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ДҮРМИЙН ТАЙЛБАР 

ИНД-77 дүрмээр нислэг үйлдэгдэхагаарын зайд барилга, байгууламж барих, өргөтгөх үйл ажиллагааны 

журмыг тогтооно. 

Мөн ИНД-77 дүрмээр нислэг үйлдэгдэхагаарын зайд галт зэвсэг хэрэглэх, лазер болон гэрэлтүүлэг ашиглах 

үйл ажиллагааны журмыг тогтооно. 

Энэ дүрэм нь Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн Сайдын баталсан ИНД-77-ын цахим хувилбар 

бөгөөд зөвхөн ишлэл хийх зорилгоор хэрэглэнэ. Хүчин төгөлдөр ИНД-77, 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 боловсруулалт2003оны 05 сарын 01 

Нэмэлт, өөрчлөлт 1  2010 оны 05 сарын 07 

Нэмэлт, өөрчлөлт 2(Шинэчлэлт) 2016 оны ... сарын ... 

Тэмдэглэл: ИНД-77-г англи болон монгол хэл дээр боловсруулсан ба эдгээрийн хооронд зөрүү гарсан 

тохиолдолд англи хувилбартай харьцуулна.
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77.1      Зорилго 

(a) Энэхүү дүрмээр Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний харьяалах бүсийг оролцуулан нийт 

нутаг дэвсгэрийн хүрээнд энэ зүйлийн (б) хэсэгт заасны дагуу дараах үйл ажиллагаа 

явуулах журмыг тогтооно. Үүнд: 

(1) нислэг үйлдэгдэх агаарын зайд барилга, байгууламж барих, өөрчлөлт оруулах, 

эсхүл 

(2) нислэг үйлдэгдэх агаарын зайд аюул учруулж болзошгүй галт зэвсэг, тэсэрч 

дэлбэрэх зүйлс хэрэглэх, лазер болон гэрэлтүүлэг байгууламжид суурилуулах. 

(b) Энэ дүрэмд дараах үйл ажиллагаа хамаарахгүй болно. Үүнд: 

(1) Монгол Улсын зэвсэгт хүчний бүрэлдэхүүнд багтах эсхүл улсын агаарын хөлгөөр 

дараах үйл ажиллагааны үед: 

(i) Дайны болон онцгой байдлын үед. эсхүл 

(ii) Монгол Улсын батлан хамгаалах болон бусад эрх ашгийн төлөө. эсхүл 

(iii) Онцгой нөхцөл байдлын үед иргэдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, эсхүл 

(iv) Нийтэд хандсан үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэх, эсвэл 

(v) ИНД-71-д заасан хязгаарлалттай, аюултай, цэргийн үйл ажиллагааны 

бүсүүдэд цэрэг дайны зорилгоор үйл ажиллагаа явуулахад болон  

(2)ИНД101-д заасан үйл ажиллагаанууд. 

77.3Тодорхойлолт

Энэхүү дүрэмд: 

Тухайн байрлал дахь гадаргын түвшин- тухайн байрлал буюу сонгон авсан цэгээс 

эргэн тойрон 600 м радиусын доторх хамгийн өндөрлөг хэсэг 

ОУИНБ-ын баримт бичиг 8168-OPS/611- ОУИНБ-с хүлээн зөвшөөрч, хэвлэн тараасан 

агаарын навигацийн үйлчилгээний болон нислэгийн үйл ажиллагааны журам. 

Нислэг үйлдэгдэхагаарын зай- Монгол Улсын Зэвсэгт хүчнээс хязгаарлалттай, 

аюултай, цэргийн үйл ажиллагааны бүсүүдэд идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж 

байгаагаас бусад тохиолдолд ИНД-д заагдсан нислэгийн хамгийн бага үнэмлэхүй өндөрт 

болон түүнээс дээш /түүнчлэн ИНЕГ-с хүлээн зөвшөөрөгдсөн нам өндрийн нислэгүүд/ 

орших агаарын хөлгийн нислэг үйлдэгдэх агаарын зай 

Саадыг хязгаарлах гадаргуу- Аэродромын эргэн тойронд орших саадын өсөлтөөс 

шалтгаалан тухайн аэродромыг ашиглах боломжийг үгүйсгэхээс сэргийлэх, 

аэродромын үйл ажиллагааг аюулгүйгээр явуулах үүднээс тусгайлан тогтоогдсон 

агаарын зай  

77.5 Барилга байгууламжийг барих, өөрчлөлт оруулах тухай мэдээлэх 

Барилга байгууламж барих, өргөтгөх ажил хийх этгээд нь дараах тохиолдлуудад  7.13 

заалтын дагуу ИНЕГ-ын даргад мэдэгдэнэ. 

(1) барилгын өндөржилт нь тухайн байрлалын гадаргын түвшнээс 60 м буюу түүнээс 

илүү өндөр бол, эсвэл 

(2) ИНД-71 дүрмээр тогтоогдсон нислэг үйлдэгдэхидэвхижэлтэй буюу нислэг 

үйлдэгдэхбүсэд байрлах ургамалжилтын өндөржилт нь 18 м-ээс илүү өндөр бол, 

эсхүл 

(3) Хавсралт А-ын А.1 болон А.2-д дүрслэгдсэн аэродромын хөөрөлт, буултын 

гадаргуугаас доош орших уг Хавсралтад үзүүлсэн /саадыг хязгаарлах дэвүүр 
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хэлбэрийн / гадаргуугаас илүү өндөр бөгөөд доор дурдсан нөхцлөөс дээш болон 2 

тийш илүү гарсан бол. Үүнд: 

(a) 5700 кг-с хүнд агаарын хөлөг ашиглах үед хөөрөлт, буултын гадаргуун эхлэл 

цэгээс 1:83 хэмжээс бүхий налуутай бол: 

(b) 5700 кг-с хөнгөн агаарын хөлөг ашиглах үед хөөрөлт, буултын гадаргуун эхлэл 

цэгээс 1:50 хэмжээс бүхий налуутай бол: 

(c)  Нисдэг тэрэг ашиглах үед хөөрөлт, буултын гадаргуун эхлэл цэгээс 1:25 

хэмжээс бүхий налуутай бол; эсхүл 

(4)Аэродромын конус, дотор талын хэвтээ хавтгай болон завсрын бүсийг дараах 

байдлаар нэвтлэх бол. Үүнд: 

(a)Хавсралт А-н А.1 зурагт дүрслэгдсэн; эсхүл 

(b)ИНД-139-д заасанчлан, эсхүл 

(c)Аэродромын үйл ажиллагаанд ашиглагддаг Аэродром орчмын аюулгүйн бүсийн 

бүдүүвчид тэмдэглэгдсэн бол. 

77.7 Байгууламжид лазер, гэрэлтүүлэг, хий болон шингэний урсгал үүсгэгч  

ашиглах тухай мэдээлэх 

(a) Байгууламжийг дараах зорилгоор ашиглах этгээд нь энэ дүрмийн 77.13 заалтын 

дагуу ИНЕГ-ын даргад мэдэгдэнэ: Үүнд: 

(1) тухайн байгууламж нь аэродромын саадыг хязгаарлах бүсийг огтлон 4.3 м/с-ээс 

дээш хурдтай хий, шингэний урсгал /нөөлөг/ үүсгэх бол, эсхүл 

(2) тухайн байгууламж нь газрын гадаргаас 60м буюу түүнээс дээш өндөрт 4.3 м/с-ээс 

дээш хурдтай хий, шингэний урсгал /нөөлөг/ үүсгэх бол, эсхүл 

(b)Байгууламжид лазер, гэрэлтүүлэг суурилуулан ашиглах этгээд нь дараах 

нөхцлүүдэд энэ дүрмийн 77.13 заалтын дагуу ИНЕГ-ын даргад мэдэгдэнэ: Үүнд: 

(1) Нисэгчийн нүдийг гялбуулсанаар нислэгт аюул учруулж болзошгүй бол, эсхүл 

(2) Нислэг үйлдэгдэхбүсэд хэрэглэгдэх лазерын тусгал нь NZS/AS 2211 стандартад 

заасан хүлээн зөвшөөрөхүйц хэмжээнээс их бол. эсхүл 

(3) Дараах байдлаар үүссэн алдааны улмаас нислэгт аюул учруулахаар бол- 

(а)Аэродром дээр болон аэродромын ойролцоо байрлуулсан дэлгэц, гэрэлтүүлэг 

эсвэл гэрлэн системүүд, эсхүл 

(b)Нислэг үйлдэгдэхагаарын зайд суурилуулсан /аюулээс сэргийлэх,/ гэрэлт тэмдэг  

77.9      Галт зэвсэг ашиглах тухай мэдээлэх 

Дор дурдсан байдлаар аливаа биетийг хөөргөх зорилгоор галт зэвсэг ашиглах хувь 

хүн болон байгууллага  нь энэ дүрмийн 77.13 заалтын дагуу ИНЕГ-ын даргад мэдэгдэнэ: 

Үүнд: 

(1)Аэродромын бүсэд 4 км-ын тойрог дотор, газрын гадаргуугаас 45 м буюу түүнээс 

дээш өндөрт, эсхүл 

(2)Аэродромын бүсээс гадагш 4 км-ын тойрог дотор, газрын гадаргуугаас 120 м буюу 

түүнээс дээш өндөрт. 
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77.11    Тэсэрч, дэлбэрэх зүйлс хэрэглэх тухай мэдээлэх 

(a) Дор дурдсан байдлаар аливаа биетийг хөөргөх зорилгоор тэсэрч, дэлбэрэх 

зүйлс ашиглах хувь хүн болон байгууллага нь энэ дүрмийн 77.13 заалтын дагуу 

ИНЕГ-ын даргад мэдэгдэнэ: Үүнд: 

(1)Аэродромын бүсэд 4 км-ын тойрог дотор, газрын гадаргуугаас 45 м буюу түүнээс 

дээш өндөрт, эсхүл 

(2)Аэродромын бүсээс гадагш 4 км-ын тойрог дотор, газрын гадаргуугаас 120 м буюу 

түүнээс дээш өндөрт. 

77.13    Мэдээлэлд тавигдах шаардлага 

(a) ИНЕГ-ын даргад мэдээлэл хүргүүлэх этгээд нь энэ зүйлийн  (b),  (c)-д зааснаас 

бусад тохиолдолд энэхүү дүрмийн 77.5, 77.7, 77.9, болон 77.11 заалтуудыг 

үндэслэн CAA 24077/01 маягтыг журмын дагуу бөглөн дор дурдсан хугацаанд 

хүргүүлнэ: Үүнд: 

(1) Дүрмийн 77.5 заалтын дагуу барилга байгууламж барих, өргөтгөх ажил эхлэх 

төлөвлөгөөт хугацаанаас дор хаяж 90 хоногийн өмнө, эсхүл 

(2) Дүрмийн 77.7, 77.9, 77.11 заалтын дагуу ажил эхлэх төлөвлөгөөт хугацаанаас дор 

хаяж 5 хоногийн өмнө, эсхүл 

(b) Олон нийтийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд, ашиг сонирхлын үүднээс, онцгой 

байдлын үед яаралтай хугацаанд байгууламж барих, өргөтгөх, лазер, 

гэрэлтүүлэг, галт зэвсэг болон тэсэрч дэлбэрэх зүйл ашиглах тохиолдолд: 

(1) Энэ зүйлийн (a) хэсгийн заалтыг мөрдөхгүй ба 

(2) Барилга, байгууламж барих, өргөтгөх үйл ажиллагаа хариуцсан этгээд нь CAA 

24077/01 маягтыг журмын дагуу бөглөн барилга ашиглалтын болон өргөтгөлийн 

ажил дуусан өдрөөс 5 хоногийн дотор ИНЕГ-ын даргадбичгээр хүргүүлнэ: Үүнд: 

(c) Холбогдох НХҮ-ний нэгжээс шаардлагагүй гэж үзвэл ИНД-71 дүрмээр 

тогтоогдсон аэродромын бүсэд лазер, гэрэлтүүлэг, галт зэвсэг болон тэсэрч 

дэлбэрэх зүйл ашиглах этгээд нь-  

(1) Энэ зүйлийн (a) хэсэгт дурдсан мэдээллийг өгөх шаардлагагүй, ба 

(2) Аэродромын бүсэд лазер, гэрэлтүүлэг, галт зэвсэг болон тэсэрч дэлбэрэх зүйлийг 

тухайн бүсэд үйлчилгээ үзүүлж буй НХҮ-ний нэгжийн зөвшөөрөлгүйгээр ашиглахыг 

хориглох баэнэ талаарх мэдээллийг  үйл ажиллагаа эхлэхээс дор хаяж ажлын 5 

хоногийн өмнө хүргүүлсэн байна 

77.15    Мэдээлэлд тавигдах нэмэлт шаардлагууд 

(a) ИНЕГ-аас шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү дүрмийн 77.5, 77.7 заалтуудын дагуу 

мэдээлэл хүргүүлэх этгээд нь тухайн мэдээлэлд барилга байгууламж барих, 

өргөтгөх, ашиглаж эхлэх огноог зааж, бичгээр хүргүүлнэ. 

(b) ИНЕГ-аас шаардлагатай гэж үзвэл энэхүү дүрмийн 77.5 заалтын дагуу мэдээлэл 

хүргүүлэх этгээд нь барилга байгууламжийн дээд өндөрт хүрэх хугацааг уг 

хугацаанаас ажлын 5 хоногийн өмнө бичгээр мэдээлнэ. 

(c) Энэ зүйлийн (b) хэсэгт заасан байгууламж дээд өндөрт хүрэх гэдэг нь 

байгууламжийн байршил, өндрийг эрх бүхий байцаагчийн тухайн байгууламжид 

нэмж суурилуулсан гэрэлтүүлэг, тэмдэглэгээ зэргийг энэхүү дүрмийн 77.21 (d) 

заалтын дагуу ИНЕГ-ын даргаас тавигдсан шаардлагуудад нийцүүлэн , 

баталгаажуулж гаргасан дүгнэлтийг үндэслэнэ. 
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(d) Барилгын болон өргөтгөлийн ажлыг цуцлах тохиолдолд энэхүү дүрмийн 77.5-д 

заасны дагуу үйл ажиллагааг цуцлах шийдвэр гаргаснаас хойш ажлын 5 

хоногийн дотор ИНЕГ-ын даргад бичгээр мэдэгдэнэ. 

(e)Барилга, байгууламж нураах, устгах үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл нь энэ 

дүрмийн 77.5-д заасан шалгууруудад нийцэж байвал энэ тухай мэдээллээ үйл 

ажиллагаа дууссанаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор ИНЕГ-ын даргад мэдээлнэ. 

77.17  Агаарын навигацийн судалгаа 

(а) Энэ дүрмийн 77.5, 77.7, 77.9, 77.11 заалтуудын дагуу хүсэлт хүлээн авсан ИНЕГ-

ын дарга тухайн ажил үйлчилгээ нь нислэг үйлдэгдэхагаарын зайд аюул учруулж 

болох аюулийг тогтоох судалгааг хийнэ. 

(b) ИНЕГ-ын дарга нь шаардлагатай гэж үзвэл судалгааны ажилд холбогдох 

салбарын мэргэжилтнүүдийг татан оролцуулж болно. 

77.19    Аюулыг тодорхойлох стандарт 

(а) ИНЕГ-ын дарга нь нислэг үйлдэгдэхагаарын зайд орших тухайн байрлал дахь 

гадаргын түвшнээс 120 м буюу түүнээс өндөр байгууламжуудын аюулийг 

тодорхойлох шаардлагатай. 

(b) ИНЕГ-ын дарга нь нислэг үйлдэгдэхагаарын зайд орших, аэродромын саадыг 

хязгаарлах гадаргууг нэвтлэн 4.3 м/с буюу түүнээс илүү хурдт бүхий хий ба 

шингэний урсгал /нөөлөг/ үүсгэх магадлалтай байгууламжуудын нөлөөллийн 

аюулийг тодорхойлох шаардлагатай. 

(c) ИНЕГ-ын дарга нь нислэг үйлдэгдэхагаарын зайд орших, газрын гадаргаас 120 м 

буюу түүнээс өндөр, 4.3 м/с буюу түүнээс илүү хурдт бүхий хий ба шингэний 

урсгал /нөөлөг/ үүсгэх магадлалтай  байгууламжуудын нөлөөллийн аюулийг 

тодорхойлох шаардлагатай. 

(d) Нислэг үйлдэгдэхагаарын зайд гэрэлтүүлэг ашиглах нь аюулийн дүн 

шинжилгээгээр аюултай гэж тогтоогдсон бол ИНЕГ-ын дарга нь аюултэй байдлыг 

тодорхойлох шаардлагатай. 

(e) The Director may determine, based on the circumstances of each proposal, the use of

a laser to be a hazard in navigable airspace if its use will produce exposures in

navigable airspace exceeding the maximum permissible exposure defined for that

laser in N/A /боловсруулагдана/ 

(f) Нислэг үйлдэгдэхагаарын зайд галт зэвсэг ашиглах нь аюулийн дүн 

шинжилгээгээр аюултай гэж тогтоогдсон бол ИНЕГ-ын дарга нь аюултэй байдлыг 

тодорхойлох шаардлагатай. 

(g) Нислэг үйлдэгдэхагаарын зайд тэсэрч, дэлбэрэх зүйлс ашиглах нь аюулийн дүн 

шинжилгээгээр аюултай гэж тогтоогдсон бол ИНЕГ-ын дарга нь аюултэй байдлыг 

тодорхойлох шаардлагатай. 

(h) ИНЕГ-ын дарга нь дараах тохиолдолуудад барилга, байгууламж нь нислэг 

үйлдэгдэхагаарын зайн аюулгүй байдалд аюултэй гэж тодорхойлж болно. Үүнд: 

(1) ОУИНБ-ын Док 8168- OPS/611-т заасан Хэрэглэлээр нисэн ирэх болон 

Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт маршрутууд, ойртолтын эхэн, дунд, 

төгсгөлийн болон ил харааны, хоёрдугаар тойрогт гарах үе шатуудыг 

хамааруулан Хэрэглэлийн нислэгийн журмын бүсүүдэд дараах үр дүн үзүүлж 

байвал. Үүнд: 

(а) тухайн бүс эсхүл нислэгийн журмын үе шатны тусгаарлах бүсэд байрлах 

байгууламж болон хэрэглэлийн нислэгийн доод цуваачлалын хоорондох босоо 
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зай нь хэрэглэлийн нислэгийн журмын саадаас чөлөөлөгдөх шаардлагаас бага, 

эсхүл 

(b)тухайн бүсэд хөөрөлт үйлдэгдэх нислэгийн журмын үүлний доод суурийн эсхүл 

ил харааны хязгаарлалтууд нь шинээр тогтоогдсон эсхүл нэмэгдсэн, эсхүл  

(2) Байгууламж нь МУ-ын агаарын замын сүлжлийн бүдүүвчид орж, МУ-ын НМЭ-д 

хэвлэгдсэн, үнэлгээ хийгдсэн агаарын замуудын хамтаар хэрэглэлийн нислэгийн 

журмаар нислэг үйлдэх агаарын замын саадаас чөлөөлөгдөх бүсэд оршин байгаа. 

Энд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа болон өөрчлөлт орох шаардлагыг үндэслэн 

төлөвлөгдсөн саадаас чөлөөлөгдөх үнэмлэхүй өндрийн мэдээллүүд багтана,эсхүл 

(3)ИНД-71 дүрмээр тогтоогдсон нислэг үйлдэгдэхидэвхжилтэй буюу нислэг 

үйлдэгдэхбүсэд байрлах ургамалжилтын өндөржилт нь 18 м-ээс илүү өндөр бол, 

эсхүл 

(4) Байгууламж нь аэродромын саадыг хязгаарлах гадаргууг нэвтлэх бол. 

77.21  Шийдвэрлэлт 

(а) Дүрмийн 77.13 а-н дагуу барилга барих, өргөтгөх, ашиглах тухай мэдээллийг 

хүлээн авсан ИНЕГ-ын дарга нь уг үйл ажиллагааг явуулснаар нислэг 

үйлдэгдэхагаарын зайд аюулучруулах эсэхийг тодорхойлон, хүсэлт гаргагч 

болон холбогдох этгээдэд ажлын 28 хоногийн дотор мэдэгдэнэ. 

(b) Дүрмийн 77.13 а-н дагуу лазер, гэрэлтүүлэг, галт зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх зүйлс 

ашиглах тухай мэдээллийг хүлээн авсан ИНЕГ-ын дарга нь уг үйл ажиллагааг 

явуулснаар нислэг үйлдэгдэхагаарын зайд аюулучруулах эсэхийг тодорхойлон, 

хүсэлт гаргагч болон холбогдох этгээдэд ажлын 10 хоногийн дотор мэдэгдэнэ. 

(c) Дүрмийн 77.13 c-н дагуу лазер, гэрэлтүүлэг, галт зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх зүйлс 

ашиглах тухай мэдээллийг хүлээн авсан ИНЕГ-ын дарга нь уг үйл ажиллагааг 

явуулснаар нислэг үйлдэгдэхагаарын зайд аюулучруулах эсэхийг тодорхойлон, 

хүсэлт гаргагч болон холбогдох этгээдэд ажлын 4 хоногийн дотор мэдэгдэнэ. 

(d) ИНЕГ-ын дарга нь агаарын навигацийн судалгаагаар илэрсэн өгөгдлүүдийг 

үндэслэн: 

(1) дараах нөхцөл болон хязгаарлалтуудыг тогтооно. Үүнд: 

(а)хавсралт Б-д үзүүлсэн гэрэлтүүлэг, тэмдэглэгээнүүдийн хувьд. 

(b)мөн энэ нь нислэг үйлдэгдэхагаарын зайд учрах аюулийг хамгийн бага түвшинд 

хүргэхэд хангалттай эсэхэд болон 

(c)барилгын түр хугацаанд ашиглагдаж буй тоног төхөөрөмж зэрэг аюулийг 

бууруулах бодит боломжийг аюулгүй гэж шийдвэрлэхэд харгалзан үзсэн, мөн 

(2) Мэдээлэлд тавигдах нэмэлт шаардлагуудыг тодорхойлсон эсэх 

77.23     Даган мөрдөх тухай 

77.5, 77.7, 77.9, 77.11 зүйлүүдийн дагуу ИНЕГ-ын даргад мэдээлэл хүргэгч нь 77.21(d)-ын 

дагуу тогтоосон нөхцөл, хязгаарлалт, нэмэлт шаардлагуудыг биелүүлэх үүрэгтэй. 

77.25 Шийдвэрийн хүчинтэй болох огноо, хугацаа 

(a) Мэдээлэл хүсэлтийг шийдвэрлэхдээ  

(1) Барилга барих, өргөтгөх, ашиглах талаарх хүсэлтийг Дүрмийн 77.13(a)-ын дагуу 

ирүүлснээс хойш уг дүрмийн 77.21(a)-ын дагуу 28 хоногийн дотор шийдвэрлээгүй 

тохиолдолд 77.27(b) заалтын дагуу мэдээллийг хянаж үзэх тухай өргөдлийг ИНЕГ-

ын даргад гаргаж болно. 
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(2) Лазер, гэрэлтүүлэг, галт зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх зүйлс ашиглах талаарх 

хүсэлтийг77.13(a)-ын дагуу ирүүлж, тэдгээрийг ашиглахаар тооцон CAA 24077/01 

маягтад тэмдэглэгдсэн өдрөөс ажлын 5 хоногийн дотор шийдвэрлээгүй тохиолдолд 

77.27(b) заалтын дагуу мэдээллийг хянаж үзэх тухай өргөдлийг ИНЕГ-ын даргад 

гаргаж болно. 

(b) Энэхүү дүрмийн дагуу 77.29 –ийн дагуу давтан хянаж эсхүл хугацааг 

сунгаснаас бусад тохиолдолд нислэг үйлдэгдэх агаарын зайд аюул учруулахгүй 

гэж тодорхойлогдсон бол дараах хугацааг үндэслэнэ:  

(1) байгууламжийг барих, өргөтгөх, ашиглах талаарх шийдвэр гаргаснаас хойш 18 

сарын дараа эсхүл дээрх үйл ажиллагаа цуцлагдсан хугацааны аль ойр хугацааг, 

мөн 

(2) гэрэлтүүлэг, лазер, галт зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх зүйлс ашиглах талаар CAA 

24077/01 маягтад дурдсан эсхүл уг үйл ажиллагаа цуцлагсан хугацааны аль ойр 

хугацааг. 

(c) Аюултай эсэхийг шийдвэрлэх хугацаа дуусгавар болгох— 

(1) Барилга барих, өргөтгөх, ашиглах үйл ажиллагаа нь 77.25(a)(1) 77.27(f)(2)-д заасны 

дагуу дуусгавар болохгүй ба Дарга нь бичгээр цуцалж болно. 

(2) Гэрэлтүүлэг, лазер, галт зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх зүйлс ашиглах нь  CAA 24077/01 

маягтад дурдсангүйцэтгэл болох хугацаагаар дуусна. Эсхүл Дарга нь тухайн 

хугацааны дараагийн өдрөөс хугацааг сунгана. 

77.27. Аюултайтухай шийдвэрийг хянан үзэх хүсэлт гаргах 

(а) Барилга барих, өргөтгөх, ашиглах, лазер, гэрэлтүүлэг, галт зэвсэг, тэсэрч 

дэлбэрэх зүйлс ашиглах этгээд нь ИНЕГ-с гаргасан аюултай тухай шийдвэрт 

хяналт хийлгэх талаар ИНЕГ-ын даргад өргөдөл гаргаж болно. 

(b) Аюултай тухай шийдвэрийг хянуулах тухай өргөдлийг Дүрмийн 77.25(a) заалтын 

дагуу ИНЕГ-ын дарга шийдвэр гаргахаас өмнө бичгээр хүргүүлэх бөгөөд дараах 

зүйлсийг агуулсан байвал зохино. Үүнд: 

(1) Өргөдөлд агаарын навигацийн талаарх эрх зүйн үндэслэл болох зүйл заалтыг 

тодорхой дурдсан байна. мөн  

(2) ИНЕГ-ын даргаар хянагдсан шийдвэр, өөрчлөлт, хугацааны сунгалт зэргийг 

оруулсан, агаарын навигацийн судалгааны үеэр авч хэлэлцээгүй,шинээр үүссэн 

нөхцөл байдал, шинэ мэдээллүүд , мөн 

(3) Тухайн нөхцөл байдлын талаарх төсөөлөл, аюулийн стандартуудыг хэрэглэсэн 

байдал, журмын талаар хийсэн ташаа тайлбар зэрэг алдаанаас үүдсэн хяналтын 

өргөдлийн талаар тодорхой үндэслэл, тайлбарууд 

(c)ИНЕГ-ын дарга энэ зүйлийн (b) хэсгийн дагуу гаргасан аюултай тухай шийдвэрийг 

хянах өргөдлийг авч үзэх хүртэл эцсийн шийдвэр гаргахгүй. 

(d) ИНЕГ-ын дарга нь энэ зүйлийн (b) хэсгийн дагуу гаргасан аюултай тухай 

шийдвэрийг хянах өргөдөл тус бүрийг хянан үзэж, үнэлгээ нь баталгаажсан 

эсэхийг шийднэ. 

(e) Аюултай тухай шийдвэр нь баталгаажсан гэж үзсэн ИНЕГ-ын дарга нь дараах 

зүйлсийг гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

(1) Шийдвэр болон өргөдөлд дурдсан асуудлууд нь судлагдаж, хянагдсан 

асуудлуудаас ялгаатай болох талаар өргөдөл гаргагчид мэдэгдэнэ. 

(2) Хяналтыг77.21(a), (б), (в) –ын аль тохиромжтой заалтадүндэслэн тухайн 

хугацаанаас багагүй хугацаанд шийдвэрлэнэ. 

(f) ИНЕГ-ын дарга нь хяналтыг хүчингүй гэж үзвэл дараах зүйлсийг гүйцэтгэнэ: 
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(1) Шийдвэрийн талаарх үндэслэлийг өргөдөл гаргагчид мэдэгдэнэ. Мөн 

(2) Хяналтыг хүчингүйд тооцсонтой зэрэгцэн эсхүл дүрмийн 77.25(a) заалтад дурдсан 

хугацаанаас хойш эцсийн шийдвэрийг гаргана. 

77.29 Аюулгүй талаарх хугацааны сунгалт болон аюулгүй шийдвэрийг хянах 

өргөдөл 

(a) Дараах тохиолдолд өмнө гаргаж байсан үндэслэл өөрчлөгдсөн, шинэ нөхцөл 

байдал үүссэнээс үүдэн нислэг үйлдэх агаарын зайд аюулгүй тухай шийдвэрийг 

хянах эсхүл шийдвэрийн хүчинтэй хугацааг сунгах талаар үйл ажиллагаа 

эрхэлсэн этгээд Даргад өргөдөл гаргаж болно.  

(1) Малталт хийж эхлээгүй боловч тухайн байгууламжийн шавыг тавьсанаас цааших 

барих, өргөтгөх, ашиглах үндсэн барилгын ажил эхлээгүй байх 

(2) Өргөдлийг нислэг үйлдэгдэх агаарын зайд аюулгүй тухай эцсийн шийдвэр 

гаргахтогтоосон өдрөөс хамгийн багадаа 30 хоногийн өмнө бөглөсөн байх 

(b) Нислэг үйлдэгдэх агаарын зайд аюулгүй талаарх шийдвэрийг Дарга гаргах ба 

шийдвэрийн дуусгавар болох хугацааг сунгах эсхүл тэр хэвээр нь батлахдаа 

ирсэн өргөдөл болон шийдвэрийг хянасан баримтуудыг бүгдийг нь харгалзан 

үзнэ. 

(c) Дараах тохиолдлуудад нислэг үйлдэгдэх агаарын зайд аюулгүй талаарх эцсийн 

шийдвэрийн хугацааг дуусгавар болсонд тооцно: 

(1) Дарга нь энэхүү дүрмийн 77.25(b)(1) заалтын дагуу тухайн хугацаанаас 6 сараас 

ихгүй хугацаагаар сунгах, эсхүл 

(2) Дарга нь энэхүү дүрмийн 77.25(b)(2) заалтын дагуу тухайн хугацаанаас 14хоногоос 

ихгүй хугацаагаар сунгах. 
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Мэдээлэгдэх налуу 

1:83, 1:50

Хавсралт А – Саадыг таних гадаргуунууд 

Зураг A.1 –Аэродромын мэдээлэгдэх шаардлагууд 

Зураг A.1 –Нисдэг тэрэгний буух талбайн мэдээлэгдэх шаардлагууд 

Хавсралт Б — Саадыг тодорхойлох ил харааны тэмдэгтүүд 

Б.1 Cаадууд 

Энэ Хавсралтад саад гэж энэ дүрмийн 77.21-т заасан, аюул учруулж болзошгүй гэж 

ИНЕГ-ын даргаас  тодорхойлсон  байгууламжуудыг хамааруулна.  

Б.2 Гэрэлтүүлэг болон тэмдэглэгээ бүхий саадууд 

(a) ИНД 139-ын шаардлагад заасан саадын хязгаарлагдах гадаргуугаас өндөр, эсхүл 

энэ дүрмийн 77.19-ийн шаардлагыг хангаж байгаа суурин саад нь дор дурдсанаас 

Гадаргууг нэвтлэгч 

байгууламж.  

Мэдээлэх шаардлагатай 

Гадаргууг үл нэвтлэгч 

байгууламж.  

Мэдээлэх шаардлагагүй 

КОНУС ГАДАРГУУ 

ХЭВТЭЭ ГАДАРГУУ 

ХӨӨРӨЛТ, БУУЛТЫН 

ГАДАРГУУ

Хөөрөлт, буултын гадаргууг 

үл нэвтлэх боловч 

Мэдээлэгдэх налуугнэвтлэгч 

байгууламж.  

Мэдээлэх шаардлагатай 

ХӨӨРӨЛТ, БУУЛТЫН 

ГАДАРГУУ

Гадаргууг үл нэвтлэгч 

байгууламж.  

Мэдээлэх шаардлагагүй 

Хөөрөлт, буултын гадаргууг 

үл нэвтлэх боловч 

Мэдээлэгдэх налуугнэвтлэгч 

байгууламж.  

Мэдээлэх шаардлагатай 

Мэдээлэгдэх налуу 

1:25

АЮУЛГҮЙН БҮС 

ШИЛЖИХ ГАДАРГУУ

ХӨӨРЧ БУУХ ЗУРВАС
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бусад тохиолдолд тэмдэглэгдсэн байх ёстой ба хэрэв тухайн аэродром нь шөнийн 

цагаар ашиглагддаг бол гэрэлтүүлэгдсэн байна: 

(1) Саад нь өдрийн цагаар өндөр эрчимжилттэй гэрэлтүүлэг ашигладаг бол нэмэлт 

тэмдэглэгээ шаардагдахгүй. мөн 

(2) Тухайн саад нь гэрэлт цамхаг бөгөөд гэрэлтүүлэг нь агаарын навигацийн 

судалгаагаар хангалттай гэж тогтоогдсон бол нэмэлт гэрэлтүүлэг 

шаардагдахгүй.мөн 

(3) Дараах нөхцөлд гэрэлтүүлэг, тэмдэглэгээ шаардлагагүй. 

(i) тухайн саад нь өөр бусад гэрэлтүүлэг, тэмдэглэгээгээр тоноглогдсон 

суурин саадад халхлагдаж байгаа бол, эсхүл 

(ii) Үл хөдлөхбайгууламжууд ,эсхүл уулаар эргэн тойрон халхлагдсан 

боловч нислэгийн журмаар тодорхойлогдсон нислэгийн траекторын дагуу аюулгүй 

өндрийн хязгаарлалтуудыг хангасан.эсхүл 

 (iii) тухайн саад нь нислэгийн үйл ажиллагаанд ноцтой нөлөө үзүүлэхгүй 

нь агаарын навигацийн судалгаагаар тогтоогдсон бол. 

(b) Дараах нөхцлүүд хангагдахгүй тохиолдолд дүрмийн 77.19-р зүйлийн заатуудад 

/77.19(a) заалтыг үл тооцон/ нийцсэн, эсхү түүнээс давсан суурин саадыг гэрэлтүүлэг 

эсхүл тэмдэглэгээгээр тоноглоно. 

(1) Саад нь өдрийн цагаар өндөр эрчимжилттэй гэрэлтүүлэг ашигладаг бол нэмэлт 

тэмдэглэгээ шаардагдахгүй. мөн 

(2) Тухайн саад нь гэрэлт цамхаг бөгөөд гэрэлтүүлэг нь агаарын навигацийн 

судалгаагаар хангалттай гэж тогтоогдсон бол нэмэлт гэрэлтүүлэг 

шаардагдахгүй.мөн 

 (3) дараах тохиолдолд гэрэлтүүлэг, тэмдэглэгээ шаардлагагүй. Үүнд: 

(i)тухайн саад нь гэрэлтүүлэг, тэмдэглэгээ бүхий бусад саадаар халхлагдсан бол, 

эсхүл 

(ii) тухайн саад нь нислэгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөхгүй нь агаарын 

навигацийн судалгаагаар тогтоогдсон бол. 

Б.3  Ерөнхий зүйл 

Бүх суурин саадууд нь өнгөөр ялгагдан тэмдэглэгдсэн байх ба тухайн саадууд нь өөрийн 

хэлбэр, хэмжээ, өнгөөрөө илт ялгарахаас бусад тохиолдолд, өнгөөр ялган тэмдэглэх 

боломжгүй бол тусгай таних тэмдэг эсхүл дарцаг байрлуулна. 

Б.4  Өнгөөр тэмдэглэх 

(a) Тухайн саадын босоо хавтгайд буух тусгалын хэмжээсүүд нь 1500 мм-с бага бол 

орчны суурь өнгөнд үл уусах буюу илүү ялгагдахаар хул шар эсхүл улаан өнгөний аль 

нэгээр тэмдэглэнэ.  

(b) Тухайн саадын тэгш, босоо хавтгайд буух тусгалын хэмжээсүүд нь 4500 мм-ээс их 

бол дараах байдлаар тэмдэглэнэ. Үүнд: 

(1) Тухайн орчны суурь өнгөнд үл уусах байдлаар хул шар ба цагаан эсхүл улаан ба 

цагаан өнгөний хослолоор, эсхүл 

(2) Зураг Б.1-т үзүүлсэн шатарчилсан тэгш өнцөгт хэлбэрийн хээ үүсгэгч талууд нь 

1500 мм-ээс багагүй, 3000 мм-ээс ихгүй байх бөгөөд ирмэгийг нь хүнд өнгөөр 

эмжсэн байна.  
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I IХул шар эсхүл улаан өнгөI    IЦагаан өнгө 

Зураг Б.1 - Тэмдэглэгээний үндсэн загварууд 

(c) дараах тохиолдолд саадыг эрс тэс өнгийн судлаар тэмдэглэнэ. Үүнд:  

(1) Саад нь үргэлжилсэн гадаргуутай бөгөөд хэвтээ ба босоо хэмжээсийн аль нэг нь 

1500 мм-ээс их, нөгөө хэмжээс нь 4500 мм-ээс бага, эсхүл 

(2) Зураг Б.1-т үзүүлсэн саад нь сараалжин хэлбэртэй бөгөөд босоо буюу хэвтээ 

хэмжээсний аль нэг нь 1500 мм-ээс их бол. 

 (d) Энэ зүйлийн (c)-д заасан судлууд нь: 

(1) Хамгийн урт хэмжээстэй перпендикуляр байрлалтай байна. мөн 

(2) Хамгийн урт хэмжээсийн 1/7- тэй дүйх, эсхүл 30 м-ийн аль багатай тэнцэхүйц 

өргөнтэй байна. мөн 

(3) Тухайн орчны өнгөнд үл уусах бол хул шар ба цагаан өнгөний хослолоор 

тэмдэглэгдсэн байна. мөн  

(4) Саадын ирмэгт байрласан судлыг бараан өнгөөр хүрээлсэн байна. 

(e) судлуудыг сондгой тоотой байлгах, хамгийн захын бараан өнгөтэй судлыг 

тодорхойлох хялбар томъёоллыг хүснэгт Б.1-т үзүүлсэн байна. Зураг Б.1-г харж болно. 

Хүснэгт Б.1– Судлын өргөн 

Хамгийн урт хэмжээс 

Дурдсанаас 

багагүй 

Дурдсанаас 

ихгүй 

Судлын өргөн

1.5 m 210 m Хамгийн урт 

хэмжээсний 1/7 

210 m 270 m Хамгийн урт 

хэмжээсний 1/9 

270 m 330 m Хамгийн урт 

хэмжээсний1/11 

330 m 390 m Хамгийн урт 

хэмжээсний1/13 

390 m 450 m Хамгийн урт 

хэмжээсний1/15  

450 m 510 m Хамгийн урт 

хэмжээсний1/17 

510 m 570 m Хамгийн урт 

хэмжээсний1/19 

570 m 630 m Хамгийн урт 

хэмжээсний 1/21 

Б.5       Тэмдэглэгээ ашиглах 

Тэмдэглэгээг саадын дээр эсхүл хажууд байрлуулахад. 

< 1500
mm

k—M
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(1) Саадыг бүрэн тодорхойлохоор байрлуулна.мөн 

(2) Агаар цэлмэг үед ойртолт үйлдэж буй агаарын хөлөгт доор дурдсан зайнаас бүх 

талаасаа танигдахуйц байна.— 

(i) саад нь агаараас 1000 м-ийн зайнаас харагдах, мөн 

(ii) саад нь газраас 300 м-ийн зайнаас харагдах, мөн 

(3) Өвөрмөц хэлбэртэй ба энэ нь өөр мэдээлэл дамжуулахад ашигладаг тэмдэгтэй 

андуурагдахааргүй байна. 

(4) тэмдэг нь тухайн саадын аюул учруулж болзошгүй овор хэмжээг ихэсгэхээргүй 

байна. 

Б.6  Дарцаг ашиглах 

(a) Саадыг тэмдэглэж буй дарцгийг дараах байдлаар байрлуулна: 

(1) тухайн объектын хажууд, дээр нь эсвэл хамгийн өндөр цэгт; 

(2) тухайн саадын аюул учруулах овор хэмжээг ихэсгэхгүй байхаар. 

(б) Дарцгийг өргөн цар хүрээтэй эсхүлөөр хоорондоо ойр байрласанбүлэг саадыг 

тэмдэглэхэд ашиглаж байгаа бол хамгийн багадаа15 м тутамд байрлуулна. 

(в) Суурин саадыг тэмдэглэх дарцаг нь: 

1/ 600х600 мм-ээс багагүй хэмжээтэй; 

2/ хул шар өнгөтэй, эсвэл хоёр гурвалжин хэсгээс бүрдэх бол нэг нь хул шар, 

нөгөө нь цагаан өнгөтэй, эсхүл улаан ба цагаан өнгөний хослолтой байх ба 

тэдгээр нь орчныхоо суурь өнгөтэй уусаж байвал өөр тод өнгө ашиглаж болно. 

(г) Хөдөлгөөнтэй саадуудыг тэмдэглэх дарцаг нь: 

1/ 900х900 мм -ээс багагүй хэмжээтэй; мөн 

2/ дөрвөлжин хээтэй байна: 

2.1  дөрвөлжин хээ бүрийн талууд нь 300 мм-ээс багагүй байна; 

2.2 дөрвөлжин хээ бүр нь өөр хоорондоо ялгагдах эрс тэс ,тод өнгөтэй байна; 

2.3 орчны суурь өнгөтэй уусахгүй бол хул шар ба цагаан өнгөний хослол 

эсвэл улаан ба цагаан өнгөний хослол байна. 

Б.7       Саадын гэрэлтүүлэг ашиглах 

(a) Саадыг гэрэлтүүлгээр тоноглох шаардлагатай бол бага, дунд, өндөр эрчимжилттэй 

эсхүл эдгээрийн нийлэмж бүхий эрчимжилттэй саадын гэрэлтүүлгийг ашиглана. 

(б) Гэрэлтүүлгийн эрчимжилт нь тухайн саадын аюул учруулах овор хэмжээг 

ихэсгэхээргүй байна. 

(в) бага эрчимжилттэй саадын гэрэлтүүлгийн хэмжээ нь хангалтгүй эсхүл тусгайлан 

анхааруулах шаардлагатай гэж үзвэл дунд болон өндөр эрчимжилттэй саадын 

гэрэлтүүлгийг ашиглана. 

(г) Өргөн цар хүрээтэй, эсвэл 45 метрээс өндөр саадыг тэмдэглэхдээ дунд чадлын  

гэрлийг дангаар нь буюу бага чадлын гэрэлтэй хослуулан ашиглана.  

(д) Өндөр эрчимжилттэйсаадын гэрэлтүүлгийг өдөр шөнийн аль ч үед ашиглаж  болно. 

(е) Өндөр эрчимжилттэйсаадын гэрэлтүүлгийг 150 метрээс өндөр саадыг илэрхийлэхэд 

хэрэглэнэ. эсхүл 

Б.8       Саадын гэрэлтүүлгийн байрлал 

(a) Саадыг гэрэлтүүлэгашиглах тохиолдолд тухайн саадын оройн цэг дээр нэгээс 
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доошгүй гэрэл байрлуулах ба хэрэв яндангийн төрлийн хийц бол гэрлийг бохирдохоос 

хамгаалж оройн цэгээс нь бага зэрэг доогуур байрлуулж болно.  

(б) Саадын орой нь орчин тойрны газрын гадаргуугийн түвшнээс 45 м-ээс өндөр бол 

гэрлийг саадын дунд хэсэгт дараах байдлаар байрлуулна: 

(1) оройн гэрэл ба газрын гадаргуугийн төвшин хоёрын аль болох дундаж 

зайд; 

(2) хэрэв бага буюу дунд эрчимжилттэй гэрэлтүүлэг ашиглагдаж байгаа бол 

хоорондохзайнь 45 м-ээсихгүйбайна. 

(в) Саадад өндөр эрчимжилттэй гэрэлтүүлэг ашиглагдаж байгаа бол гэрэл хоорондын зай 

нь 105 м-ээс ихгүй байна. 

(г) Түвшин бүрт байх гэрлийн тоо ба байрлал нь тухайн саадын чиглэлийг бүх өнцгөөр 

илэрхийлж байх ёстой. 

(д) Саадад суурилуулсан гэрэлтүүлэг нь аль нэг чиглэлээрээ өөр байгууламжид 

халхлагдаж байгаа бол нэмэгдэл буюу орлох гэрлийг тухайн саадын ерөнхий байдлыг 

харагдахаар байрлуулна. 

(е) Оройн гэрлийг дараах байдлаар байрлуулна: 

(1) тухайн саадыг хязгаарлах гадаргуугаас илүү гарсан булан ба үзүүр бүрийг илтгэн 

харагдуулахаар; 

(2) далайн дундаж түвшинтэй харьцангуй хамгийн өндөр булан ба үзүүр бүрийг илтгэн 

харагдуулахаар; 

(3) яндангийн төрлийн байгууламжийн хувьд оройгоос нь 1500-3000 мм-ийн  хэмжээгээр 

доор байрлуулах (Зураг Б2 , Б3); 

(4) цамхаг буюу антенны орой дээр нь өндөр эрчимжилттэй гэрэлтүүлэгбайрлуулах ба 

тэнд байрлуулах боломжгүй бол хамгийн боломжтой өндөр цэгт  байрлуулах ба дунд 

эрчимжилттэй гэрэлтүүлгийг оройн хэсэгт  байрлуулж  болно. 

(ж) Өргөн цар хүрээтэй буюу өөр хоорондоо зэргэлдээ байрласан бүлэг саадын 

гэрэлтүүлгийг: 

(1) тухайн саадыг хязгаарлах гадаргуугаас харьцангуйгаар өндөрт байрлах булан 

ба үзүүрүүдийг гэрэлтүүлэхээр тухайн саадын ерөнхий хэлбэр ба цар хүрээг 

илтгэхээр байрлуулна; 

(2) хэрэв саадын хоёр ба түүнээс олон булангууд нь ижил өндөртэй бол буултын 

бүсэд аль ойр байрлах буланд  байрлуулна. 

(3) багаэрчимжилттэй гэрэлтүүлгийг байрлуулах шаардлагатай бол тэдгээрийг 

хооронд нь 45 м-ээс холгүй зайд байрлуулна.  

(з) Өндөр эрчимжилттэй гэрэлтүүлэг байрлуулах шаардлагатай бол гэрэл хоорондын зай 

нь өөр хоорондоо 90 м-ээс холгүй зайд байна. 
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H-Зурагт 

доорх томъёоны дагуу нэмж байрлуулж болно
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Зурагт үзүүлснээр 45 м-с бага. Үүнээс 

доорх томъёоны дагуу нэмж байрлуулж болно

Number of lights = N =

Light spacing = X = ^ < 45 m

Гэрлийн тоо, хэмжээ

Гэрэл хоорондын зай

байгууламж дахь гэрэлтүүлэг, тэмдэглэгээ

Байгууламжийн гэрэлтүүлэг 

A1 Дээврийн орой хэсгийн хээ
A Дээврийн шулуун хэсгийн хээ
B Муруй гадаргуу
C Тулгуурын бүтэц

үрэм77 

нээс өндөр бол гэрлүүдийг дунджаар 

доорх томъёоны дагуу нэмж байрлуулж болно.

Number of lights = N = Y (metres) 45

Light spacing = X = ^ < 45 m

Гэрлийн тоо, хэмжээ = N = Y (metres) 45

Гэрэл хоорондын зай = X = ^ < 45 m

лэг, тэмдэглэгээ байрлуулах жишээ 

Дээврийн орой хэсгийн хээ
Дээврийн шулуун хэсгийн хээ

тэц

ИНЕГ 

дийг дунджаар 
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Б.9       Бага эрчимжилттэй саадын гэрэлтүүлгийн үзүүлэлт 

(a) Суурин сааданд суурилуулах бага эрчимжилттэй гэрэл нь дараах үзүүлэлттэй 

байна: 

1/ байрлуулсан газрынхаа эргэн тойрноос тод ялгагдахуйц; 

2/ улаан өнгөтөй; 

3/ улаан гэрлийн 10 кандел (кд)-аас багагүй гэрлийн хүчтэй. 

(б) Хөдөлгөөнт саадан дээр байрлах бага чадлын гэрэл нь дараах үзүүлэлттэй байна: 

1/ шар, эсхүл улаан өнгөтөй; 

2/ минутанд 60-90 удаа анивчдаг; 

3/ шар буюу улаан гэрлийн 40 кд-аас багагүй гэрлийн хүчтэй. 

(a) суурин саадад суурилуулах бага эрчимжилттэй улаан өнгийн  саадын гэрэлтүүлэг 

дараах үзүүлэлттэй байна: 

(1) суурилуулсан орчны эргэн тойрноос ялгарахуйц 

(2) улаан гэрлийн 10 канделаас багагүй хүчтэй 

(b) хөдөлгөөнт саадад суурилуулах бага эрчимжилттэй саадын гэрэлтүүлэг дараах 

үзүүлэлттэй байна: 

(1) шар өнгөтэй, хэрэв тохиромжгүй бол улаан өнгөтэй 

(2) цахилалтын давтамж нь минутанд 60-90 удаа. 

(3) Шар эсвэл улаан гэрлийн идэвхитэй эрчимжилт нь 40 канделаас багагүй байна. 

Б.10  Дунд эрчимжилттэй саадын гэрэлтүүлгийн үзүүлэлт 

Дунд эрчимжилттэй саадын гэрэлтүүлэг нь: 

(1) Улаан өнгөтэй, хэрэв өндөр эрчимжилттэй гэрэлтүүлэгтэй хамтатган ашиглах бол 

цагаан өнгөтэй. 

(2) цахилалтын давтамж нь минутанд 60-90 удаа. 

(3) улаан гэрлийн идэвхитэй эрчимжилт нь 1600 канделаас багагүй байна. 

Б.11  Өндөр эрчимжилттэй саадын гэрэлтүүлгийн үзүүлэлт 

Өндөр эрчимжилттэй саадын гэрэлтүүлэг нь: 

(1) цагаан өнгөтэй. 

(2) Нэгэн зэрэг цахилах давталт нь минутанд 40-60 удаа 

(3) Өндөр хүчдлийн шугамын цамхагт тулгуур дээр суурилуулахаас бусад 

тохиолдолд идэвхитэй эрчимжилт нь харилцан адилгүй бөгөөд ерөнхий гэрэлтэлт 

нь дараах хүснэгтэд үзүүлсэн хэмжээтэй байна: 

Ерөнхий гэрэлтэлт Идэвхитэй эрчимжилт 

500 кд/м
2
-с их Хамгийн багадаа 200 000 кд 

50-  500 кд/ м
2

20 000 кд ± 25% 

50 кд/ м
2
- с бага 2000 кд ± 25% 
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Хавсралт В—  Халхлалт 

(а) Даргаас тухайн саадыг нислэг үйлдэгдэх агаарын зайд аюултай гэж шийдвэрлэсэн 

боловч энэ нь халхлагдсан саад гэж тооцсонбол гэрэлтүүлэг тэмдэглэгээ шаардахгүй 

байж болно. 

(б) Тухайн саад нь дараах шинж чанартай  өөр биетээс нам өндөртэй: 

(1) Нислэг үйлдэгдэх агаарын зайд аюултай нь хэдийн шийдвэрлэгдсэн 

(2) Энэ нь саадын зохих гэрэлтүүлэг, тэмдэглэгээгээр тэмдэглэгдсэн, эсхүл өөр 

биетэд халхлагдсан гэж үзсэн бол. 

(в) Тухайн саадыг хязгаарлах гадаргуу нь халхлагдсан ба түүнийг нэвтлэх эсэхийг 

агаарын навигацийн судалгаагаар тогтоох шаардлагатай байж болно. 

(г) Халхлагдсан саад нь байнгын байна. 

(д) энэ зүйлийн (б) заалтыг хангах зорилгоор нислэгийн үйл ажиллагааны нягтралаас үл 

хамааран ойрын ирээдүйд нүүлгэн, шилжүүлэх төлөв байхгүй бол  тухайн саадыг байнгын 

саадын ангилалд оруулна. 

(е)хөөрөлт, буултын бүс эсхүл гадаргуугийн дотоод хэвтээ болон шилжилтийн хэсэгт 

оршин буй халхлагдсан саад нь Зураг В.1 болон В.2-т үзүүлсэн халхалж буй биеттэй 

харьцангуй шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байна. 

(ё)энэхүү зүйлийн (е)-д заасан бүсүүдийн гадна оршиж буй саадын хувьд халхалж буй 

биетээс 600 метрийн радиусын дотор байвал халхлагдсан гэж үзнэ. 


