарга, гадаад хэргийн яамтай хамтран бүсийн олон улсын гэрээ 

хэлцэл байгуулах, хэлэлцэн тохирох болон удирдан явуулах эрхтэй. Дарга, иргэний 

нисэхийн аюулгүй байдал болон нийтийн ашиг сонирхолд нийцнэ гэж үзвэл, Монгол 

Улсын иргэнд, эсхүл бүсийн олон улсын гэрээ хэлцэлд орсон хэлэлцэн тохирогч 

улсын иргэнд олон улсын гэрээнд заасан аюулгүй байдлын тодорхой асуудлыг 

шилжүүлж болно.  

 

419. Аюулгүйн байдлын ОУ-ын гэрээнд нэгдэх  
 

(a) Сайд нисэхийн аюулгүй байдлыг удирдан зохион байгуулах бүсийн хамтын 

ажиллагааг дэмжиж ажиллана. 

(b) Сайд иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг дэмжих хамтын ажиллагааны гэрээ 

хэлцлийг ОУ-ын иргэний нисэхийн Конвенцид элсэн орсон бүсийн улстай байгуулж 

болно. Гадаад хэргийн яамны ... байгуулсан хамтын ажиллагаанд, Сайд аливаа ийм 

хамтын гэрээ хэлцэл байгуулах, хэлэлцэн тохирох болон удирдан явуулах эрхийг 

дүрэм журмын дагуу Даргад шилжүүлж болно. Сайд иргэний нисэхийн аюулгүй 

байдал болон нийтийн ашиг сонирхолд нийцнэ гэж үзвэл дээр дурдсан хамтын 

гэрээ хэлцлийг байгуулахдаа, Дарга Монгол Улсын иргэнд, эсхүл олон улсын 

бүсийн гэрээ хэлцэлд орсон Хэлэлцэн тохирогч улсын иргэнд олон улсын гэрээнд 

заасан аюулгүй байдлын тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх эрхийг шилжүүлэхийг 

хүлээн зөвшөөрнө.  

 

Бүлэг V. Агаарын хөлгийн бүртгэл болон өмчлөл 
 

501. Агаарын хөлгийн бүртгэл 
 

(a) БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМИЙГ ТОГТООХ. Дарга Монгол Улсад иргэний агаарын 

хөлгийн үндэсний бүртгэлийн систем бий болгож, хөтөлнө. 
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(b) БҮРТГЭЛ ШААРДАХ. Монгол Улс, эсхүл гадаад улсын хуулийн дагуу бүртгэгдээгүй 

иргэний агаарын хөлгөөр Монгол Улсад нислэг үйлдэхийг хууль бус гэж үзнэ. 

(c) БҮРТГҮҮЛЭХ ЭРХ. Дарга дүрэм журмаар өөрөөр зөвшөөрөөгүй бол, дараах 

этгээдийн өмчлөлд байгаа гадаад улсад бүртгэлгүй агаарын хөлгийг бүртгүүлнэ:  

(1) Монгол Улсын иргэн; 

(2) Монгол улсад хуулийн дагуу байнга оршин суух гадаад улсын иргэн;  

(3) Монгол Улсын хуулийн дагуу бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг албан ёсны 

корпораци болон агаарын хөлөг нь Монгол улсад байнга байрлаж ашигладаг, 

эсхүл 

(4) Монгол Улсын засгийн газар, эсхүл улс төрийн нэгж. 

(d) БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ. Бүртгүүлэх эрх бүхий агаарын хөлгийн өмчлөгч хүсэлт 

гаргасан тохиолдолд Дарга агаарын хөлгийг бүртгэж, бүртгэлийн гэрчилгээ олгоно. 

(e) ХҮСЭЛТ. Гэрчилгээ эзэмших хүсэлтийг Даргаас баталсан маягтын дагуу гаргаж 

ирүүлнэ. 

(f) ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ БОЛОН ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ. Дарга, нийтийн эрх ашгийн үүднээс 

шаардлагатай гэж үзвэл, ИНЕГ-аас олгосон гэрчилгээг түдгэлзүүлэх, эсхүл хүчингүй 

болгож болно.  

(g) УЛСЫН ХАРЬЯАЛАЛ, ӨМЧЛӨЛИЙН НОТЛОХ БАРИМТ. Агаарын хөлөг энэ Хуулийн 

дагуу бүртгүүлснээр Монгол Улсын харьяалалтай болно. Энэ зүйлийн дагуу олгосон 

бүртгэлийн гэрчилгээг агаарын хөлгийн өмчлөлийн талаар Монгол Улсын хуулийн 

дагуу явагдаж байгаа ямар нэг ажиллагаанд өмчлөлийн нотлох баримт гэж 

тооцохгүй. 

 

502. Агаарын хөлгийн өмчлөлийн бүртгэл   
 

(a) ТОГТОЛЦООГ БИЙ БОЛГОХ. Дарга, Монгол улсад бүртгэлтэй иргэний агаарын 

хөлөг болон Монгол улсад бүртгэлтэй агаарын хөлөгт ашиглах хөдөлгүүр, сэнс, 

хэрэгсэл, сэлбэг эзэмших эрх, эсхүл өмчлөлд нөлөөлөх баримт бичгийн бүртгэлийн 

тогтолцоог бий болгох эрхтэй. 

(b) БҮРТГЭЛИЙН ӨМНӨХ ХҮЧИНТЭЙ БАЙДАЛ. Дарга бүртгэлийн систем тогтоосноос 

хойш, Монгол улсад бүртгэлтэй агаарын хөлөг, агаарын хөлгийн хөдөлгүүр, сэнс, 

хэрэгсэл, эсхүл сэлбэгийн эзэмших эрх, эсхүл өмчлөлд нөлөөлөх, энэ системд 

бүртгэгдээгүй аливаа баримт бичгийг холбогдох талуудын харилцан 

тохиролцсоноос бусад тохиолдолд хүчингүйд тооцно.  

(c) ХОЛБОГДОХ ХУУЛИУД. Талууд өөрөөр тохироогүй бол бүртгэгдсэн баримт бичгийн 

хүчинтэй байх нөхцөлийг Монгол Улсын хуулиар тогтооно. Баримт бичгийг 

бүртгэхэд тавих шаардлагыг Даргын гаргасан журамд заасан байна. 

 

Бүлэг VI. Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зохицуулалт 
 

601. Аюулгүй байдлын нийтлэг эрх, үүрэг 
 

(a) АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ДЭМЖИХ. Дарга дараах дүрэм, журмыг тогтоох, 

шаардлагатай үед шинэчлэх журмаар иргэний нисэх дэх иргэний агаарын хөлгийн 

нислэгийн аюулгүй байдлыг дэмжих эрх, үүрэгтэй: 
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(1) Чикагогийн конвенцийн Хавсралтад заасан бүх стандартыг минимум түвшинд 

хэрэгжүүлэх боломжтой дүрэм, журам; 

(2) иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг зохих түвшинд хангахад шаардлагатай 

гэж үзсэн бусад практик, аргачлал болон журмыг зохицуулах боломжтой 

дүрэм, журам, эсхүл минимум стандарт. 

(b) АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТАД АВЧ ҮЗЭХ ЗҮЙЛС. Дарга энэ 

Хуулийн дагуу стандарт, дүрэм болон журам тогтоох болон гэрчилгээ олгохдоо 

нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн аюулгүй байдлын дээд зэргийн үйлчилгээг 

агаарын тээвэрлэгч бүр үзүүлэх үүргийн талаар авч үзнэ. 

 

602. Нислэгийн ажилтны үнэмлэх, гэрчилгээ 
 

(a) НИСЛЭГИЙН АЖИЛТНЫГ ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭХ ЭРХ. Эзэмшигч нь агаарын хөлөгт 

ямар ажил албан тушаалд ажиллах эрхтэйг заасан мэргэжлийн үнэмлэх, гэрчилгээ 

олгох эрхийг Даргад үүгээр олгосон. 

(b) ХҮСЭЛТ ГАРГАХ БОЛОН ҮНЭМЛЭХ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ. Аливаа этгээд нислэгийн 

ажилтны үнэмлэх, эсхүл гэрчилгээ эзэмших хүсэлтийг Даргад гаргаж болно. Дарга 

хүсэлтийг авч үзсэний дараа, хүсэлт гаргагчийг үнэмлэх, гэрчилгээнд тодорхойлсон 

ажил үүргийг гүйцэтгэх мэргэжлийн болон эрүүл мэндийн чадамжтай гэж үзсэнээр 

үнэмлэх, эсхүл гэрчилгээ олгоно. Дарга, ICAO-гийн гишүүн улсаас олгосон иргэний 

нислэгийн ажилтны үнэмлэх, эсхүл гэрчилгээг мэдээллээр авч үзэхийн оронд 

гэрчилгээ, эсхүл үнэмлэхэнд тодорхойлсон ажил үүргийг бүхэлд нь, эсхүл түүний 

аль нэг хэсгийг хүсэлт гаргагч мэргэжлийн болон эрүүл мэндийн хувьд гүйцэтгэх 

чадамжтайг нотлох баримтаар авч үзэж болно.  

(c) ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ. Дарга, иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг хангахад 

шаардлагатай гэж үзсэн нөхцөл болон эрүүл мэндэд тавих шалгуурыг үнэмлэх, 

гэрчилгээнд тусгана. 

(d) ГАДААДЫН ИРГЭНД ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ. Энэ зүйлийн (b)-гийн шаардлагаас үл 

хамааран, Дарга гадаадын иргэнд нислэгийн ажилтны үнэмлэх, эсхүл гэрчилгээ 

олгох нь зүйтэй гэж үзсэн байдлаар хориг, эсхүл хязгаарлалтыг тавьж болно.  

(e) ЗАГВАР. Нислэгийн ажилтны үнэмлэх, эсхүл гэрчилгээ дараах хэлбэртэй байна:  

(1) Дарга дугаарлаж, бүртгэсэн байх; 

(2) нэр, хаяг болон тодорхойлолт байх; 

(3) зөвшөөрөгдсөн эрхийг тэмдэглэсэн байх.  

 

603. Нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ 
 

(a) НТЧ-ЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЭРХ. Монгол Улсад бүртгэлтэй агаарын хөлгийн 

эзэмшигч нь тухайн агаарын хөлөгт НТЧ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлтийг Даргад 

гаргаж болно.  

(b) ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ. Дарга агаарын хөлөг нь зохих маягийн гэрчилгээнд тохирч 

байгаа болон үзлэгийн дараа, үйл ажиллагааг аюулгүй гүйцэтгэх нөхцөлийг хангаж 

байна гэж үзвэл НТЧ-ын гэрчилгээ олгоно.  

(c) ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ. Дарга, НТЧ-ын гэрчилгээнд түүний хүчинтэй хугацаа, агаарын 

хөлгийг ашиглах үйлчилгээний төрөл болон нисэхийн аюулгүй байдлын ашиг 
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сонирхолд шаардлагатай нөхцөл, хязгаарлалт, мэдээллийг тусгасан байна. Дарга 

өөрийн олгосон НТЧ-ын гэрчилгээ нэг бүрийг бүртгэнэ.  

(d) НТЧ-ЫН ЗӨВШӨӨРӨЛ. Дарга өөрчлөлт оруулах зорилгоор НТЧ-ын нэмэлт 

зөвшөөрөл олгох нөхцөлийг тогтоож болно. 

 

604. Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ 
 

(a) АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙГ ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭХ ЭРХ БОЛОН АЮУЛГҮЙ 

БАЙДЛЫН СТАНДАРТ ТОГТООХ. Даргад үүгээр, агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ 

олгох мөн гэрчилгээ эзэмшигч агаарын тээвэрлэгчийн үйл ажиллагаанд аюулгүй 

байдлын минимум стандарт тогтоох эрхийг олгоно.  

(b) ХҮСЭЛТ ГАРГАХ БОЛОН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ. Агаарын тээвэрлэгчээр ажиллахыг 

зорьж байгаа Монгол Улсын иргэн бүр агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ эзэмших 

хүсэлтийг Даргад гаргаж болно. Дарга, хүсэлтийг авч үзсэний дараа хүсэлт гаргагч 

шаардлага хангасан болон энэ Хууль, мөн түүнд заасан дүрэм, журам, болон 

стандартын дагуу аюулгүй үйл ажиллагаа явуулах чадамжтай болон тоноглогдсон 

гэж үзвэл агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ олгоно. 

 

605. Зөвшөөрөгдсөн сургалтын болон ТҮБ 
 

(a) ШАЛГАЛТ БОЛОН ЗЭРЭГЛЭЛ. Дарга дараах зүйлийг шалгаж зэрэглэл тогтоох 

эрхтэй: 

(1) нислэгийн, эсхүл агаарын хөлөг, агаарын хөлгийн хөдөлгүүр, сэнс болон 

төхөөрөмжийн засвар, өөрчлөлт, техник үйлчилгээ болон их засварын талаар 

сургалт явуулдаг ердийн сургуулийн сургалтын явц, төхөөрөмж нислэгт 

тохирох болон аюулгүй, багшийн ур чадвар  шаардлага хангасан эсэхийг; 

(2) зөвшөөрөлтэй ТҮБ, эсхүл агаарын хөлөг, агаарын хөлгийн хөдөлгүүр, сэнс, 

болон төхөөрөмжийн засвар, өөрчлөлт, техник үйлчилгээ болон их засварыг 

гүйцэтгэх газрын төхөөрөмж, байгууламж болон засвар, их засвар хийхэд 

ашиглаж байгаа материал, аргачлал нь шаардлага хангаж байгаа, сургагч, 

ажиллагчдын ур чадвар хангалттай эсэхийг. 

(b) ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭХ ЭРХ. Даргад үүгээр, шаардлага хангасан сургууль болон 

зөвшөөрөлтэй ТҮБ-д гэрчилгээ эрхийг олгоно. 

 

606. Хүсэлт гаргах маягт 
 

(a) Энэ хуулийн эрхийн хүрээнд олгох гэрчилгээ эзэмших хүсэлтийг Даргын баталсан 

маягтаар ирүүлэх ба Дарга шаардвал нэмэлт баталгаа гаргаж өгнө. 

 

607. Агаарын навигацийн байгууламжийн аюулгүй байдлын стандарт 
 

(a) АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН МИНИМУМ СТАНДАРТ. Дарга Монгол улсад байрлах 

агаарын навигацийн байгууламжийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай минимум 

стандартыг тогтоож, хянах эрхтэй. 

(b) НИСЭХ БУУДЛЫГ ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭХ.  

(1) Дарга аливаа хуваарьт, эсхүл хуваарьт бус зорчигч тээврийн үйл ажиллагаа 

гүйцэтгэж байгаа гадаад, дотоодын агаарын тээвэрлэгчид үйлчлэх нисэх буудал, 
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түүний үйл ажиллагаанд аюулгүй байдлын минимум стандарт тогтоох болон 

гэрчилгээ олгох эрхтэй. 

(2) Энэ хэсэгт тодорхойлсон бөгөөд Даргаас дүрмээр гэрчилгээжүүлэх 

шаардлагатай нисэх буудлын үйл ажиллагаа эрхлэхийг зорьж байгаа хүн бүр 

Даргад нисэх буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргаж 

болно. Дарга, хүсэлтийг авч үзсэний дараа, хүсэлт гаргагч шаардлага хангасан 

болон энэ Хууль, түүнд заасан дүрэм, журам болон стандартын дагуу аюулгүй үйл 

ажиллагааг явуулах чадамжтай болон тоноглогдсон гэж үзвэл нисэх буудлын үйл 

ажиллагаа эрхлэх гэрчилгээ олгоно. Нисэх буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх 

гэрчилгээнд арилжааны нислэгийн аюулгүй байдлыг хангахад шаардлагатай 

нөхцөл, хязгаарлалтыг заасан байна. Дарга нийтийн эрх ашигт харшлахгүй гэж 

үзсэн тохиолдолд эдгээр нөхцөл, хязгаарлалт нь дараах зүйлд үйлчилнэ: 

(i) агаарын хөлөг хөөрч, буухад ашиглах нисэх буудлын аль ч хэсэгт, эсхүл 

агаарын хөлөг маневрлах гадаргууд түргэн хүрэх чадамжтай гал унтраах 

болон авран хамгаалах хэрэгсэлтэй, зохих аюулгүйн төхөөрөмжийн үйл 

ажиллагаа, хадгалалт хамгаалалт/ засвар үйлчилгээ; 

(ii) Дарга шаардлагатай гэж үзсэн, үндсэн болон нөөц ХБЗ-ны нөхцөл болон 

засвар үйлчилгээ. 

 

608. Агаарын тээвэрлэгч болон нислэгийн ажилтны үүрэг 
 

(a) ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ҮҮРЭГ. Тээвэрлэгч нь иргэний нисэхэд ашиглаж байгаа бүх 

төхөөрөмжийн үзлэг шалгалт, техник үйлчилгээ, их засвар, засвар болон эдгээр 

ажиллагаа нь энэ хууль, түүнд нийцүүлэн Даргын гаргасан дүрэм, удирдамж болон 

тушаалын дагуу явагдаж байгааг бататгах үүрэгтэй.  

(b) АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ҮҮРЭГ. Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ эзэмшигч 

нь агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ болон агаарын тээврийн үйл ажиллагааг 

нийтийн эрх ашигт нийцүүлэн, энэ Хуулийн шаардлага болон түүнд нийцүүлэн 

Даргын гаргасан дүрэм, удирдамж болон тушаалын дагуу гүйцэтгэх үүрэгтэй. 

(c) НИСЛЭГИЙН АЖИЛТНЫ ҮҮРЭГ. Нислэгийн ажилтны гэрчилгээ эзэмшигч нь 

гэрчилгээний зөвшөөрөл, хязгаарлалт, энэ Хуулийн шаардлага болон түүний дагуу 

гаргасан дүрэм, журам, тушаалыг биелүүлэх үүрэгтэй. 

(d) БУСАД ЭТГЭЭДИЙН НИЙТЛЭГ ҮҮРЭГ. Иргэний нисэхэд үүрэг гүйцэтгэж буй хүн 

бүр өөрийн үүрэгтэй холбогдсон энэ Хуулийн заалт, түүний дагуу гаргасан дүрэм, 

журам, тушаалыг биелүүлэх үүрэгтэй. 

(e) АЮУЛТАЙ БАРАА. Монгол Улсад үйлдэж байгаа олон улсын арилжааны нислэгээр 

илгээмж, ачаа, тээш илгээж байгаа, эсхүл хүлээн авч байгаа хүн бүр Чикагогийн 

конвенцийн Хавсралт 18-ын шаардлага болон ICAO-гийн агаараар аюултай барааг 

аюулгүй тээвэрлэх Техникийн Зааварчилгааг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. 

 

609.  Үзлэг шалгалт хийх эрх 
 

(a) ТӨХӨӨРӨМЖИД ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ ХИЙХ ЭРХ. Дарга дараах эрх, үүрэгтэй: 

(1) агаарын тээвэрлэгчийн ашиглаж байгаа агаарын хөлөг, агаарын хөлгийн 

хөдөлгүүр, сэнс, болон хэрэгслийн ажиллагаа нь аюулгүй байдлын нөхцөлийг 

хадгалж байгааг тогтоох шаардлагатай үзлэг шалгалт хийх; 
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(2) тээвэрлэгч бүрд эдгээр зүйлийн үзлэг шалгалт болон техник үйлчилгээний 

талаар мэдэгдэх. 

(b) АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГААГҮЙ АГААРЫН ХӨЛӨГ, ХӨДӨЛГҮҮР, СЭНС, 

ХЭРЭГСЭЛ. Дарга агаарын тээвэрлэгчийн ашиглаж байгаа, эсхүл ашиглах гэж 

байгаа аль нэг агаарын хөлөг, хөдөлгүүр, сэнс, хэрэгсэл нь аюулгүй байдлыг 

хангаагүй байдалтай болохыг тогтоосон бол энэ тухай тээвэрлэгчид мэдэгдэнэ. 

Дарга аюулгүй байдлын шаардлага хангасан гэж үзэх хүртэл тухайн агаарын хөлөг, 

хөдөлгүүр, сэнс, хэрэгслийг иргэний нисэхэд аюул учруулна гэж үзэн ашиглахыг 

зөвшөөрөхгүй. 

 

610. Гэрчилгээг нэмэх, өөрчлөх, түдгэлзүүлэх болон хүчингүй болгох 
 

(a) ДАВТАН ҮЗЛЭГ БОЛОН ШАЛГАЛТ ХИЙХ. Дарга ямар нэгэн үндэслэлээр иргэний  

агаарын хөлөг, агаарын хөлгийн хөдөлгүүр, сэнс, хэрэгсэл, агаарын тээвэрлэгч, 

сургалтын байгууллага, эсхүл зөвшөөрөлтэй ТҮБ, эсхүл энэ Хуулийн 602-ын дагуу 

олгосон гэрчилгээ эзэмшигч нислэгийн ажилтанд давтан үзлэг шалгалт хийж болно. 

(b) ДАРГЫН АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ. Даргын хийсэн давтан үзлэг, эсхүл 

шалгах ажиллагааны, эсхүл бусад шинжлэн шалгах ажиллагааны үр дүнд иргэний 

нисэх, эсхүл арилжааны агаарын тээвэр болон нийтийн ашиг сонирхолд аюулгүй 

байдал шаардлагатай болохыг тогтоовол Дарга энэ Хуулийн дагуу олгосон аливаа 

НТЧ-ын гэрчилгээ, нислэгийн ажилтны үнэмлэх, эсхүл гэрчилгээ, агаарын 

тээвэрлэгчийн гэрчилгээ, нисэх буудал, сургалтын байгууллагын гэрчилгээ, эсхүл 

ТҮБ-ын зөвшөөрлийг бүхэлд нь, эсхүл түүний аль нэг хэсэгт нэмэх, өөрчлөх, 

түдгэлзүүлэх болон хүчингүй болгох тушаалыг гаргаж болно. 

(c) ГЭРЧИЛГЭЭ ЭЗЭМШИГЧИД МЭДЭГДЭХ, ХАРИУ ӨГӨХ БОЛОМЖ ОЛГОХ. Дарга, 

дээр дурдсан үнэмлэх, эсхүл гэрчилгээг нэмэх, өөрчлөх, түдгэлзүүлэх, эсхүл 

хүчингүй болгохоос өмнө гэрчилгээ, эсхүл үнэмлэх эзэмшигчид хариуцлага тооцох 

болсон үндэслэлийг мэдэгдэх ба онцгой нөхцөлөөс бусад тохиолдолд гэрчилгээ, 

эсхүл үнэмлэх эзэмшигчид буруутгагдаж байгаа зүйлийн талаар тайлбар өгөх мөн 

яагаад гэрчилгээг нэмэх, өөрчлөх, түдгэлзүүлэх, эсхүл хүчингүй болгох ёсгүй 

болохыг тайлбарлах боломжийг олгоно.  

(d) ГОМДОЛ ГАРГАХ. Энэ зүйлд зааснаар Даргын тушаалаар гэрчилгээнд нь нэмэлт, 

өөрчлөлт хийсэн, түдгэлзүүлсэн, эсхүл хүчингүйд тооцсон хүн бүр (байгууллага, 

албан тушаалтны нэр)-д гомдол гаргаж болох бөгөөд гомдлыг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаанд Дарга оролцогч тал болно. 

(e) ГОМДОЛТОЙ ХОЛБООТОЙ ТУШААЛЫН ХҮЧИНТЭЙ БАЙДАЛ. Даргын тушаал 

Шүүхээс гомдлыг хянан шийдвэрлэх хугацаанд тушаал хүчингүй байхаар мэдэгдсэн 

тохиолдолд, Дарга хойшлуулшгүй нөхцөл байдал байгаа талаар, мөн иргэний 

нисэхийн аюулгүй байдлын эрх ашгийн үүднээс тушаалыг нэн даруй хүчинтэй 

болгох шаардлагатай талаарх мэдэгдлийг шүүхэд хүргүүлээгүй бол шүүх даргын 

тушаалыг хүчинтэй болгох асуудлыг хүлээнэ.  

 

611. Хориглох зүйлс 
 

(a) Дараах үйлдлийг хууль бус гэж үзнэ: 
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(1) НТЧ-ын гэрчилгээ хүчингүй, эсхүл гэрчилгээний хугацаа зөрчилтэй иргэний 

агаарын хөлгөөр нислэг үйлдэх; 

(2) үйлчилгээ үзүүлэхийг зөвшөөрсөн гэрчилгээгүй, эсхүл гэрчилгээний нөхцөл, 

эсхүл хязгаарлалт, эсхүл энэ Хуульд нийцүүлэн гаргасан аюулгүй байдлын 

тушаал, дүрмийн зөрчилтэй нислэгийн ажилтан иргэний нисэхэд ашиглаж 

байгаа, эсхүл ашиглахаар зорьж буй иргэний агаарын хөлөг, агаарын хөлгийн 

хөдөлгүүр, сэнс, эсхүл хэрэгсэл дээр ажиллах; 

(3) иргэний нисэхэд ашиглаж байгаа аливаа иргэний агаарын хөлөг дээр 

ажиллахыг зөвшөөрсөн нислэгийн ажилтны гэрчилгээгүй хүнийг ажиллуулах; 

(4) агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээгүй, эсхүл гэрчилгээний хугацаа зөрчилтэй 

этгээдийг агаарын тээвэрлэгчээр ажиллуулах; 

(5) энэ Хуульд нийцүүлэн Даргын гаргасан аливаа дүрэм, эсхүл гэрчилгээг 

зөрчиж иргэний нисэхэд агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа гүйцэтгэх; 

(6) энэ Хуульд заасны дагуу сургалтын болон зөвшөөрөгдсөн засвар 

үйлчилгээний байгууллагад олгосон гэрчилгээг эзэмшиж байхдаа 

гэрчилгээний нөхцөл, хязгаарлалтыг зөрчих, гэрчилгээ эзэмшигчтэй 

холбоотой энэ Хуулийн дагуу гарсан тушаал, дүрэм, журмыг зөрчих. 

(b) ЧӨЛӨӨЛӨЛТ. Дарга нийтийн ашиг сонирхолд нийцэж байна гэж тогтоосон 

нөхцөлтэйгээр  гадаадын бүртгэлтэй агаарын хөлөг болон уг агаарын хөлөг дээр 

ажиллаж байгаа нислэгийн ажилтныг энэ зүйлийн (a)-гийн шаардлагаас чөлөөлж 

болох боловч нислэгийн хөдөлгөөний дүрмийн шаардлагыг дагаж мөрдөхөөс 

чөлөөлөхгүй. 

 

 

Бүлэг VII. Шийтгэл 
 

701. Захиргааны арга хэмжээ 
 

(a) ТОРГУУЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ. Арилжааны агаарын тээврийн үйл ажиллагаанд 

оролцож байгаа этгээдээс бусад этгээд энэ Хуулийн аль нэг шаардлага, эсхүл 

түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, эсхүл аюулгүй байдлын тушаалыг зөрчсөн 

тохиолдолд гаргасан зөрчил бүрд /................../-аас хүртэл төгрөгөөр торгууль 

оногдуулна. Хэрэв зөрчил нэг жилийн хугацаатай үргэлжилсэн бол зөрчил 

үргэлжилсэн өдөр бүрийг бие даасан хэрэг зөрчилд тооцно. 

(b) АРИЛЖААНЫ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОНОГДУУЛАХ 

ТОРГУУЛЬ. Арилжааны агаарын тээврийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа этгээд 

энэ Хуулийн аль нэг шаардлага, эсхүл түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, эсхүл 

аюулгүй байдлын тушаалыг зөрчсөн тохиолдолд гаргасан зөрчил бүрд /................../-

аас хүртэл төгрөгөөр торгууль оногдуулна. Хэрэв зөрчил нэг жилийн хугацаатай 

үргэлжилсэн бол зөрчил үргэлжилсэн өдөр тус бүрийг бие даасан хэрэг зөрчилд 

тооцно. 

(c) ТОРГУУЛИЙГ АНХААРЧ ҮЗЭХ. Дарга аливаа мөнгөн торгуулийн хэмжээг тогтоох 

болон зөвшилцөх эрхтэй. Дарга мөнгөн торгуулийн хэмжээг тогтоохдоо гаргасан 

зөрчлийн шинж чанар, ноцтой байдал, зөрчил гаргагч этгээдийн гэм буруугийн 

хэмжээ, урьд нь хэрэг зөрчил гаргаж байсан эсэх, төлбөрийн чадвар, бизнесийн үйл 
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ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн явуулах боломжид нь хэрхэн нөлөөлөх болон бусад 

шаардлагатай нөхцөл байдлыг харгалзан үзнэ. Дарга мөнгөн торгуулийн хэмжээг 

тогтоох журам, мөн хууль болон түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрмийн зөрчилд 

оногдуулах мөнгөн торгуулийн нийт хэмжээг авч хэлэлцэх зааварчилгаа гаргана. 

(d) МӨНГӨН ТОРГУУЛИЙН ХЭМЖЭЭГ ИНФЛЯЦИД ТОХИРУУЛАХ. Дарга мөнгөн 

торгуулийн хэмжээг наад зах нь дөрвөн жил тутмын инфляцийн түвшинтэй 

тохируулна. Дарга мөнгөн торгуулийн хэмжээг инфляцийн түвшинтэй 

тохируулахаас өмнө, санал болгож байгаа торгуулийн хэмжээг батлуулахаар /Хууль 

тогтоох, эсхүл гүйцэтгэх дээд байгууллага/-д өргөн мэдүүлнэ.  /Хууль тогтоох, эсхүл 

гүйцэтгэх дээд байгууллага/-аас батлагдсан торгуулийн хэмжээг Дарга хэвлэн 

нийтэлнэ. Торгуулийн хэмжээг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарласнаас хойш 30 

хоногийн дараа, хэвлэн нийтэлснээс хойш гарсан зөрчилд оногдуулж болно. 

(e) АГААРЫН ХӨЛГИЙГ БАРЬЦААЛАХ.  Иргэний агаарын хөлөг зөрчилд холбогдсон, 

агаарын тээвэрлэгч, эсхүл агаарын хөлгийн эзэмшигч зөрчил гаргасан тохиолдолд 

агаарын хөлгийг торгуулийн барьцаанд авна.  

(f) АЮУЛТАЙ БАРАА. Тухайн зөрчлийн үр дүнгийн талаар бодит мэдлэгтэй, эсхүл 

тухайн мэдлэгийг өөрөө олж авах чадвартай, энэ Хуулийн 609 (e)-д заасан 

Чикагогийн конвенцийн Хавсралт 18, эсхүл ICAO-гийн Техникийн Зааварчилгааг 

биелүүлэх үүргээ зөрчин аюултай барааг арилжааны агаарын тээврийн үйл 

ажиллагаанд хүлээлгэн өгсөн, эсхүл хүлээн авсан этгээдийг Техникийн 

зааварчилгааг зөрчсөн үйлдэл бүрд /................../ хүртэл хэмжээний мөнгөн торгууль 

оногдуулна.  

 

702. Эрүүгийн хариуцлага 
 

(a) ГЭРЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЗӨРЧИЛ. Энэ Хуулийн дагуу олгох аливаа 

гэрчилгээг хуурамчаар, эсхүл дууриалган үйлдсэн, эсхүл үйлдэхийг завдсан этгээд 

болон агаарын хөлгийн харьяалал, эсхүл улсын бүртгэлийн тэмдгийг хуурамчаар, 

эсхүл андуурагдахаар байрлуулсан этгээдийг хэрэг зөрчил үйлдсэн буруутайд 

тооцон, /................../ хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл … жил хүртэл хугацаагаар 

хорих, эсхүл …-аас хүртэл төгрөгөөр торгож … жил хүртэл хугацаагаар хорино. 

offence - Хэрэг зөрчил 

(b) НИСЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХӨНДЛӨНГӨӨС ОРОЛЦОХ. Дараах хэрэг 

зөрчлийг үйлдсэн этгээдийг буруутайд тооцон,  /................../ хүртэл төгрөгөөр 

торгох, эсхүл … жил хүртэл хугацаагаар хорих, эсхүл …-аас хүртэл төгрөгөөр 

торгож, ... жил хүртэл хугацаагаар хорино: 

(1) Монгол Улсын улсад үйлдэж байгаа нислэгийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс 

оролцох зорилгоор тус улсын нутаг дэвсгэр дээр, энэ Хуулийн дагуу 

батлагдсан гэрэл, эсхүл дохио, эсхүл нисэх буудал, агаарын навигацийн 

туслах хэрэгсэл, бусад төхөөрөмжтэй холбоотой гэрэл, дохиот андуурч, 

алдаа гаргаж болохоор байрлуулсан, эсхүл хэрэглэсэн, эсхүл Даргаас зохих 

ёсоор анхааруулсаар байхад төөрөгдүүлж болох гэрэл, дохиог үргэлжлүүлэн 

хэрэглэсэн; 

(2) Дээр дурдсан гэрэл, дохиог санаатайгаар зайлуулсан, унтраасан, эсхүл үйл 

ажиллагаанд нь нөлөөлсөн. 
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(c) ЗӨРЧЛИЙГ МЭДЭЭЛЭХ БОЛОН БҮРТГЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЗӨРЧИЛ. Энэ Хуульд 

заасны дагуу Даргад мэдээлэхээс зайлсхийсэн, эсхүл санаатайгаар мэдүүлээгүй; 

Даргын баталсан, эсхүл гаргасан аргачлал, маягтаар бүртгэл хөтлөөгүй, эсхүл 

бүртгэл хөтлөхөөс зайлсхийсэн; эсхүл бүртгэл мэдээг засварласан; эсхүл бүртгэл 

мэдээг хуурамчаар гаргасан агаарын тээвэрлэгч, түүний төлөөлөгч, эсхүл ажилтныг 

хэрэг зөрчил бүрд нь  /................../ хүртэл төгрөгөөр торгож шийтгэнэ.   

(d) МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН НОТЛОХ БАРИМТ ГАРГАЖ ӨГӨХӨӨС ЗАЙЛСХИЙХ. Даргын 

хууль ёсны шаардлага, эсхүл зарлан дуудах бичгийн дагуу ирж мэдүүлэг өгөх, 

асуултад хариулах, эсхүл нотлох баримт, бүртгэл, баримт бичиг гаргаж өгөхөөс 

зайлсхийсэн эрх бүхий этгээдийг /................../ хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг 

жил хүртэл хугацаагаар хорих, эсхүл …-аас хүртэл төгрөгөөр торгож, …жил хүртэл 

хугацаагаар хорино. 

(e) АГААРЫН ХӨЛӨГ БУЛААХ.  

(1) Агаарын хөлгийг булаан авсан эсхүл булаан авахыг завдсан этгээдийг: 

(i) хорьж шийтгэх, эсхүл  

(ii) агаарын хөлгийг булаан авсан, эсхүл булаан авахыг завдсаны улмаас 

хүний амь хохирсон бол бүх насаар нь хорьж шийтгэнэ. 

(2) Монгол Улсын шүүхийн эрх мэдэл хэрэгжих бүсэд агаарын хөлгийг булаан 

авах хэрэг зөрчил / гэмт хэрэг үйлдэгдсэн бол, гэмт хэргийн үед агаарын 

хөлөг нислэг үйлдээгүй байсан ч агаарын хөлгийг булаан авахыг завдсан 

гэмт хэрэг тус улсын хэргийн харьяалалд хамаарна. 

(f) НИСЭХ БАГИЙН ГИШҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХӨНДЛӨНГӨӨС ОРОЛЦОХ.  

(1) Монгол Улсын шүүхийн эрх мэдэл хэрэгжих бүсэд байгаа агаарын хөлгийн 

бүхээгт байх үедээ нисэх багийн гишүүдийн үүрэгт ажилд хөндлөнгөөс 

оролцсон, эсхүл үүргээ гүйцэтгэх чадварыг нь бууруулсан этгээдийг хэрэг 

зөрчил үйлдсэн буруутайд тооцон /................../ хүртэл төгрөгөөр торгож 

шийтгэнэ. 

(2) Нисэх багийн гишүүдийн үүрэгт ажилд хөндлөнгөөс оролцохдоо нисэх багийн 

гишүүн, үүнд үйлчлэгч рүү довтолсон, тэднийг доромжилсон, эсхүл айлган 

сүрдүүлсэн этгээдийг хэрэг зөрчил үйлдсэн буруутайд тооцон, /................../ 

хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл …. жил хүртэл хугацаагаар хорих, 

эсхүл…хүртэл төгрөгөөр торгож…жил хүртэл хугацаагаар хорино. Энэ хэсэгт 

дурдсан хэргийг үйлдэхдээ бусдын амь насыг хохироох, эсхүл аюултай зэвсэг 

хэрэглэсэн этгээдийг тодорхой хугацаагаар хорих, эсхүл бүх насаар нь хорих 

ялаар шийтгэнэ. 

(g) ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГТ ОНОГДУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЯЛ. Монгол Улсын шүүхийн эрх 

мэдэл хэрэгжих бүсэд байгаа агаарын хөлгийн бүхээгт байх үедээ гэмт хэрэг 

үйлдсэн бол тус улсын хуулийг зөрчсөн гэмт хэрэгт тооцогдон энэ зүйлд заасны 

дагуу шийтгэл хүлээнэ.  

(h) ЗЭВСЭГ, ТЭСРЭХ БОДИСТОЙ ХОЛБООТОЙ ЗӨРЧИЛ. 

(1) Арилжааны агаарын тээврийн нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлөг, эсхүл 

нислэг үйлдэхээр зорьж байгаа агаарын хөлгийн бүхээгт байх үедээ, эсхүл 

бүхээг рүү орохоор завдах үедээ бусдын амь насыг хохироож болох аюултай 

зэвсэг биедээ нуун авч явсан, эсхүл агаарын хөлгийн бүхээгт бөмбөг, бусад 

адил төстэй тэсрэх, гал шатаагч төхөөрөмж байрлуулсан, байрлуулахыг 

завдсан этгээдийг хэрэг зөрчил үйлдсэн буруутайд тооцон, /................../ 
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хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл …жил хүртэл хугацаагаар хорих, эсхүл 

…хүртэл төгрөгөөр торгож, …жил хүртэл хугацаагаар хорино. 

(2) Хүний амь насны аюултай байдалд санаатайгаар болон үйл ойшоон, эсхүл 

хүний амь насны аюулгүй байдлыг хайхрамжгүйгээр үл тоомсорлон (h)(1)-д 

хориглосон этгээдийг хэрэг зөрчил үйлдсэн буруутайд тооцон, /................../ 

хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл …жил хүртэл хугацаагаар хорих, эсхүл ... 

хүртэл төгрөгөөр торгож …жил хүртэл хугацаагаар хорино. 

(3) Энэ хэсгийн заалт нь ажил үүргийн хувьд зэвсэг авч явах эрх бүхий хууль 

хамгаалах байгууллагын ажилтан, эсхүл арилжааны нислэгийн үеэр бусдын 

амь насыг хохироож болох аюултай зэвсгийг нислэгийн үед зорчигч хэрэглэх 

боломжгүй тээшинд зөөвөрлөсөн, зэр зэвсгийн талаар агаарын тээвэрлэгчид 

мэдүүлсэн Даргын зөвшөөрөлтэй этгээдэд хамаарахгүй.  

(i) АГААРЫН ХӨЛГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХӨНДЛӨНГӨӨС ОРОЛЦОХ. Монгол 

Улсын шүүхийн эрх мэдэл хэрэгжих бүсэд нислэг үйлдэж байгаа, эсхүл үйлдэхээр 

зорьж байгаа агаарын хөлгийн аюулгүй байдалд хүний амь насанд аюул учруулж 

болохыг үл хайхран санаатайгаар хөндлөнгөөс оролцсон, оролцохыг завдсан 

этгээдийг хэрэг зөрчил үйлдсэн буруутайд тооцон, /................../ хүртэл төгрөгөөр 

торгох, эсхүл … жил хүртэл хугацаагаар хорих, эсхүл … хүртэл төгрөгөөр торгож 

…жил хүртэл хугацаагаар хорино. 

(j) ХУДАЛ  МЭДЭЭЛЭХ.  

(1) Энэ зүйлийн (e)-(h) хүртэл заалтад хориглосон гэмт хэрэгт тооцогдох 

үйлдлийг хийхээр завдаж байгааг мэдсээр байж худал мэдээлэл өгсөн, эсхүл 

өгөхөд хүргэсэн этгээдийг хэрэг зөрчил үйлдсэн буруутайд тооцон, 

/................../ хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл … жил хүртэл хугацаагаар хорих, 

эсхүл ... хүртэл төгрөгөөр торгож … жил хүртэл хугацаагаар хорино.  

(2) Энэ зүйлийн (e)-(h) хүртэл заалтад хориглосон гэмт хэрэгт тооцогдох 

үйлдлийг хийхээр завдаж байгааг мэдсээр байж, хүний амь насанд аюул 

учруулж болохыг үл хайхран санаатайгаар худал мэдээлэл өгсөн, эсхүл 

өгүүлсэн этгээдийг хэрэг зөрчил үйлдсэн буруутайд тооцон, /................../ 

хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл … жил хүртэл хугацаагаар хорих, эсхүл … -

аас хүртэл төгрөгөөр торгож … жил хүртэл хугацаагаар хорино. 

(k) ОСОЛД ОРСОН АГААРЫН ХӨЛГИЙН ЭД АНГИЙГ САЛГАЖ АВАХ. Осолд өртсөн 

агаарын хөлгийн аль нэг эд ангийг, эсхүл ослын үед хөлгийн бүхээгт байсан аль нэг 

эд зүйлийг зөвшөөрөлгүй салгаж авсан, нуун далдалсан болон авч үлдсэн этгээдийг 

хэрэг зөрчил үйлдсэн буруутайд тооцон, /................../ хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл 

… жил хүртэл хугацаагаар хорих, эсхүл … хүртэл төгрөгөөр торгож … жил хүртэл 

хугацаагаар хорино. 

(l) АЮУЛТАЙ БАРАА. Чикагогийн конвенцийн Хавсралт 18, эсхүл ICAO-гийн Техникийн 

зааварчилгааг зөрчин арилжааны агаарын тээврийн үйл ажиллагаанд ачаа, тээш, 

эсхүл эд зүйлсийг энэ Хуулийн шаардлагыг мэдсээр байж, санаатайгаар хүлээлгэн 

өгсөн, хүлээлгэн өгөх шалтгаан болсон, эсхүл хайхрамжгүй байдлаар тээвэрлэх 

шалтгаан болгосон этгээдийг хэрэг зөрчил үйлдсэн буруутайд тооцон, /................../ 

хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл … жил хүртэл хугацаагаар хорих, эсхүл … хүртэл 

төгрөгөөр торгож, … жил хүртэл хугацаагаар хорих ял онооно. 
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АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТАЛААРХ ТАЙЛБАР 

 

Агаарын тээвэрлэгчийн эдийн засгийн зохицуулалтыг ихэвчлэн ИНЕГ-аас өөр 

төрийн байгууллага хариуцсан байдаг. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дэх иргэний нисэхийн 

аюулгүй байдлын ололт амжилттай иргэний нисэхийн эдийн засгийн зохицуулалт 

зөрчилдөж болзошгүй, учир нь зохицуулагч эрх бүхий байгууллага эдийн засгийг 

чухалчлан иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг энэ Хуульд шаардсанаас бага түвшинд авч 

үзэх хандлагатай байдаг. Эдийн засгийн болон аюулгүй байдлын зохицуулалтын арга 

хэмжээг нэг байгууллагад төвлөрүүлэх нь эдийн засгийн болон аюулгүй байдлын хооронд 

байнгын зөрчлийг бий болгодог. Иймд, Загвар хуулийн Бүлэг IX-т заасан эдийн засгийн 

зохицуулалтын чиг үүргийг иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зохицуулалтын чиг үүргээс 

ангид, төрийн хоёр өөр байгууллага гүйцэтгэх шаардлагатай. 

 

Арилжааны агаарын тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэх агаарын тээвэрлэгч нарт 

нийтийн ая тух, хэрэгцээний гэрчилгээ олгох, Монгол Улсад арилжааны тээврийн нислэг 

үйлдэх гадаадын агаарын тээвэрлэгчид зөвшөөрөл олгосноор иргэний нисэхийн эдийн 

засгийн байдлыг зохицуулах эрхтэй  Сайдын гүйцэтгэх эрх үүргийг Агаарын тээврийн 

эдийн засгийн зохицуулалт бүлэгт харуулсныг анхаарна уу.  

 

Бүлэг VIII. Шүүхийн журам 
 
801. Хянан шийдвэрлэх ажиллагаа 
 

(a) ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ АЖИЛЛАГААГ ГҮЙЦЭТГЭХ. Дарга энэ Хуулийн заалтыг 
харгалзан, асуудлыг түргэн шуурхай, шударга үнэний төгсгөлд нөлөөлөх 
аргачлалаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааг гүйцэтгэнэ. 

(b) АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛДӨӨН. ИНЕГ-ын ажилтан Даргын мөнгөн сонирхол 
байгаа аливаа хурал, эсхүл хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцохгүй. 

(c)  ОРОЛЦОО. Аливаа этгээд Дарга, эсхүл Даргын албан тушаалд нэр дэвшигчийн 
өмнөөс оролцож болно мөн хувиараа болон өмгөөлөгчөөр сонсогчийн журмаар 
байж болно. 

(d) БИЧЛЭГ ХИЙХ БОЛОН ОЛОН НИЙТИЙН ХАНДАЛТ. Даргын албан ёсны үйлдэл бүр 
бичигдэх ба түүний хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, Дарга олон нийтэд ил болгохоос 
урьдчилан сэргийлэх нь үндэсний ашиг сонирхлын үндсэн дээр зайлшгүй 
шаардлагатай гэж тодорхойлсноос бусад тохиолдолд, сонирхогч талын хүсэлтээр 
олон нийтэд нээлттэй байна. 
 

802. Гомдолтой холбоотой даргын шинжлэн шалгах ажиллагаа 
 

(a) ГОМДОЛ ГАРГАХ. Аливаа этгээд нь энэ Хуулийн ямар нэг заалт, эсхүл түүнд 
нийцүүлэн гаргасан аливаа шаардлагыг зөрчсөн этгээдийн хийсэн, эсхүл 
орхигдуулсан зүйлийн талаар Даргад бичгээр гомдол гаргаж болно. Хэрэв гомдол 
гаргасан этгээд тухайн гомдлын шаардлагыг хангахгүй байгаа ба тухайн гомдлыг 
шалгаж үзэх боломжийн үндэслэл байгаа бол, Дарга гомдолд дурдсан асуудлуудыг 
шалгаж үзэх үүрэгтэй. Дарга шинжлэн шалгах ажиллагаа, эсхүл арга хэмжээ авахад 
баталгаа болох баримт  гомдолд дурдагдаагүй байна гэж үзэхийн бол тухайн 
гомдлыг анхаарч үзэлгүй хэрэгсэхгүй болгож болно. 

(b) ШИНЖЛЭН ШАЛГАХ АЖИЛЛАГАА Дарга, эсхүл түүний өмнөөс гомдол гаргахыг 
зөвшөөрсөн, эсхүл энэ Хуулийн дагуу аль нэг заалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 
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асуулт гарч болох талаар, Дарга энэ Хуулийн аливаа заалтын дагуу өөрийн 
санаачилгаар, ямар ч тохиолдолд, Даргын бүрэн эрхэд хамаарах аливаа асуудал, 
эсхүл зүйлд шинжлэн шалгах ажиллагааг хийх эрхтэй. Гомдлын дагуу шинжлэн 
шалгах ажиллагаа хийгдсэн ч Дарга өөрийн санаачилгаар эхлүүлсэн аливаа 
шинжлэн шалгах ажиллагааг үргэлжлүүлэх эрхтэй.  

(c) ДАГАЖ МӨРДӨХИЙГ ШААРДСАН ТУШААЛ. Хэрэв Дарга, түүний эрх мэдлийн 
хүрээн дэх асуудлын талаарх мэдэгдэл болон хурлын дараа гомдлын дагуу, эсхүл 
Даргын санаачилгаар хийсэн шинжлэн шалгах ажиллагаагаар аливаа этгээд энэ 
Хуулийн аливаа заалт, эсхүл түүнд нийцүүлэн гаргасан аливаа шаардлагыг 
биелүүлээгүй болохыг олж тогтоосон бол, тухайн этгээдийг дагаж мөрдөхийг 
шаардсан зохих тушаалыг гаргана. 
  

803. Нотлох баримт 
 

(a) ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ. Дарга хурал хийх, гарын үсэг зурах болон зарлан дуудах, тангараг 
өргөх, гэрчийг шалгах болон Монгол Улсын хаанаас ч нотлох баримтыг авч болно. 

(b) ЗАРЛАН ДУУДАХ. Энэ хуулийн зорилгоор, Дарга гэрчийн оролцоо, мэдүүлэг болон 
шинжлэн шалгагдаж байгаа асуудалтай холбоотой бүх баримт бичгийн эмхэтгэл, 
цаас болон баримт бичгийг зарлан дуудах бичгээр шаардах эрхтэй. 

(c) ЗАРЛАН ДУУДАХ ШИЙДВЭРИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ. Гэрчийн оролцоо, баримт 
бичгийн эмхэтгэл, цаас болон баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг хурлын товлосон 
газарт Монгол Улсын хаанаас ч шаардаж болно. Зарлан дуудах ажиллагааг үл 
дагасан тохиолдолд, Дарга, эсхүл Даргын өмнөөс хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцогч аль нэг тал гэрчийн оролцоо, мэдүүлэг болон баримт бичгийн эмхэтгэл, 
цаас болон баримт бичгийг гаргаж өгөхийг шаардахад [Шүүх эрх бүхий 
байгууллага]-ын туслалцааг хүсэж болно. 

(d) ГЭРЧИЙН МЭДҮҮЛЭГ.  
(1) Дарга хүлээгдэж байгаа аливаа шүүн хэлэлцэх, эсхүл хянан шийдвэрлэх 

ажиллагааны аль ч үе шатанд шүүн хэлэлцэх, эсхүл хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд хууль сонсгож мэдүүлэг авах зорилгоор гэрчийн мэдүүлэг авах 
хүсэлт гаргаж болно. Ийм хууль сонсгож мэдүүлэг авах ажиллагааг тангараг 
өргүүлэх эрхтэй этгээд болон Даргын томилсон этгээдийг байлцуулан хийнэ. 
Хууль сонсгож мэдүүлэг авах санал гаргасан тал, эсхүл түүний өмгөөлөгч 
үндэслэл бүхий мэдэгдлийг эсрэг тал, эсхүл түүний өмгөөлөгчид эхлээд 
бичгээр өгөх ба тухайн мэдэгдэлд хууль сонсгож мэдүүлэг өгөх гэрчийн нэр, 
цаг хугацаа, газрыг заасан байна. Ийм тохиолдолд, аливаа этгээд нь Дарга 
гэрчээс баримттай нотлох баримтыг бүрдүүлэх ба шүүх хуралд оролцож, 
өөрийгөө танилцуулан мэдүүлэг өгөхийг шаардсантай ижил хэлбэрээр шүүх 
хуралд оролцож, мэдүүлэг өгч, баримт бичгийн эмхэтгэл, цаас болон баримт 
бичгийг гаргаж өгөх үүрэгтэй. 
 

(2) Дээр заасны дагуу хууль сонсгож мэдүүлэг өгөх этгээдэд хуулийн өмнө 
тангараг өргөх, эсхүл бататгах, хэрэв шаардсан бол бүх үнэнийг нарийвчлан 
шалгаж, байцаана гэдгийг анхааруулна. Хууль сонсгож мэдүүлэг авах, эсхүл 
түүний хууль ёсны төлөөлөгчийн хяналтад байгаа этгээд нь гэрчийн 
мэдүүлгийг бичгээр авахаар хялбаршуулж болох ба үүний дараа хууль ёсны 
төлөөлөгч уг мэдүүлгийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. Хууль сонсгож авсан бүх 
мэдүүлгийг Даргад нэн даруй хүргүүлнэ. 
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(3) Хэрэв хууль сонсгож мэдүүлэг авах шаардлагатай гэрч нь гадаад улсад 

байгаа бол, хууль сонсгож авах мэдүүлгийг Даргаас эрх олгосон, эсхүл 

Даргад хүргүүлэхээр урьдчилан бичгээр гэрээг үйлдэж тохиролцсон этгээд 

тухайн гадаад улсын хуулиар зөвшөөрдөг тохиолдолд авч болно, эсхүл 

Даргын хүсэлтээр зохих эрх бүхий шүүхээс гаргасан албан бичгийн дагуу авч 

болно. 

 
804. Үйлчилгээний төлөөлөгч томилох 
 

(a) ТӨЛӨӨЛӨГЧ ТОМИЛОХ. Тухайн агаарын тээвэрлэгч, эсхүл гадаадын агаарын 
тээвэрлэгчийн мөн тэдний өмнөөс Даргад бүх мэдэгдэл, шүүхэд дуудах болон бүх 
тушаал, шийдвэр, шаардлагыг хүргэх үйлчилгээг үзүүлэх төлөөлөгчийг бичгээр 
томилох болон Даргад уг томилгооны баримт бичгийг өгөх нь Монгол Улсын 
агаарын тээвэрлэгч болон Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын 
агаарын тээвэрлэгч бүрийн үүрэг. Энэ томилгоо нь дараагийн баримт бичгийн 
бүрдүүлэлт хийгдсэнээр өөрчлөгдөнө.  

(b)  ТӨЛӨӨЛӨГЧӨӨР ҮЙЛЧЛЭХ. 
(1) Аливаа агаарын тээвэрлэгч, эсхүл гадаадын агаарын тээвэрлэгчид Даргын 

бүх мэдэгдэл болон шүүхэд дуудах, тушаал, шийдвэр болон шаардлагыг 
хүргэх үйлчилгээг Монгол Улс дахь тэдний ажлын байранд, эсхүл Монгол Улс 
дахь оршин суугаа газарт түүний томилсон төлөөлөгч үзүүлж болох бөгөөд 
үүнийг тухайн тээвэрлэгч, эсхүл гадаадын агаарын тээвэрлэгч өөрөө 
үйлчилгээ үзүүлсэнтэй адил үзэж болно.  

(2) Хэрэв томилогдсон төлөөлөгч үүргээ биелүүлэхгүй байх, эсхүл байхгүй бол, 
Даргын өмнөөс шүүхийн үйл явцын талаарх аливаа мэдэгдэл, эсхүл 
дуудлага, эсхүл аливаа тушаал, шийдвэр, шаардлагыг хүргэх үйлчилгээг 
шуудангаар үзүүлж болно. 

(c) НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ. Аливаа этгээдээр мэдэгдэл, шүүхэд дуудах, тушаал, дүрэм, 
журам хүргэх үйлчилгээг өөрийн биеэр, эсхүл энэ зорилгоор бичгээр томилогдсон 
төлөөлөгчөөр, эсхүл тухайн этгээд, эсхүл төлөөлөгчийн бүртгэлтэй, зөвшөөрөгдсөн 
хаяган дээрх шуудангаар үзүүлж болно. Үйлчилгээг бүртгэлтэй, эсхүл 
зөвшөөрөлтэй шуудангаар хийсэн аль ч үед шуудангаар илгээсэн огноог үйлчилгээ 
хийгдсэн өдрөөр тооцно.   
 

805. Хянан шийдвэрлэх газар 
 

(a) Энэ хуулийн дагуу аливаа хэрэг зөрчлийг Захиргааны хэргийн / Арбитрын шүүхээр 
хэлэлцэнэ. 
 

806. Тушаалыг шүүхээр хянан шийдвэрлэх 
 

(a) ШҮҮХЭЭР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ БОЛОМЖ. Даргын гаргасан аливаа тушаалыг, 
тухайн тушаалаар ихээхэн ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа этгээдээс гаргасан 
гомдлын дагуу тухайн тушаалыг хүчинтэй болсон өдрөөс хойш ... хоногийн дотор ... 
[Шүүх эрх бүхий байгууллага]-аар хянан шийдвэрлэнэ. Хүсэлтийг Даргын тушаал 
хүчинтэй болсон өдрөөс хойш ... хоногийн дотор тухайн гомдлыг хугацаанд хянан 
шийдвэрлэх боломжгүй болох үндэслэл бүхий нотолгоог харуулсны дараа [Шүүх 
эрх бүхий байгууллага]-ын зөвшөөрөлтэй авч үзнэ.  

(b) ШҮҮХИЙН АЖИЛЛАГАА. Хүсэлтийг бүртгэж баримтжуулсны дараа хувийг [Шүүх эрх 
бүхий байгууллага]-ын туслах ажилтан Даргад нэн даруй дамжуулах ба үүний дараа 
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Дарга гаргасан тушаалтай холбоотой гаргасан гомдолд хэрэв мөрддөг бол [Шүүх 
эрх бүхий байгууллага]-тай хамтран бүртгэл хөтөлнө. 

(c) ЭРХ. Даргад гомдлыг дамжуулсны дараа, [Шүүх эрх бүхий байгууллага] тушаалтай 
холбоотой гаргасан гомдлыг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн батлах, өөрчлөх, хүчингүй 
болгох болон хэрэв шаардлагатай бол, Даргыг хянан шийдвэрлэх дараагийн 
ажиллагааг захиалах шүүх эрх мэдлийн онцгой эрхтэй. Хүндэтгэх шалтгааныг 
харуулснаар Даргад боломжийн мэдэгдэл хүргүүлсний дараа,  харилцан адилгүй 
чөлөөлөлтийг тухайн тушаалыг түр саатуулснаар зөвшөөрч болох, эсхүл иймэрхүү 
зайлшгүй, эсхүл бусад чөлөөлөлт нь [Шүүх эрх бүхий байгууллага]-тай хамааралтай 
байж болно.  

(d) ХЯНАН ШАЛГАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭ. Даргын гаргасан баримтууд нь хэрэв 
хангалттай нотолгоогоор дэмжигдэж байвал, дүгнэлт гаргана. Даргын өмнө асуудал 
хөндөх эсэргүүцэл гаргаснаас бусад тохиолдолд, эсхүл хэрэв ийм өдөөх зүйл 
хийгээгүй бол, эсхүл үүнийг хийх бүтэлгүйтлийн боломжит үндэслэл байхгүй 
тохиолдолд Даргын тушаалын эсрэг гаргасан гомдлыг [Шүүх эрх бүхий байгууллага] 
авч хэлэлцэхгүй.  
 

807. Шүүхийн албадан хэрэгжүүлэх ажиллагаа 
 

(a) [ШҮҮХ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГА]-ЫН ЭРХ. [Шүүх эрх бүхий байгууллага] энэ 
Хуулийн аливаа заалт, түүний дагуу гаргасан дүрэм, журам, шаардлага, эсхүл 
тушаал, эсхүл энэ Хуулийн дагуу олгосон аливаа гэрчилгээний нөхцөл, 
хязгаарлалтыг албадан мөрдүүлэх онцгой эрхтэй.   

(b) ЭНЭ ЗҮЙЛИЙГ АЛБАДАН МӨРДҮҮЛЭХ ИРГЭНИЙ АРГА ХЭМЖЭЭ.  
(1) Аливаа этгээд энэ Хуулийн аливаа заалт, түүний дагуу гаргасан дүрэм, 

журам, шаардлага, тушаал, эсхүл энэ Хуулийн дагуу олгосон аливаа 
гэрчилгээний нөхцөл, хязгаарлалтыг зөрчсөн тохиолдолд, Дарга Хуулийн 
тухайн заалт, түүний дагуу гаргасан дүрэм, журам, шаардлага, тушаал, эсхүл 
нөхцөл, хязгаарлалтыг албадан хэрэгжүүлэхээр [Шүүх эрх бүхий 
байгууллага]-д хандаж болно. 

(2) Даргын хүсэлтээр, Монгол Улсын Прокурор [Шүүх эрх бүхий байгууллага]-д 
албадлагын арга хэмжээг авч эхлүүлэх ба Хуулийн тухайн заалт, түүний 
дагуу гаргасан дүрэм, журам, шаардлага, тушаал, эсхүл энэ Хуулийн дагуу 
олгосон аливаа гэрчилгээний нөхцөл, хязгаарлалтыг албадан мөрдүүлэх бүх 
шаардлагатай хянан шийдвэрлэх болон энэ Хуульд заасан бүх зөрчлийн 
торгуулийг оногдуулах ажиллагаа мөрдүүлнэ. 

(c) ДАРГЫН ОРОЛЦОХ ЭРХ. Прокурорын хүсэлтээр, Дарга энэ Хуулийн тухайн 
заалтын хүрээнд шүүхийн аливаа хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох эрхтэй. 

 
808. Захиргааны арга хэмжээ авах  

(a) МӨНГӨН ТОРГУУЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ. Энэ Хуулийн дагуу оногдуулах, эсхүл 
үнэлсэн аливаа мөнгөн торгуулийг тухайн торгуультай холбоотой этгээдийн эсрэг 
хийгдэх хянан шийдвэрлэх ажиллагаагаар мөн тухайн торгуулийн хувьд агаарын 
хөлөг барьцаалсан тохиолдолд, тухайн агаарын хөлгийн эсрэг хийгдэх хянан 
шалгах ажиллагаар авч болно. 

(b) АГААРЫН ХӨЛГИЙГ СААТУУЛАХ. Мөнгөн торгуультай холбоотой барьцаалсан 
агаарын хөлгийг Дарга эрхийнхээ хүрээнд саатуулан, зогсоож болно. Саатуулсан 
тэмдэглэл болон үндэслэлийг Прокурорт нэн даруй мэдэгдэнэ. Прокурор Даргын 
саатуулсан агаарын хөлөгтэй холбоотой өр төлбөрийг барагдуулах шүүхийн хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааг нэн даруй эхлүүлэх, эсхүл Дарга тухайн агаарын хөлгийг 
саатуулаагүй бол түүнийг саатуулахыг мэдэгдэнэ. Дараах тохиолдолд Дарга 
эрхийнхээ хүрээнд саатуулсан агаарын хөлгийг чөлөөлнө: 
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(1) тухайн торгууль, эсхүл харилцан тохирсон хэмжээг төлсөн; 
(2) шүүхийн шийдвэрээр өр төлбөрийг барагдуулах зорилгоор саатуулсан; 
(3) Прокурор тухайн хянан шийдвэрлэх ажиллагааг гүйцэтгэх боломжгүй болохыг 

мэдэгдсэн; эсхүл 
(4) Даргын тогтоож болох хэмжээгээр торгууль төлөхөөс өмнө тухайн 

торгуулийн, эсхүл харилцан тохиролцсон бондын депозит байршуулсан.  
 

Бүлэг IX. Агаарын тээвэрлэгчийн эдийн засгийн зохицуулалт 
 

901. Эдийн засгийн зөвшөөрөл 
 

(c) ГЭРЧИЛГЭЭ ШААРДАХ. Сайдаас арилжааны агаарын тээврийн үйл ажиллагаа 

эрхлэх эрх олгосон хүчинтэй гэрчилгээгүй агаарын тээвэрлэгч арилжааны агаарын 

тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлж болохгүй.  

(d) ГЭРЧИЛГЭЭ ЭЗЭМШИХ ХҮСЭЛТ. Гэрчилгээ олгохыг хүссэн хүсэлтийг бичгээр, 

Сайдын баталсан загвараар гаргасан байх бөгөөд түүний шаардсан мэдээллийг 

тусгасан байна. 

(e) ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ.  

(1) Энэ зүйлийн дагуу олгосон гэрчилгээнд сүүлчийн цэг болон энэ хооронд 

агаарын тээвэрлэгчийг арилжааны агаарын тээврийн нислэг үйлдэх, мөн 

үйлчилгээ үзүүлэхийг зөвшөөрсөн бол завсрын цэгийг тодорхой заасан байна. 

Гэрчилгээгээр олгосон эрхийн жагсаалт, эсхүл олон нийтийн ашиг сонирхлын 

үүднээс шаардагдаж болох нөхцөл болон хязгаарлалтыг тусгасан, түүнд 

оруулсан аливаа нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсаргасан байна. 

(2) Энэ зүйлийн дагуу олгосон, хуваарьт, эсхүл захиалгат олон улсын 

арилжааны нислэг үйлдэх эрхийн гэрчилгээнд Сайдаас зохистой гэж үзсэн 

эцсийн болон завсрын цэгийг, мөн өөрөөр, ердийн нислэг үйлдэх замыг заана. 

(f) ӨӨРЧЛӨХ, ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, ЭСХҮЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ЭРХ 

(1)  Энэ хуулийн аль нэг заалт, эсхүл түүнд нийцүүлэн гаргасан аливаа тушаал, 

дүрэм, эсхүл уг гэрчилгээнд заасан аливаа нөхцөл, хязгаарлалтыг зөрчсөн 

тохиолдолд Сайд гэрчилгээг нэмж, өөрчилж, эсхүл түдгэлзүүлж болно.  

(2) Аливаа сонирхогч этгээд энэ зүйлийн (a)-гийн дагуу олгосон гэрчилгээг 

өөрчлөх, нэмэх, түдгэлзүүлэх, эсхүл хүчингүй болгохыг дэмжиж, эсхүл 

эсэргүүцэж Сайдад гомдол, эсхүл захидал хүргүүлж болно. 

(g) ГЭРЧИЛГЭЭГ ШИЛЖҮҮЛЭХ. Сайд олон нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн гэж үзэн 

зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд гэрчилгээг бусдад шилжүүлж болохгүй. 

(h) ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ. Сайдын баталсан даатгалын бодлого, эсхүл өөрийн 

даатгалын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх Сайдын гаргасан тушаал болон журмыг 

биелүүлсэн хүсэлт гаргагчид Сайд гэрчилгээ олгоно. Даатгалын бодлого, эсхүл 

төлөвлөгөөний дагуу олгох нөхөн олговор нь тухайн гэрчилгээний хүрээнд хийгдэх 

агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа, эсхүл техник үйлчилгээнээс үүдэлтэй хүний биед 

гэмтэл учруулсан, үхэлд хүргэсэн, эсхүл эд хөрөнгө алдагдсан, гэмтсэн тохиолдолд 

хохирлыг барагдуулахад хүрэлцээтэй, даатгуулсан хэмжээнээс ихгүй байх ёстой. 

Агаарын тээвэрлэгч зөвхөн энэ заалтыг биелүүлсэн нөхцөлд түүний гэрчилгээ 

хүчинтэй хэвээр байна. 
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(i) БАЙНГЫН ШААРДЛАГА. Энэ хуулийн дагуу олгох гэрчилгээ, эсхүл аливаа бусад 

зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргагч нь өөрийн хүсэлтэд тусгасан агаарын тээврийг зохих 

ёсоор гүйцэтгэх мөн энэ Хууль болон түүнд нийцүүлэн Сайдын гаргасан дүрэм 

болон шаардлагыг дагаж мөрдөхөд тохирсон, бэлэн, чадамжтай байх ёстой гэсэн 

байнгын шаардлага нь Сайдаас зөвшөөрсөн агаарын тээвэр эрхлэх агаарын 

тээвэрлэгчид нэг адил үйлчилнэ. Агаарын тээвэрлэгч нь тохирсон, бэлэн, 

чадамжтай байх гэсэн байнгын шаардлагыг биелүүлээгүй агаарын тээвэрлэгчийн 

гэрчилгээ, эсхүл бусад зөвшөөрлийг Сайд бүхэлд нь, эсхүл аль нэг хэсгийг нь 

тушаалаар өөрчлөх, түдгэлзүүлэх болон хүчингүй болгож болно. 

 

902. Гадаадын агаарын тээвэрлэгчид зөвшөөрөл олгох 
 

(a) ЗӨВШӨӨРӨЛ ШААРДАХ. Гадаадын агаарын тээвэрлэгчид арилжааны агаарын 

тээврийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэх эрхийг олгох эрхтэй Сайдын зөвшөөрөлгүйгээр 

гадаадын агаарын тээвэрлэгч нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр арилжааны 

агаарын тээврийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхгүй.  

(b) ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ. Сайд дараах шаардлагыг хангасан гэж үзвэл зөвшөөрөл 

олгох эрхтэй: 

(1) Тухайн хүсэлт гаргагч нь олон улсын арилжааны агаарын тээврийн үйл 

ажиллагааг зохих ёсоор гүйцэтгэх мөн энэ Хууль, түүнд нийцүүлэн Даргын 

гаргасан дүрэм, шаардлагыг биелүүлэхэд тохирсон, бэлэн, чадамжтай байх; 

(2) Тухайн хүсэлт гаргагч нь Монгол Улстай байгуулсан гэрээний нөхцөлийн 

дагуу олон улсын арилжааны тээврийн үйл ажиллагаа гүйцэтгэхээр 

мэргэшсэн мөн Засгийн газраасаа томилогдсон, эсхүл түүний үйлдэх нислэг 

нь нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн байна.  

(c) ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ХҮСЭЛТ. Зөвшөөрөл авах хүсэлтийг бичгээр, Сайдаас 

баталсан загвараар гаргасан байх бөгөөд түүний шаардсан мэдээллийг тусгасан 

байна. 

(d) ӨӨРЧЛӨХ, ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, ЭСХҮЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ЭРХ.  

(1) Энэ Хуулийн аль нэг заалт, эсхүл түүнд нийцүүлэн гаргасан аливаа тушаал, 

дүрэм, эсхүл уг гэрчилгээнд заасан аливаа нөхцөл, хязгаарлалтыг зөрчсөн 

тохиолдолд Сайд гэрчилгээг нэмж, өөрчилж, эсхүл түдгэлзүүлж болно.  

(2) Аливаа сонирхогч этгээд энэ зүйлийн (d)(1)-ийн дагуу олгосон зөвшөөрлийг 

өөрчлөх, нэмэх, түдгэлзүүлэх, эсхүл хүчингүй болгохыг дэмжиж, эсхүл 

эсэргүүцэж Сайдад гомдол, эсхүл захидал хүргүүлж болно. 

(e) ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ. Сайдын баталсан даатгалын бодлого, эсхүл өөрийн 

даатгалын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх Сайдын гаргасан тушаал болон журмыг 

биелүүлсэн хүсэлт гаргагчид Сайд зөвшөөрөл олгоно. Даатгалын бодлого, эсхүл 

төлөвлөгөөний дагуу олгох нөхөн олговор нь тухайн гэрчилгээний хүрээнд 

хийгдэх агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа, эсхүл техник үйлчилгээнээс үүдэлтэй 

хүний биед гэмтэл учруулсан, үхэлд хүргэсэн, эсхүл эд хөрөнгө алдагдсан, 

гэмтсэн тохиолдолд хохирлыг барагдуулахад хүрэлцээтэй, даатгуулсан 

хэмжээнээс ихгүй байх ёстой. Агаарын тээвэрлэгч зөвхөн энэ заалтыг 

биелүүлсэн нөхцөлд түүний зөвшөөрөл хүчинтэй хэвээр байна. 
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