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ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ДҮРЭМ-341 

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТӨЛБӨРТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ, ХУРААМЖ  

А БҮЛЭГ.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 
 

341.1.Зорилго, үйлчлэх хүрээ 
 
(а) Дүрмийн зорилго нь иргэний нисэхийн төлбөртэй үйлчилгээний төрөл, 
хураамжийн хэмжээг тогтоох үндэслэл, баримтлах зарчмуудыг 
тодорхойлоход оршино. 

 
(б) Энэ дүрэм нь иргэний нисэхийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага болон 
энэхүү үйлчилгээг авч буй хэрэглэгчдэд хамаарна.  
 
 

341.3. Тодорхойлолт 
 

(а) Энэ дүрэмд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 
 
”Агаарын навигацийн үйлчилгээ” гэж нислэгийн бүх үе шатанд үзүүлж буй 
нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, холбоо, навигаци, ажиглалтын, нисэхийн цаг 
уурын; эрэн хайх, авран туслах болон нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээг; 
 
“Агаарын хөлөг ашиглагч” гэж Агаарын хөлөг ашиглан үйл ажиллагаа эрхэлж 
байгаа болон эрхлэхээр хүсэлт гаргаж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага 
 
“Газрын үйлчилгээ” гэж агаарын хөлөг нисэх буудалд нисэн ирэх, нисэн гарахад 
зайлшгүй шаардлагатай, агаарын навигацийн үйлчилгээнээс бусад үйлчилгээг. 

 
“Хэрэглэгч” гэж агаарын навигацийн болон нисэх буудлын үйлчилгээ авч 
буйагаарын хөлөг ашиглагч,байгууллага болон хувь хүнийг; 

 
“Хураамж” гэж агаарын навигацийн болон нисэх буудлын үйлчилгээ үзүүлэгчээс 
агаарынхөлөгашиглагч болон бусад байгууллага, хувь хүнд үзүүлсэн үйлчилгээнд 
авчбайгаахураамжийг; 
 
“Үйлчилгээ үзүүлэгч” гэж Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас гаргасан 
Хяналтын гарын авлага /ICAO-ийн Doc 9734 “Safety Oversight Manual”/-д зааснаар, 
хяналт, зохицуулалтын байгууллагаасаа үйл ажиллагааны хувьд салангид бөгөөд 
агаарын хөлөг ашиглагч болон нисэхийн бусад үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
байгууллагуудад агаарын навигацийн болон нисэх буудлын үйлчилгээ үзүүлдэг 
байгууллагыг; 

 
“Нисэх буудлын үйлчилгээ” гэж агаарын хөлгийг байрлуулах, хөөргөх, буулгах, 
явгалахад аэродромын бэлэн байдлыг хангах, зорчигч үйлчилгээний болон ачаа 
тээшний цогцолборын, нисэх буудлын болон аэродромын хамгаалалттай бүсийн 
аюулгүй байдлыг хангах зэрэг цогц үйлчилгээг; 
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341.5. Ерөнхий шаардлага 
 
(а)    Агаарын навигацийн болон нисэх буудлын үйлчилгээний хураамжийг тухайн  
үзүүлсэн үйлчилгээнд тооцож авна.  
 
(б)    Үйлчилгээ үзүүлэгч нь агаарын навигацийн болон нисэх буудлын үйлчилгээний 
хураамжийг тогтоох болон хэрэгжүүлэхдээ Өрсөлдөөний тухай хуулийг баримтална. 

341.7.Хураамж тогтоох зарчим 
 
(а) Үйлчилгээний хураамжийг тогтооход дараах зарчмыг баримтална: 
 

1/ “Олон Улсын иргэний нисэхийн тухай ”Чикагогийн конвенцийн 15 
дугаар зүйлд заасан зарчмуудад нийцсэн байх;  

2/  Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомжид нийцсэн байх; 
3/ Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангах 

үйлчилгээний зардлыг нөхөхөдүндэслэсэн байх; 
4/ Хураамжийн бүтэц нь хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, ил тод, 

нээлттэй байх; 
5/ Хураамжийн тогтвортой байдлыг хангах; 
6/ Гадаад, дотоодын хэрэглэгчийн хувьд ялгавартай тогтоохгүй 

байх. 
 
(б) Агаарын навигацийн үйлчилгээний хураамжийг Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд нэгдмэл байдлаар тогтооно. 

 
(в) Нисэх буудлын үйлчилгээний хураамжийг нисэх буудлын ангилал тус бүрээр 
ялгавартай тогтооно. 

 
(г) Нисэх буудлын үйлчилгээ үзүүлэгч хувийн хэвшлийн байгууллагууд нь 
үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг өөрсдөө тогтоож, Иргэний нисэхийн ерөнхий 
газраар хураамжийн үндэслэлийг хянуулна. 
 
341.9. Хураамжийг баталгаажуулах  
 
(а)   Үйлчилгээ үзүүлэгч нь хураамж тогтоох болон өөрчлөлт оруулах саналыг тухайн 
хураамжийг мөрдөж эхлэхээс 6 сарын өмнө Иргэний нисэхийн ерөнхий 
газартбатлуулахаархүргүүлнэ. 

 
(б)  Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь агаарын навигацийн болон нисэх буудлын 
үйлчилгээнийхураамжийн хэмжээг ажлын 30 хоногийн дотор тушаалаар 
баталгаажуулна. 

 
(г) Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь батлагдсан хураамжийн талаарх мэдээллийг 
Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/–д хүргүүлж, Нисэхийн 
мэдээллийн эмхэтгэлд нийтэлнэ. 

341.11. Хураамжаас хөнгөлөх, чөлөөлөх нөхцөлүүд 
 

(а)      Дараах тохиолдолд агаарын навигацийн болон нисэх буудлын хураамжаас 
чөлөөлнө: 

1/ Эрэн хайх, авран туслах нислэг; 
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2/ Агаарын хөлгийн ослын буулт үйлдсэн; 
3/ Агаарын хөлөг хөндлөнгийн хууль бус үйлдлийн улмаас буулт 

үйлдсэн; 
4/ Холбоо навигаци, гэрэл суултын тоног төхөөрөмжийг шалгах, 

нислэгийн журам зохиох шалгалтын нислэг үйлдэж байгаа; 
5/ Эмнэлгийн түргэн тусламжийн нислэг үйлдэж байгаа; 
6/ Хилийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор үйлдэж байгаа нислэг; 
7/ Хүмүүнлэгийн зорилгоорүйлдэж байгаа нислэг; 
8/ Батлан хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээрийн дагуу үйлдэж байгаа нислэг. 
  
(б)   Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллагын зөвшөөрснөөр хэрэглэгчид хураамжийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт 
үзүүлж болно.  

 
341.13.Хураамжийн зохицуулалт 
 
(а) Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь 
нийгэм, эдийн засгийн хэрэгцээ, шаардлага болон инфляцийн хэлбэлзэл зэрэгт 
үндэслэн агаарын навигацийн болон нисэх буудлын үйлчилгээний хураамжид түр 
зохицуулалт хийж болно. 

 
(б) Энэ зүйлийн (а)-д заасны дагуу зохицуулалт хийх тохиолдолд үүсч болзошгүй 
алдагдлыг нөхөх санхүүгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэсэн байна. 
    
Б БҮЛЭГ.ТӨЛБӨРТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ 
 
341.51. Агаарын навигацийн үйлчилгээ 
 
(а) Энэ дүрмийн дагуу хураамж тогтоох Агаарын навигацийн төлбөртэй 
үйлчилгээнд  дараах үйлчилгээнүүд багтана: 

 
1/ Нислэгийн хөдөлгөөний менежментийн үйлчилгээ: 
1.1. Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын (бүсийн, ойртолтын болон 

аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага); 
1.2. Нислэгийн мэдээллийн; 
1.3. Аюул түгшүүрийн мэдээллийн; 
1.4. Нислэгийн хөдөлгөөний урсгалын менежментийн; 
1.5 Агаарын зайн менежментийн /ASM/(агаарын зайн ашиглалтын   
төлөвлөлт,зохицуулалт); 

 
2/ Холбоо, навигаци, ажиглалтын үйлчилгээ: 
2.1. Суурин болон хөдөлгөөнт холбооны; 
2.2. Газрын болон сансрын навигацийн системийн; 
2.3. Хоёрдогч ажиглалтын радиолокатор /SSR/ болон хамааралтай   
ажиглалтын систем /ADS-B/-ийн; 
 
3/ Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээ: 
3.1 Нислэгийн цаг агаарын бодит мэдээ/METAR,SPECI/ 
3.2 . Нислэгийн цаг агаарын урьдчилсан мэдээ 

3.2.1. Буудал орчмын/TAF/; 
3.2.2. Нислэгт аюултай цаг агаарын/SIGMET/; 
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3.2.3. Өндрийн салхины; 
3.2.4. Чиглэлийн; 
3.2.5. Районы; 

 
4/ Эрэн хайх, авран туслах үйлчилгээ: 

 
4.1. Эрэн хайх, авран туслах ажиллагааны үед аюул түгшүүрийн мэдэгдэл 

ба нислэгийн зохицуулалт хийх; 
4.2. Эрэн хайх, авран туслах агаарын хөлөг болон нисэх багийн үүрэгт 

ажлыг зохицуулах; 
 

5/ Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ: 
 

5.1. NOTAM мэдээ /NOTAM мэдээ, цасны NOTAM мэдээ, хүчинтэй NOTAM 
мэдээний хяналтын жагсаалт/; 
5.2. Нисэхийн мэдээллийн эмхэтгэл /НМЭ/, НМЭ-ийн өөрчлөлт, НМЭ-ийн 
нэмэлт, НМЦ/; 
 5.3. Нислэгийн зураг;  
 5.4. Нисэхийн мэдээллийн өгөгдлийн сан / Aeronautical Data, e-TOD,  
AMDB/ нисэх багт агаарын навигацийн шуурхай мэдээлэл болон агаарын 
навигацийн нөхцөл байдлын талаарх өөрчлөлтийг мэдээлэх (NOTAMs); 
 
6/ Шалгалтын нислэгийн үйлчилгээ: 
 
6.1 Холбоо, навигацийн ажиглалтын тоног төхөөрөмжүүдийн шалгалтын  
нислэг; 
6.2 Хэрэглэлийн нислэгийн журмыг нислэгээр шалгах; 

 
7/  Нислэгийн журам зохиох үйлчилгээ: 
7.1  Ил харааны нислэгийн журам; 
7.2  Навигаци ашигласан хэрэглэлийн нислэгийн журам; 
7.3  Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигаци (PBN) ашигласан хэрэглэлийн  
нислэгийн журам; 
7.4  Нисдэг тэрэгний хэрэглэлийн нислэгийн журам. 
 

341.53.Агаарын навигацийн үйлчилгээний хураамж тогтоох  
 

(а) Агаарын хөлөгт агаарын навигацийн цогц үйлчилгээ үзүүлж, хураамжийг 
нэгдмэл байдлаар тогтооно. 
  
(б) Агаарын навигацийн үйлчилгээний хураамжийг нислэгийн маршрутын 100 
километр тутамд, агаарын хөлгийн хөөрөлтийн хамгийн их жин /MTOW/-ийн дараах 
ангиллаар тогтооно:  
 

1/   50 тонноос доош; 
2/   51тн -100тн; 
3/   101тн-200тн; 
4/   201тн-300тн; 
5/   301тн-400тн; 
6/   401тн буюу түүнээс дээш. 
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341.55. Нисэх буудлын үйлчилгээ 
 
(а) Энэ дүрмийн дагуу хураамж тогтоох нисэх буудлын төлбөртэй үйлчилгээнд 
дараах үйлчилгээнүүд багтана: 

 
1/  Буулт-хөөрөлтийн үйлчилгээ: 

 
1.1. Буулт хөөрөлтийн зурвас, явгалах зам, перрон,  
1.2. Аэродромын гэрэл суултын техникийн хангалт; 
1.3. Авран туслах, галаас хамгаалах үйлчилгээний хангалт; 
1.4. Агаарын хөлөг шувуутай мөргөлдөхөөс сэргийлэх; 
1.5. Газрын навигацийн үйлчилгээний хангалт; 
1.6. Нислэгийн өмнөх мэдээллийн үйлчилгээ /Pre-flight information/; 

1.6.1  аэродромын нислэгийн хөдөлгөөнтэй холбогдолтой мэдээ 
/нислэгийн төлөвлөгөө болон түүнтэй холбогдолтой өөрчлөлтийн 
мэдээнүүд/; 

1.7. Агаарын хөлгийн зогсоолын хангалт; 
1.8. Аэродромын бүсэд үзүүлэх нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ; 
1.9. Перрон дээрх агаарын хөлгийн хөдөлгөөний удирдлага; 
1.10. Цаг уурын мэдээний хангалт, радиолокаторын мэдээ, нислэгийн цаг 

агаарын бодит мэдээ /METAR8 SPECI/, буудал орчмын урьдчилсан 
мэдээ /TAF/, суулт, хөөрөлтийн урьдчилсан мэдээ /TREND/, 
аэродромын урьдчилсан мэдээ, аэродромын сэрэмжлүүлэг мэдээ /AD 
WRNG/; 

 
2/ Зорчигчийн үйлчилгээ:  

 
2.1. Нисэх буудлын гадна талбайн үйлчилгээ; 
2.2. Хүлээлгийн танхимын үйлчилгээ; 
2.3. Хяналтын талбайн үйлчилгээ; 
2.4. Зарлан мэдээлэх үйлчилгээ; 
2.5. Зорчигчид зайлшгүй шаардлагатай бусад үйлчилгээ(эх нялхсын  

өрөө,эмнэлгийн үйлчилгээний цэг); 
2.6. Зорчигч бүртгэлийн үйлчилгээ; 
2.7. Хамгаалалтын үйлчилгээ; 
2.8. CUTE систем (Common User Terminal Equipment). 

 
3/ Агаарын  хөлгийн зогсолтын үйлчилгээ: 

 
3.1. Агаарын хөлгийг зогсолтын талбайгаар хангах; 
3.2.  Перрон дээрх зогсолтын талбайн гэрэлтүүлэг. 

 
4/ Агаарын хөлгийг нисэх буудалд холбох хүзүүвч (air bridge)-ийн 
үйлчилгээ; 

 
5/  Тээш хадгалах үйлчилгээ; 

 
6/ Ачаа шуудан (терминал)-ийн үйлчилгээ: 
 
6.1. Энгийн ачааг тээвэрлэлтэд хүлээн авах (жинлэх, өргөх, буулгах, 

аюулгүй байдлын үзлэг); 
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6.2. Тусгай ачааг тээвэрлэлтэд хүлээн авах (аюултай ачаа, амьд амьтан, 
шарил, түргэн муудах болон тусгай арчилгаа шаардах бусад ачаа); 

6.3. Тээвэрлэгдэж ирсэн ачааг хүлээн авах (Тээвэрлэгчээс терминалд 
хүлээн авах); 

6.4. Тээвэрлэгдэж ирсэн ачааг олгох; 
6.5. Хадгалалт (Гаалийн баталгаат болон түр агуулахад хадгалах); 
6.6. Агаарын хөлөгт ачаа ачих, буулгах  үйлчилгээ; 
6.7. Ачаа өргөгч механизмын ашиглалтын үйлчилгээ; 

 
7/ Агаарын хөлгийн хамгаалалтын үйлчилгээ; 

 
8/ Агаарын хөлгийг зорчигчтой сумлах болон хөдөлгүүр шалгах үед 
үзүүлэх галын аюулгүй байдлын үйлчилгээ; 

 
9/ Агаарын хөлөгт үзүүлэх газрын тусгай тоног төхөөрөмжийн 
үйлчилгээ: 

 
9.1. Перрон дээрх агаарын хөлгийн болон зорчигч ачаа тээшний тусгай 
 тоног төхөөрөмжийн үйлчилгээ: 
 

  9.1.1. Цахилгаан тэжээлийн тоног төхөөрөмж; агаарын хөлгийг  
                            цахилгаан тэжээлээр хангах төхөөрөмж 

9.1.2. Онгоц чирэгч трактор; 
9.1.3. Цэвэр усны автомашин; 
9.1.4. Бохир цэвэрлэгч автомашин; 
9.1.5. Бохирыг цэвэрлэх төхөөрөмж; 
9.1.6. Техник үйлчилгээний засварын автомашин; 
9.1.7. Агааржуулагч төхөөрөмж; 
9.1.8. Агаарын хөлгийг агаараар асаагч; 
9.1.9. Шатахуун сумлагч автомашин; 
9.1.10. Халаагч автомашин; 
9.1.11. Агаарын хөлгийн мөстөлт арилгах тоног төхөөрөмж; 
9.1.12. Зорчигчийн шат; 
9.1.13. Зорчигч болон нисэх багийн гишүүдийг агаарын хөлөг рүү
 тээвэрлэх; 
9.1.14. Зорчигчийн хүнс тээвэрлэх автомашин; 
9.1.15. Ачаа тээшний туузан дамжуурга; 
9.1.16. Контейнер ачиж буулгах төхөөрөмж; 
9.1.17. Ачаа, тээшний трактор. 

 
 

341.57. Нисэх буудлын үйлчилгээний хураамж тогтоох 
 
(а)  Энэ дүрмийн 341.55 (а)-ийн 1/-д заасан буулт-хөөрөлтийн хураамжийг агаарын 
хөлгийн хөөрөлтийн хамгийн их жинг (MTOW) үндэслэн нэг тонн тутамд, олон улсын 
болон орон нутгийн нислэгийн чиглэлээр, нисэх буудлын аэродромын ангилал тус 
бүрээр тогтооно. 

 
(б)   Энэ дүрмийн 341.55 (а)-ийн 2/-т заасан зорчигчийн үйлчилгээний хураамжийг 
олон улсын болон орон нутгийн чиглэлд ялгавартай тогтооно: 
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        1/ Зорчигч үйлчилгээний хураамжийг агаарын тээвэрлэгчийн тийзний үнэнд 
багтаан авна; 
 
(в)   Энэ дүрмийн 341.55 (а)-ийн 3-т заасан агаарын хөлгийн зогсолтын хураамжийг 
дараах байдлаар тогтооно: 
 

1/ Агаарын хөлөг нисэх буудалд буулт хийснээс хойш перрон дээр зогссон 
эхний 2 цагт хураамж ногдуулахгүй; 

 
2/ Агаарын хөлгийн хөөрөлтийн хамгийн их жин (MTOW) болон илүү зогссон 

хугацааг үндэслэн цагаар тооцно; 
 

3/ Зогсолт хийсэн хугацааг агаарын хөлөг талбай дээр зогсолт хийж эхэлсэн 
цагаас, явгалах зам руу гарсан цаг хүртэлх нийт хугацаанаас 15 минут 
хасаж тооцно. 

 
(г)   Энэ дүрмийн 341.55 (а)-ийн 4-т заасан Агаарын хөлгийг нисэх буудалд холбох 
хүзүүвч (air bridge)-ийн үйлчилгээний төлбөрийг агаарын хөлөг хүзүүвчинд 
холбогдсон цагийг үндэслэн тооцно. 
 
д/  Энэ дүрмийн 341.55 (а)-ийн 5-д заасан зорчигчийн ачаа тээш хадгалах 
үйлчилгээний төлбөрийг ачаа, тээшний жин болон хадгалах хугацааг үндэслэн 
тооцно. Зорчигч өөрийн ачаа тээшийг тусгайлан үнэлсэн тохиолдолд үнэлсэн үнийн 
дүнгийн 5 хувиар тооцож төлбөр авна. 
 
е/ Энэ дүрмийн 341.55(а)-ийн 6/-д заасан ачаа шуудан (терминал)-ийн үйлчилгээний 
хураамжийг ачааны жин болон хадгалах хугацааг үндэслэнэ; 

 
1/ Агаарын хөлөгт ачаа ачих, буулгах ачигчийн үйлчилгээний төлбөрийг 

нэг/хүн цагаар тооцно; 
 

2/ Ачаа өргөгч механизмын ашиглалтын үйлчилгээний төлбөрийг ажилласан 
цагаар тооцно. 

 
ё/ Энэ дүрмийн 341.55(а)-ийн 7/-д заасан агаарын хөлгийн хамгаалалтын 
хураамжийг энгийн болон тусгай хамгаалалтын хувьд ялгавартай тогтоож, 
үйлчилгээний төлбөрийг агаарын хөлгийн хүндийн жин, хамгаалсан  цагийг 
үндэслэн тооцно. 
 
(ж)   Энэ дүрмийн 341.55(а)-ийн 9/-д заасан Агаарын хөлөгт үзүүлэх газрын тусгай 
тоног төхөөрөмжийн үйлчилгээний хураамжийг дараах байдлаар тогтооно: 
 

1/ Агаарын хөлөгт үзүүлэх тусгай тоног төхөөрөмжийн үйлчилгээний тарифыг 
үйлчилсэн хугацаа /цаг/ болон үйлчилсэн тоогоор /удаа/ тогтооно; 

 
2/ Үйлчилгээний хугацаа нь 30 минутаас доош бол 30 минутаар, дээш бол 1 

цагаар тооцно; 
 

3/ Агаарын хөлөгт үйлчилгээ үзүүлэх бүрд /орох,гарах/ нэг удаа гэж тооцно. 
 
 

В БҮЛЭГ. ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БУС НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
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341.101. Нийтлэг үйлчилгээ 

 
(а) Энэ дүрмийн Б бүлэгт зааснаас бусад үйлчилгээг нийтлэг үйлчилгээнд 
хамааруулна. 
 
(б) Нийтлэг үйлчилгээнд дараах үйлчилгээнүүд багтана: 

1/  Цахилгаан дамжуулах, түгээх; 
2/ Интернет, суурин холбоо; 
3/  Нийтийн тээвэр; 
4/  Нисэхийн сургалт; 
5/  Аэродромын засвар, үйлчилгээ; 
6/  Перроны ариутгал, цэвэрлэгээ; 
7/  Байр талбайн түрээс (бүртгэх цэг); 
8/  Сурталчилгааны самбарын түрээс; 
9/  Тусгай үйлчилгээний танхимын үйлчилгээ (гадаад, дотоодын хүндэт 
 зочны танхим, бизнес танхим); 
10/ Ресторан; 
11/ Автомашин зогсоолын үйлчилгээ; 
12/ Хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх үнэмлэх олгох; 
13/ Шатахуун тээвэр; 
14/ Нисэх буудлын орчны талбай болон ойр зэрэгцээ орших газруудыг  
 нийтийн хэрэглээний дэд бүтцээр хангах  /цахилгаан, дулаан, цэвэр ус,  
 ахуйн хэрэглээний ус, бохир ус цэвэршүүлэх, хог хаягдал г.м./ 

 
(в) Энэ бүлэгт заасан үйлчилгээний үнэ тарифыг үйлчилгээ үзүүлэгч нь 
холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тогтоож, мөрдөнө. 
 


