Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Агаарын тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах
газрын 2020 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 09/4814 тоот албан бичигтэй
холбоотой нэмэлт тайлбар
Танай уг албан бичигт иргэний нисэхийн дүрэм нь Монгол Улсын хуулиудтай зөрчилдөж
байгаа талаар олон саналыг багтаасан байна.
Монгол Улс 1989 онд нэгдэн орж, соёрхон батлан Монгол Улсын хууль болсон Олон улсын
иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенци нь иргэний нисэхийн салбарын хувьд бидний
даган мөрдөх ёстой хамгийн том хууль бөгөөд хуульд конвенцид зааснаас өөрөөр заасан бол
конвенцийг дагаж мөрдөнө гэж Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуульд заасан байдаг
тул бид олон улсын иргэний нисэхийн үйл ажиллагааг зохицуулдаг дүрмүүдийг
боловсруулахдаа конвенцийг баримтлах ёстой болохыг анхаарна уу.
Танай 2020 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 09/4814 тоот албан бичгийн хавсралтад заасан
үндэслэлүүдийн дарааллаар дараах тайлбарыг өгч байна:

1. “Дүрмийн төсөлд англи, монгол товчилсон үгийн товчлол дахин дахин давтагдаж
дүрмийг уншиж хэрэглэхэд утга агуулга ойлгогдоход хүндрэлтэй байгаа тул товчилсон
үгийг Монгол хэлний тухай хуулийн дагуу дүрмийн төслийн агуулгатай нийцүүлэн агуулгыг
үгээр бүрэн илэрхийлж томъёолох” гэсэн саналын талаар:

Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 31.1-д “... олон дахин давтагдаж байгаа нэг
ойлголт, нэр томьёог хэд хэдэн үгээр илэрхийлэх тохиолдолд ... товчлол
хэрэглэнэ” гэж заасан.
Зам, тээвэр, барилга хот байгуулалтын сайд 2010 оны 236 дугаар тушаалаар
баталсан, одоо хүчинтэй хэвээр мөрдөж байгаа ИНД-1 “Тодорхойлолт ба
товчлол”, шинэчлэн батлуулахаар хүргүүлсэн Иргэний нисэхийн дүрмийн нэр
томьёоны тайлбарт тодорхой заасан бөгөөд Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын
2019 оны 6 дугаарын 12-ны 187 тушаалаар шинэчлэн баталсан 35 иргэний
нисэхийн дүрэмд ашигласан нэр томьёо болон англи, монгол товчлолыг эдгээр
13 дүрмийн төсөлд хэрэглэсэн нь Монгол хэлний тухай хуультай зөрчилдөөгүй.
Иргэний нисэхийн дүрэм нь нарийн мэргэжлийн хүмүүс ашигладаг, олон улсын
иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд хүний амь насыг хамгаалан, нислэгийн
аюулгүй байдлын хангах зорилготой эрх зүйн баримт бичиг тул иргэний нисэхийн
бус хүмүүсийн хувьд ойлгоход төвөгтэй байдаг.
Нэмэлт мэдээлэл 1
Хууль тогтоомжийн тухай хууль
31 дүгээр зүйл. Хуулийн төсөлд товчлол хэрэглэх
31.1. Хуулийн төсөлд олон дахин давтагдаж байгаа нэг ойлголт, нэр томьёог хэд хэдэн үгээр
илэрхийлэх тохиолдолд тэдгээрийг цөөн үгээр хэрэглэх зорилгоор товчлол хэрэглэнэ.
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2. “Нийт 13 дүрмийн төсөлд "Даргын шаардлагатай гэж үзсэн нөхцөлийг багтаасан байж
болно”, 'Даргын хүлээн зөвшөөрхүйц бусад хэлбэрээр бэлэн байлгах” гэх зэрэг
томъёололоор тавигдах шаардлагыг тодорхойлж, юуг хүлээн зөвшөөрч байгаа нь
ойлгомжгүй, ямар хэм хэмжээг зааж байгаа нь тодорхойгүй байгаа тул дүрмийн төслийг
бүхэлд нь хянаж эдгээр агуулгыг тодорхой томъёолж тусгах” гэсэн саналын талаар:

Иргэний нисэхийн эрх зүйн баримт бичиг нь үндэсний хууль тогтоомж, иргэний
нисэхийн дүрэм, түүнийг тайлбарласан зөвлөмжийн цуврал, ерөнхий заавар
болон үйл ажиллагааны заавар гэсэн үе шатлалтай байдаг бөгөөд дүрмийн
зөвлөмжийн цувралд даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц байх шаардлагыг
дэлгэрэнгүй заасан байдаг ба эдгээр зөвлөмжийн цувралыг Иргэний нисэхийн
ерөнхий газрын дарга батлан, үйл ажиллагаа эрхлэгчид мөрдөн ажилладаг.
Нэмэлт мэдээлэл 2
Жишээ нь “Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц” / “acceptable to the State/Director” байх гэж 7
Хавсралтад ИНД-д тусгахыг 61 удаа шаардсан байна:
Annex 19 Safety Management
4.1 General
4.1.3 The SMS of an approved training organization Part 141, in accordance with Annex 1, that is
exposed to safety risks related to aircraft operations during the provision of its services shall be
made acceptable to the State(s) responsible for the organization’s approval.
ИНД-141.63. Нисэхийн сургалтын байгууллагын стандарт гэрчилгээ эзэмшигчийн
Ерөнхий заавар
(b) Хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий заавар нь Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц байх ёстой.
AC141-1 Aviation Training Organisations Certification
Purpose
This advisory circular provides methods acceptable to the Director for showing compliance with the
certification requirements of MCAR Part 141 Aviation Training Organisations Certification. This
material is intended for applicants for, and holders of, aviation training organisation certificates, and
for their clients.
Annex 19 Safety Management
4.1.4 The SMS of a certified operator of aeroplanes or helicopters authorized to conduct international
commercial air transport, in accordance with Annex 6, Part I or Part III, Section II, respectively, shall
be made acceptable to the State of the Operator.
ИНД-119.81. Шугамын АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигчийн Ерөнхий заавар
(b)
Хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий заавар нь Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц байх ёстой.
AC119-1 Air Operator Certification - Part 119
Purpose
This advisory circular provides methods, acceptable to the Director, and explanatory material for
showing compliance with requirements relating to the certification of aircraft operators under Part
119 for air operations conducted in accordance with Civil Aviation Rules Parts 121, 125, and 135.
AC100-1 Safety Management
3.1.2 Implementation plan
The organisation may elect to either seek certification with a SMS that meets the requirements of
Part 100, or proceed under transitional rule provisions with a management system (where it is
required) such as QMS or OMS, and propose a date for implementation of SMS that is acceptable
to the Director.
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Annex 6 Operation of Aircraft - Part I
8.5 CONTINUING AIRWORTHINESS INFORMATION
8.5.2 The operator of an aeroplane over 5 700 kg MCTOW shall obtain and assess continuing
airworthiness information and recommendations available from the organization responsible for the
type design and shall implement resulting actions considered necessary in accordance with a
procedure acceptable to the State of Registry.
ИНД-21.199. Тусгай категорийн анхдагч гэрчилгээжүүлэлтийн шаардлага
(10) агаарын хөлөг болон түүнд суурилуулсан бүрдэл хэсэгтэй холбоотой НТЧ-ын
хадгалалтын өгөгдөл нь Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц эх үүсвэрээс авсан болохыг нотлох
баримт;
AC21-3 Product Certification – Airworthiness Certificates in the Special Category
4.5 Aircraft documentation
(b) Maintenance manual. The maintenance manual and continuing airworthiness information should
be those publications specified by the manufacturer or a military authority. Applicants should also
supply a list of any other relevant manuals for the engines, propellers, and components held, and
provide the CAA access to these manuals as required.
Annex 6 Operation of Aircraft - Part I
Chapter 1. Definitions
Aircraft operating manual. A manual, acceptable to the State of the Operator, containing normal,
abnormal and emergency procedures, checklists, limitations, performance information, details of the
aircraft systems and other material relevant to the operation of the aircraft.
4.3.5 Meteorological conditions
4.3.5.3 To ensure that an adequate margin of safety is observed in determining whether or not an
approach and landing can be safely carried out at each alternate aerodrome, the operator shall
specify appropriate incremental values for height of cloud base and visibility, acceptable to the State
of the Operator, to be added to the operator’s established aerodrome operating minima.
5.2 Applicable to aeroplanes certificated in accordance with Parts IIIA and IIIB of Annex 8
5.2.5 A flight shall not be commenced unless the performance information provided in the flight
manual, supplemented as necessary with other data acceptable to the State of the Operator,
indicates that the Standards of 5.2.6 to 5.2.11 can be complied with for the flight to be undertaken.
8.1 Operator’s maintenance responsibilities
8.1.1 Operators shall ensure that, in accordance with procedures acceptable to the State of Registry:
a) each aeroplane they operate is maintained in an airworthy condition;
Жишээ нь “Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц” / “acceptable to the Director” байх гэж Хавсралт 1д ИНД-д тусгахыг 9 удаа шаардсан байна.
Annex 1 Personnel Licensing:
2.7.3 Experience
2.7.3.2 The applicant shall have completed not less than:
a) 50 hours of cross-country flight time as pilot-in-command of aircraft in categories
acceptable to the Director, of which not less than 10 hours shall be in the aircraft category
being sought; and
ИНД-61.801. Нөхцөл хангах шаардлага
(a) Энэ зүйлийн (b) болон (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, хэрэглэлийн зэрэглэл (нисэх
онгоц, эсхүл нисдэг тэрэг) эзэмших этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байх үүрэгтэй:
(2)
Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц нислэгийн цагийн туршлагатай байх;
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AC61-17 Pilot licences and ratings - Instrument ratings
Rule 61.801 Eligibility requirements - Flight time experience
Rule 61.801(a)(2) requires an applicant for an instrument rating to have flight time experience
acceptable to the Director. The following is acceptable to the Director:
I.
50 hours of VFR cross-country navigation flight time as pilot-in-command, of which not
less than 10 hours are in the appropriate category of aircraft; and
II.
10 hours dual instrument cross-country flight time under an IFR flight plan; and
III. 40 hours instrument time; and …
Жишээ нь “шаардлагатай гэж үзсэн” / “considered necessary” байх гэж 15 Хавсралтад ИНД-д
тусгахыг 29 удаа шаардсан байна.
Annex 1 Personnel Licensing:
2.1.3 Class and type ratings
2.1.3.2 Type ratings shall be established for:
c) any aircraft whenever considered necessary by the Director.
2.11.3 Class and type ratings
2.11.3.1 A class rating shall be established for RPA and associated RPS certificated for single
remote pilot operations which have comparable handling, performance and characteristics unless
a type rating is considered necessary by the Director.
2.11.3.2 A type rating shall be established for RPA and associated RPS certificated for operation
with a minimum crew of at least two remote pilots or when considered necessary by the Director.
Annex 1 Personnel Licensing:
1.1 Definitions
Accredited medical conclusion. The conclusion reached by one or more medical experts
acceptable to the Director for the purposes of the case concerned, in consultation with flight
operations or other experts as necessary.
Иргэний нисэхийн дүрмийн нэр томьёоны тайлбар:
Итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн дүгнэлт / Accredited medical conclusion гэж эрүүл мэндийн
гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагчийн эрүүл мэндийн байдлын талаар шийдвэр гаргах
зорилгоор Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц 1, эсхүл түүнээс олон эксперт-эмчийн гаргасан
дүгнэлтийг;
Pilot-in-command under supervision. Co-pilot performing, under the supervision of the pilot-incommand, the duties and functions of a pilot-in-command, in accordance with a method of
supervision acceptable to the Director.
3.3.2 Privileges of the holder of the licence and the conditions to be observed in exercising
such privileges
3.3.2.2 The types of aircraft on which the holder of a flight engineer licence is authorized to exercise
the privileges of that licence, shall be either entered on the licence or recorded elsewhere in a
manner acceptable to the Director.
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3. “Мөн “НХҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч тухайн ажиллагаа нь хүсэлт
гаргагчийн хариуцлагын бүсэд нислэгт ашиглаж байгаа агаарын зайд нөлөөлөх
тохиолдолд, дараах мэдээллийг хүлээн авах журмыг тогтоосон байна”, “НХҮБ-ын гэрчилгээ
эзэмших хүсэлт гаргагч нь онцгой нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хийсний дараа ЭХАТ
зохицуулалтын төвийг дараах мэдээллээр шуурхай хангадаг болохыг бататгах журмыг
тогтоосон байх үүрэгтэй” гэх зэргээр дүрмийн ерөнхий шаардлагуудад дахин журам
тогтоохоор тусгаж, дүрмийн зохицуулалтад журам тогтоохоор томъёололтой байгаа нь
ойлгомжгүй байгаа тул томъёололыг дүрмийн төслийн зорилго, зохицуулах харилцаанд
холбогдуулж оновчтой томъёолж найруулах” гэсэн саналын талаар:

Дээр өгүүлсэн эрх зүйн баримт бичгийн шатлалын дагуу Чикагогийн конвенцид
үйл ажиллагаа эрхлэгч нь ерөнхий заавар болон бусад үйл ажиллагааны
заавраа дүрмийн шаардлагад нийцүүлэн боловсруулан, батлуулж үйл
ажиллагаандаа ашиглахыг иргэний нисэхийн дүрэмдээ тодорхой заасан байхыг
шаарддаг.
Нэмэлт мэдээлэл 3
Жишээ нь “журмыг тогтоосон байна” / “shall establish procedure” гэж 10 Хавсралтад ИНД-д
тусгахыг 18 удаа шаардсан байна.
Annex 6 Operation of Aircraft
2.3.7 Refuelling with passengers on board or rotors turning
2.3.7.3 The operator shall establish procedures and specify conditions under which such refuelling
may be carried out.
91.15. Агаарын хөлгийг түлшээр сумлах
Агаарын хөлгийг түлшээр сумлах, эсхүл түлш юүлэх этгээд нь дараах шаардлагыг бататгах
үүрэгтэй:
(1) агаарын хөлгийг түлшээр сумлах, эсхүл түлш юүлэх ажиллагааг холбогдох журмын
шаардлагыг дагуу гүйцэтгэдэг байх; ...
(3) аливаа этгээд агаарын хөлөгт суух, түүний бүхээгт байх, эсхүл буух үед агаарын хөлгийг
3.1С, эсхүл 3.1D ангиллын түлшээр цэнэглэхгүй, эсхүл түлш юүлэхгүй байх.
AC91-22 Aircraft Fuelling - Fire Prevention and Safety Measures
1. Introduction
Any person engaged in the fuelling of aircraft is advised to take account of the guidance material set
out in this advisory circular.
Annex 6 Operation of Aircraft Operation of Aircraft
8.7.4 Maintenance procedures and quality assurance system
8.7.4.1 The maintenance organization shall establish procedures, acceptable to the State granting
the approval, which ensure good maintenance practices and compliance with all relevant
requirements of this chapter.
ИНД-145.59.
Техник үйлчилгээний хяналтын журам
(b) ТҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах журмыг тогтоох үүрэгтэй:
(1) тухайн байгууллагад хүргэгдэх хүртэл бүрэн гүйцэд үзлэг шалгалт хийгдэх
боломжгүй эд анги болон иж бүрдлийн хүлээн зөвшөөрөхүйц чанартайг бататгах
аргыг багтаасан, техник үйлчилгээний салбар байгууллагын худалдан авсан, эсхүл
техник үйлчилгээ хийсэн бэлдэц материал, эд анги, болон иж бүрдлийн үзлэг
шалгалт хийх; ...
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AC 145-1 Aircraft Maintenance Organisations - Part 145
145.59 Maintenance control procedures
This rule part details the maintenance control elements required of a maintenance organisation.
These elements ensure that acceptable methods, techniques, and practices are assured at each
step of the maintenance process. ....
Annex 10. Vol II. Aeronautical Telecommunications
8.1.1.4

FAILURE

8.1.1.4.2 PANS.— The ATS unit shall establish procedures to resolve, as soon as practicable, data
link initiation failures. Procedures shall include, as a minimum, verifying that the aircraft is initiating
a data link request with the appropriate ATS unit (i.e. the aircraft is approaching or within the ATS
unit’s control area); and if so:
8.1.1.4.3 PANS.— The aircraft operator shall establish procedures to resolve, as soon as
practicable, data link initiation failures. Procedures shall include, as a minimum, that the pilot:
ИНД-171.75. Холбооны журам
АНТҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь Ерөнхий заавартаа заасан байгууламжийн үйл
ажиллагааны журам нь ICAO-гийн Хавсралт 10, Volume II-т тогтоосон холбогдох холбооны
журмын дагуу байгааг бататгах үүрэгтэй.
AC171-1 Aeronautical Telecommunication Services - Operation and Certification
GM 171.75 Communication Procedures
The operating procedures for facilities must be in accordance with the applicable communication
procedures prescribed in ICAO Annex 10, Volume II to ensure that the operation of a facility does
not create a potential safety hazard, particularly by interfering with other legitimate users.
Жишээ нь “журмыг тогтоосон байна” / “develop procedure” гэж 5 Хавсралтад 6 удаа орсон
байна.
Annex 6 Operation of Aircraft
5.3 OBSTACLE DATA
5.3.1 Obstacle data shall be provided to enable the operator to develop procedures to comply with
5.2.9.
139.73.

Аэродромын өгөгдөл болон мэдээллийг зарлан мэдээлэх

Аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэгч
байгууллагад дараах мэдээллийг цаг алдалгүй мэдэгдэх журмыг тогтоох үүрэгтэй:
(1) аэродромын өгөгдөл болон мэдээлэл;
(2) 139.53-д заасны дагуу тухайн аэродромын ашиглалтад тогтоосон хязгаарлалт;
AC 139-9 Notification of aerodrome data and information
AC 139-10 Control of Obstacles
3.4.3 Flight preparation
3.4.3.1 The operator shall develop procedures to ensure that a flight is not commenced unless:
3.3 OBSTACLE DATA
The operator shall use available obstacle data to develop procedures to comply with the take-off,
initial climb, approach and landing phases detailed in the code of performance established by the
State of the Operator.
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Annex 9 Facilitation
CHAPTER 4. ENTRY AND DEPARTURE OF CARGO AND OTHER ARTICLES
4.4 Contracting States shall develop procedures for the pre-arrival and pre-departure lodgement of
an import and export goods declaration to enable expeditious release/clearance of the goods.
4. ESTABLISHMENT OF A NATIONAL FAL PROGRAMME
Develop procedures by which operators of scheduled and non-scheduled services may request
permission to land or depart from customs airports.
Annex 14 Aerodromes
21.4.4 Each aerodrome where the system is installed will develop procedures depending upon its
unique situation. Again, it must be stressed that under no circumstances should pilots or operators
be instructed to “cross the red lights”.
Annex 6 Operation of Aircraft Operation of Aircraft
3.5 AIRCRAFT TRACKING
3.5.5 The operator shall establish procedures, approved by the State of the Operator, for the
retention of aircraft tracking data to assist SAR in determining the last known position of the aircraft.
Annex 8 Airworthiness of Aircraft
1.6 Revocation of Type Certificate
1.6.1 The State of Design shall establish procedures for the revocation of a Type Certificate when
the organization responsible for the type design surrenders or abandons the Type Certificate, or
ceases to exist, and as a result the continuing airworthiness responsibilities established under
Chapter 4 of this part can no longer be fulfilled for the affected aircraft type in service.
1.7 Transfer of Type Certificate
1.7.1 The State of Design shall establish procedures for the transfer of a Type Certificate that
ensures continued compliance of the approved design of the aircraft, engine or propeller type with
the appropriate airworthiness requirement.
Annex 9 Facilitation
II. Prior authorization
2.38 Contracting States that require aircraft operators to apply for prior authorization shall:
a) establish procedures whereby such application will be dealt with promptly;
B. Information required by the public authorities
4.20 Recommended Practice.— Contracting States should, to the greatest extent possible, remove
any requirement to manually produce supporting documents and should establish procedures
whereby they can be produced by electronic means.
Annex 11 Air Traffic Services
2.19 Coordination of activities potentially hazardous to civil aircraft
2.19.6 Recommendation.— In order to provide added airspace capacity and to improve efficiency
and flexibility of aircraft operations, States should establish procedures providing for a flexible use
of airspace reserved for military or other special activities.
Annex 17 Security
4.5 Measures relating to hold baggage
4.5.6 Recommendation.— Each Contracting State should establish procedures to deal with
unidentified baggage in accordance with a security risk assessment carried out by the relevant
national authorities.
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Annex 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air
CHAPTER 12. DANGEROUS GOODS ACCIDENT AND INCIDENT REPORTING
12.1 With the aim of preventing the recurrence of dangerous goods accidents and incidents, each
Contracting State shall establish procedures for investigating and compiling information concerning
such accidents and incidents which occur in its territory...
12.2 Recommendation.— With the aim of preventing the recurrence of dangerous goods accidents
and incidents, each Contracting State should establish procedures for investigating and compiling
information concerning such accidents and incidents which occur in its territory other than those
described in 12.1.
12.3 With the aim of preventing the recurrence of instances of undeclared or misdeclared dangerous
goods in cargo, each Contracting State shall establish procedures for investigating and compiling
information concerning such occurrences which occur in its territory and which involve the transport
of dangerous goods originating in or destined for another State.
12.4 Recommendation.— With the aim of preventing the recurrence of instances of undeclared or
misdeclared dangerous goods in cargo, each Contracting State should establish procedures for
investigating and compiling information concerning such occurrences which occur in its territory
other than those described in 12.3.
Annex 19 Safety Management
3.4 State safety assurance
3.4.1.2 Recommendation.— States should establish procedures to prioritize inspections, audits
and surveys towards those areas of greater safety concern or need.
Жишээ нь “журмыг багтаасан байна” / “shall contain procedures” гэж 2 Хавсралтад 2 удаа
орсон байна.
Annex 14 Aerodromes
Aerodrome emergency exercise
9.1.12 The plan shall contain procedures for periodic testing of the adequacy of the plan and for
reviewing the results in order to improve its effectiveness.
Annex 17 Security
Aerodrome emergency exercise
9.1.12 The plan shall contain procedures for periodic testing of the adequacy of the plan and for
reviewing the results in order to improve its effectiveness.
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4. “Иргэний нисэхийн 172 дугаар дүрмийн төслийн 172.91-т “/а/ Энэ зүйлийн /b/-г харгалзан,
НХУ-ын үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор НХҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь НХУаас өгөх, алдсан зайчлалыг сэргээх зааварчилгаа нь дараах нөхцөлд нисгэгчийн үйлдэлд
саад болдоггүй болохыг бататгах журмыг тогтоох үүрэгтэй:
/1/ ACAS-ын resolution advisory; эсхүл
/2/ GPWS, эсхүл TAWS-ын анхааруулах дохио; эсхүл
/3/ НХУ-ын зөвшөөрлөөс хазайхыг шаардсан цаг агаар, эсхүл бусад онигой нөхцөл байдал”
гэх зэргээр нийт 13 дүрмийн төсөлд тусгасан дүрмийн зохицуулалт, дүрмийн төслийн
загвар нь Захиргааны ерөнхий хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1-д “Захиргааны актын агуулга
ойлгомжтой, тодорхой байна”, мөн хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.5-д “Монгол Улсын
Үндсэн хууль, бусад хуульд хэрэглэсэн нэр томьёог үндсэн болон нийтээр хүлээн
зөвшөөрсөн утгаар хэрэглэх” гэж заасантай нийцэхгүй байгаа төдийгүй орчуулгын модон
үг хэллэгтэй байгаа тул дүрмийн төслийн найруулгыг бүхэлд нь “Монгол хэлний тухай
хууль", “Захиргааны ерөнхий хууль"-д тус тус нийцүүлэн утга санааг бүрэн зөв, товч
тодорхой, ойлгомжтой, логик дэс дараалалтай нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн утгаар
дахин найруулах нь зүйтэй байна” гэсэн саналын талаар:

Чикагогийн конвенциор дэлхий нийтээрээ иргэний нисэхийн дүрмийн нэгдсэн
зохицуулалтад шилжихийг шаардсан бөгөөд Монгол Улсын хуулиуд болон
Монгол хэлний тухай хуулийн 2.2-т “Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ
хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж
мөрдөнө”, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 10.3-т “Монгол Улсын олон улсын гэрээ
нь дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ”, Хууль тогтоомжийн
тухай хуулийн 12.3.2-т “Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр Монгол Улс тухайн
асуудлаар дотоодын хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, шинээр
боловсруулахаар тусгайлан үүрэг хүлээсэн” болон 30.5.1-д “уг нэр томьёог
оноосон нэр монгол хэлэнд байхгүй бол гадаад хэлний нэр томьёо хэрэглэж
болно” гэж тус тус заасан байдаг.
Мөн Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 8.4.1-д “Чикагогийн конвенцийн
хавсралтуудад нийцсэн аюулгүй байдлын стандартыг боловсруулж, эрх бүхий
байгууллагаар батлуулах”, 11.1-д “Иргэний нисэхийн үйл ажиллагааг Монгол
Улсын олон улсын гэрээ, хэлэлцээрт нийцүүлэн зохицуулахдаа Иргэний
нисэхийн багц дүрмийг баримтална” гэж заасан байдаг тул иргэний нисэхийн
дүрэмд нислэгийн аюулгүй байдлын баримт бичгийн нийтлэг загвар, бүтцийг
дагаж мэргэжлийн үг хэллэгийг англи хэл дээр хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай
байдаг.
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Хууль зүйн бодлогын газраас үлдсэн 13
дүрмийг батлахдаа, Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн
4414 дугаарт бүртгэгдсэн өмнөх 35 дүрэмд хэрэглэсэн нэр томьёог баримтлах
шаардлагатай болохыг 2020 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн уулзалтын
тэмдэглэлд тодорхой заасан.
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Нэмэлт мэдээлэл 4
МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТУХАЙ
2 дугаар зүйл.Монгол хэлний тухай хууль тогтоомж
2.1.Монгол хэлний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын
үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан
хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол уг гэрээний
заалтыг дагаж мөрдөнө.
Энэхүү Конвенцийн хавсралтууд Конвенцийн салшгүй хэсэг байна.
All Annex :
Selection of Language
This Annex has been adopted in six languages — English, Arabic, Chinese, French, Russian
and Spanish. Each Contracting State is requested to select one of those texts for the purpose
of national implementation and for other effects provided for in the Convention, either through
direct use or through translation into its own language, and to notify the Organization
accordingly.
Бүх Хавсралтад:
Хэлний сонголт
Хавсралтыг Англи, Араб, Хятад, Франц, Орос болон Испани зургаан хэлээр боловсруулж
хэрэглэдэг. Хэлэлцэн тохирогч улс нь Конвенцид заасан үндэсний хэрэгжүүлэлт болон
бусад холбогдох асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор тухайн баримт бичгийн аль нэг хэлийг
сонгон авч шууд, эсхүл өөрийн хэл рүү орчуулан хэрэглэж, энэ талаар ICAO-д
мэдэгдэхийг үүрэг болгосон.
Дээрх заалтын дагуу Монгол Улсад Хавсралтыг англи хэл дээр хэрэглэдэг бөгөөд ганц ч
Хавсралтыг орчуулаагүй.
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ
Аравдугаар зүйл.
2.Монгол Улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ.
3.Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин
төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ.
ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТУХАЙ
30 дугаар зүйл.Хуулийн төслийн хэл зүй, найруулгад тавих нийтлэг шаардлага
30.5. Хуулийн төсөлд дараах тохиолдолд гадаад хэлний нэр томьёо хэрэглэж болно:
30.5.1. уг нэр томьёог оноосон нэр монгол хэлэнд байхгүй бол;
30.5.2. уг нэр томьёог олон улсын хэмжээнд нийтлэг хэрэглэж хэвшсэн бол;
30.5.3. уг нэр томьёог Монгол Улсын олон улсын гэрээнд хэрэглэж байгаа бол.
12 дугаар зүйл. Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах ажлыг арга зүйн удирдлагаар
хангах
12.3.2. Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр Монгол Улс тухайн асуудлаар дотоодын хууль
тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, шинээр боловсруулахаар тусгайлан үүрэг хүлээсэн.
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ
2 дугаар зүйл.Иргэний нисэхийн тухай хууль тогтоомж
2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын
гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.
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8 дугаар зүйл.Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага,
түүний бүрэн эрх
8.4.1. Чикагогийн конвенцийн Хавсралтуудад нийцсэн аюулгүй ажиллагааны стандартыг
боловсруулж, эрх бүхий байгууллагаар батлуулах буюу бүртгүүлэх, тэдгээрийн хэрэгжилтэд
хяналт тавих;
11 дүгээр зүйл. Иргэний нисэхийн багц дүрэм
11.1. Иргэний нисэхийн үйл ажиллагааг Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хэлэлцээрт
нийцүүлэн зохицуулахдаа Иргэний нисэхийн багц дүрмийг баримтална.
14 дүгээр зүйл. Иргэний нисэхэд гадаад хэл хэрэглэх
14.1.Иргэний нисэхэд ашиглах техник, технологийн баримт бичгийг англи, орос хэл дээр
хэрэглэж болно.

5. “Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын тушаалаар Иргэний нисэхийн дүрмийн нэр томьёоны
тайлбарыг батлуулахаар Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8-д
“Иргэний нисэхийн багц дүрмийг батлах” гэж заасныг үндэслэсэн байна.
Гэтэл Иргэний нисэхийн тухай хуульд нэр томьёоны тайлбарыг батлуулахаар хуулиар
тусгайлан эрх олгогдсон хуулийн заалт хуульд тусгайлан заагаагүй бөгөөд тушаалын
төсөлд иргэний нисэхийн асуудал хариуцсан захиргааны төв байгууллагын багц дүрмийг
батлах ерөнхий заалтыг барьсан нь Захиргааны хэм хэмжээний актад тавигдах шаардлага
болох Захиргааны ерөнхий хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.2-т “тусгайлан эрх олгосон
тухайн хуулийн агуулга, зорилго, хүрээнд нийцсэн байх”, 60.1.3-т “тэмдэглэх хэсэгт
үндэслэл болгож байгаа хуулийн заалтыг заасан байх” гэж заасантай зөрчилдөж байна.
Стандарт хэмжилт зүйн газраас MNS 6409:2015 Иргэний нисэх. Ерөнхий нэр томьёоны
тодорхойлолт стандартыг 2015 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдөр баталж, 2015 оны 05
дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдсөн.
Иймд Иргэний нисэхийн дүрмийн нэр томьёоны тайлбарыг Иргэний нисэхийн тухай хуулийн
8 дугаар зүйлийн 8.1.4-д “Чикагогийн конвенцийн Хавсралтуудад нийцсэн аюулгүй
ажиллагааны стандартыг боловсруулж, эрх бүхий байгууллагаар батлуулах буюу
бүртгүүлэх, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих” гэж заасны дагуу MNS 6409:2015
Иргэний нисэх. Ерөнхий нэр томьёоны тодорхойлолт стандартад нэмэлт оруулж
батлуулж шийдвэрлэх нь зүйтэй байна” гэсэн саналын талаар:

All Annexes - Status of Annex Components 1.c:
A definition does not have independent status but is an essential part of each Standard
and Recommended Practice in which the term is used, since a change in the meaning
of the term would affect the specification.
Хавсралтууд нь конвенцийн салшгүй хэсэг байдаг бөгөөд Хавсралт бүрийн нэр
томьёо нь түүний салшгүй хэсэг байна гэж заасан байдаг тул иргэний нисэхийн
дүрэм өөрийн нэр томьёоны тодорхойлолттой байх нь соёрхон баталсан
конвенцийн дагуу Монгол Улсын хууль болсон.
Шадар сайдын дэргэдэх Стандарт, хэмжил зүйн газрын баталсан MNS 6409:2015
“Иргэний нисэхийн Ерөнхий нэр томьёоны тодорхойлолт” нь товчилсон үгийн
тайлбаргүй, нийт 780 гаруй нэр томьёо байдгаас 400 гаруй нь иргэний нисэхийн
дүрэмд огт хэрэглэгддэггүй, техникийн нэр томьёоны стандарт тул MNS
6409:2015-аар Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын баталдаг иргэний нисэхийн
дүрмийг тайлбарлан унших нь нислэгийн аюулгүй байдлын үүрэг хариуцлагыг
алдагдуулах аюултай, хууль бус үйлдэл юм. Мөн MNS 6409:2015-ыг ICAO-оос
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хүчингүй болгосон Doc 9713-т үндэслэн боловсруулсан бөгөөд зөвхөн
Хавсралтуудыг уншихад ашиглаж болно.
2019 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Хууль
зүйн бодлогын газрын дарга П.Сайнзориг, Захиргааны хэм хэмжээний актын
улсын хяналт, бүртгэлийн хэлтсийн Д.Ариунтуяа болон Зам, тээврийн хөгжлийн
яамны хуулийн мэргэжилтэн Б.Цэнд, Б.Билгүүн нар оролцсон уулзалтаар одоо
хүчинтэй байгаа ИНД-1 “Тодорхойлолт ба товчлол”-ыг “Иргэний нисэхийн
дүрмийн нэр томьёоны тайлбар” хэлбэрээр шинэчлэн боловсруулж, Зам,
тээврийн хөгжлийн сайдаар батлуулан салбартаа хэрэглэх нь зүйтэй гэж
шийдвэрлэсэн тул нэр томьёоны тайлбарыг Зам, тээврийн хөгжлийн сайд батлах
нь Монгол Улс соёрхон баталж, Монгол Улсын хууль болсон конвенцийн
шаардлага юм.
Нэмэлт мэдээлэл 5
ICAO Doc catalogue 2020,
page Index-4

Дээрх конвенцийн шаардлагын дагуу бүх улсын иргэний нисэхийн дүрэм нь
өөрийн товчлол ба тодорхойлолтыг багтаасан байдаг.
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MNS 6409:2015
255. Илгээгч улс

Государство
отправления

State of Origin

256. Илтгэх цэг

Пункт передачи
донесений

Reporting point

257.

Импортын барааны
татвар, хураамж

Импортные
пошлины и
налоги.

Import duties
and taxes

258.

Иргэний нисэхийн
байцаагч

Инспектор
гражданской
авиации

Civil aviation
inspector

Доверительный
уровень

Confidence level

259. Итгэлцлийн түвшин

260.

Итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгч

Уполномоченный
представитель

Accredited
representative

261.

Итгэмжлэгдсэн эмчийн
дүгнэлт

Официальное
медицинское
заключение

Accredited
medical
conclusion

Газар нутаг дээр нь агаарын
хөлөгт ачааг анх ачсан улс (AN 18)
Агаарын
хөлөг
байрлалаа
харьцуулан
илтгэж
болох
онцгойлсон газар зүйн байршил
(AN 2; AN 3; AN 4; AN 11; PANSATM)
Барааг
импортлох,
үүнтэй
холбоотой ногдуулах гаалийн
татвар болон бусад татвар,
хураамж, төлбөрийн нийлбэр.
Үндэсний бусад байгууллагын
өмнөөс гаалийн байгууллагын
үзүүлж байгаа үйлчилгээний нийт
хураамж болон түүнтэй холбоотой
бусад төлбөр, хураамжийн дүн
үүнд хамаарахгүй. (AN 9)
Хэлэлцэн
тохирогч
улсын
томилсон,
аюулгүй
байдал,
аюулгүйн
хамгаалалт,
эсхүл
агаарын
тээврийн
үйл
ажиллагаатай холбоотой хяналт
шалгалтыг холбогдох эрх бүхий
байгууллагын
зааварчилгааны
дагуу хийдэг иргэний нисэхийн
байцаагч
Тэмдэглэл: Иргэний нисэхийн
байцаагч нь НТЧ, нислэгийн үйл
ажиллагаа болон бусад аюулгүй
байдал, аюулгүйн хамгаалалт
болон агаарын тээврийн үйл
ажиллагаатай холбоотой үүрэг
хүлээнэ. (AN 9)
Параметрийн жинхэнэ утга нь
түүний тооцоот утгын тодорхой
интервал дотор байх магадлал
Тэмдэглэл: Интервалыг ихэвчлэн
тооцоот утгын нарийвчлал гэж
нэрлэдэг. (AN 15)
Мэргэжлийн дадлага туршлагыг
үндэслэн өөр улсын шинжлэн
шалгах
үйл
ажиллагаанд
оролцуулахаар тухайн улсаас
томилсон эрх бүхий этгээд (AN 13)
Эрүүл мэндийн гэрчилгээ эзэмших
хүсэлт гаргагчийн эрүүл мэндийн
байдлын талаар шийдвэр гаргах
зорилгоор гэрчилгээжүүлэх эрх
бүхий
байгууллагын
хүлээн
зөвшөөрөхүйц 1, эсхүл түүнээс
олон
эксперт-эмчийн
(шаардлагатай
гэж
үзвэл
нислэгийн
үйл
ажиллагааны,
эсхүл
бусад
мэргэжлийн
хүмүүстэй
зөвлөж)
гаргасан
дүгнэлт (AN 1)

MNS 6409:2015-д нийт 780 гаруй нэр томьёо байдгаас 400 гаруй нь иргэний
нисэхийн дүрэмд огт хэрэглэгддэггүй.
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Хэрэгжүүлэлт нь ихээхэн цаг хугацаа шаарддаг иргэний нисэхийн дүрмийн шинэчлэл цогц
байдлаар бүрэн хийгдэхгүй байгаа нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулж,
нислэгийн аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөн, осол, зөрчил давтан гарах бодит шалтгаан
болж байгаа төдийгүй Монгол Улс олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагуудын хар
жагсаалтад орох аюултай байдлыг бий болгож байна.
АНУ-д үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглосон агаарын тээвэрлэгчийн жагсаалт /
The FAA list of COUNTRIES banned from flying in the U.S.
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ЕХ-ны улсад үйл ажиллагаа эрхлэхийг хориглосон агаарын тээвэрлэгчийн
жагсаалт / List of air carriers banned in the European Union
Country
Afghanistan

Banned airlines

Notes

All

Angola

All

Armenia

All

Democratic Republic of
the Congo

Exceptions

TAAG Angola
Airlines, Heli Malongo
Airways

All

Republic of the Congo

All

Djibouti

All

Equatorial Guinea

All

Eritrea

All

Iran

Iran Aseman
Airlines

Iraq

Iraqi Airways

Kyrgyzstan

All

Liberia

All

Libya

All

Moldova

All

Nepal

All

Nigeria

Med-View Airline

Pakistan

Pakistan
International
Airlines

São Tomé and Príncipe

All

Sierra Leone

All

Sudan

All

Suriname

Blue Wing Airlines

Venezuela

Avior Airlines

Zimbabwe

Air Zimbabwe

Iran Air is subject to
restrictions under Annex B.

Air Moldova, FlyOne,
Aerotranscargo
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НИСЛЭГ ТЕХНИКИЙН ОСОЛ ЗӨРЧЛИЙГ ШИНЖЛЭН ШАЛГАХ АЛБА
Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмжийн ангилал /2010-2019/
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Иргэний нисэхийн багц дүрмийн боловсруулалтын үе шатууд

I-шат

II-шат

III-шат

ИНБД-ийг анх Шинэ Зеландтай 1999 оны 5 сарын 6-ны
өдөр байгуулсан “Техникийн Хамтын Ажиллагааны
Санамж Бичиг”-ын дагуу боловсруулж эхэлсэн.

ICAO-гийн
аудитад
бэлдэж
ИНБД-ийн
жижиг
өөрчлөлт
хийсэн

ИНЕГ-ын Даргын 2015 оны 11 сарын 20-ний А/791
тушаалаар ИНБД-ийг цогцоор нь шинэчилж
эхэлсэн.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ИНД

20

29

10

ЗЦ

1

3

Маягт

1

4

Бүртгэлийн
дэвтэр

1

Плакат
Жилд
боловсруулсан
хуудасны тоо

1
3

1

1
3

2
250 450

3

1
200

3

15 дүрэмд жижиг энгийн
өөрчлөлт хийсэн

2010 2011 2012 2013 2014 2015

54

1

16

6

19

22

1
983 (ИНД)

1
4

(64)
21

Нийт

2016

2017

2018

2019

22

11

6

9

(8
Мон)

(8
Мон)

6

(169)

(19
Мон)

18

(250)

5
(8
Мон)
(10
Мон)

12

(98)

158

17

(73)

232

(1)

7

2

(4)

10

9

10

5,000

1,000

2,943 5,500

2020

(48)

(9)
10

11

1,000 230

(50)
12,730
1600 (ИНД)
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Иргэний нисэхийн эрх зүйн баримт бичгийн шатлал
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