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ТОДОРХОЙЛОЛТ 

Дүрэм 71 нь нийтийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн нисэхийн зорилгоор агаарын зайг тогтоох, ангилах 

ерөнхий хэм хэмжээг тодорхойлно.  

Дүрэм 71 нь даргадМонгол Улсын агаарын зай (Улаанбаатарын нислэгийн мэдээллийн район)-г нисэхийн 

зорилгоор тогтоох, ангилах бүрэн эрхийг олгоно.    

Дүрэм 71 ньдаргад тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зайг тогтоох замаар нисэхийн үйл ажиллагааг 

хязгаарлах бүрэн эрхийг олгоно.   

Агаарын зай нь хяналттай агаарын зай эсвэл тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай гэж тогтоогдож 

болно. Агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны аюулгүй ажиллагаа, үр ашгийг хангахын тулд нислэгийн 

хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээ шаардлагатай үед хяналттай агаарын зайг тогтоодог.      

Тогтоох үйл ажиллагаанд удирдлагын бүсүүд баудирдлагын хэсгүүд багтана.  

Тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай нь нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, нисэхийн болон үндэсний 

аюулгүй байдал эсвэл нийтийн эрх ашгийг хөндсөн бусад шалтгаанаас үүдэлтэй агаарын хөлгийн үйл 

ажиллагааг хязгаарлах шаардлагаар тогтоогдоно. Тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зайд 

хязгаарлалттай бүсүүд, цэргийн үйл ажиллагааны бүсүүд, радио нэвтрүүлэг шаардлагатай бүсүүд, галт 

уулын аюулын бүс, аюултай бүсүүд, нам нислэгийн бүсүүд хамаарна.  

Агаарын зайн ангилал гэдэг нь агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны аюулгүй ажиллагаа, үр ашгийг хангахад 

шаардлагатай нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний түвшинг тодорхойлоход ашиглагддаг нэршил. 

Агаарын зайн ангилал нь ОУИНБ-ын агаарын зайн ангилалын системийг үндэслэсэн болно.  

Энэ дүрэм нь Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн Сайдын баталсан ИНД-71-ийн цахим хувилбар 

бөгөөд зөвхөн ишлэл хийх зорилгоор хэрэглэнэ. Хүчин төгөлдөр ИНД-71, түүний нэмэлт, 

өөрчлөлтийн хуулбарыг ИНЕГ-аас, эсхүл www.mcaa.gov.mn веб сайтаас татаж авах боломжтой. 
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Мэдээлэл  

Гишүүн улсуудын иргэний нисэхийн дүрмийг сайжруулах замаар иргэний нисэхийн салбарт нэгдсэн нэг 

дүрмийн зохицуулалтад шилжих тухай Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO)-ын 1992 оны 29-р 

чуулганы А29-3 тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор, Монгол Улс болон Шинэ Зеланд улсын ИНЕГ-ын хооронд 

1999 оны 05 сарын 06-нд байгуулсан “Техникийн Хамтын Ажиллагааны Санамж Бичиг”-ийг үндэслэн 

Монгол Улсын Иргэний нисэхийн багц дүрмийг боловсруулсан.   

Өөрчлөлтийн түүх  Хүчин төгөлдөр огноо 

Анхны боловсруулалт2001 оны 01 сарын 01 

Нэмэлт, өөрчлөлт 1   2005 оны 09сарын 14 

Нэмэлт, өөрчлөлт 2   2010 оны 04 сарын 16 

Нэмэлт, өөрчлөлт 3 (Шинэчлэлт) 2016 оны ... сарын ... 

Тэмдэглэл: ИНД-71-г англи болон монгол хэл дээр боловсруулсан ба эдгээрийн хооронд зөрүү гарсан 

тохиолдолд англи хувилбартай харьцуулна.
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АБүлэг—Ерөнхий зүйл

71.1 Зорилго 

Энэ дүрмийн зорилго нь Монгол Улсын агаарын зайг тогтоох болон ангилах журмыг 

тогтооход оршино.  

71.3 Дүрмийн хураангуй 

(а)Энэ дүрмийн дагуу Дарга нь: 

(1) Улаанбаатар нислэгийн мэдээллийн район дах агаарын зайн тодорхой хэсгийг 

дараах байдлаар тогтоож болно: 

(i) Нислэгийн мэдээллийн район дох нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээг 

хөнгөвчлөх зорилгоор сектор: 

(ii) Б БҮЛЭГ-ийн дагуу хяналттай ба нэгдсэн агаарын зай: 

(iii) Г БҮЛЭГ-ийн дагуу тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай: 

(iv) Д БҮЛЭГ-ийн дагуу транспондер шаардлагатай агаарын зай. 

(2) Е БҮЛЭГ-ийн дагуу ил харааны илтгэх цэгүүд, бүсийн QNH хэсэг, уулархаг бүс болон 

өөр бусадтогтоолтыг ашиглаж болно.  

(б)Дарга нь энэ зүйлийн (a)(1)(ii) хэсэгт заасаны дагуу тогтоосон хяналттай агаарын зайн 

ангилалыгС БҮЛЭГ-ийн дагуутодорхойлох ёстой.  

(в)Дарга нь энэ зүйлийн (a)(1)(ii) хэсэгт заасаны дагуу хяналттай агаарын зайгаар 

тогтоогдоогүйагаарын зайг В БҮЛЭГ-ийн дагуу "F"-ээрангилж болно.  

(с) Нислэгийн мэдээллийн район дах энэ зүйлийн (a)(1)(ii) хэсэгт заасаны дагуу хяналттай 

агаарын зайгаар тогтоогдсоноос бусад агаарын зайн хэсэг нь хяналтгүй агаарын зай 

бөгөөд энэ зүйлийн (в) хэсэгт заасанаар"F"-ээр ангилаагүй тохиолдолд G-ээрангилна. 

71.5 Тогтоосон агаарын зайн хил, хязгаар 

(а) Агаарын зайн хэвтээ хилийг дараах байдлаар тодорхойлно: 

(1) градус, минут, секундээрилэрхийлсэн газарзүйн солбилцол;  

(2) дараах дүрслэлээр буюу тэдгээрийн хосолбороор: 

(i) танигдахуйц газар орны үргэлжилсэн шугамаар: 

(ii) газарзүйн цэгийн солбилцлыг төв болгон авсан, тодорхой     

     радиусаар татсан тойрог шугамаар, эсхүл түүний хэсгээр: 

(iii) хоёр цэгийг холбосон их тойруу шугамаар: 

(iv) өргөрөгтэй параллель шугамуудаар. 

(б)Агаарын зайн босоо хил хязгаарыг нислэгийн цуваа, харьцангуй, үнэмлэхүй 

өндрүүдийн аль тохирохоор нь тодорхойлно. 

71.7 Агаарын зайн тогтоолт ба ангилалын хэрэглээ 

(а) Агаарын зайг шударга ашиглах сонирхолтой дурын хуулийн этгээд, иргэн нь энэ 

дүрмийн хүрээнд агаарын зайг тогтоох, ангилах өргөдлийг Даргад гаргаж болно.    

(б)Агаарын зайг тогтоох, ангилах зорилгоор өргөдөл гаргагч нь дараах мэдээллийг 

бэлтгэх ёстой: 
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(1) өргөдөл гаргагчийн нэр ба холбоо барихад шаардагдах мэдээлэл 

(2) агаарын зайг тогтоох төрөл ба ангилал 

(3) тогтоох ба ангилах шалтгаан 

(4) агаарын зайн хэмжээ ба хил хязгаарын мэдээлэл 

(5) тогтоох ба ангилах хугацаа 

(6) агаарын зайг удирдан зохион байгуулах эрх бүхий байгууллага, ашиглах 

байгууллагын холбоо барих мэдээлэл 

(7) Даргаас шаардсан бусад мэдээлэл. 

(в)Цагдаагийн үйл ажиллагаа, эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагаа, аюулгүй байдал 

болон бусад онцгой  нөхцөл, байдалтай холбоотой хүсэлт гаргасанаас бусад 

тохиолдолд агаарын зайг тогтоох, ангилах зорилгоор өргөдлийг Даргад тухайн агаарын 

зайн тогтоолт, ангилал хүчинтэй болохоос 90 хоногоос доошгүй хугацааны өмнө гаргана. 

71.9 Агаарын зайг тогтоох ба ангилах үйл ажиллагаа 

(a) Энэ дүрмийн дагуу агаарын зайн тогтоолт, ангилалыг гүйцэтгэхээс өмнө Дарга нь  

шаардлагатай гэж үзвэл энэ дүрмийн дараах бүлгүүдийн шаардлагуудтай холбоотойгоор 

иргэний нисэхийн  холбогдох мэргэжилтэнүүд, байгууллагууд, төлөөллийн бүлгүүдтэй 

зөвлөлдөх ёстой: 

(1) Б бүлэг ( хяналттай агаарын зай); 

(2) В бүлэг (агаарын зайн ангилал); 

(3) Г бүлэг (тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай);  

(4) Д бүлэг (транспонпер шаардлагатай агаарын зай);  

(5) Е бүлэг (илтгэх цэгүүд, бүсийн QNH хэсэг, уулархаг     

    бүс болон өөр бусад тогтоолтыг ашиглаж болно.  

(б) Дарга ньэнэ дүрмийн дагуу тогтоосон ба ангилсан агаарын зай бүрийн: 

(1) тогтоолт ба ангилалын хүчинтэй байх хугацаа, эсвэл 

(2) тогтоолт ба ангилал нь хүчинтэй болох аргыг тодорхойлно. 

(в) Энэ дүрмийн дагуу агаарын зайг тогтоосон ба ангилсан, илтгэх цэгүүд, бүсийн QNH 

хэсэг, уулархаг бүсийг тогтоосон нь энэ зүйлийн (г) ба (д) хэсгүүдийн дагуу зарлан 

мэдээлэгдэх хүртэл хүчин төгөлдөр болохгүй. 

(г)Энэ зүйлийн (ё) хэсэгт заасанаас бусад тохиолдолд Дарга нь дараах мэдээллүүд

www.mcaa.gov.mnвэбсайтаар зарлан мэдээлэгдсэнийг хариуцах ёстой: 

(1) Агаарын зайн тогтоолт: 

(2) Агаарын зайн ангилал: 

(3) илтгэх цэгийн тогтоолт: 

(4) бүсийн QNH хэсгийн тогтоолт: 

(5) уулархаг бүсийн тогтоолт. 

(д)Дарга нь агаарын зайг тогтоосон, ангилсан, илтгэх цэг, бүсийн QNH хэсэг, уулархаг 

бүсийн тогтоосоныг дараах байдлаар зарлан мэдээлэх ёстой: 

(1) НМЭ-ийн хавсралтанд эсвэл NOTAM хэвлэгдсэн; ба 

(2) Монгол Улсын агаарын навигацийн бүртгэлд багтсан. 
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(е) Энэ зүйлийн (г) хэсэгт заасан www.mcaa.gov.mnвэбсайтад тавигдах мэдээлэл нь 

тогтоолт ба ангиллын хүчин төгөлдөр болох хугацааг багтаах ёстой.  

(ё) Тогтоосон, ангилсан нь 6 сараас дээшгүй хугацаанд үргэлжлэх тохиолдолд

www.mcaa.gov.mnвэбсайтаар зарлан мэдээлэх шаардлагагүй. 

71.11     Тогтоосон ба ангилсан агаарын зайн хяналт 

Агаарын зайн тогтоолт, ангилал нь бодит нөхцөлд нийцэж байгаа эсэхэд дор хаяж5 жил 

тутамд хяналт, дүн шинжилгээ хийж агаарын зайг тогтоох, ангилах байнгын хэрэгцээг 

тодорхойлно. 

71.13  Агаарын зайг тогтоосоныг цуцлах, агаарын зайн ангиллыг өөрчлөх 

(а) Энэ дүрмийн дагуу тогтоосон, ангилсан нь шаардлагагүй болсон эсвэл тохиромжгүй 

болсон гэж Дарга үзвэл тогтоолтыг цуцалж ангиллыг өөрчилж болно. 

(б) Энэ зүйлийн (г) хэсэгт заасанаас бусад тохиолдолд, энэ зүйлийн (а) хэсгийн дагуу 

агаарын зайг тогтоосоныг цуцлах эсвэл агаарын зайг ангилсаныг өөрчлөх нь дараах 

тохиолдолд хүчин төгөлдөр болно:

(1) Цуцлалт ба өөрчлөлт нь www.mcaa.gov.mnвэбсайтад тавигдсан; ба 

(2) Мэдээлэл нь НМЭ-ийн хавсралтаар эсвэл NOTAM-аар хэвлэгдсэн; ба 

(3) Монгол Улсын агаарын навигацийн бүртгэлийн холбогдох мэдээлэл 

өөрчлөгдсөн. 

(в) Энэ зүйлийн (б)(1) хэсэгт заасан www.mcaa.gov.mn вэбсайтад тавигдах мэдээлэл нь 

агаарын зай тогтоосоныг цуцалсан ба агаарын зайн ангилалын өөрчлөлтийн хүчин 

төгөлдөр болох хугацааг багтаах ёстой.   

(г) Агаарын зайг тогтоосон, ангилсан нь 6 сараас дээшгүй хугацаанд хүчин төгөлдөр 

үргэлжлэх тохиолдолд энэ зүйлийн (б)(1) хэсгийн заалт нь хамаарахгүй.

71.15   Монгол Улсын агаарын навигацийн бүртгэл

(а) Дарга нь Монгол Улсын агаарын навигацийн бүртгэлгэж нэрлэгдэх бүртгэлийг хөтлөх 

ёстой. 

(б)  Дарга нь Монгол Улсын агаарын навигацийн бүртгэлд дараах мэдээллийг багтсаныг 

баталгаажуулах ёстой:  

(1) Энэ дүрмийн дагуу тогтоосон агаарын зай нэг бүрийн одоогийн тодорхойлолт; 

(2) Энэ дүрмийн дагуу "F"-ээр ангилсан агаарын зай нэг бүрийн хилийн 

мэдээллийн одоогийн тодорхойлолт; 

(3) Энэ дүрмийн дагуу тогтоосон ил харааны илтгэх цэгүүдийн солбилцол, 

нэршлийг багтаасан одоогийн мэдээлэл; 

(4) Ашиглагдаж байгаа хэрэглэлийн нислэгийн журмын Дүрэм 95-т шаардсан 

мэдээллүүд; 

(5) Дүрэм 93-т заасан тодорхойлолтын дагуу аэродромын баруун гарын 

хөдөлгөөний схемийн мэдээлэл.   

71.17   Шилжилтийн үеийн зохицуулалт 

Хамааралгүй.
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Б Бүлэг—Хяналттай агаарын зай 

71.51  Ерөнхий зүйл 

(а) Дарга нь Нислэгийн мэдээллийн район дах агаарын зайд нислэгийн хөдөлгөөний 

удирдлагын үйлчилгээ шаардлагатайг тодорхойлсон бол Дарга нь: 

(1) Энэ бүлгийн дагуу удирдлагын бүс, удирдлагын хэсгийг тогтоох; ба 

(2) В бүлгийн дагуу A, B, C, D, эсвэл E агаарын зайн ангиллын аль 

тохиромжтойгоорангилна. 

(б)Дарга нь нислэгийн хөдөлгөөний менежментийн үйл явцыг хөнгөвчлөх зорилгоор 

удирдлагын бүс, удирдлагын хэсгийг секторуудад хувааж болно. 

(в)Удирдлагын бүс, удирдлагын хэсэгт нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээ 

үзүүлээгүй тохиолдолд тухайн хугацаанд удирдлагын бүс, удирдлагын хэсэг нь G 

ангилалтай хяналтгүй агаарын зайгаар тооцогдоно. 

(г)Агаарын зайг удирдлагын бүс, удирдлагын хэсгээр тогтоосон тохиолдолд, Дарга нь: 

(1) уг агаарын зайд Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэх 

нэгжийг тодорхойлох; ба 

(2) удирдлагын бүс, удирдлагын хэсгийг дараах байдлаар тодорхойлно  

  (i) ОУИНБ-ын үндэсний код, "A" үсгийн дараа   тоо байх; ба 

(ii) Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагыннэгжийн дуудлагыг агаарын зай 

 тогтоогдсон аэродром, хот суурин, газар орны нэрийн аль 

тохиромжтойг сонгож онооно. 

71.53    Удирдлагын бүс 

(a) Дарга нь удирдлагын бүсийг дараах байдлаар тогтооно: 

(1) нэг буюу ойролцоо байрлах хэд хэдэн аэродромын орчим агаарын замууд 

нийлж байгаа агаарын зайд Ойртолтын удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэх 

шаардлагатай болсон тохиолдолд ойртолтын удирдлагын бүс хэлбэрээр 

(Terminal Control Area); эсхүл 

(2) Бүсийн удирдлагын үйлчилгээ шаардлагатай гэж Дарга тодорхойлсон 

тохиолдолд удирдлагын дээд бүс. 

(б)Удирдлагын бүсийн дээд хягаар нь нислэгийн цуваа 20000 метр/flight level 660/-ээс 

хэтрэхгүйгээр тогтоогдоно. 

(в)Удирдлагын бүсийн доод хязгаарыг дараах байдлаар тогтооно: 

(1) ХНД-ийн нислэгийн доод цуваанаас доош 150 метр (500 фут) буюу багагүй 

өндөрт;ба 

(2) Хамгийн өндөр бодит үнэмлэхүй өндөр ба газрын гадаргаас дээш 200 метр 

(700 фут) буюу түүнээс багагүй өндөрт, ба 

(3) Удирдлагын бүсийн доод хилийгдалайн түвшинээс 900 метр  (3000 

фут)-ээс  дээш тогтоох бол ИНД-91-д заасан  ИХНД-ээр нислэг үйлдэх өндөр 

эсвэл нислэгийн цуваатай адил байна; 

(г) Нэг удирдлагын бүсийн доор нөгөө удирдлагын бүс байрлах тохиолдолд доод 

удирдлагын районы дээд хязгаар нь дээд удирдлагын районы доод хязгаартай нэг 

өндөрт тогтоогдоно.  
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71.55    Удирдлагын хэсэг 

(a) Дарга ньаэродром орчмын агаарын зайг удирдлагын хэсгээр дараах тохиолдолд 

тогтооно:  

(1) аэродромын удирдлагын үйлчилгээ эсхүл аэродром ба ойртолтын 

удирдлагын нэгдмэл үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатай гэж Дарга нь 

тодорхойлсон; ба 

(2) хөдөлгөөний нягтрал, бүтцээс шалтгаалж хяналттай агаарын зай тогтоох 

шаардлага үүссэн.   

(б)Удирдлагын хэсэг нь ХНД-ээр тухайн аэродромд нисэн ирэх болон нисэн гарах 

нислэгийн маршрутыг хамрах байдлаар аль болох бага хэмжээтэй тогтоогдоно. 

(в)Удирдлагын хэсгийн хэвтээ хягаарыг дараах байдлаар тогтооно: 

(1) удирдлагын бүсэд хамаарахгүй, хэрэглэлээр нислэг үйлдэх цаг агаарын 

нөхцөлд ХНД-ээр тухайнаэродромд нисэн ирэх ба нисэн гарах замыг багтаасан 

агаарын зайг хамарсан байх; ба 

(2) аэродромын төвөөс уг аэродромд ХНД-ээр ойртолт үйлдэхчиглэлд 10 км (5 

NM)-ээс багагүй зайд байх; ба 

(3) аэродромд ХНД-ээр нислэг үйлдэх агаарын хөлгийн төрлийг тооцох. 

(г)Удирдлагын хэсгийн хэвтээ хязгаарыг газарзүйн онцлог шинж чанарт тулгуурлан 

тогтоож болно. 

(д)Удирдлагын хэсгийн дээд хилийгдалайн түвшинээс 900 метр (3000 фут)-ээс дээш 

тогтоох бол ИНД-91-д заасан ИХНД-ээр нислэг үйлдэх өндөр эсвэл нислэгийн цуваатай 

адил байна; 

71.57  ИХНД-ийн дамжин өнгөрөх замууд 

(a) Дарга нь хяналттай агаарын зайн нэг хэсгийг дараах зорилгуудаар ИХНД-ийн 

дамжин өнгөрөх замаар тогтоож болно: 

(1) дамжин өнгөрч буй ИХНД-ийн хөдөлгөөнийг тусгаарлах: 

(2) Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын зөвшөөрөлгүйгээр ИХНД-ийн нислэгийн 

хөдөлгөөнийг ИХНД-ийн дамжин өнгөрөх замаар үйлдэхийг зөвшөөрөх.  

(б)ИХНД-ийн дамжин өнгөрөх зам нь тухайн хяналттай агаарын зай дах ХНД-ийн нисэн 

ирэх ба нисэн гарах журмуудыг багтаасан агаарын зайн хөдөлгөөнд саад болохгүй 

тогтоогдох ёстой. 

(в)Дарга нь: 

(1) ИХНД-ийн дамжин өнгөрөх зам, нисэн ирэх ба нисэн гарах ХНД-ийн 

нислэгүүдийн тооцоолсон нислэгийн замын хооронд буфер бүс тогтоосоныг 

баталгаажуулах: ба  

(2) ИХНД-ийн дамжин өнгөрөх замын нэршлийг ОУИНБ-ын үндэсний код, "Т" 

үсгийн дараа тоо байхаар онооно.  

(г) ИХНД-ийн дамжин өнгөрөх замнь G ангиллын агаарын зай байх ба зөвхөн өдрийн 

цагт идэвхтэй байна.  

71.59 Ерөнхий зориулалтын нисэхийн бүс 

(a)Дарга нь нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын зөвшөөрөлгүйгээр ИХНД-ээр нислэг 

үйлдэх боломжийг хангах зорилгоор хяналттай агаарын зайн зарим хэсэгт ерөнхий 

зориулалтын нисэх(цаашид ЕЗН гэх)-ийн бүсийг тогтоож болно. 
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(б)Ерөнхий зориулалтын нисэхийн бүсийн хувьд Дарга нь:  

(1) Тухайн бүсийн дээр нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэх 

нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын нэгжийг тодорхойлох; ба  

(2) Бүсийн нэршлийг ОУИНБ-ын үндэсний код, "G" үсгийн дараа тоо байхаар 

оноох; ба 

(3) бүсийг дараах тохиолдолд идэвхтэй гэж тогтооно:  

(i) Өдрийн цагт байнгын; эсхүл 

(ii) Агаарын зайг хариуцах нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын 

зөвшөөрлөөр; эсхүл 

(iii) агаарын зайг ашиглагчаас нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын нэгжид 

хүргүүлсэн урьдчилсан мэдэгдэлээр. 

(в) Ерөнхий зориулалтын нисэхийн бүс нь: 

(1) Зөвхөн өдрийн цагт идэвхтэй байх; ба 

(2) Идэвхтэй үедээ G ангиллын агаарын зайгаар тогтоогдоно.  

71.61 Туслах агаарын зай 

Нисэхийн аюулгүй ажиллагааг хангах, Нислэгийн хөдөлгөөний менежментийг сайжруулах 

эсхүл олон улсын хэлэлцээр, гэрээг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дарга нь хяналттай агаарын 

зайг дараах туслах агаарын зайгаар тогтоож болно: 

(1) Нислэгийн хөдөлгөөний эрчимжилт, агаарын замын бүтэц, зохион байгуулалт, 

агаарын хөлгийн навигацийн системийнчадавхи, нарийвчлал зэргийг 

харгалзан тогтоосон RNP агаарын зай; 

(2) Нислэгийн хөдөлгөөний эрчимжилт, агаарын замын бүтэц, зохион байгуулалт, 

агаарын хөлгийн өндрийн хэрэглэлийн нарийвчлалзэргийг харгалзан 

тогтоосон RVSM агаарын зай. 

В Бүлэг — Агаарын зайн ангилал

71.101   “А” ангиллын агаарын зай 

Дарга нь нисэхийн аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс энэ дүрмийн 71.51 (а) заалтын 

дагуу удирдлагын бүс, удирдлагын хэсэг байдлаар тогтоогдсон агаарын зайг дараах 

шаардлага бүхий “А” ангиллын агаарын зайгаар ангилна: 

(1) бүх нислэгүүд хооронд зайчлалыг хангуулах; ба  

(2) ИХНД-ээр нислэг үйлдэхийг хориглоно.  

71.103   “В” ангиллын агаарын зай 

Дарга нь нисэхийн аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс энэ дүрмийн 71.51 (а) заалтын 

дагуу удирдлагын бүс, удирдлагын хэсэг байдлаар тогтоогдсон агаарын зайг бүх 

нислэгүүд хооронд зайчлалыг хангуулах“B” ангиллын агаарын зайгаар ангилна. 

71.105   “С” ангиллын агаарын зай 

Дарга нь нисэхийн аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс энэ дүрмийн 71.51 (а) заалтын 

дагуу удирдлагын бүс, удирдлагын хэсэг байдлаар тогтоогдсон агаарын зайг дараах 

шаардлага бүхий “C” ангиллын агаарын зайгаар ангилна: 
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(1) дараах нислэгүүдэд зайчлалыг хангуулах: 

(i) ХНД-ээр үйлдэх нислэгүүдийн хооронд; ба 

(ii) ХНД ба ИХНД-ээр үйлдэх нислэгүүдийн хооронд; ба 

(iii) ХНД ба тусгай ИХНД-ээр үйлдэхнислэгүүдийн хооронд; ба 

(iv) нислэгийн алсын барааны харагдац 5 км-ээс бага тохиолдолд 

тусгай ИХНД-ээр үйлдэхнислэгүүдийн хооронд; ба 

(2) ИХНД-ээр үйлдэх нислэгт бусад ИХНД-ээр үйлдэх нислэгийн хөдөлгөөний 

тухай мэдээлэл өгөх; ба 

(3) Хөдөлгөөнөөс зайлсхийх зөвлөмжийг ИХНД-ээр үйлдэх нислэгүүдэд 

хүсэлтээр өгнө. 

71.107   “D” ангиллын агаарын зай 

Дарга нь нисэхийн аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс энэ дүрмийн 71.51 (а) заалтын 

дагуу удирдлагын бүс, удирдлагын хэсэг байдлаар тогтоогдсон агаарын зайг дараах 

шаардлага бүхий “D” ангиллын агаарын зайгаар ангилна: 

(1) дараах нислэгүүдэд зайчлалыг хангуулах: 

(i) ХНД-ээр үйлдэх нислэгүүдийн хооронд; ба 

(ii) ХНД ба тусгай ИХНД-ээр үйлдэхнислэгүүдийн хооронд; ба 

(iii)нислэгийн алсын барааны харагдац 5 км-ээс бага тохиолдолд тусгай 

ИХНД-ээр үйлдэхнислэгүүдийн хооронд; ба 

(2) нислэгийн хөдөлгөөний тухай мэдээллийг дараах нислэгүүдэд өгөх: 

 (i) ХНД-ийн нислэгт ИХНД-ээр үйлдэх нислэгийн тухай; ба 

(ii)ИХНД-ийн нислэгт ХНД-ээр үйлдэх нислэгийн тухай; ба 

(iii)ИХНД-ийн нислэгт  бусад ИХНД-ээр үйлдэх нислэгийн тухай; ба 

(3) Хөдөлгөөнөөс зайлсхийх зөвлөмжийгХНД ба ИХНД-ээр үйлдэх нислэгүүдэд 

хүсэлтээр өгнө. 

71.109   “Е” ангиллын агаарын зай 

Дарга нь нисэхийн аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс энэ дүрмийн 71.51 (а) заалтын 

дагуу удирдлагын бүс байдлаар тогтоогдсон агаарын зайг дараах шаардлага бүхий “Е” 

ангиллын агаарын зайгаар ангилна: 

(1) ХНД-ээр үйлдэх нислэгүүдийн хоорондзайчлалыг хангуулах; ба 

(2) нислэгийн хөдөлгөөний тухай мэдээллийг дараах нислэгүүдэд өгнө: 

 (i) ХНД-ийн нислэгт ИХНД-ээр үйлдэх нислэгийн тухай; ба 

(ii) ИХНД-ийн нислэгт ХНД-ээр үйлдэх нислэгийн тухай; ба 

(iii) ИХНД-ийн нислэгт бусад ИХНД-ээр үйлдэх нислэгийн тухай. 

71.111   “F” ангиллын агаарын зай 

Дарга нь нисэхийн аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс хяналтгүй агаарын зайг дараах 

шаардлага бүхий “F” ангиллын агаарын зайгаар ангилна: 

(1) ХНД-ээр үйлдэх нислэгүүд нь нислэгийн хөдөлгөөний зөвлөмжийн үйлчилгээ 

авах шаардлагатай; ба 

(2) бүх нислэгт хүсэлтээр нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлнэ.  
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71.113   “G” ангиллын агаарын зай 

“F” ангиллын агаарын зайгаас бусад хяналтгүй агаарын зай нь дараах шаардлага бүхий 

“G” ангиллын агаарын зай болно: 

(1)  ХНД-ээр үйлдэх нислэгүүд нь нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ авах эрхтэй; 

ба 

(2) ХНД-ээр үйлдэх нислэгүүд нь хүсэлтээр нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ авах 

эрхтэй. 

Г Бүлэг —Тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай

71.151   Ерөнхий зүйл 

(a) Дарга нь дараах шаардлагуудын үүднээс энэ бүлгийн дагуу тусгай зориулалтын 

агаарын зайг тогтоож болно: 

(1) иргэний нисэхийн системийн аюулгүй ажиллагаа эсхүл аюулгүй байдлыг 

хангах; эсхүл 

(2) үндэсний аюулгүй байдлыг хангах; эсхүл 

(3) нийтийн эрх ашигтай холбоотой бусад шалтгааны үүднээс. 

(б)Дарга нь энэхүү бүлгийн дагуу агаарын зайг тогтоохдоотөлөвлөж буй үйл ажиллагааны 

цар хүрээг нь харгалзанбайж болох бага хэмжээгээр байлгах зарчмыг баримтална. 

(в)Энэхүү бүлгийн дагуу тогтоогдсон агаарын зайд бусад агаарын зайгаас ялгарах үсгийн 

дараа тоо байх тэмдэглэгээтэй нэршил онооно.   

71.153   Хязгаарлалттай бүс 

(a) Дарга нь: 

(1) Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээрх агаарын зайн тодорхой хэсгийг тухайн 

хэсэгт нислэг үйлдэхийг хязгаарлах зорилгоор хязгаарлалттай бүсээр 

тогтоох; ба 

(2) дараах нөхцлүүдийг харгалзан үзнэ: 

(i) тухайн бүсэд агаарын хөлөг нислэг үйлдэж болох эсэх; 

(ii) тухайн бүсийг хариуцан удирдах эрх бүхий этгээд, байгууллага нь 

үйл ажиллагаа эрхлэх боломжтой эсэх. 

(б) Дарга нь дараах үйл ажиллагааг гүйцэтгэх ёстой: 

(1) Тогтоосон хязгаарлалттай бүсийн үйл ажиллагааны төрлийг тодорхойлох; ба 

(2) Үйл ажиллагааг удирдах эрх бүхий этгээдийг тодорхойлох; ба 

(3) Бүсийн нэршлийг ОУИНБ-ын үндэсний код, "R" үсгийн дараа тоо байхаар 

онооно. 

(в)Хязгаарлалттай бүсийг хариуцсан удирдах эрх бүхий этгээд нь: 

(1) хязгаарлалттай бүсэд агаарын хөлөг нэвтрэн орох, гарах болон бүсийн үйл 

ажиллагааг зохицуулна;  

(2) Онцгой нөхцлөөс бусад тохиолдолд хязгаарлалттай бүс идэвхтэй болох 

цагаас 24-өөс доошгүй цагийн өмнө Монгол Улсын NOTAM хариуцсан эрх 

бүхий байгууллагад мэдэгдэж, бүсийн хязгаарлалтын цар хүрээ, үйлчлэх 

хугацааг NOTAM-аар зарлуулна; 
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(3) Даргын энэ зүйлийн (a)(2)(ii) заалтын дагуу оноосон нөхцлүүдийг тухайн 

хязгаарлалттай бүсэд нислэг үйлдэж буй агаарын хөлөгт тавина.  

71.155   Цэргийн үйл ажиллагааны бүс 

(a) Дарга нь: 

(1) Цэргийн үйл ажиллагааг бусад нислэгийн хөдөлгөөнөөс тусгаарлах зорилгоор 

агаарын зайн тодорхой хэсгийг цэргийн үйл ажиллагааны бүс болгон тогтоох; 

ба 

(2) дараах нөхцлүүдийг харгалзан үзнэ: 

(i) тухайн бүсэд агаарын хөлөг нислэг үйлдэж болох эсэх; 

энэ зүйлийн (б)(2)-тзаасан удирдах эрх бүхий этгээд нь үйл 

ажиллагаа эрхлэх боломжтой эсэх. 

(б) Дарга нь дараах үйл ажиллагааг гүйцэтгэх ёстой: 

(1) Тогтоосон цэргийн үйл ажиллагааны бүсийн үйл ажиллагааны төрлийг 

тодорхойлох; ба 

(2) Үйл ажиллагааг удирдах эрх бүхий этгээдийг тодорхойлох; ба 

(3) Бүсийн нэршлийг ОУИНБ-ын үндэсний код, "M" үсгийн дараатоо байхаар 

онооно. 

 (в) Цэргийн үйл ажиллагааны бүсийг хариуцсан удирдах эрх бүхий этгээд нь: 

(1) цэргийн үйл ажиллагааны бүсэд агаарын хөлөг нэвтрэн орох, гарах болон 

бүсийн үйл ажиллагааг зохицуулна;  

(2) онцгой нөхцлөөс бусад тохиолдолд цэргийн үйл ажиллагааны бүс идэвхтэй 

болох цагаас 24-өөс доошгүй цагийн өмнө Монгол Улсын NOTAM хариуцсан 

эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэж, бүсийн хязгаар, үйлчлэх хугацааг 

NOTAM-аар зарлуулна; 

(3) Даргын энэ зүйлийн (a)(2)(ii) заалтын дагуу оноосон нөхцлүүдийг тухайн 

цэргийн үйл ажиллагааны бүсэд нислэг үйлдэж буй агаарын хөлөгт тавина. 

71.157   Радио нэвтрүүлэг шаардлагатай бүсүүд 

(a) Дарга ньхөдөлгөөний эрчимжилт эсхүл тусгай нөхцөл, байдлаас шалтгаалан 

хяналтгүй агаарын зайн нэг хэсгийг радио нэвтрүүлэг шаардлагатай бүсээр тогтоож 

болох ба тухайн бүсэд нисгэгчид ньбайрлал ба зорилгоо радио нэвтрүүлгээр мэдээлэх 

шаардлагатай.  

(б) Дарга нь: 

(1) бүсийн нэршлийг ОУИНБ-ын үндэсний код, "B" үсгийн дараа тоо байхаар 

онооно; 

(2) радио нэвтрүүлэг шаардлагатай бүсэд хэрэглэгдэх радио давтамжийг 

тодорхойлно; 

(3) нисгэгчдийн радио нэвтрүүлэг хоорондын хамгийн их зайг  тогтооно.  

71.159   Галт уулын аюулын бүс 

(a)  Дарга нь агаарын хөлөгт галт уулын идэвхжил (чулууны үсрэлт, хийн бамбар, үнсэн 

үүл гэх мэт) аюул учруулахаас сэргийлж агаарын зайг галт уулын аюулын бүсээр тогтоож 

болно.  
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(б) Дарга нь бүсийн нэршлийг ОУИНБ-ын үндэсний код, "V" үсгийн дараа тоо байхаар 

онооно.  

71.161   Аюултай бүс 

(a)Дарга нь агаарын зайд агаарын хөлөг нислэг үйлдэхэд аюултай гэдгийг мэдэгдэх 

зорилгоор тухайн агаарын зайн хэсгийг аюултай бүсээр тогтоож болно. 

(б) Дарга нь: 

(1) тогтоосон аюултай бүсийн аюулын төрлийг тодорхойлно; 

(2) шаардлагатай гэж үзвэл үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийг холбоо барих 

этгээдээр томилно; 

(3) Бүсийн нэршлийг ОУИНБ-ын үндэсний код, "D" үсгийн дараа тоо байхаар 

онооно. 

(в) Аюултай бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь: 

(1) Тухайн бүсэд явагдах үйл ажиллагааг хариуцсан, зайлшгүй шаардлагаар энэ 

бүсийг тогтоолгосон хувь хүн эсхүл байгууллага байх ёстой;  

(2) Үйл ажиллагаа нь тогтоолгосон аюултай бүсийн дотор явагдахыг 

баталгаажуулна; 

(3) онцгой нөхцлөөс бусад тохиолдолд аюултай бүс идэвхтэй болох цагаас 

24-өөс доошгүй цагийн өмнө Монгол Улсын NOTAM хариуцсан эрх бүхий 

байгууллагад мэдэгдэж, бүсийн хязгаар, үйлчлэх хугацааг NOTAM-аар 

зарлуулна. 

71.163   Нам нислэгийн бүс 

(а) Дарга нь нисгэгчдийн сургалтын нислэгийг нам өндөрт үйлдэх боломжийг хангах 

зорилгоор агаарын зайг нам нислэгийн бүсээр тогтоож болно. 

(б) Дарга нь: 

(1) дараах үйл ажиллагааг хариуцан эрхлэх этгээдийг томилно: 

(i) Нам нислэгийн бүсийн доорх газар ба усан гадаргыг хариуцсан 

бүртгэлтэй эзэмшигч эсхүл эрхлэгчтэй тохиролцсон ашиглалтын 

нөхцлийн талаар нисгэгчид заавар өгнө;  

i) Энэ зүйлийн (д) ба (е) заалтыг дагаж мөрдөнө; 

(2) Бүсийн нэршлийг ОУИНБ-ын үндэсний код, "L" үсгийн дараа тоо байхаар 

онооно. 

(в) Нам нислэгийн бүс нь зөвхөн өдрийн цагт идэвхтэй байна.  

(г) Нам нислэгийн бүсийн босоо хязгаар нь газар ба усан гадаргаас дээш харьцангуй 

өндөр 150 метр (500 фут)хүртэл үргэлжилнэ.  

(д) Нам нислэгийн бүсэд үйл ажиллагаа эрхлэхээр томилогдох этгээд нь дараах 

мэдээллийг Даргад ирүүлээгүй тохиолдолд Дарга нь тухайн агаарын зайг нам нислэгийн 

бүсээр тогтоохгүй: 

(1) нам нислэгийн бүсийн хил, хязгаарыг дүрсэлсэн газрын зураг эсхүл нислэгийн 

зураг;  

(2) нам нислэгийн бүсийн доорх газар ба усан гадаргыг хариуцсан бүртгэлтэй 

эзэмшигч эсхүл эрхлэгчээс гаргуулсантухайн агаарын зайг нам нислэгийн 

бүсээр ашиглах зөвшөөрөл; 
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(3) бусад агаарын зай ашиглагчидтай зөвлөлдсөн талаарх цогц мэдээлэл. 

(е) Дарга хүсэлт гаргасан тохиолдолд энэ зүйлийн (б)(1) заалтын дагуу томилогдсон үйл 

ажиллагааг хариуцан эрхлэх этгээд нь энэ зүйлийн(д)(2) заалтад тусгасан зөвшөөрөл 

хэвээр байгаа талаарх мэдээллийг дахин ирүүлэх ёстой. 

Д Бүлэг—Транспондер шаардлагатай агаарын зай 

71.201  Хяналттай агаарын зай дах транспондер шаардлагатай агаарын зай 

Дарга нь удирдлагын бүс эсхүл удирдлагын хэсэг эсхүл удирдлагын бүс ба удирдлагын 

хэсгийн тодорхой хэсгийг транспондер шаардлагатай агаарын зайгаар дараах 

тохиолдолд тогтооно: 

(1) нислэгийн хөдөлгөөний ажиглалтын удирдлагын үйлчилгээний хүрээнд 

транспондерийн үйл ажиллагаа шаардлагатай; эсхүл  

(2) Дарга нь агаарын зай даххөдөлгөөний эрчимжилтээс шалтгаалан 

мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх системээр тоноглогдсон агаарын 

хөлгүүдийн мөргөлдөх эрсдэлийг бууруулах зорилгоор транспондерийг 

ажиллуулах шаардлагатай гэж тодорхойлсон. 

71.203 Тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай дах транспондер 

шаардлагатай агаарын зай 

Дарга ньтусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай дах хөдөлгөөний эрчимжилтээс 

шалтгаалан мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх системээр тоноглогдсон агаарын 

хөлгүүдийн мөргөлдөх эрсдэлийг бууруулах зорилгоор транспондерийг ажиллуулах 

шаардлагын үүднээс тухайн агаарын зайн тодорхой хэсгийг транспондер шаардлагатай 

агаарын зайгаар тогтоож болно. 

Е Бүлэг— Бусад 

71.251   Ил харааны илтгэх цэгүүд 

(а) Дарга нь ил харааны илтгэх цэгүүдийг дараах зорилгоор тогтоож болно:  

(1) нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгүүдийн талаарх мэдээлэлтэй холбоотой 

нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний шаардлагуудыг хөнгөвчлөх; эсхүл 

(2) нислэгийг ил хараагаар аюулгүй үйлдэхийг дэмжих. 

(б) Дарга нь ил харааны илтгэх цэгүүдийг дараах байдлаар тогтооно: 

(1) онцлог газарзүйн байршилд үндэслэнэ; 

(2) нэр эсхүл нэршлийг өгөх шаардлагууд; 

(i) дуун холбоогоор хялбар танигдахаар байх; ба 

(ii) тухайн ерөнхий бүсэдорших бусад илтгэх 

цэгүүдтэйандуурахааргүй байх; ба 

(ii) нисгэгчдийн хооронд болон нислэгийн удирдагч, нисгэгчдийн 

хооронд солилцох холбооны сувгаар андуурахааргүй байна. 
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71.253   Бүсийн QNH хэсэг 

Дарга нь газрын гадаргаас тодорхой үнэмлэхүй өндөр хүртэл агаарын зайг нийтлэг 

бүсийн QNH алтиметрийн тохируулга ашиглах бүсийн QNH хэсгээр тогтоож болно. 

71.255   Уулархаг бүс 

Дарга нь сэгсрэлт, доош татах салхи ба бусад цаг агаарын үзэгдлийн агаарын хөлгийн 

нислэгт үзүүлэх нөлөөг багасгахын тулд уулархаг газраас дээших саадаас зайлсхийх 

минимум өндрийг ихэсгэн аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс агаарын зайн нэг хэсгийг 

уулархаг бүсээр тогтоож болно.  


