ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ
ЗАХИРГААНЫ ХЭМ ХЭМЖЭЭНИЙ АКТЫН ЖАГСААЛТ

Автозамын салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааны хэм хэмжээний актын
жагсаалт
Тушаалын
Д/д

1

Дугаар

248

Огноо

Баталсан
албан
тушаалтан

1998.10.22

ДБХЯ

22

2004.11.15

ЗТАЖЯ

222

2006.12.28

БХБЯ

2
3

4

47

2010.02.22

200

2011.07.18

ЗТБХБЯ

ЗТБХБЯ

5

216

2011.08.09

ЗТБХБЯ

122

2012.05.03

ЗТБХБЯ

8

77

2010.03.22

ЗТБХБЯ

9

49

2018.03.14

ЗТХЯ

6

7

ХЗЯ-нд бүртгэгдсэн
Тушаалын утга

Огноо

Дугаар

1998.11.06

1294

2004.11.19

2492

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай-“Хот,
суурины гудамж, зам төлөвлөлт" БНбД 32-01-06

2007.01.30

2678

Журам батлах тухай-“Авто зам, замын
байгууламжийг барих, засварлах тусгай зөвшөөрөл
олгох журам”-ыг нэгдүгээр, “Авто зам, замын
байгууламжийг барих, засварлах ажлын тусгай
зөвшөөрлийн өргөдлийн маягт”-ыг хоёрдугаар
хавсралтаар

2010.03.05

3115

Төсөв зохиох заавар батлах тухай- Авто зам,
замын байгууламжийн барилга, завсарын ажлын
төсөв зохиох заавар

2011.10.13

3273

2012.01.30

3310

2012.05.22

3321

Дүрэм батлах тухай-ИНД-12 “Осол, зөрчлийн
талаар мэдээлэх”

2010.04.01

3120

“авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил
эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтанд оруулах
журам”

2018.05.03

3893

Авто замын улсын байцаагчийн дүрэмт хувцас,
техник хэрэгсэл хэрэглэх журам батлах тухайАвто замын улсын байцаагч нарын дүрэмт хувцасны
жагсаалт, загвар, тэдгээрийн ашиглалтын хугацааны
нормыг нэгдүгээр, “Дүрэмт хувцас хэрэглэх журам”ыг хоёрдугаар, “Албан үүрэг гүйцэтгэхэд
шаардлагатай техник хэрэгслийн төрөл, тэдгээрийг
хэрэглэх журам”-ыг гуравдугаар хавсралтаар
Норм дүрэм батлах тухай-“Авто замын уур
амьсгал, геотехникийн нөхцөл” БНбД /АЗУАГ
2.01.01-2004/

Техникийн шаардлага, норм ба дүрэм, батлах
тухай-“Автозам, замын байгууламжийн засвар,
арчлалтын ажлын техникийн шаардлага”-ыг
нэгдүгээр, “Автозам, замын байгууламжийн засвар,
арчлалтын ажлын үйлдвэрлэлийн жишиг норм”
/БНбД 81-20-08/-ыг хоёрдугаар, “Автозам, замын
байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлын төсвийн
жишиг норм” /БНбД 81-26-08/-ыг гуравдугаар
хавсралтаар
Техникийн шаардлага, норм ба дүрэм батлах тухай“Автозамын гүүр ба хоолой төсөвлөх” //БНбД 3202.11/ норм

Автотээврийн салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааны хэм хэмжээний
актын жагсаалт
89/А/55

1999.04.14

ДБХЯ/НЗД

1

80/А/35

2000.03.15

ДБЯ/НЗД

19

2004.01.29

ДБЯ

101

2007.06.29

ЗТАЖЯ

2

3

4

5

188

2009.07.22

ЗТБХБЯ

201

2009.08.04

ЗТБХБЯ

06

2010.01.12

ЗТБХБЯ

6

7

Дүрэм
батлах
тухай-“Троллейбусны
ашиглалтын дүрэм”
Нийтийн тээврийн үйлчилгээний талаар
авах зарим арга хэмжээний тухай-Хот, хот
орчмын нийтийн тээвэрлэлтийн үйлчилгээ
эрхлэх байгууллага, аж ахуйн нэгж, нийтийн
тээврийн хэрэгсэлд олгох “Тусгай
зөвшөөрөл”-ийг нэгдүгээр,
картын загварыг хоёрдугаар хавсралтаар
Жишиг норм батлах тухай-“Автомашины
100 км гүйлтэд зарцуулах шатахуун
зарцуулалтын жишиг норм”-ыг нэгдүгээр,
Автомашины шатахуун зарцуулалтын жишиг
нормыг нэмэгдүүлэх болон бууруулах
нөхцөлүүдийг 2, 3, 4, 5, 6 дугаар
хавсралтаар, Автомашины шатахуун
зарцуулалтын нормыг тооцох зааврыг
долдугаар, “Автомашины эдэлгээний
нөөцийн доод хязгаарын жишиг норм”-ыг
наймдугаар, “Автомашины резин дугуйн
эдэлгээний гүйлтийн доод хязгаарын жишиг
норм”-ыг есдүгээр, “Автомашины зай
хураагуурын эдэлгээний хугацааны доод
хязгаарын жишиг норм”-ыг аравдугаар,
“Автомашины үндсэн агрегат,
зангилаануудын эдэлгээний нөөцийн доод
хязгаарын жишиг норм”-ыг арваннэгдүгээр
хавсралтаар
Шуудангийн нэгдсэн код батлах тухай
Журам батлах тухай-“Автотээврийн
хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд,
хүрээлэн байгаа орчинд аюул, хохирол
учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх
журам”
Дүрэм батлах тухай-“Автотээврийн
хэрэгслээр
ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм”
Журам
батлах
тухай-“Тээврийн
хэрэгслийн
техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоо
явуулах журам”

техник
1999.04.23

1392

2000.03.23

1586

2004.04.06

2445

2007.07.75

2740

2009.09.01

3072

2009.08.13

3071

2010.01.28

3105

80

2010.03.23

ЗТБХБЯ

8

161/229

2010.05.07

ЗТБХБЯ/БСШ
УЯ

А/63/67

2011.03.07

БОАЖЯ/
ЗТБХБЯ

301

2011.11.03

ЗТБХБЯ

59

2012.10.29

ЗТЯ

20/19

2013.01.23

СЯ/ЗТЯ

9

10
11

12

13

14

15

16

17

232

234
37

90

2013.10.21

2014.10.14
2016.02.18

2016.04.12

ЗТЯ

ЗТЯ

Журам
батлах
тухай-“Авто
зам,
замын
байгууламжийг хаах, чиглэл өөрчлөх, тээврийн
хэрэгслийн тэнхлэгийн даацад хязгаарлалт хийх
журам”
Сургалтын хөтөлбөр, журам, үнэмлэхний загвар
батлах тухай-“Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн
жолооч бэлтгэх, мэргэшил дээшлүүлэх сургалтын
хөтөлбөр”-ийг нэгдүгээр, “Мэргэшсэн жолоочийн
шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам”-ыг хоёрдугаар,
“Мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэх”-ний загварыг
гуравдугаар хавсралтаар /Зам, тээврийн сайд,
Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын хамтарсан
Загвар шинэчлэн батлах тухай 2014 оны 25/А/30
дугаар тушаалаар гуравдугаар хавсралтыг
хүчингүй болгосон/
Журам батлах тухай-“Автотээврийн болон өөрөө
явагч хэрэгслээс ялгарах нүүрсхүчлийн хийн
хэмжээ, хөдөлгүүрийн багтаамжаас хамааруулан
ангилал тогтоох журам”
Журам шинэчлэн батлах тухай-“Тээвэрлэлттэй
холбогдсон баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах
журам”
Журам батлах тухай-“Автотээврийн хэрэгслийн
бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам”-ыг
нэгдүгээр, Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний
загварыг хоёрдугаар, бүртгэлийн маягтыг
гуравдугаар, явуулын дугаарын загварыг
дөрөвдүгээр хавсралтаар
Журам батлах тухай-“Жолоочийн даатгалын
сангийн дансанд хөрөнгө шилжүүлэх тухай”
Журам шинэчлэн батлах тухай-“Автотээврийн
хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах
журам”-ыг нэгдүгээр, “Тусгай зөвшөөрлийн
гэрчилгээний загвар”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар
Журам шинэчлэн батлах тухай-“Монгол Улсын
хилээр нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл
хөтлөх, хүлээлцэх журам”
Норм болон техникийн дүрэм батлах тухай

2010.04.12

3127

2010.05.21

3154

2011.03.15

3228

2011.11.18

3290

2012.11.26

3346

2013.02.06

3367

2014.01.06

3422

2014.12.05

3502

2016.04.14

3632

ЗТЯ

ЗТЯ

Журам батлах тухай /авто үйлчилгээний
байгууллагад ангилал тогтоох/

2016.04.26

3633

18

228

2017.11.14

ЗТХЯ

Хот хоорондын нийтийн тээвэрлэлтийн чиглэл,
чиглэлийн зураглал батлах

2017.12.12

3813

Төмөр замын тээврийн салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааны хэм
хэмжээний актын жагсаалт

1

2

63

2008.04.04

ЗТАЖЯ

88

2008.05.27

ЗТАЖЯ

3

130/190

2010.04.29

ЗТБХБЯ/ТЕГ

4

217

2010.06.17

ЗТБХБЯ

120

5

2012.12.28

ЗТЯ

Дүрэм, журам батлах тухай-"Төмөр замын техник
ашиглалтын дүрэм"-ийг нэгдүгээр, "Төмөр замын
дохиоллын журам"-ыг хоёрдугаар, “Галт тэрэгний

2008.04.11

2897

2008.06.04

2919

Журам батлах тухай-“Төмөр замаар аюултай ачаа
тээвэрлэх, ачиж буулгах, хадгалах журам”

2010.05.19

3149

Журам батлах тухай-Төмөр замын тээвэр дэх
сүйрэл, осол, гологдлыг шинжлэн судлах журам

2010.08.16

3179

Журмыг батлах тухай-“Төмөр замын тээврийн
аюулгүй байдалтай холбоотой зарим объект, үйл
ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам”-ыг нэгдүгээр,
”Гэрчилгээжүүлэх ажлын хэсгийн ажиллах журам”-ыг
хоёрдугаар, Төмөр замын тээврийн аюулгүй
байдалтай холбоотой объект, үйл ажиллагааг
гэрчилгээжүүлэх ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг
гуравдугаар, “Төмөр замын тээврийн аюулгүй
байдалтай
холбоотой
объектын болон үйл
ажиллагааны
гэрчилгээний
тодорхойлолт”-ыг
дөрөвдүгээр хавсралтаар /Зам, тээврийн сайдын
Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015
оны 61 дүгээр тушаалаар 2, 3, 4 дүгээр хавсралтад
нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан/

2013.01.21

3360

Дүрэм, журам батлах тухай-“Төмөр замаар ачаа
тээвэрлэх дүрэм"-ийг нэгдүгээр, “Төмөр замаар
зорчигч, тээш, ачаан тээш тээвэрлэх дүрэм”-ийг
хоёрдугаар, “Галт тэрэгний болон сэлгээний
хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын
тусгай журам”-ыг гуравдугаар хавсралтаар

6

7
8

271

2013.12.09

ЗТЯ

216

2014.09.18

ЗТЯ

225

2014.10.06

ЗТЯ

9
188

2015.07.03

ЗТЯ

10

А26/17

2002.04.23

УБТЗХЭГ/
БОХА

11

10

2009.01.29

ТЗГ

12

13

6

2010.01.25

ТЗГ

140

2017.07.06

ЗТХС

141

2017.07.16

ЗТХС

15

146

2017.07.28

16

148

17

205

14

Жагсаалт батлах тухай-“Төмөр замын мэргэжлийн
ажилтан ажиллах албан тушаалын жагсаалт”-ыг
нэгдүгээр, “Галт тэрэгний ба сэлгээний хөдөлгөөнд
шууд холбоотой ажил, албан тушаалын жагсаалт”ыг хоёрдугаар хавсралтаар
Журам батлах тухай-“Галт тэрэгний зурмаг
зохицуулалтын журам”
Журам батлах тухай-“Төмөр замын байгууллагууд
харилцан мэдээлэл солилцох журам”
Суурь бүтэц ашиглалтын тариф
тогтоох
аргачлалыг шинэчлэн батлах тухай-Төмөр замын
“Суурь бүтэц ашиглалтын тариф тогтоох аргачлал”ыг нэгдүгээр, “Суурь бүтэц ашиглалтын зардлын
задаргаа”-г хоёрдугаар хавсралтаар
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийг
хэрэгжүүлэх талаар хамтран ажиллах тухайТөмөр замын тээврээр тээвэрлэх гуалин, дүнз, банз,
зүсмэл түүхий эдийг батлагдсан загвар бүхий гарал
үүслийн гэрчилгээний үндсэн дээр тээвэрлэх, жилд
төмөр замаар тээвэрлэсэн гуалин, дүнз, банз,
зүсмэл түүхий эдийн судалгааг нэр төрөл тоо
хэмжээгээр нь хагас бүтэн жилээр гарган нийлж
баталгаажуулах
Дэглэм батлах тухай-“Төмөр замын аюултай
бүсийн дэглэм” /Төмөр замын газрын даргын
Дэглэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2010 оны
06 дугаар тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон УБД
3109/
Дэглэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /2009
оны 10 дугаар тушаалаар баталсан Төмөр замын
аюултай бүсийн дэглэм/
Журам шинэчлэн батлах тухай “Суурь бүтэц
ашиглуулах журам”

2014.01.20

3426

2014.09.29

3482

2014.12.08

3507

2015.08.07

3546

2002.10.18

1919

2010.02.01

3108

2010.02.01

3109

2017.09.13

3787

Журам шинэчлэн батлах тухай “Төмөр замын гарам
ашиглах журам”

2017.09.13

3788

ЗТХС

Журам шинэчлэн батлах тухай “Хатуу тооцоот
багаж, хэрэгслийг ашиглах болон хүлээлцэх журам”

2017.09.13

3789

2017.08.02

ЗТХС

Журам шинэчлэн батлах тухай “Аюултай
байгууламж байрлуулах зай, огтлолцлын болон
байршлын нөхцлийг тодорхойлох журам”

2017.09.13

3790

2017.10.10

ЗТХС

Журам шинэчлэн батлах тухай /төмөр замын
аюултай бүс, зурвас газар/

2017.10.24

3801

Усан замын тээврийн салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааны хэм
хэмжээний актын жагсаалт

1

2

3

23

2005.02.07

ЗТАЖЯ

45

2006.04.05

ЗТАЖЯ

138/А/20
8

2014.06.02

ЗТЯ/БОНХЯ

Журам, дүрэм батлах тухай-“Усан замын зогсоол
байгуулах, түүнийг ашиглах журам”-ыг нэгдүгээр,
“Усан замын тээврийн хэрэгслээр зорчигч болон
ачаа тээвэрлэлтийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай
зөвшөөрөл олгох журам”-ыг хоёрдугаар, “Усан
замын тээврийн хэрэгслийн техник ашиглалтын
дүрэм”-ийг гуравдугаар хавсралтаар /Зам, тээвэр,
аялал жуулчлалын сайдын Журам батлах тухай
2006 оны 111 дүгээр тушаалаар хоёрдугаар
хавсралтыг хүчингүй болгосон УБД 2622/
Журам батлах тухай-Усан замын тээврийн
хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн
байгаа орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй
ачаа тээвэрлэх журам
Журам батлах тухай-“Усан замын тээврийн
хэрэгсэлд техникийн болон экологийн хяналтын
үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох
журам”-ыг 1 дүгээр, усан замын тээврийн
хэрэгслийн гэрчилгээний загварыг 2 дугаар, усан
замын тээврийн хэрэгслийн хувийн хэргийн
загварыг 3 дугаар, усан замын
тээврийн
хэрэгслийн улсын дугаар, түүнийг тэмдэглэх
байршил, хэмжээг 4 дүгээр, усан замын тээврийн
хэрэгсэлд техникийн үзлэг хийсэн тухай актын
загварыг 5 дугаар, усан замын тээврийн хэрэгслийн
техникийн хяналтын хуудасны загварыг 6 дугаар
хавсралтаар
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Иргэний нисэхийн салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааны хэм хэмжээний
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03

2006.01.16
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Заавар батлах тухай-“Буянт-Ухаа” дахь агаарын
замын олон улсын харилцааны хилийн боомт газарт
тусгай аяллын тээврийн хэрэгслийг шалгах,
хамгаалах заавар
Дүрэм батлах тухай-Иргэний нисэхийн үйл
ажиллагаанд мөрдөх дүрэмүүд ИНД-13 “Нислэгтехникийн зөрчлийг шалгаж шийдвэрлэх” нэгдүгээр,
ИНД-43 “Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм”
хоёрдугаар, ИНД-104 “Планерын үйл ажиллагаа”
гуравдугаар, ИНД-105 “Шүхрийн үйл ажиллагаа”
дөрөвдүгээр,
ИНД-106
“Дельтапланы
үйл
ажиллагаа”
тавдугаар,
ИНД-108
“Агаарын
тээвэрлэгчийн
аюулгүй
байдлын
хөтөлбөр”
зургаадугаар, ИНД-144 “Нисэхийн хангамжийн
байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх” долоодугаар, ИНД183 “ИНЕГ-ын итгэмжлэгдсэн шалгагч” наймдугаар,
ИНД-203 “Нислэг-техникийн осол, ноцтой зөрчлийг
шинжлэн шалгах” есдүгээр, ИНД-301 “Ачааны
агаарын тээвэрлэгчид эрх олгох” аравдугаар
хавсралтаар
Дүрэм батлах, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
тухай-ИНД-129 “Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийг
гэрчилгээжүүлэх” дүрмийг нэгдүгээр, ИНД-121
“Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-хүнд онгоц”, ИНД125 “Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-дунд онгоц”,
ИНД-135 “Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-бага
оврын онгоц, нисдэг тэрэг” дүрмүүдэд орох нэмэлт,
өөрчлөлтийг
хоёрдугаар,
ИНД-303
“Агаарын
тээвэрлэгчийн даатгал” дүрэмд оруулах нэмэлт,
өөрчлөлтийг гуравдугаар хавсралтаар
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2009.05.13
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77

2010.03.22

ЗТБХБЯ

Дүрэм батлах тухай-ИНД-171 “Агаарын навигацийн
үйлчилгээний техникийн байгууллага-үйл ажиллагаа
ба гарчилгээжүүлэлт”-ийг нэгдүгээр, ИНД-172
“Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага,
гэрчилгээжүүлэлт”-ийг хоёрдугаар хавсралтаар
Дүрэм батлах тухай-ИНД-12 “Осол, зөрчлийн
талаар мэдээлэх”

2010.04.01

3122

2010.04.01

3120

2010.04.12

3126

2010.04.30

3137
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2010.03.22

111

2010.04.16

ЗТБХБЯ

7
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Дүрэм батлах, дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
тухай-ИНД-139 “Аэродромын гэрчилгээжүүлэлт, үйл
ажиллагаа”-г
нэгдүгээр,
ИНД-175
“Нисэхийн
мэдээллийн
үйлчилгээний
байгууллага,
гэрчилгээжүүлэлт”-ийг хоёрдугаар, ИНД-73 “Тусгай
зориулалтаар ашиглах агаарын зай”-д орох нэмэлт,
ИНД-92 “Аюултай ачаа тээвэрлэх”-д орох нэмэлт,
өөрчлөлтийг гуравдугаар хавсралтаар
Дүрэм батлах тухай-ИНД-13 “Зөрчлийг шалгах”
нэгдүгээр, ИНД-21 “Агаарын хөлөгт хамаарах
бүтээгдэхүүн, эд анги, гэрчилгээжүүлэлт”
хоёрдугаар, ИНД-43 “Техник үйлчилгээний ерөнхий
дүрэм” гуравдугаар, ИНД-61 “Нисгэгчийн үнэмлэх,
зэрэглэл” дөрөвдүгээр, ИНД-63 “Нисгэгчээс бусад
нисгэх багийн гишүүдийн үнэмлэх, зэрэглэл”
тавдугаар, ИНД-65 “Нислэгийн хөдөлгөөний
үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл”
зургаадугаар, ИНД-66 “Агаарын хөлгийн техник
үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл”
долоодугаар, ИНД-71 “Агаарын зайг тогтоох”
наймдугаар, ИНД-75 “Агаарын навигацийн
үйлчилгээний зайчлалын стандарт” есдүгээр, ИНД135 “Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-багтаамж
багатай онгоц, нисдэг тэрэг” аравдугаар, ИНД-138
“Эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагаа”
арваннэгдүгээр,
ИНД-141
“Иргэний нисэхийн
сургалтын байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” арван
хоёрдугаар, ИНД-145 “Агаарын хөлгийн техник
үйлчилгээний
байгууллага,
гэрчилгээжүүлэлт”
арвангуравдугаар, ИНД-183 “Иргэний нисэхийн
итгэмжлэгдсэн шалгагч” арвандөрөвдүгээр, ИНД-203
“Агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах”
арвантавдугаар хавсралтаар /Зам, тээвэр, барилга,
хот байгуулалтын сайдын Дүрэмд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах тухай 2011 оны 123 дугаар
тушаалаар 10 дугаар хавсралтад нэмэлт УБД
3249, Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2011 оны
278 дугаар тушаалаар есдүгээр хавсралтад
өөрчлөлт УБД 3279, Зам, тээврийн сайдын Дүрэмд
өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны 02 дугаар
тушаалаар өөрчлөлт, Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах тухай 2013 оны 14 дүгээр тушаалаар
арванхоёрдугаар хавсралтад нэмэлт, Дүрэмд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015 оны 146
дугаар тушаалаар тавдугаар хавсралтад нэмэлт,
өөрчлөлт, Дүрэмд нэмэлт оруулах тухай 2015 оны
148 дугаар тушаалаар арвандөрөвдүгээр
хавсралтад нэмэлт оруулсан/

8

112

2010.04.16

ЗТБХБЯ

9

160

2010.05.07

ЗТБХБЯ
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Дүрэм батлах тухай-ИНД-91 “Нислэгийн үйл
ажиллагааны ерөнхий дүрэм”-ийг нэгдүгээр, ИНД119
“Агаарын
тээвэрлэгч-гэрчилгээжүүлэлт”-ийг
хоёрдугаар, ИНД-121 “Агаарын тээврийн үйл
ажиллагаа-багтаамж ихтэй онгоц”-ыг гуравдугаар
хавсралтаар
/Зам,
тээвэр,
барилга,
хот
байгуулалтын сайдын Дүрэмд өөрчлөлт оруулах
тухай 2010 оны 417 дугаар тушаалаар гуравдугаар
хавсралтад өөрчлөлт УБД 3213, Дүрэмд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах тухай 2011 оны
123 дугаар тушаалаар нэгдүгээр хавсралтад
нэмэлт,
өөрчлөлт,
гуравдугаар
хавсралтад
өөрчлөлт УБД 3249, Дүрэмд өөрчлөлт оруулах
тухай 2011 оны 278 дугаар тушаалаар нэгдүгээр
хавсралтад өөрчлөлт УБД 3279, Зам тээврийн
сайдын Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны
02, Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013
оны 14 дүгээр тушаалуудаар тус тус нэмэлт,
өөрчлөлт, Дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 2014
оны 212 дугаар тушаалаар нэгдүгээр хавсралтад
өөрчлөлт оруулсан/
Дүрэм батлах тухай-ИНД-11 “Дүрэм боловсруулах,
дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх” нэгдүгээр, ИНД-39
“Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж” хоёрдугаар,
ИНД-47 “Агаарын хөлгийн бүртгэл, таних тэмдэг”
гуравдугаар, ИНД-67 “Иргэний нисэхийн эрүүл
мэндийн стандарт, гэрчилгээ” дөрөвдүгээр, ИНД-73
“Тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай”
тавдугаар, ИНД-77 “Нам өндрийн нислэгт саад
учруулах
барилга,
байгууламж
болон
үйл
ажиллагаа” зургаадугаар, ИНД-92 “Аюултай ачаа
тээвэрлэх” долоодугаар, ИНД-95 “Хэрэглэлийн
нислэгийн дүрмээр буултын ойртолт үйлдэх ба
сансрын навигаци ашиглах” наймдугаар, ИНД-101
“Хүнгүй нисдэг төхөөрөмж болон автожир-үйл
ажиллагаа” есдүгээр, ИНД-103 “Хэт хөнгөн агаарын
хөлөг-үйл ажиллагаа” аравдугаар, ИНД-104 “Планерүйл ажиллагаа” арван нэгдүгээр, ИНД-105 “Шүхрийн
үйл ажиллагаа” арван хоёрдугаар, ИНД106
“Дельтапланы
үйл
ажиллагаа”
арван
гуравдугаар, ИНД-115 “Сонирхогчийн нислэгийн үйл
ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт” арван дөрөвдүгээр,
ИНД-129
“Гадаадын
агаарын
тээвэрлэгчийг
гэрчилгээжүүлэх”
арван
тавдугаар,
ИНД-131
“Агаарын хөлгийн түрээс” арван зургаадугаар, ИНД133 “Нисдэг тэрэгний дүүжин тээвэрлэлт” арван
долоодугаар,
ИНД-137
“Хөдөө
аж
ахуйн
зориулалттай агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа,
гэрчилгээжүүлэлт” арван наймдугаар, ИНД-144
“Нисэхийн
хангамжийн
байгууллага,
гэрчилгээжүүлэлт” арван есдүгээр, ИНД-149 “Нисэх
клуб, гэрчилгээжүүлэлт” хорьдугаар, ИНД-157
“Аэродром байгуулах, өөрчлөх, ашиглалтаас хасах”
хорин нэгдүгээр, ИНД-174 “Нисэхийн цаг уурын
үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” хорин
хоёрдугаар, ИНД-329 “Тээвэрлэлтийн гэрээ” хорин
гуравдугаар, ИНД-331 “Зорчигчдын бүртгэл” хорин
дөрөвдүгээр, ИНД-337 “Ачаа тээвэр зуучлалын
байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” хорин тавдугаар
хавсралтаар /Зам, тээврийн сайдын Дүрэмд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2013 оны 14
дүгээр
тушаалаар
дөрөвдүгээр
хавсралтад
өөрчлөлт, Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
тухай 2015 оны 147 дугаар тушаалаар есдүгээр
хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт, Дүрэмд өөрчлөлт
оруулах тухай 2015 оны 225 дугаар тушаалаар
хоёрдугаар хавсралтад өөрчлөлт оруулсан/
Дүрэм батлах, дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт
оруулах тухай-ИНД-26 “Агаарын хөлгийн нислэгт
тэнцэх
чадварын
нэмэлт
шаардлагууд”-ын
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шинэчилсэн
найруулгыг
нэгдүгээр,
ИНД-140
“Нисэхийн
аюулгүй
байдлын
үйчилгээний
байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт”-ийг хоёрдугаар,
ИНД-148 “Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд
анги үйлдвэрлэгч байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт”ийг гуравдугаар, ИНД-191 “Иргэний нисэхийн
аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон мэдээллийн
нууцыг хамгаалах”-ыг дөрөвдүгээр хавсралтаар
Дүрэм батлах, дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухайИНД-173
“Нислэгийн
журмын
үйлчилгээний
байгууллага-гэрчилгээжүүлэлт”-ийг
нэгдүгээр,
“Дүрэм батлах тухай” Зам, тээвэр, барилга, хот
байгуулалтын сайдын 2010 оны 111 дүгээр
тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан ИНД-13
“Зөрчлийг шалгах”-д болон “Дүрэм батлах тухай”
Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2010
оны 112 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралтаар
баталсан
ИНД-121
“Агаарын
тээврийн
үйл
ажиллагаа-багтаамж
ихтэй
онгоц”-д
оруулах
өөрчлөлт, “Дүрэм батлах, дүрэмд өөрчлөлт оруулах
тухай” Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын
сайдын 2010 оны 211 дүгээр тушаалын хоёрдугаар
хавсралтаар баталсан ИНД-140 “Нисэхийн аюулгүй
байдлын
үйлчилгээний
байгууллага,
гэрчилгээжүүлэлт”-д оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг
хоёрдугаар хавсралтаар
Журам батлах тухай-“МИАТ ХК-ийн нислэгээр
зорчих журам”
Журам батлах тухай-“Улсын агаарын хөлгийн
онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн хөдөлгөөнийг
зохицуулах хамтарсан журам”-ыг
нэгдүгээр, “Улсын нисэхийн аэродромыг хамтран
ашиглах журам”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар
Журам батлах тухай- “Хатуу тооцоо багаж
хэрэгслийг ашиглах болон хүлээлцэх журам” /Төмөр
замын газрын даргын 2012 оны 58 дугаар тушаалаар
журмын Гурав дахь хэсгийг хүчингүй болгосон/
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Аялал жуулчлалын байгууллагын ангилал тогтоох
журам
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