
 ЗХАБТХ-ИАС:ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЖОЛООДОХ ЭРХ 

            14 дүгээр зүйл.Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх 

            14.1.Механикжсан тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалт, жолоодох 
эрхийн шалгалт авах үйл ажиллагааг тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх, жолоодох 
эрхийн шалгалт авах журмаар зохицуулна. 

            14.2.Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх журам, сургалтын хөтөлбөрийг 
мэргэжлийн боловсрол, сургалтын болон боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын 
гишүүд хамтран баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавина.  

            14.3.Жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааны болон 
жолоодох эрхийн шалгалт авах журмыг мэргэжлийн боловсрол, сургалтын болон хууль 
зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд хамтран батална. 

            14.4.Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллагын  
стандарт, жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн стандартыг стандартчиллын төв 
байгууллага батална. 

            14.5.Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага нь тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх үйл ажиллагааг 
зохион байгуулахдаа тухайн мэргэжлийн сургалтыг удирдлага, зохицуулалтаар хангах 
чиг үүрэг бүхий төрийн бус байгууллагаар  дараах ажил үүргийг гүйцэтгүүлж болно: 

                        14.5.1.тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын 
байгууллагын стандарт, жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн стандарт, сургалтын 
стандарт боловсруулах; 

                        14.5.2.тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын 
байгууллагыг магадлан итгэмжлэх, үйл ажиллагаанд нь үнэлгээ, дүгнэлт хийх; 

                        14.5.3.жолоодох эрхийн шалгалтын төвийн үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах. 

          14.6.Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллагын үйл 
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгох үндэслэл нь сургалтыг хангалтгүй 
зохион байгуулсан, эсхүл бэлтгэсэн жолоочийн зөрчлийн онооны бүртгэл болно. 

          14.7.Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын онолын мэдлэгийг 
иргэн бие даан эзэмшиж болох бөгөөд дадлагын хичээлийн нийт багц цагийг дадлагын 
талбай, замын хөдөлгөөнд гүйцэтгэснээр жолоодох эрхийн шалгалтад орох эрх үүснэ. 

            15 дугаар зүйл.Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх олгох 

            15.1.Дараах шаардлагыг хангасан иргэнд механикжсан тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох эрх олгоно: 

                        15.1.1.тухайн ангиллын тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх 
бүхий насанд хүрсэн; 



                        15.1.2.тээврийн хэрэгсэл жолоодоход эрүүл мэндийн хувьд 
тэнцсэн; 

                        15.1.3.тухайн ангиллын тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийн 
шалгалтад тэнцсэн. 

            15.2.Механикжсан тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг жолоодох эрхийн 
үнэмлэхээр баталгаажуулна. 

            15.3.Жолоодох эрхийн болон олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхийг 
олгох, бүртгэх ажлыг цагдаагийн байгууллага хариуцан гүйцэтгэнэ. 

            15.4.Жолооны багшийн үнэмлэх олгох журам, жолооны багшийн 
үнэмлэхийн загварыг мэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн 
газрын гишүүн, жолоодох эрхийн үнэмлэх олгох журам, жолоодох эрхийн үнэмлэхийн 
загвар, үнийг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн тус тус батална. 

Хэвлэх  

            16 дугаар зүйл.Олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх олгох 

            16.1.Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхийг Замын 
хөдөлгөөний тухай Венийн конвенцид нийцүүлэн, жолоодох эрхийн үнэмлэхийг үндэслэн 
олгоно. 

            16.2.Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэрт үйлчлэхгүй. 

Хэвлэх  

            17 дугаар зүйл.Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх хүчинтэй байх хугацаа 

            17.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тус улсын иргэн зөвхөн Монгол Улсын 
жолоодох эрхийн үнэмлэхээр механикжсан тээврийн хэрэгсэл жолоодохыг /жолоодлогын 
дадлага хийх тохиолдол хамаарахгүй/  зөвшөөрнө. 

            17.2.Монгол Улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхийг 10 жил, Монгол Улсын 
олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхийг гурван жилийн хугацаагаар олгоно. Олон улсын 
жолоодох эрхийн үнэмлэхийг олгох үед тухайн жолоодох эрхийн үнэмлэхийн хүчинтэй 
байх хугацаа гурван жилээс хэтрэхгүй байвал уг хугацаагаар хязгаарлана. 

            17.3.Замын хөдөлгөөний тухай Венийн конвенцийн гишүүн орноос 
олгогдсон бөгөөд уг конвенцид нийцсэн жолоодох эрхийн буюу олон улсын жолоодох 
эрхийн хүчин төгөлдөр үнэмлэхээр гадаадын иргэн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 
нэвтэрснээс хойш нэг жилийн хугацаанд тухайн ангиллын тээврийн хэрэгсэл жолоодож 
болно. 

            17.4.Замын хөдөлгөөний тухай Венийн конвенцийн гишүүн бус орноос 
олгогдсон жолоочийн болон олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхээр Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэрт механикжсан тээврийн хэрэгсэл жолоодохыг хориглоно. 
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Хэвлэх  

18 дугаар зүйл.Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, эрх сэргээх 
үндэслэл 

            18.1.Дараах тохиолдолд тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болно: 

                        18.1.1.жолоодох эрхийн үнэмлэхийн хүчинтэй байх хугацаа 
дууссан; 

                        18.1.2.жолооч тухайн ангиллын тээврийн хэрэгсэл 
жолоодоход эрүүл мэндийн хувьд тэнцэхгүй нь эрүүл мэндийн байгууллагын дүгнэлтээр 
тогтоогдсон; 

                        18.1.3.зөрчлийн оноо тогтоосон хязгаарт хүрсэн; 

                        18.1.4.тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг холбогдох хуульд 
заасны дагуу хассан. 

            18.2.Жолоодох эрхийн үнэмлэх хүчингүй болсон тохиолдолд тухайн 
иргэний олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэхийг хүчингүйд тооцно. 

            18.3.Дараах тохиолдолд тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг сэргээнэ: 

                        18.3.1.жолоодох эрхийн үнэмлэхийг зохих журмын дагуу 
сунгуулсан; 

                        18.3.2.жолооч тухайн ангиллын тээврийн хэрэгсэл 
жолоодоход эрүүл мэндийн хувьд тэнцэх нь эрүүл мэндийн байгууллагын дүгнэлтээр 
тогтоогдсон; 

                        18.3.3.тээврийн хэрэгслийн жолоодох эрхийг хассан хугацаа 
дуусгавар болсон.   

          18.4.Тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх дуусгавар болох, тээврийн хэрэгсэл 
жолоодох эрхийг сэргээх журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 
батална. 
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