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Сургалтын агуулга

1

Convention
- Oлон улсын конвенциуд
- Иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн агуулга, бүтэц
- Чикагогийн конвенцийн стандарт, зөвлөмж

2

Civil Aviation Act
- Иргэний нисэхийн нислэгийн аюулгүй байдлын загвар хууль
- Монгол Улсын Иргэний нисэхийн тухай хууль, бүтэц, агуулга

3

Civil Aviation Regulation
- ИНД-ийн үүсэл, хөгжил, загвар ИНД
- Монголын ИНД-ийн бүтэц, зохицуулалтын хамрах хүрээ
- Хууль болон ИНД хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай ЗЦ, маягт болон
бусад баримт бичиг

4

Accident and Incident
- Агаарын хөлгийн осол зөрчил
- Осол зөрчлийг мэдээлэх
- Даатгал
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1. Convention
- Oлон улсын конвенциуд
- Иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн агуулга, бүтэц
- Чикагогийн конвенцийн стандарт, зөвлөмж
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Иргэний нисэхийн эрх зүйн тогтолцоо
ОУ-ЫН ЭРХ ЗҮЙ
• Чикагогийн конвенци
• ОУ-ын бусад конвенци
• ICAO-гийн Загвар хууль, дүрэм
• Хамтын ажиллгааны бусад
зохицуулалтууд

1. Convention

ҮНДЭСНИЙ ЭРХ ЗҮЙ
• Иргэний нисэхийн тухай хууль
• Иргэний нисэхийн дүрэм
• Ерөнхий заавар (Даргын баталсан)
• Заавар, журам (үйл ажиллагаа эрхлэгчийн)
• Гарын авлага (үйлдвэрлэгчийн)

Монгол Улсын Үндсэн Хууль - Аравдугаар зүйл.
1. Монгол Улс ОУ-ын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, зарчмыг баримталж
энхийг эрхэмлэсэн гадаад бодлого явуулна.
2. Монгол Улс ОУ-ын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ.
3. Монгол Улсын ОУ-ын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин
төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ.
Иргэний нисэхийн тухай хууль - 2 дугаар зүйл.
2.1. Иргэний нисэхийн тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, энэ хууль, тэдгээртэй
нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
2.2. Монгол Улсын ОУ-ын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол ОУ-ын гэрээний
заалтыг дагаж мөрдөнө.
ОУ-ын гэрээний тухай хууль - 3 дугаар зүйл.
3.1.1. “Монгол Улсын ОУ-ын гэрээ” гэж Монгол Улс, Монгол Улсын Засгийн газраас гадаадын
нэг болон хэд хэдэн улс, тэдгээрийн Засгийн газар, эсхүл ОУ-ын байгууллагатай
тодорхой асуудлаар харилцан эдлэх эрх, хүлээх үүргийг тодорхойлон тогтоосон, ОУын эрх зүйгээр зохицуулагдах, түүний төрөл, нэрнээс үл хамааран хоёр болон олон
талын бичгээр үйлдсэн нэг, эсхүл өөр хоорондоо холбоотой хоёр болон хэд хэдэн
баримт бичигт агуулагдаж байгаа ОУ-ын тохиролцоог;
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1. Convention

Иргэний нисэхийн эрх зүйн баримт бичгийн шатлал
2015

ОЛОН УЛСЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ
ХУУЛЬ
Policy
WHY?

ИНД

Policy&Standa
rd
WHY?

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ЗААВАР
Procedure
WHO, WHEN,
WHERE?

2021

CE-1:
ИНЕГ-ын цахим хуудсанд ОУ-ын
83 bis, ICAO, FAA-тай анхан шатны
байгууллагуудтай
хийсэн гэрээ хэлэлцээрийг
гэрээнээс өөр хийсэн гэрээ хэлэлцээрийн
байрлуулсан.
Хамтын
ажиллагааны гэрээг ОХУ-тай
талаар мэдээлэл байгаагүй
хийсэн FAA, EASA-тай хүлээгдэж байна. !!!!!

Иргэний нисэхийн тухай хууль 1999 онд
батлагдсан.

ИНтХ-ийн шинэчилсэн
найруулгын төслийг сүүлийн 5 жил ЗТХЯ-тай
хамтран хэд хэдэн удаа боловсруулсан боловч
өнөөг хүртэл батлагдаагүй.!!!!!

CE-1:

64 ИНД (983 хуудас)
CE-2:
47 ИНД (1600 хуудас) батлагдсан.
2010 оноос хойш 9 дүрэмд жижиг өөрчлөлт
ИНД-ийн
нэр
томьёоны тайлбар хүлээгдэж байна.
орсон.
ИНД-13-ийн
хэлэлцүүлэг
зохион байгуулагдсан.
Англи хувилбар байгаагүй.
33 журам, заавар Монгол хэл (2006-2010)

Нислэгийн аюулгүй байдлын хяналт
зохицуулалтын заавруудыг сайжруулах
шаардлагатай !!!!!!.

ЗӨВЛӨМЖИЙН ЦУВРАЛ
Procedure
HOW?

МАЯГТ

Procedure
WORK INSTRUCTIONS
HOW?

CHECKLISTS
Work instructions
HOW?

98 ш ЗЦ

CE-2:

172 ш ЗЦ буюу 100%

73 ш маягт

CE-2:

247 ш маягт буюу 100%

2006 – 2010 онд боловсруулсан заавар,
журмууд нь 5 хэлтэс 5 өөр эх үүсвэртэй.

Сайжруулах шаардлагатай !!!!!!.

-

Бэлтгэх шаардлагатай !!!

USOAP SA зориулж E-LIBRARY үүсгэж
шаардлагатай мэдээлэл оруулсан байсан

E-LIBRARY (ftp://10.1.7.20) үүсгэж шаардлагатай
мэдээлэл оруулсан боловч одоо ажиллахгүй
болсон !!!!!!

БАРИМТ БИЧИГ
EVIDENCES

E-LIBRARY
RECORDS
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Иргэний нисэхийн эрх зүйн тогтолцоо

1. Convention

ИНЕГ-ын цахим хуудсанд иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай
дээрх бүх эрх зүйн баримт бичгийг байршуулсан. (https://www.mcaa.gov.mn/)
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1. Convention

Монгол Улсын нэгдэн орсон иргэний нисэхийн
ОУ-ын гэрээ / конвенци
Гэрээ / конвенцийн нэр

ICAO Doc
No.

нэгдэн орсон
огноо

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн Конвенци (1944
оны 12 сарын 07)

Doc 7300

7-Sep-1989

Агаарын хөлгийн бүхээгт үйлдсэн гэмт хэрэг болон бусад зарим
үйлдлийн тухай Токиогийн Конвенци (1963 оны 9 сарын 14)

Doc 8364

24-Jul-1990

Агаарын хөлгийг хууль бусаар булаан авах үйлдлийг хориглох
тухай Гаагын Конвенци (1970 оны 12 сарын 16)

Doc 8920

18-Jan-1971

Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг
хориглох тухай Монреалийн Конвенци (1971 оны 9 сарын 23)

Doc 8966

18-Feb-1972

Хуванцар тэсрэх бодисыг илрүүлэх зорилгоор тэмдэглэгээ хийх
тухай Монреалийн Конвенци (1991 оны 3 сарын 1)

Doc 9571

22-Sep-1999

ОУ-ын агаарын тээвэрт хамаарах зарим журмыг нэг мөр болгох
тухай Монреалийн Конвенци (1999 оны 5 сарын 28)

Doc 9740

5-Oct-2004

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн ОУ-ын баталгаат эрхийн тухай
Кейптауны Конвенци (2001 оны 11 сарын 16)

Doc 9793

19-Oct-2006

Агаарын харилцааны дамжин
хэлэлцээр (1944 оны 12 сарын 7)

Doc 7500

15-Apr-2004
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1. Convention

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн
конвенци
Чикагогийн конвенци анх 1944 онд батлагдаж, 193 Хэлэлцэн тохиролцогч улс
(ХТУ) нэгдэн орсон.
Чикагогийн конвенци нь 4 хэсэг, 22 бүлэг, 96 зүйлээс бүрдэнэ:
- Хэсэг I. Нислэг үйлдэх
- Хэсэг II. Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага
- Хэсэг III. ОУ-ын агаарын тээвэр
- Хэсэг IV. Төгсгөлийн заалтууд
Монгол Улс 1989 онд нэгдэж орсон
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Чикагогийн конвенцийн зорилго

1. Convention

ОУ-ын иргэний нисэхийн цаашдын хөгжил нь дэлхийн улс, ард түмнүүдийн
хооронд найрамдал, ойлголцлыг тогтоон бэхжүүлэхэд үлэмж тус дөхөм үзүүлэх
бөгөөд түүнийг буруугаар ашиглах нь бүх нийтийн аюулгүй байдалд занал
учруулж болзошгүйг АНХААРЧ,
улс, ард түмнүүдийн хооронд гарч болох аливаа зөрчил маргаанаас зайлсхийн
тэдний хооронд дэлхий дахины энх амгалан байдал шалтгаалах тийм хамтын
ажиллагааг тогтоох нь чухал УЧРААС,
дор гарын үсэг зурсан Засгийн газрууд ОУ-ын иргэний нисэхийг аюулгүй, зохих
журмын дагуу хөгжүүлэх тодорхой зарчим, журмын талаар болон ОУ-ын
агаарын тээврийн үйлчилгээг тэгш бололцоотой байх үндсэн дээр бий болгож,
найдвартай, үр ашигтай ажиллуулах ёстой гэдэг талаар тохиролцон, энэхүү
Конвенцийг байгуулав.
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Чикагогийн конвенцийн бүтэц

1. Convention

ХЭСЭГ I - НИСЛЭГ ҮЙЛДЭХ
Бүлэг I.
Конвенцийн ерөнхий зарчим, түүнийг хэрэглэх
Бүлэг II.
ХТУ-уудын нутаг дэвсгэр дээгүүр нислэг үйлдэх
Бүлэг III.
Агаарын хөлгийн үндэсний харьяалал
Бүлэг IV.
Нислэгийн үйл ажиллагааг хялбаршуулах арга хэмжээ
Бүлэг V.
Агаарын хөлөгт тавих шаардлага
Бүлэг VI.
ОУ-ын стандарт, зөвлөмж (SARP)
ХЭСЭГ II - ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БАЙГУУЛЛАГА
Бүлэг VII. Байгууллага
Бүлэг VIII. Ассамблей / Чуулган
Бүлэг IX.
Зөвлөл
Бүлэг X.
Нислэгийн үйл ажиллагааны комисс
Бүлэг XI.
Ажилтнууд
Бүлэг XII. Санхүү
Бүлэг XIII. ОУ-ын бусад арга хэмжээ
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Чикагогийн конвенцийн бүтэц

1. Convention

ХЭСЭГ III - ОУ-ЫН АГААРЫН ТЭЭВЭР
Бүлэг XIV. Мэдээ, тайлан
Бүлэг XV. Нисэх буудал болон агаарын навигацийн бусад байгууламж
Бүлэг XVI. Хамтарсан үйлчилгээний байгууллага
ХЭСЭГ IV - ТӨГСГӨЛИЙН ЗААЛТУУД
Бүлэг XVII. Нисэхийн бусад гэрээ, зохицуулалт
Бүлэг XVIII. Маргаан, зөрчил
Бүлэг XIX. Дайн
Бүлэг XX. Хавсралтууд
Бүлэг XXI. Конвенцийг соёрхон батлах, нэгдэн орох, нэмэлт оруулах, цуцлах
Бүлэг XXII. Нэр томьёо
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Чикагогийн конвенцийн бүтэц
ХЭСЭГ I - НИСЛЭГ ҮЙЛДЭХ
Article 1. Sovereignty
БҮЛЭГ I. КОНВЕНЦИЙН
Article 2. Territory
ЕРӨНХИЙ ЗАРЧИМ, ТҮҮНИЙГ
Article 3. Civil and state aircraft
ХЭРЭГЛЭХ
Article 4. Misuse of civil aviation
Article 5. Rights of non-scheduled flight
Article 6. Scheduled air services
Article 7. Cabotage
Article 8. Pilotless aircraft
Article 9. Prohibited areas
БҮЛЭГ II. ХТ3-УУДЫН НУТАГ
Article 10. Landing at customs airport
ДЭВСГЭР ДЭЭГҮҮР НИСЛЭГ
Article 11. Applicability of air regulation
ҮЙЛДЭХ
Article 12. Rules of the air
Article 13. Entry and clearance regulations
Article 14. Prevention of spread of disease
Article 15. Airport and similar charges
Article 16. Search of aircraft
Article 17. Nationality of aircraft
Article 18. Dual registration
БҮЛЭГ III. АГААРЫН ХӨЛГИЙН
Article 19. National laws governing registration
ҮНДЭСНИЙ ХАРЬЯАЛАЛ
Article 20. Display of marks
Article 21. Report of registrations
Article 22. Facilitation of formalities
Article 23. Customs and immigration procedures
БҮЛЭГ IV. НИСЛЭГИЙН ҮЙЛ
Article 24. Customs duty
АЖИЛЛАГААГ
Article 25. Aircraft in distress
ХЯЛБАРШУУЛАХ АРГА
Article 26. Investigation of accidents
ХЭМЖЭЭ
Article 27. Exemption from seizure on patent claims
Article 28. Air navigation facilities and standard systems
Aviation law and regulation – General 2022
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Чикагогийн конвенцийн бүтэц

БҮЛЭГ V. АГААРЫН
ХӨЛӨГТ ТАВИХ
ШААРДЛАГА

БҮЛЭГ VI. ОУ-ЫН
СТАНДАРТ, ЗӨВЛӨМЖ

1. Convention

ХЭСЭГ I - НИСЛЭГ ҮЙЛДЭХ (үргэлжлэл)
Article 29. Documents carried in aircraft
Article 30. Aircraft radio equipment
Article 31. Certificates of airworthiness
Article 32. Licenses of personnel
Article 33. Recognition of certificates and licenses
Article 34. Journey log books
Article 35. Cargo restrictions
Article 36. Photographic apparatus
Article 37. Adoption of international standards and procedures
Article 38. Departures from international standards and procedures
Article 39. Endorsement of certificates and licenses
Article 40. Validity of endorsed certificates and licenses
Article 41. Recognition of existing standards of airworthiness
Article 42. Recognition of existing standards of competency of personnel

ХЭСЭГ II – ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БАЙГУУЛЛАГА
Article 43. Name and composition
Article 44. Objectives
БҮЛЭГ VII. БАЙГУУЛЛАГА Article 45. Permanent seat
Article 46. First meeting of Assembly
Article 47. Legal capacity
Article 48. Meetings of Assembly and voting
БҮЛЭГ VIII. АССАМБЛЕЙ
Article 49. Powers and duties of Assembly
Article 50. Composition and election of Council
Article 51. President of Council
Article 52. Voting in Council
БҮЛЭГ IX. ЗӨВЛӨЛ
Article 53. Participation without a vote
Article 54. Mandatory functions of Council
Article 55. Permissive functions of Council
Aviation law and regulation – General 2022
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Чикагогийн конвенцийн бүтэц

1. Convention

ХЭСЭГ II - ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БАЙГУУЛЛАГА (үргэлжлэл)
БҮЛЭГ X. НИСЛЭГИЙН ҮЙЛ Article 56. Nomination and appointment of Commission
Article 57. Duties of Commission
АЖИЛЛАГААНЫ КОМИСС
Article 58. Appointment of personnel
Article 59. International character of personnel
БҮЛЭГ XI. АЖИЛТНУУД
Article 60. Immunities and privileges of personnel
Article 61. Budget and apportionment of expenses
Article 62. Suspension of voting power
БҮЛЭГ XII. САНХҮҮ
Article 63. Expenses of delegations and other representatives
Article 64. Security arrangements
БҮЛЭГ XIII. ОУ-ЫН БУСАД
Article 65. Arrangements with other international bodies
АРГА ХЭМЖЭЭ
Article 66. Functions relating to other agreements
БҮЛЭГ XIV. МЭДЭЭ, ТАЙЛАН

БҮЛЭГ XV. НИСЭХ БУУДАЛ
БОЛОН АГААРЫН
НАВИГАЦИЙН БУСАД
БАЙГУУЛАМЖ

БҮЛЭГ XVI. ХАМТАРСАН
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
БАЙГУУЛЛАГА
Aviation law and regulation – General 2022

ХЭСЭГ III - ОУ-ЫН АГААРЫН ТЭЭВЭР
Article 67. File reports with Council
Article 68. Designation of routes and airports
Article 69. Improvement of air navigation facilities
Article 70. Financing of air navigation facilities
Article 71. Provision and maintenance of facilities by Council
Article 72. Acquisition or use of land
Article 73. Expenditure and assessment of funds
Article 74. Technical assistance and utilization of revenues
Article 75. Taking over of facilities from Council
Article 76. Return of funds
Article 77. Joint operating organizations permitted
Article 78. Function of Council
Article 79. Participation in operating organizations
14

Чикагогийн конвенцийн бүтэц

1. Convention

ХЭСЭГ IV - ТӨГСГӨЛИЙН ЗААЛТУУД
Article 80. Paris and Habana Conventions
Article 81. Registration of existing agreements
БҮЛЭГ XVII. НИСЭХИЙН БУСАД
Article 82. Abrogation of inconsistent arrangements
ГЭРЭЭ, ЗОХИЦУУЛАЛТ
Article 83. Registration of new arrangements
Article 83 bis. Transfer of certain functions and duties
Article 84. Settlement of disputes
Article 85. Arbitration procedure
БҮЛЭГ XVIII. МАРГААН, ЗӨРЧИЛ
Article 86. Appeals
Article 87. Penalty for non-conformity of airline
Article 88. Penalty for non-conformity by State
БҮЛЭГ XIX. ДАЙН
Article 89. War and emergency conditions
БҮЛЭГ XX. ХАВСРАЛТУУД
Article 90. Adoption and amendment of Annexes
Article 91. Ratification of Convention
БҮЛЭГ XXI. КОНВЕНЦИЙГ СОЁРХОН Article 92. Adherence to Convention
БАТЛАХ, НЭГДЭН ОРОХ, НЭМЭЛТ
Article 93. Admission of other States
ОРУУЛАХ, ЦУЦЛАХ
Article 94. Amendment of Convention
Article 95. Denunciation of Convention
БҮЛЭГ XXII. НЭР ТОМЬЁО
Article 96. Definitions
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Чикагогийн конвенцийн Хавсралтууд

1. Convention

ICAO болон иргэний нисэхийн бусад байгууллагуудаас батлан гаргаж буй
стандарт, зөвлөмж нь зөвлөмжийн шинж чанартай бөгөөд заавал дагаж мөрдөх
эрх зүйн хэм хэмжээ биш боловч ХТУ-ууд дараах 19 хавсралтад заасан
стандарт, зөвлөмжийг ИНД-ийн суурь болгон ашиглах үүрэгтэй.
Хавсралт 1 - Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлт
Хавсралт 2 - Нислэгийн журам
Хавсралт 3 - ОУ-ын нислэгийн цаг уурын үйлчилгээ
Хавсралт 4 - Нислэгийн зураг
Хавсралт 5 - Иргэний нисэхийн хэмжлийн нэгж
Хавсралт 6 - Агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа
Хэсэг I. ОУ-ын арилжааны агаарын тээвэр - Нисэх онгоц
Хэсэг II. ОУ-ын ерөнхий зориулалтын нисэх - Нисэх онгоц
Хэсэг III. ОУ-ын нислэгийн үйл ажиллагаа - Нисдэг тэрэг
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Чикагогийн конвенцийн Хавсралтууд

1. Convention

Хавсралт 7 - Агаарын хөлгийн үндэсний харьяалал болон бүртгэлийн тэмдэглэгээ
Хавсралт 8 - Агаарын хөлгийн НТЧ
Хавсралт 9 - Хялбаршуулалт
Хавсралт 10 - Нисэхийн холбоо
Хавсралт 11 - Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
Хавсралт 12 - Эрэн хайх, авран туслах үйлчилгээ
Хавсралт 13 - Агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Хавсралт 14 - Аэродром
Хавсралт 15 - Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
Хавсралт 16 - Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах
Хавсралт 17 - Нисэхийн аюулгүйн хамгаалалт
Хавсралт 18 - Агаараар аюултай бараа тээвэрлэх
Хавсралт 19 - Аюулгүй байдлын удирдлага
(Chicago Convention on International Civil Aviation)

Иргэний нисэхийн тухай хуульд “8.4 .Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны байгууллага нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
8.4.1. Чикагогийн конвенцийн Хавсралтуудад нийцсэн аюулгүй ажиллагааны
стандартыг боловсруулж, эрх бүхий байгууллагаар батлуулах буюу бүртгүүлэх,
тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;”
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1. Convention

Конвенцийн хавсралтууд болон ИНД-ийн хамаарал
Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 4
Annex 5
Annex 6

Annex 7
Annex 8

Annex
Personnel Licensing / Ажилтны үнэмлэх
Rules of the Air / Нислэгийн дүрэм
Meteorological Service for International Air Navigation /
Олон улсын нислэгийн цаг уурын үйлчилгээ
Aeronautical Charts / Нислэгийн зураг
Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations /
Иргэний нисэхийн хэмжлийн нэгж
Operation of Aircraft /
Агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа
Aircraft Nationality and Registration Marks /
Агаарын хөлгийн үндэсний харьяалал болон бүртгэл
Airworthiness of Aircraft /
Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадвар

Annex 9

Facilitation / Хялбаршуулалт

Annex 10
Annex 11

Aeronautical Telecommunications / Нисэхийн холбоо
Air Traffic Services / Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ

Annex 12

Search and Rescue / Эрэн хайх, авран туслах

Aircraft Accident and Incident Investigation
Агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
Annex 14 Aerodromes / Аэродром
Aeronautical Information Services /
Annex 15
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
Annex 16 Environmental Protection / Хүрээлэн буй орчны хамгаалалт
Annex 17 Security / Аюулгүйн хамгаалалт
The Safe Transport of Dangerous Goods by Air
Annex 18
Аюултай барааг агаараар аюулгүй тээвэрлэх
Aviation law and regulation – General 2022
Annex 13

ИНД
ИНД-61, 63, 65, 66, 67, 141, 147
ИНД-91
ИНД-174
ИНД-95, 173
ИНД-91
ИНД-101, 102, 103,104, 105, 106, 115, 119, 121,
125, 129, 133, 135, 137,145, 146, 148, 149

ИНД-47
ИНД-21, 26, 39, 43
Хил, гааль, эрүүл ахуй, хорио цээрийн
холбогдолтой хууль болон журам
ИНД-171
ИНД-71, 77, 172
Хууль, AIP-3.6, Doc 9673, ЭХАТ-ын заавар,
гэрээгээр зохицуулагдана.
ИНД-12

ИНД-139, 157, 93
ИНД-175
ИНД-91, 21
ИНД-108,140
ИНД-92, 109
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1. Convention

ХЭСЭГ I - НИСЛЭГ ҮЙЛДЭХ (Air navigation)

Бүлэг I. Конвенцийн ерөнхий зарчим ба хэрэглээ
Зүйл 1. Бүрэн эрх
ХТУ бүр өөрийн агаарын зайн хувьд онц бүрэн эрхтэй.
Зүйл 2. Нутаг дэвсгэр
Энэхүү конвенцид хэрэглэсэн “улсын нутаг дэвсгэр“ гэдэг ойлголтод тухайн
улсын бүрэн эрх, ивээл, өмгөөлөл, хамгаалалд байгаа хуурай газар, түүнтэй
нийлсэн улсын усан хил багтана. (12 mile)
Зүйл 3. Иргэний болон улсын агаарын хөлөг
(a) Конвенци нь зөвхөн иргэний агаарын хөлөгт хамаарна.
(b) Цэрэг, цагдаа, гаалийн зориулалтаар ашигладаг агаарын хөлгийг улсын
агаарын хөлөгт тооцно.
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1. Convention

ХЭСЭГ I - НИСЛЭГ ҮЙЛДЭХ
Бүлэг II. ХТУ-ын нутаг дэвсгэр дээгүүр нислэг үйлдэх

Зүйл 5. Хуваарь бус нислэгийн эрх
Бусад ХТУ-ын хуваарьт ОУ-ын агаарын тээврийн үйлчилгээнд оролцоогүй
агаарын хөлөг энэхүү конвенцийн заалтыг мөрдөж байгаа нөхцөлд, дээгүүр
нисэж байгаа улсын эрхийн хүрээнд урьдчилан зөвшөөрөл авалгүйгээр нутаг
дэвсгэр дээгүүр нь нисэн өнгөрөх болон зорчигч, ачаа, шуудан авах
зорилгогүйгээр буулт үйлдэх зөвшөөрөл хүсэх эрхтэй болохыг ХТУ-ууд хүлээн
зөвшөөрнө.
Гэхдээ, ХТУ бүр нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор нисэн очих
боломжгүй болон зохих навигацийн төхөөрөмжгүй нутаг дэвсгэр дээгүүр нислэг
үйлдэхийг хүссэн агаарын хөлөгт тогтоосон агаарын замаар нисэх, эсхүл ийм
нислэг үйлдэхэд тусгай зөвшөөрөл авахыг шаардах эрхтэй.
Зүйл 6. Хуваарьт агаарын тээврийн үйлчилгээ
ХТУ-ын нутаг дэвсгэр дээгүүр, эсхүл нутаг дэвсгэрт тухайн улсын тусгай эрх,
зөвшөөрөлтэй байх ба түүний нөхцөлд зааснаас бусад тохиолдолд ОУ-ын
хуваарьт агаарын тээврийн үйлчилгээг гүйцэтгэхгүй.
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1. Convention

ХЭСЭГ I - НИСЛЭГ ҮЙЛДЭХ
Бүлэг II. ХТУ-уудын нутаг дэвсгэр дээгүүр нислэг үйлдэх
Зүйл 7. Каботаж
ХТУ бүр нь бусад ХТУ-ын агаарын хөлөгт өөрийн нутаг дэвсгэр доторх 2 цэгийн
хооронд зорчигч, шуудан, ачааг цалин, эсхүл хөлсөөр тээвэрлэхийг хориглох
эрхтэй. ХТУ нь ийм тусгай эрхийг бусад Улсад, эсхүл бусад Улсын агаарын
тээвэрлэгчид онцгой байдлаар олгох зохицуулалтыг хийхгүй байх ба ийм онцгой
эрхийг бусад улсаас авахгүй.
Зүйл 11. Нисэхийн дүрмийг хэрэглэх
ОУ-ын нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа агаарын хөлгийг өөрийн
нутаг дэвсгэрт оруулах, гаргахтай холбогдсон ХТУ-ын хууль, дүрэм бусад ХТУын агаарын хөлөгт харьяалал харгалзахгүй үйлчлэх бөгөөд эдгээр агаарын
хөлөг тухайн ХТУ-ын нутаг дэвсгэрт байх, орох, гарахдаа тухайн улсын хууль
дүрмийг биелүүлэх үүрэгтэй.

Зүйл 13. ХТУ-ын нутаг дэвсгэрт орох, гарах журам
ХТУ-ын нутаг дэвсгэрт зорчигч, нисэх баг, ачааг оруулах, гаргахтай холбогдсон
хил, гааль, хорио цээрийн хууль тогтоомж нь зорчигч, нисэх баг, ачаа тухайн
улсын нутаг дэвсгэрт байх үед болон орох, гарахад хамаарна.
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1. Convention

ХЭСЭГ I - НИСЛЭГ ҮЙЛДЭХ
Бүлэг III. Агаарын хөлгийн харьяалал
Зүйл 17. Агаарын хөлгийн үндэсний харьяалал
Аливаа агаарын хөлөг нь бүртгэсэн улсын харьяалалд байна.
Зүйл 18. Хоёр улсын харьяалал
Агаарын хөлөг нь нэгээс олон улсын бүртгэлтэй байж болохгүй, харин
бүртгэлийг нэг улсаас нөгөө улсад шилжүүлж болно.
Зүйл 19. Бүртгэлд хэрэглэх үндэсний хууль
ХТУ-ын агаарын хөлгийн бүртгэл, эсхүл бүртгэлийн шилжүүлэлтийг тухайн
улсын хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэнэ.

Зүйл 20. Таних тэмдэг байрлуулах
ОУ-ын нислэгийн үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа агаарын хөлөг бүр нь
үндэсний харьяаллын болон бүртгэлийн тэмдэглэгээг байрлуулсан байна.
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1. Convention

ХЭСЭГ I - НИСЛЭГ ҮЙЛДЭХ
Бүлэг IV. Нислэгийн үйл ажиллагааг хялбаршуулах арга хэмжээ
Зүйл 22. Ёс журмыг хялбаршуулах
ХТ3 бүр, агаарын хөлөг, баг, зорчигч, ачаанд, ялангуяа хил, гааль, хорио цээрийн
холбогдолтой хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхдээ шаардлагагүй саатал учрахаас
сэргийлэх зорилгоор тусгай дүрэм батлах, эсхүл бусад байдлаар ХТУ-уудын нутаг
дэвсгэрийн хооронд агаарын хөлгийн нислэгийн үйл ажиллагааг хялбаршуулах
боломжтой бүх арга хэмжээг авна.
Зүйл 25. Аюул тулгарсан агаарын хөлөг
ХТУ бүр өөрийн нутаг дэвсгэр дээр аюул тулгарсан агаарын хөлөгт бололцоотой гэж
үзсэн тусламжийг үзүүлэх, өөрийн эрх бүхий байгууллагын хяналтын дор агаарын
хөлгийн өмчлөгч болон бүртгэгч улсын эрх бүхий байгууллагад шаардлагатай
тусламжийн арга хэмжээ авахыг зөвшөөрч болно.
ХТУ бүр алга болсон агаарын хөлгийг эрэн хайхдаа энэ конвенцийн дагуу зөвлөсөн
арга хэмжээг хамтран авна.
Зүйл 26. Ослыг шинжлэн шалгах
Аль нэг ХТУ-ын агаарын хөлөгт, нөгөө ХТУ-ын нутаг дэвсгэрт хүний амь нас
хохирсон, гэмтсэн, эсхүл агаарын хөлөг осолдсон үед нутаг дэвсгэр дээр нь осол
гарсан улс нөхцөл байдлыг шинжлэн шалгах ажиллагааг өөрийн хууль тогтоомжийн
хүрээнд, ICAO-аас зөвлөсөн журмын дагуу гүйцэтгэнэ. Агаарын хөлгийг бүртгэсэн
улсад, шинжлэн шалгах ажиллагаанд оролцох ажиглагчийг томилох бололцоо олгож,
шинжлэн шалгах ажиллагааны тайлан, дүгнэлтийг тухайн улсад хүргүүлнэ.
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1. Convention

ХЭСЭГ I - НИСЛЭГ ҮЙЛДЭХ
Бүлэг V. Агаарын хөлөгт тавих шаардлага
Зүйл 29. Агаарын хөлөгт авч явах шаардлагатай баримт бичгүүд
ХТУ-ын ОУ-ын нислэгт ашигладаг агаарын хөлөг энэ Конвенцийн нөхцөлд
заасны дагуу дор дурдсан баримт бичгийг бэлэн авч явна:
(a) улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
(b) НТЧ-ын гэрчилгээ
(c) багийн гишүүдийн үнэмлэх
(d) агаарын хөлгийн аяллын бүртгэл (journey log book)
(e) нисэхийн радио холбооны зөвшөөрөл
(f) зорчигч тээвэрлэж яваа бол тэдгээрийн нэрсийн жагсаалт
(g) ачаа тээвэрлэж яваа бол ачааны дагалдах бичиг, нарийвчилсан мэдүүлэг
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1. Convention

ХЭСЭГ I - НИСЛЭГ ҮЙЛДЭХ
Бүлэг V. Агаарын хөлөгт тавих шаардлага
Зүйл 31. НТЧ-ын гэрчилгээ
Агаарын хөлөг бүр тухайн агаарын хөлгийг бүртгэсэн улсаас олгосон хүчин
төгөлдөр НТЧ-ын гэрчилгээтэй байна.
Зүйл 32. Ажилтны үнэмлэх, гэрчилгээ
Агаарын хөлгийн нисэх багийн дарга, багийн бусад гишүүд агаарын хөлгийг
бүртгэсэн улсаас олгосон хүчин төгөлдөр гэрчилгээ, зөвшөөрөлтэй байна.

Зүйл 33. Гэрчилгээ, зөвшөөрлийг хүлээн зөвшөөрөх
ХТУ-аас олгосон гэрчилгээ, зөвшөөрөл нь энэхүү конвенцийн стандарт,
зөвлөмжид нийцсэн, эсхүл түүнээс илүү бол бусад ХТУ “хүчинтэй” хэмээн хүлээн
зөвшөөрч болно.
Зүйл 34. Аяллын бүртгэл
ОУ-ын нислэг үйлдэж буй агаарын хөлөг бүрд конвенцид заасан хэлбэрээр
баталсан, агаарын хөлөг болон нисэх багийн мэдээллийг агуулсан аяллын
бүртгэл хөтлөнө.
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1. Convention

Бүлэг VI. ОУ-ын стандарт, зөвлөмж
Зүйл 37. ОУ-ын стандарт, журмыг батлах
ХТУ бүр агаарын хөлөг, ажилтнууд, агаарын зам, туслах чанарын үйлчилгээ болон
нислэгийн үйл ажиллагааг хялбаршуулан, сайжруулах асуудлаар дараах дүрэм
болон журам боловсруулах үүрэгтэй.
(a) Холбооны систем, агаарын навигацийн туслах хэрэгсэл, газрын тэмдэглэгээ
(b) Нисэх буудал, буух талбайн тодорхойлолт
(c) Нислэгийн дүрэм болон нислэгийн хөдөлгөөнийг хянах зарчим
(d) Нисгэгч болон ИТА-уудад зөвшөөрөл олгох
(e) Агаарын хөлгийн НТЧ
(f) Агаарын хөлгийг бүртгэх, таних тэмдэг олгох
(g) Цаг уурын мэдээлэл цуглуулах, солилцох
(h) Бүртгэлийн дэвтэр
(i) Нисэхийн зураг схем
(j) Гааль, байцаан өнгөрүүлэх ажиллагаа
(k) Агаарын хөлгийн ослыг шинжлэн шалгах
болон нислэгийн үйл ажиллагааны аюулгүй, тогтмол, үр ашигтай байдалтай
холбоотой, тухай бүр шаардлагатай байж болох бусад асуудал.
Зүйл 38. ОУ-ын стандарт, зөвлөмжөөс зөрүүтэй шаардлага хэрэглэх
ОУ-ын стандарт, зөвлөмжийг бүгдийг биелүүлээгүй бол, өөрийн дүрэмд ОУ-ын
стандартаар тогтоосноос зөрүүтэй байдлаар хэрэглэх шаардлагатай гэж үзсэн бол
зарчмын зөрүүг ICAO-д нэн даруй мэдээлэх үүрэгтэй.
Aviation law and regulation – General 2022

26

Чикагогийн конвенци

1. Convention

ХЭСЭГ II - ОУ-ЫН НИСЭХИЙН БАЙГУУЛЛАГА
Бүлэг VII.
Байгууллага
Бүлэг VIII. Ассамблей / Чуулган
Бүлэг IX.
Зөвлөл
Бүлэг X.
Нислэгийн үйл ажиллагааны комисс
Бүлэг XI.
Ажилтнууд
Бүлэг XII.
Санхүү
Бүлэг XIII. ОУ-ын бусад арга хэмжээ

Бүлэг VII. Байгууллага
43 дугаар зүйл. Нэр, бүрэлдэхүүн
ICAO нь НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллага бөгөөд Ассамблей, Зөвлөл болон
шаардлагатай бусад байгууллагаас бүрдэнэ.
ICAO-гийн үйл ажиллагаа:
- нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах
- улс хоорондын агаарын тээврийг боловсронгуй болгоход чиглэгддэг.
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1. Convention

ХЭСЭГ III - ОУ-ЫН АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Бүлэг XIV - Мэдээ, тайлан
Бүлэг XV - Нисэх буудал болон бусад навигацийн байгууламж
Бүлэг XVI - Хамтарсан үйлчилгээний байгууллага
ХЭСЭГ IV - ТӨГСГӨЛИЙН ЗААЛТУУД
Бүлэг XVII. Нисэхийн бусад хэлэлцээр, арга хэмжээ
Бүлэг XVIII. Маргаан, зөрчил
Бүлэг XIX. Дайн
Бүлэг XX. Хавсралтууд
Бүлэг XXI. Конвенцийг соёрхон батлах, нэгдэн орох, өөрчлөлт оруулах, цуцлах
Бүлэг XXII. Нэр томьёо
Бүлэг XVII. Зүйл 83 bis. Зарим эрх үүрэг шилжүүлэх
Түрээсийн, солилцооны болон өөр ямар нэгэн гэрээний үндсэн дээр ашиглагдаж буй
агаарын хөлгийн хувьд тухайн агаарын хөлгийг бүртгэгч улс нь ашиглагч улсад
агаарын хөлгийг бүртгэгч улсын хувьд гүйцэтгэх үүргээ гэрээний үндсэн дээр бүхэлд
нь, эсхүл хэсэгчлэн шилжүүлж болно.
Энэ тохиолдолд бүртгэгч улс нь шилжүүлсэн үүрэгтэй холбогдох хариуцлагаас
чөлөөлөгдөнө.
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ICAO & IATA
Олон Улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO)
ICAO (International Civil Aviation Organization) нь НҮБ-ийн иргэний нисэхийн эрх
бүхий, мэргэшсэн байгууллага юм.
ICAO нь 1944 онд байгуулагдсан бөгөөд иргэний нисэхийн хөгжил болон
нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор ОУ-ын агаарын тээврийг
хөгжүүлэх, төлөвлөх болон ОУ-ын нислэг үйлдэх арга техник, түүний зарчмыг
боловсруулан гаргадаг иргэний нисэхийн удирдах байгууллага юм.
Олон Улсын агаарын тээвэрлэгчдийн холбоо (IATA)
IATA (International Air Transport Association) нь 1945 онд байгуулагдсан дэлхийн
агаарын тээвэрлэгчдийн бизнес харилцааг зохицуулах холбоо юм.
IATA нь агаарын тээвэрлэгчийн техникийн стандартын тогтоохоос гадна, үнийг
тогтвортой байлгаж, өрсөлдөөнийг хязгаарлах зорилгоор үнэ тарифыг тогтоох
уулзалт зохион байгуулдаг холбоо (cartel) юм.
Дэлхийн 117 улсыг төлөөлсөн 290 агаарын тээвэрлэгчээс бүрдсэн IATA-гийн
гишүүн агаарын тээвэрлэгчид нь агаарын тээврийн нийт суудал/км-ийн 82%-ийг
гүйцэтгэдэг.
Түлш, газрын үйлчилгээ, зорчигч бүртгэл зэрэг үйл ажиллагааны зохицуулалтыг
IATA-гийн журмын дагуу хийдэг.
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- Монгол Улсын Иргэний нисэхийн тухай хууль, бүтэц, агуулга
- Зөрчлийн тухай хуулийн талаар
- Иргэний нисэхийн нислэгийн аюулгүй байдлын ICAO загвар хууль
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Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль
https://legalinfo.mn/mn/detail/298

1999 онд батлагдаж, 2001, 2003, 2008, 2011, 2015, 2017 онуудад жижиг
хэмжээний өөрчлөлтүүд оруулсан бөгөөд нийт 10 бүлэг, 44 зүйлээс бүрдэнэ.
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
2 дугаар зүйл. Иргэний нисэхийн тухай хууль тогтоомж
3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томьёо
4 дүгээр зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙГ ТӨРӨӨС ЗОХИЦУУЛАХ
5 дугаар зүйл. Улсын Их Хурлын бүрэн эрх
6 дугаар зүйл. Засгийн газрын бүрэн эрх
7 дугаар зүйл. Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн ТЗТБ-ын бүрэн эрх
8 дугаар зүйл. Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн ТЗБ, түүний бүрэн эрх
9 дүгээр зүйл. Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн ТЗБ-ын нислэгийн аюулгүй
ажиллагааны хяналт хариуцсан байцаагчийн бүрэн эрх
10 дугаар зүйл. Нислэгийн хөдөлгөөнд үйлчлэх зориулалттай нэгдмэл системийн барилга
байгууламж, тоног төхөөрөмжийг өмчлөх
11 дүгээр зүйл.Иргэний нисэхийн багц дүрэм
12 дугаар зүйл.Онц болон дайны байдлын үеийн зохицуулалт
13 дугаар зүйл.Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд олгох тусгай зөвшөөрөл
14 дүгээр зүйл.Иргэний нисэхэд гадаад хэл хэрэглэх
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Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль
ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ ИРГЭНИЙ АГААРЫН ХӨЛӨГ
15 дугаар зүйл.Иргэний агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадвар
16 дугаар зүйл.Иргэний агаарын хөлгийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах
17 дугаар зүйл.Иргэний агаарын хөлгийн баг
18 дугаар зүйл.Иргэний агаарын хөлгийн даргын бүрэн эрх
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ АЭРОДРОМ
19 дүгээр зүйл.Аэродром байгуулах
20 дугаар зүйл.Аэродром орчмын аюулгүйн бүс
21 дүгээр зүйл.Аэродромын дохио, тэмдэг
22 дугаар зүйл.Барилга байгууламж дээрх дохио, тэмдэг
ТАВДУГААР БҮЛЭГ АГААРЫН ХӨЛГИЙН НИСЛЭГ
23 дугаар зүйл. Нислэг үйлдэх
24 дүгээр зүйл.Нислэгийн хөдөлгөөний зохицуулалт
25 дугаар зүйл.Хот, тосгон дээгүүр нислэг үйлдэх
26 дугаар зүйл.Агаарын зайн аюулгүй байдлыг хангах
27 дугаар зүйл.Нислэгийг цаг уурын мэдээгээр хангах
28 дугаар зүйл.Нийтийн холбооны хэрэгсэл ашиглах
29 дүгээр зүйл.Агаарын хөлөгт тусламж үзүүлэх

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ ОУ-ЫН НИСЛЭГ
30 дугаар зүйл.ОУ-ын нислэг үйлдэх зөвшөөрөл, даатгал
31 дүгээр зүйл.ОУ-ын агаарын зам, нисэх буудал
32 дугаар зүйл.Агаарын хөлөг Монгол Улсын хилийн агаарын хаалгаар нэвтрэн орох, гарах
33 дугаар зүйл.Гадаад улсын агаарын хөлгийн баримт бичгийг хүлээн зөвшөөрөх
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Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль
ДОЛДУГААР БҮЛЭГ ТЭЭВЭРЛЭЛТ
34 дүгээр зүйл. Зорчигч, ачаа, тээш, шуудан тээвэрлэх
35 дугаар зүйл. Агаарын хөлгөөр аюултай ачаа тээвэрлэх
36 дугаар зүйл. Зорчигчийн даатгал
37 дугаар зүйл. Иргэний агаарын хөлгийн багийн гишүүдийн даатгал
38 дугаар зүйл. Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ
39 дүгээр зүйл. Нисэхийн аюулгүй байдлыг хангах
391 дүгээр зүйл. Нисэхийн ажилтны мэргэжлийн үнэмлэх
392 дугаар зүйл. Нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ
393 дугаар зүйл. Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ
394 дүгээр зүйл. Агаарын тээвэрлэгчийн үүрэг
40 дүгээр зүйл. Агаарын хөлгийн баг, зорчигчийн бие болон тээшинд үзлэг хийх
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИСЛЭГ-ТЕХНИКИЙН ОСОЛ, ЗӨРЧЛИЙГ ШИНЖЛЭН ШАЛГАХ
41 дүгээр зүйл. Нислэг-техникийн осол, зөрчлийн тухай ойлголт
42 дугаар зүйл. Нислэг-техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах үйл ажиллагаа
43 дугаар зүйл. Нислэг-техникийн хэргийг шинжлэн шалгах улсын байцаагч, түүний бүрэн эрх

АРАВДУГААР БҮЛЭГ БУСАД ЗҮЙЛ
44 дүгээр зүйл. Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
1.1. Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын агаарын зайд иргэний агаарын
хөлгөөр нислэг үйлдэх, нисэхийн аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлыг
хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2 дугаар зүйл. Иргэний нисэхийн тухай хууль тогтоомж
2.1. Иргэний нисэхийн тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, энэ хууль,
тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
2.2. Монгол Улсын ОУ-ын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол ОУ-ын
гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
4 дүгээр зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
4.1. Энэ хууль нь Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэхтэй холбогдсон
дараахь үйл ажиллагааг зохицуулна:
4.1.1. өмчийн төрөл, хэлбэр харгалзахгүйгээр Монгол Улсын иргэний
нисэхийн бүх үйл ажиллагаа;
4.1.2. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт байрлаж байгаа буюу тус улсын
агаарын зайд нислэг үйлдэж байгаа иргэний агаарын бүх хөлгийн үйл
ажиллагаа;
4.1.3. гадаад улсын хуульд өөрөөр заагаагүй бол тухайн улсын нутаг
дэвсгэрт байрлаж байгаа Монгол Улсын иргэний агаарын хөлгийн үйл
ажиллагаа;
4.1.4. Монгол Улсын ОУ-ын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол тус улсын
агаарын зайд нислэг үйлдэж байгаа гадаад улсын агаарын хөлгийн үйл
ажиллагаа.
4.2. Энэ хууль нь улсын агаарын хөлгийн нислэгийн хөдөлгөөн болон улсын
агаарын хөлгөөр арилжааны нислэг үйлдэх бүх үйл ажиллагааг зохицуулна.
4.3. Энэ хуулийн 4.2 дахь хэсэг байлдааны үүргийн нислэгийн хөдөлгөөнд
хамаарахгүй.
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7 дугаар зүйл. ИН-ийн асуудал эрхэлсэн ТЗТБ (яам)-ын бүрэн эрх
7.1. Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дараахь бүрэн
эрхийг хэрэгжүүлнэ:
7.1.1. иргэний нисэхэд хамаарах асуудлыг зохицуулан удирдах, салбарын хөгжлийн
бодлогыг боловсруулж хэрэгжүүлэх;
7.1.3. Монгол Улсын агаарын зайд иргэний нисэхийн зориулалтаар ашиглах агаарын
зам, агаарын хаалгыг тогтоох, ОУ-ын нислэгийн чиглэлийг нээх, хаах;
7.1.4. ОУ-ын гэрээ, хэлэлцээрийн хүрээнд нисэхийн аюулгүй ажиллагааг хангуулах арга
хэмжээ авах;
7.1.7. иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын зохион
байгуулалтын бүтцийг батлах;
7.1.8. Иргэний нисэхийн багц дүрмийг батлах;
7.1.9. иргэний нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журмыг батлах;
7.1.10. энэ хуулийн 8.3-т заасан дүрэмт хувцасны загвар батлах;
7.1.11. иргэний нисэхийн салбарт ОУ-ын нислэг үйлдэх агаарын тээвэрлэгчийг тогтоох,
нислэгийн шугамыг хуваарилах, агаарын тээвэрлэлтийн эрх олгох, тарифыг
баталгаажуулах, агаарын хөлгийг хамтран эзэмших буюу түрээслэхтэй холбогдсон
асуудлыг зохицуулах;
7.1.12. нислэг-техникийн осол, зөрчлийн Ерөнхий шинжээч /цаашид “Ерөнхий шинжээч”
гэх/, шинжээчийг томилж чөлөөлөх, Нислэг-техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
албаны дүрмийг батлах.
7.2. Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь энэ хуулийн
7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.12-т зааснаас бусад бүрэн эрхээ бүхэлд нь буюу заримыг
иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад шилжүүлж болно.
(төрийн бодлогын хэмжээнд шийдэх ёстой эрхээ шилжүүлж болохоор оруулсан нь буруу)
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8 дугаар зүйл. ИН-ийн асуудал эрхэлсэн ТЗБ (ИНЕГ), түүний бүрэн эрх
8.1. Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн ТЗБ нь Монгол Улсын иргэний нисэхийн үйл
ажиллагаанд мэргэжлийн хяналт, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Засгийн газрын
хэрэгжүүлэгч агентлаг мөн.
8.2. Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн ТЗБ үйл ажиллагаагаа иргэний нисэхийн аюулгүй
ажиллагаа болон аюулгүй байдлыг хангуулахад чиглүүлнэ.
8.4. Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн ТЗБ нь дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
8.4.1. Чикагогийн конвенцийн Хавсралтуудад нийцсэн аюулгүй ажиллагааны стандартыг
боловсруулж, эрх бүхий байгууллагаар батлуулах буюу бүртгүүлэх, тэдгээрийн
хэрэгжилтэд хяналт тавих;
8.4.3. агаарын навигацийн төлбөртэй үйлчилгээтэй холбогдох асуудлыг эрхлэн шийдэх;
8.4.4. иргэний нисэхийн салбарт холбогдох мэдээлэл цуглуулах, бэлтгэх, солилцох,
түгээх, түүнчлэн энэ талаар бусад этгээдтэй хамтран ажиллах;
8.4.5. иргэний нисэхийн үйлчилгээний орлогыг хууль тогтоомжийн хүрээнд нисэхийн
аюулгүй ажиллагааг хангах үйл ажиллагаанд зориулан захиран зарцуулах;
8.4.6. иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын шууд харъяа
алба, байгууллагуудын зохион байгуулалтын бүтцийг батлах, иргэний нисэхийн бусад
байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагаанд мэргэжлийн хяналт тавих;
8.4.7. нислэг-техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгасан дүгнэлтийг үндэслэн цаашид
осол, зөрчил давтагдахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах;
8.4.8. хуульд заасан бусад бүрэн эрх.
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ- ИРГЭНИЙ АГААРЫН ХӨЛӨГ
15 дугаар зүйл. Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадвар
15.2. Гадаад улсад үйлдвэрлэгдсэн агаарын хөлөг /маяг/-ийг иргэний нисэхийн
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас хүлээн зөвшөөрсөн
тохиолдолд уг агаарын хөлгийг Монгол Улсад иргэний нислэг үйлдэх зорилгоор
ашиглахыг зөвшөөрнө.
16 дугаар зүйл. Иргэний агаарын хөлгийг бүртгэх, бүртгэлээс хасах
16.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага нь өөрийн өмчлөлд байгаа иргэний
агаарын хөлгийг гадаад улсад бүртгүүлээгүй бол Монгол Улсын бүртгэлд
бүртгүүлж үндэсний таних тэмдэг, бүртгэлийн гэрчилгээ авна.
16.2. Иргэний агаарын хөлгийг ашиглалтаас хассан, гадаад улсад шилжүүлсэн
тохиолдолд улсын бүртгэлээс хасна.
16.3. Иргэний агаарын хөлгийг улсын бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах үйл
ажиллагааг иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
байгууллага эрхлэн гүйцэтгэнэ.
16.4. Монгол Улсад бүртгэлтэй агаарын хөлгийг даатгуулна.
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17 дугаар зүйл. Иргэний агаарын хөлгийн баг
17.1. Иргэний агаарын хөлгийн баг нь нисэх баг, багийн бусад гишүүдээс
бүрдэнэ.
17.2. Монгол Улсын иргэний агаарын хөлгийн нисэх баг нь иргэний
нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас тогтоосон
бүрэлдэхүүнтэй байна. (Нисэх багийн бүрэлдэхүүнийг үйлдвэрлэгчийн нислэгийн
заавраар тогтооно)

17.3. Монгол Улсын иргэний агаарын хөлгийн нисэх багийн бүрэлдэхүүнд
гадаад улсын иргэн байж болно.
17.4. Нислэгийн үед агаарын хөлгийн бүхээгт байгаа хөлгийн үйлчлэгч,
нислэгтэй холбогдох үйл ажиллагаа явуулах бусад ажилтнууд нь хөлгийн
багийн бусад гишүүнд хамаарна.
17.5. Бүрэн бус бүрэлдэхүүнтэй нисэх баг нислэг үйлдэхийг хориглоно.
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ТАВДУГААР БҮЛЭГ- АГААРЫН ХӨЛГИЙН НИСЛЭГ
23 дугаар зүйл. Нислэг үйлдэх
23.1. Агаарын хөлгөөр нислэг үйлдэхэд дараахь шаардлагыг хангасан байна:
23.1.1. агаарын хөлөг болон агаарын хөлгийн баг нь Иргэний нисэхийн
багц дүрэмд заасны дагуу нислэгт бэлтгэгдэж, нислэг үйлдэх зөвшөөрөл
авсан байх;
2З.1.2. тухайн төрлийн агаарын хөлгийг нисгэх эрх бүхий нисэх багтай
байх;
23.1.3. нислэг үйлдэх агаарын хөлөг нь агаарын хөлгийн улсын
бүртгэлийн гэрчилгээ, нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ, хөлгийн дотоод
бүртгэл, радио станцыг ашиглах зөвшөөрөл зэрэг баримт бичгийг
бүрдүүлсэн байх. (Бүртгэлийн дэвтэр болгож засах)
23.2. Энэ хуулийн 23.1.2, 23.1.3 дахь заалт нь хэт хөнгөн агаарын хөлөг,
агаарын бөмбөлөг болон агаарын хөлгийн загвар /модель/-ын нислэгт
хамаарахгүй. (ИНД-21, 47, 91, 103, 115, 148-тай зөрчилддөг)

Aviation law and regulation – General 2022

40

Иргэний нисэхийн тухай хууль

2. Civil Aviation Act

ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ - ОУ-ЫН НИСЛЭГ
30 дугаар зүйл. ОУ-ын нислэг үйлдэх зөвшөөрөл, даатгал
30.1. Монгол Улсын болон гадаад улсын агаарын хөлөг нь иргэний нисэхийн
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын зөвшөөрлийн үндсэн дээр
ОУ-ын нислэг үйлдэнэ.

30.2. Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэх гадаад улсын агаарын хөлөг нь
гуравдагч этгээдэд учирч болзошгүй хохирлыг хариуцах баталгаа бүхий
даатгалтай байна. (Тодорхой бус, Монреалийн конвенцид нийцүүлэн өөрчлөх)
30.3. Гадаад улсын иргэний нисэхийн байгууллага, иргэн нь Монгол Улсын
агаарын зайд ОУ-ын нислэг үйлдэх агаарын хөлгийн таних тэмдэг болон
нислэгтэй холбогдох бусад мэдээллийг иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны байгууллагад урьдчилан мэдэгдэнэ.
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ДОЛДУГААР БҮЛЭГ - ТЭЭВЭРЛЭЛТ
36 дугаар зүйл. Зорчигчийн даатгал
36.1. Иргэний агаарын хөлгөөр зорчигч нь өөрийн амь насыг даатгуулах
үүрэгтэй.
37 дугаар зүйл. Иргэний агаарын хөлгийн багийн гишүүдийн даатгал

37.1. Иргэний агаарын хөлгийн багийн гишүүдийг албан үүргээ гүйцэтгэж
байгаа үед тэдний амь нас, эрүүл мэндийг тэдгээрийг ажиллуулагч аж ахуйн
нэгж, байгууллага даатгуулах үүрэгтэй.
38 дугаар зүйл. Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал
38.1. Агаарын тээвэрлэгч нь агаарын хөлгөөр зорчигчийн амь нас, эрүүл мэнд
болон гуравдагч этгээдэд учруулсан хохирол, түүнчлэн зорчигчийн ачаа, тээш,
шуудан алдагдах, дутах буюу гэмтсэн тохиолдолд нөхөн олговор олгох
зориулалттай хариуцлагын даатгалд даатгуулна. (Монгол улсын элсэн орсон
конвенцийг заах)
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АЖИЛЛАГААНЫ

391 дүгээр зүйл.Нисэхийн ажилтны мэргэжлийн үнэмлэх

391.1. Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь иргэний
нисэхийн ажилтанд мэргэжлийн үнэмлэх, эрүүл мэндийн гэрчилгээ олгоно. Үнэмлэх,
гэрчилгээ олгох журмыг Иргэний нисэхийн багц дүрмээр тогтооно.
392 дугаар зүйл.Нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ

392.1. Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь Монгол
Улсад бүртгэлтэй иргэний агаарын хөлөгт нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ олгоно.
Гэрчилгээнд тухайн агаарын хөлгийн ашиглалтын төрөл, гэрчилгээний хугацаа болон
аюулгүй ажиллагаанд шаардлагатай бусад нөхцөл, хязгаарлалт, мэдээлэл зэргийг тусгана.
393 дугаар зүйл.Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ
393.1. Энэ хуулийн 13.1.1-д заасан агаарын хөлгөөр арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа
эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллага энэ хууль болон холбогдох дүрэм, журмын шаардлагыг
хангасан тохиолдолд иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ олгоно. (Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээг хувь хүнд олгодог
байх гэж өөрчлөх)

394 дүгээр зүйл.Агаарын тээвэрлэгчийн үүрэг
394.1. Агаарын тээвэрлэгч нь нислэгийн үйл ажиллагааны болон агаарын хөлгийн нислэгт
тэнцэх чадварын шаардлагад нийцсэн заавар, журам боловсруулж мөрдөх, холбогдох
дүрэм, журмын дагуу нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн, найдвартай үйлчилгээ үзүүлэх
үүрэгтэй.
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ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ - НИСЛЭГ-ТЕХНИКИЙН ОСОЛ, ЗӨРЧЛИЙГ ШИНЖЛЭН ШАЛГАХ
41 дүгээр зүйл. Нислэг-техникийн осол, зөрчлийн тухай ойлголт

41.1. Нислэг-техникийн осол, зөрчил гэдгийг Чикагогийн конвенцийн 13 дугаар хавсралтад
зааснаар ойлгож хэрэглэнэ.
42 дугаар зүйл. Нислэг-техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах үйл ажиллагаа

42.1. Нислэг-техникийн осол, зөрчил болон нислэг-техникийн осол, зөрчлийн урьдчилсан
нөхцөл үүссэн тухай асуудлыг шинжлэн шалгах, ангилах, бүртгэх ажиллагааг Нислэгтехникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба гүйцэтгэнэ.
42.2. Нислэг-техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах албыг Ерөнхий шинжээч
удирдана.

42.5. Нислэг-техникийн осол, зөрчил Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр гарсан тохиолдолд
иргэд, нутгийн захиргааны болон цагдаагийн байгууллага, зэвсэгт хүчний салбар ангиуд
энэ хуулийн 29 дүгээр зүйлийн заалтуудыг биелүүлэхээс гадна нислэг-техникийн осол,
зөрчлийг шинжлэн шалгах байгууллагад үйл ажиллагаагаа явуулахад нь шаардагдах
туслалцааг цаг тухайд нь үзүүлэх үүрэгтэй.
42.6. Монгол Улсын бүртгэлтэй агаарын хөлөгт тус улсын хилийн гадна нислэг-техникийн
осол, зөрчил тохиолдсон бол уг осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах үйл ажиллагааг ОУ-ын
гэрээ, хэлэлцээрийн заалтын дагуу явуулах бөгөөд Монгол Улсын талаас шинжлэн шалгах
үйл ажиллагааг Нислэг-техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах алба иргэний нисэхийн
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран гүйцэтгэнэ.
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Зөрчил гаргагчид хүлээлгэх хариуцлага

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
АРАВДУГААР БҮЛЭГ - БУСАД ЗҮЙЛ
44 дүгээр зүйл. Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
44.1. Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтны үйлдэл нь гэмт хэргийн шинжгүй
бол Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.
44.2. Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Эрүүгийн хууль, эсхүл
Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд зөрчил гаргасан этгээдэд Дарга
“Албадлагын журам”-ын дагуу торгох, үнэмлэх гэрчилгээнд арга хэмжээ авах
эрхийг хуулиар олгох шаардлагатай.
2010 оны ICAO-гийн Аудит шалгалт болон 2017 оны ICVM Аудит шалгалтаар
Эрүүгийн хууль болон Зөрчлийн тухай хууль нь ОУ-ын шаардлага хангахгүй
байна гэж дүгнэсэн.
Агаарын хөлөгт тамхи татсан тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулиар 50,000₮
торгодог бол бусад улс $5,000-$10,000-ын торгууль оногдуулдаг.
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Зөрчлийн тухай хуулийн талаар

https://mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2019/09/Zurchliin-tuhai-huuliintalaar-08.Sep_.2021.pdf
Зөрчил

Хамаарах этгээд

14.8.1. Иргэний нисэхийн багц дүрэмд заасан баримт бичгийн бүрдэлгүй, Иргэний нисэхийн үйл
ажиллагаа эрхлэгч
эсхүл тусгай зөвшөөрөлгүйгээр нисэхийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн

Торгох болон эрх хасах шийтгэлийн
хэмжээ (₮)
Хүн
Хуулийн этгээд
10,000-20 сая
100,000-200 сая
2 сая

20 сая

14.8.2. Хуулиар эрх олгогдсон этгээд нислэгийн аюулгүй байдлын, эсхүл
аюулгүй ажиллагааны үзлэг, шалгалтыг зохих журмын дагуу хийгээгүй

Дарга, Байцаагч

- эрхийг 1 жил хасаж;
- 100,000

-

14.8.3. Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм,
журам зөрчсөн

Бүгд

- эрхийг 1 жил хасаж;
- 300,000

3 сая

14.8.4. Нислэгийн үед нислэгийг хэвээр үргэлжлүүлэх боломжгүй онцгой
тохиолдлын талаар хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр мэдээлээгүй

Хөлгийн дарга

- эрхийг 1 жил хасаж;
- 5,000,000

-

50,000

-

Агаарын тээвэрлэгч

-

5 сая

Агаарын хөлгөөр үйл
ажиллагаа эрхлэгч

300,000

3 сая

НХҮ

50,000

500,000

14.8.5. Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай холбоотой хамгаалагдсан
бүсэд хууль бусаар нэвтэрсэн
14.8.6. Олон улсын агаарын тээвэрлэгч нь зорчигчийн мэдээллийг
агаарын хөлөг хөөрөхөөс өмнө эрх бүхий байгууллагад хүндэтгэн үзэх
шалтгаангүйгээр хүргүүлээгүй, эсхүл мэдээллийг дутуу хүргүүлсэн
14.9.1. Агаарын зайн аюулгүй байдлын хяналтын үед нисэхэд ашиглах
журам зөрчсөн
14.9.2. Агаарын зайн хяналтын үед илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоох
ажиллагааг хэтрүүлсэн
14.9.3. Агаарын зайн зөрчил үйлдсэн
14.12.1.Төрийн тусгай хамгаалалтын байгууллагаас тогтоосон дэглэм
зөрчиж, төрийн тусгай хамгаалалтын бүсийн агаарын зайд нисгэгчгүй,
зайнаас
удирддаг
агаарын
хөлгөөр
нислэг
үйлдсэн
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Бүгд

Агаарын хөлгөөр үйл
ажиллагаа эрхлэгч
Нисгэгчгүй, зайнаас
удирддаг агаарын
хөлгөөр үйл
ажиллагаа эрхлэгч

олсон
хөрөнгө,
орлогыг
учруулсан хохирлыг гаргуулж
50,000

100,000

хурааж,
500,000
1 сая
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Албадлагын арга хэмжээний эрх зүйн орчны
харьцуулалт

Шинэ-Зеланд
NZ Aviation Crimes Act 1972:

Эрүүгийн хууль 2015:

Монгол

Шинэ-Зеландын Нисэхийн эрүүгийн хуульд дараах ял,
шийтгэлийг оногдуулдаг. Үүнд:

Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай холбоотой нийт 17
үйлдэлд дараах ял, шийтгэлийг оногдуулдаг. Үүнд:

 10 үйлдэлд хорих (2 жил, 5 зүйл ангид бүх насаар);

 Үүнээс 14 үйлдэлд хорих - 6 сараас бүх насаар;
9 үйлдэлд нэмж зорчих эрхийг хязгаарлах - 1 сараас 5 жил;
12 үйлдэлд нэмж торгох
- $160 - $14 000.
Хэрэгжүүлэлтийг хууль хяналтын байгууллага хариуцдаг Хэрэгжүүлэлтийг хууль хяналтын байгууллага хариуцдаг
NZ Civil Aviation Act 1990:
Иргэний нисэхийн тухай хууль 1999:
 18 үйлдэлд хорих (3 сараас 2 жил хүртэл);

Хууль зөрчсөн этгээдэд хүлээлгэх аливаа ял, шийтгэлийг энэ
хуульд заагаагүй. Өмнөх 44 дүгээр зүйлийг Зөрчлийн тухай
 Үнэмлэх гэрчилгээг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох;
 70 гаруй үйлдэлд торгох - хувь хүнийг $1 000 - $200 000, хуульд шилжүүлсэн.
- хуулийн этгээдийг $10 000 - $200 000.
Хэрэгжүүлэлтийг хууль хяналтын байгууллага хариуцдаг
NZ Civil Aviation (Offences) Regulations 2006:
ИНД-13 Албадлагын дүрэм:
 1670 дүрмийн заалт тус бүрд торгох

Нийт 51 бүлгийн 273 төрлийн зөрчилд авах арга хэмжээг
- хувь хүнийг $250 - $10 000, тодорхойлсон. Үүнд:
- хуулийн этгээдийг $1 000 - $50 000.  200 зөрчилд үнэмлэх гэрчилгээг - 154 түдгэлзүүлэх,
- 44 хүчингүй болгох;

Тайлбар: Үнэмлэх гэрчилгээнд авах арга хэмжээ ороогүй.
Хэрэгжүүлэлтийг Дарга хариуцдаг

Тайлбар: ХХДХ - Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ
 (2021 байдлаар 420 000 ₮)
 (2023 оны 1 сарын 1-нээс 550 000₮)
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 148 зөрчилд торгох - хувь хүнийг 3 - 20 ххдх ($450 - $3 000),
- хуулийн этгээдийг 5 - 100 ххдх ($7 500 - $15 000).
Энэ дүрмийн хэрэгжилтийг Дарга хариуцдаг
Зөрчлийн тухай хууль 2017
Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай холбоотой нийт 10 зөрчилд
дараах шийтгэлийг оногдуулдаг. Үүнд:

 10 зөрчилд торгох

- хүнийг $20 - $700,
- хуулийн этгээдийг $180 - $7 000;

 3 зөрчилд эрх хасах

- 1 жил хүртэл.
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Иргэний нисэхийн нислэгийн аюулгүй байдлын ICAO
загвар хууль
https://www.faa.gov/about/initiatives/iasa/mcar

ХТУ-ууд нь өөрийн иргэний нисэхийн хуультай боловч энэ Загвар хуулийг одоо хүчин
төгөлдөр мөрдөж байгаа хуульдаа нэмэлт өөрчлөлт, сайжруулалт хийхдээ ашиглах
үндсэн суурь болгох зорилгоор ICAO-гийн хүсэлтээр FAA 2001 онд хөгжиж буй
улсуудад зориулан анх боловсруулсан.
Энэ Иргэний Нисэхийн Нислэгийн Аюулгүй байдлын Загвар Хуулиар, энэ Хууль болон
Загвар Дүрэмд тусгагдсан эрх бүхий байгууллага болох ИНЕГ-ыг байгуулах хууль зүйн
үндэслэлийг тогтоосон.
Энэ хуулиар ИНЕГ болон Даргын эрх үүргийг тогтоосон ба дараах бүлгүүдээс бүрдэнэ.
Бүлэг I-ээс IV: байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, удирдлага болон ерөнхий эрх,
үүрэг.
Бүлэг V: агаарын хөлгийн бүртгэл болон бүртгэлийн тогтолцооны зохицуулалт.
Бүлэг VI: нислэгийн ажилтан болон хуулийн этгээдийг гэрчилгээжүүлэх, агаарын
ТЭЭВЭРЛЭГЧ болон ажилтнуудын эрх үүрэг, ИНЕГ-ын үзлэг шалгалтын эрх болон
нисэхийн үйл ажиллагаатай холбоотой иргэдэд хориглох заалтуудыг багтаасан ИНЕГаас хэрэгжүүлэх аюулгүй байдлын зохицуулалтын хууль эрх зүйн үндэслэл.
Бүлэг VII: хууль болон дүрмийн зөрчилд ИНЕГ-аас хүлээлгэх захиргааны болон
эрүүгийн хариуцлага,
Бүлэг VIII: ИНЕГ-аас хууль дүрмийг албадан хэрэгжүүлэх журам,
Бүлэг IX: агаарын тээвэрлэгчийн эдийн засгийн зохицуулалт.
Aviation law and regulation – General 2022
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Загвар хуулийн бүтэц
Бүлэг I. Нийтлэг үндэслэл
101. Товчилсон нэр
102. Нэр томьёо
Бүлэг II. ИНЕГ-ын зохион байгуулалт
201. ИНЕГ-ыг байгуулах: Парламент

202. ИНЕГ-ыг байгуулах: Бүгд найрамдах
203. ИНЕГ-ын бодлогын тунхаг
204. Даргын мэргэшилд тавих шаардлага
205. Албан тушаалтан, ажиллагсад

206. Даргын зөвлөл - Парламент
Бүлэг III. ИНЕГ-ын захиргаа
301. Бусад байгууллагатай хамтран ажиллах
302. Эд хөрөнгө худалдаж авах
303. Гэрээ байгуулах зөвшөөрөл
304. Мэдээлэл солилцох
305. Эрх үүрэг шилжүүлэх
306. Үйлчилгээний хураамж авах эрх
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Бүлэг IV. Нийтлэг бүрэн эрх, үүрэг
401. Нийтлэг зүйл
402. Тушаал, шийдвэр гаргах
403. Захиргааны хуулийг хэрэглэх
404. Нийтээр дагаж мөрдөх
405. Дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх
406. Иргэний нисэхийг хөгжүүлэх
407. Агаарын зайн хяналт болон байгууламж
408. Агаарын навигацийн байгууламж
409. Нислэгийн хөдөлгөөний зохицуулалт
410. Агаарын тээврийн аюулгүйн хамгаалалт
411. Сургалтын байгууллага
412. Ослыг шинжлэн шалгах
413. Нислэгийн аюулгүй байдлын хяналт
414. Баримт бичгийг хүлээн зөвшөөрөх
415. Үзлэг шалгалт хийх зорилгоор нэвтрэх эрх
416. Нислэгийг зогсоох
417. Аюултай бараа тээвэрлэх эрх
418. ОУ-ын үүрэг - Бүгд найрамдах
419. Аюулгүй байдлын ОУ-ын гэрээнд нэгдэх
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Загвар хуулийн бүтэц
Бүлэг V. Агаарын хөлгийн бүртгэл болон
өмчлөл
501. Агаарын хөлгийн бүртгэл
502. Агаарын хөлгийн өмчлөлийн бүртгэл
Бүлэг VI. Иргэний нисэхийн аюулгүй
байдлын зохицуулалт
601. Аюулгүй байдлын нийтлэг эрх, үүрэг
602. Нислэгийн ажилтны үнэмлэх, гэрчилгээ
603. НТЧ-ын гэрчилгээ
604. Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ
605. Зөвшөөрөгдсөн сургалтын болон ТҮБ
606. Хүсэлт гаргах маягт
607. Агаарын навигацийн байгууламжийн
аюулгүй байдлын стандарт
608. Агаарын тээвэрлэгч болон нислэгийн
ажилтны үүрэг
609. Үзлэг шалгалт хийх эрх
610. Гэрчилгээг нэмэх, өөрчлөх, түдгэлзүүлэх
болон хүчингүй болгох
611. Хориглох зүйлс
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Бүлэг VII. Шийтгэл
701. Захиргааны шийтгэл
702. Эрүүгийн шийтгэл
Бүлэг VIII. Шүүхийн журам
801. Хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
802. Гомдолтой холбоотой Даргын шинжлэн
шалгах ажиллагаа
803. Нотлох баримт
804. Үйлчилгээний төлөөлөгч томилох
805. Ял эдлэх газар
806. Тушаалыг шүүхээр хянан шийдвэрлэх
807. Шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх
808. Захиргааны арга хэмжээ авах журам
Бүлэг IX. Агаарын тээвэрлэгчийн эдийн
засгийн зохицуулалт
901. Эдийн засгийн зөвшөөрөл
902. Гадаадын агаарын тээвэрлэгчид
зөвшөөрөл олгох
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Загвар хуульд шийтгэлийн талаар
ЗАГВАР ХУУЛЬ
Бүлэг VII. Шийтгэл
701. Захиргааны арга хэмжээ

(a)
ТОРГУУЛИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ. Арилжааны агаарын тээврийн үйл ажиллагаанд
оролцож байгаа этгээдээс бусад этгээд энэ хуулийн аль нэг шаардлага, эсхүл энэ хуульд
нийцүүлэн гаргасан дүрэм, эсхүл аюулгүй байдлын тушаалыг зөрчсөн тохиолдолд
гаргасан зөрчил бүрд (..................)-аас хүртэл төгрөгөөр торгууль оногдуулна. Хэрэв
зөрчил нэг жилийн хугацаатай үргэлжилсэн бол зөрчил үргэлжилсэн өдөр бүрийг бие
даасан зөрчилд тооцно.
(b)
АРИЛЖААНЫ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОНОГДУУЛАХ
ТОРГУУЛЬ. Арилжааны агаарын тээврийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа этгээд энэ
хуулийн аль нэг шаардлага, эсхүл энэ хуульд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, эсхүл аюулгүй
байдлын тушаалыг зөрчсөн тохиолдолд гаргасан зөрчил бүрд (...................)-аас хүртэл
төгрөгөөр торгууль оногдуулна. Хэрэв зөрчил нэг жилийн хугацаатай үргэлжилсэн бол
зөрчил үргэлжилсэн өдөр тус бүрийг бие даасан зөрчилд тооцно.
(f)
АЮУЛТАЙ БАРАА. Тухайн зөрчлийн үр дагаврын талаар бодит мэдлэгтэй, эсхүл
тухайн мэдлэгийг өөрөө олж авах чадвартай, энэ хуулийн 609(e)-д заасан Чикагогийн
конвенцийн Хавсралт 18, эсхүл ICAO-гийн Техникийн Зааварчилгааг биелүүлэх үүргээ
зөрчин аюултай барааг арилжааны агаарын тээврийн үйл ажиллагаанд хүлээлгэн өгсөн,
эсхүл хүлээн авсан этгээдийг Техникийн зааварчилгааг зөрчсөн үйлдэл бүрд
/.............................../ хүртэл хэмжээний мөнгөн торгууль оногдуулна.
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Загвар хуульд шийтгэлийн талаар
ЗАГВАР ХУУЛЬ
Бүлэг VII. Шийтгэл
702. Эрүүгийн хариуцлага

(a) ГЭРЧИЛГЭЭТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЗӨРЧИЛ. Энэ хуулийн дагуу олгох аливаа гэрчилгээг
хуурамчаар, эсхүл дуурайлган үйлдсэн, эсхүл үйлдэхийг завдсан этгээд болон агаарын
хөлгийн харьяалал, эсхүл улсын бүртгэлийн тэмдгийг хуурамчаар, эсхүл андуурагдахаар
байрлуулсан этгээдийг /........................./ хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл … жил хүртэл
хугацаагаар хорих, эсхүл …-аас хүртэл төгрөгөөр торгож … жил хүртэл хугацаагаар
хорино. (Эрүүгийн хууль 23.2. 450,000 – 5,4 сая₮, зорчих эрх 1 жил)
(b) НИСЛЭГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХӨНДЛӨНГӨӨС ОРОЛЦОХ. Дараах гэмт хэргийг
үйлдсэн буруутай этгээдийг /......................../ хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл … жил хүртэл
хугацаагаар хорих, эсхүл …-аас хүртэл төгрөгөөр торгож, ... жил хүртэл хугацаагаар
хорино: (Эрүүгийн хууль 27.4. 450,000 – 1,35 сая₮, зорчих эрх 3 сар)
(1) Монгол Улсад үйлдэж байгаа нислэгийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох
зорилгоор тус улсын нутаг дэвсгэр дээр, энэ хуулийн дагуу батлагдсан гэрэл,
эсхүл дохио, эсхүл нисэх буудал, агаарын навигацийн туслах хэрэгсэл, бусад
төхөөрөмжтэй холбоотой гэрэл, дохио андуурч, алдаа гаргаж болохоор
байрлуулсан, эсхүл хэрэглэсэн, эсхүл Даргаас зохих ёсоор анхааруулсаар
байхад төөрөгдүүлж болох гэрэл, дохиог үргэлжлүүлэн хэрэглэсэн; (байхгүй)
(2) Дээр дурдсан гэрэл, дохиог санаатайгаар зайлуулсан, унтраасан, эсхүл үйл
ажиллагаанд нь нөлөөлсөн. (Эрүүгийн хууль 27.6. 5,4 сая -27 сая ₮, 5 жил хорих)
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(c) ЗӨРЧЛИЙГ МЭДЭЭЛЭХ БОЛОН БҮРТГЭХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЗӨРЧИЛ. Энэ хуульд
заасны дагуу Даргад мэдээлэхээс зайлсхийсэн, эсхүл санаатайгаар мэдүүлээгүй; Даргын
баталсан, эсхүл гаргасан аргачлал, маягтаар бүртгэл хөтлөөгүй, эсхүл бүртгэл хөтлөхөөс
зайлсхийсэн; эсхүл бүртгэл мэдээг засварласан; эсхүл бүртгэл мэдээг хуурамчаар
гаргасан агаарын тээвэрлэгч, түүний төлөөлөгч, эсхүл ажилтныг зөрчил бүрд нь
/................./ хүртэл төгрөгөөр торгож шийтгэнэ.
(d) МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН НОТЛОХ БАРИМТ ГАРГАЖ ӨГӨХӨӨС ЗАЙЛСХИЙХ. Даргын
хууль ёсны шаардлага, эсхүл зарлан дуудах бичгийн дагуу ирж мэдүүлэг өгөх, асуултад
хариулах, эсхүл нотлох баримт, бүртгэл, баримт бичиг гаргаж өгөхөөс зайлсхийсэн эрх
бүхий этгээдийг /........................../ хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жил хүртэл
хугацаагаар хорих, эсхүл …-аас хүртэл төгрөгөөр торгож, …жил хүртэл хугацаагаар
хорино.
(e) АГААРЫН ХӨЛӨГ БУЛААХ.
(1) Агаарын хөлгийг булаан авсан, эсхүл булаан авахыг завдсан этгээдийг:
(i) хорьж шийтгэх, эсхүл (Эрүүгийн хууль 27.8. 5-12 жил хорих)
(ii)агаарын хөлгийг булаан авсан, эсхүл булаан авахыг завдсаны улмаас хүний
амь хохирсон бол бүх насаар нь хорьж шийтгэнэ. (Эрүүгийн хууль 27.8.2. 20
жил хорих)
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(f) НИСЭХ БАГИЙН ГИШҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХӨНДЛӨНГӨӨС ОРОЛЦОХ.
(1) Монгол Улсын шүүхийн эрх мэдэл хэрэгжих бүсэд байгаа агаарын хөлгийн
бүхээгт байх үедээ нисэх багийн гишүүдийн үүрэгт ажилд хөндлөнгөөс оролцсон,
эсхүл үүргээ гүйцэтгэх чадварыг нь бууруулсан этгээдийг /........................./ хүртэл
төгрөгөөр торгож шийтгэнэ. (Эрүүгийн хууль 27.4.1. 450,000 – 1,35сая₮, зорчих
эрх 3 сар)
(2) Нисэх багийн гишүүдийн үүрэгт ажилд хөндлөнгөөс оролцохдоо нисэх багийн
гишүүн, үүнд үйлчлэгч рүү довтолсон, тэднийг доромжилсон, эсхүл айлган
сүрдүүлсэн этгээдийг /................../ хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл …. жил хүртэл
хугацаагаар хорих, эсхүл…хүртэл төгрөгөөр торгож…жил хүртэл хугацаагаар
хорино. Энэ хэсэгт дурдсан хэргийг үйлдэхдээ бусдын амь насыг хохироох, эсхүл
аюултай зэвсэг хэрэглэсэн этгээдийг тодорхой хугацаагаар хорих, эсхүл бүх
насаар нь хорих ялаар шийтгэнэ. (Эрүүгийн хууль 27.4.2. 450,000 – 2,7сая₮,
зорчих эрх 6 сар)
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(h) ЗЭВСЭГ, ТЭСРЭХ БОДИСТОЙ ХОЛБООТОЙ ЗӨРЧИЛ.

(1) Арилжааны агаарын тээврийн нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлөг, эсхүл нислэг
үйлдэхээр зорьж байгаа агаарын хөлгийн бүхээгт байх үедээ, эсхүл бүхээг рүү
орохоор завдах үедээ бусдын амь насыг хохироож болох аюултай зэвсэг биедээ
нуун авч явсан, эсхүл агаарын хөлгийн бүхээгт бөмбөг, бусад төстэй тэсрэх,
эсхүл шатаагч төхөөрөмж байрлуулсан, байрлуулахыг завдсан этгээдийг
/................/ хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл …жил хүртэл хугацаагаар хорих, эсхүл
…хүртэл төгрөгөөр торгож, …жил хүртэл хугацаагаар хорино.
(2) хүний амь насны аюулгүй байдалд санаатайгаар болон үл ойшоон, эсхүл хүний
амь насны аюулгүй байдлыг хайхрамжгүйгээр үл тоомсорлон (h)(1)-д хориглосон
зөрчил үйлдсэн этгээдийг /................../ хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл …жил
хүртэл хугацаагаар хорих, эсхүл ... хүртэл төгрөгөөр торгож …жил хүртэл
хугацаагаар хорино.
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(i) АГААРЫН ХӨЛГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХӨНДЛӨНГӨӨС ОРОЛЦОХ. Монгол
Улсын шүүхийн эрх мэдэл хэрэгжих бүсэд нислэг үйлдэж байгаа, эсхүл үйлдэхээр
төлөвлөж байгаа агаарын хөлгийн аюулгүй байдалд хүний амь насанд аюул учруулж
болохыг үл хайхран санаатайгаар хөндлөнгөөс оролцсон, оролцохыг завдсан этгээдийг
/................/ хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл … жил хүртэл хугацаагаар хорих, эсхүл …
хүртэл төгрөгөөр торгож …жил хүртэл хугацаагаар хорино.
(j) ХУДАЛ МЭДЭЭЛЭХ.
(1) 702(e) - (h) хүртэлх заалтад хориглосон гэмт хэрэгт тооцогдох үйлдлийг хийхээр
завдаж байгааг мэдсээр байж худал мэдээлэл өгсөн, эсхүл өгөхөд хүргэсэн
этгээдийг /................/ хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл … жил хүртэл хугацаагаар
хорих, эсхүл ... хүртэл төгрөгөөр торгож … жил хүртэл хугацаагаар хорино.
(2) 702(e) - (h) хүртэлх заалтад хориглосон гэмт хэрэгт тооцогдох үйлдлийг хийхээр
завдаж байгааг мэдсээр байж, хүний амь насанд аюул учруулж болохыг үл
хайхран санаатайгаар худал мэдээлэл өгсөн, эсхүл өгүүлсэн этгээдийг /............../
хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл … жил хүртэл хугацаагаар хорих, эсхүл … -аас
хүртэл төгрөгөөр торгож … жил хүртэл хугацаагаар хорино.
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(k)
ОСОЛД ОРСОН АГААРЫН ХӨЛГИЙН ЭД АНГИЙГ САЛГАЖ АВАХ. Осолд өртсөн
агаарын хөлгийн аль нэг эд ангийг, эсхүл ослын үед хөлгийн бүхээгт байсан аль нэг эд
зүйлийг зөвшөөрөлгүй салгаж авсан, нуун далдалсан болон авч үлдсэн этгээдийг
/........................./ хүртэл төгрөгөөр торгох, эсхүл … жил хүртэл хугацаагаар хорих, эсхүл
… хүртэл төгрөгөөр торгож … жил хүртэл хугацаагаар хорино. (Эрүүгийн хууль
27.5(recorder) 5,4-27сая ₮, 5 жил хорих)
(l)
АЮУЛТАЙ БАРАА. Чикагогийн конвенцийн Хавсралт 18, эсхүл ICAO-гийн
Техникийн зааварчилгааг зөрчин арилжааны агаарын тээврийн үйл ажиллагаанд ачаа,
тээш, эсхүл эд зүйлсийг энэ хуулийн шаардлагыг мэдсээр байж, санаатайгаар хүлээлгэн
өгсөн, эсхүл хүлээлгэн өгөх шалтгаан болсон, эсхүл хайхрамжгүй байдлаар тээвэрлэх
шалтгаан болгосон этгээдийг гэмт хэрэгт буруутайд тооцон /................./ хүртэл төгрөгөөр
торгох, эсхүл … жил хүртэл хугацаагаар хорих, эсхүл … хүртэл төгрөгөөр торгож, … жил
хүртэл хугацаагаар хорих ял онооно.
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27.1 дүгээр зүйл.Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн, усан онгоц, агаарын хөлгийн
хөдөлгөөнд аюултайгаар халдах
1. Зөөх, тээвэрлэх зориулалттай хэрэгсэл, тэдгээрийн эд ангийг устгасан, гэмтээсэн,
ашиглах боломжгүй болгосон, хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулсан, буруу дохио,
анхааруулга өгсөн, үүнтэй төстэй аюултай үйлдэл хийх замаар төмөр замын хөдлөх
бүрэлдэхүүн, усан онгоц, агаарын хөлгийн аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлж хүний эрүүл
мэнд, амь насанд аюул учруулах, эсхүл бусдын эд хөрөнгөд ноцтой хохирол учруулах
нөхцөлийг бүрдүүлсэн бол таван мянга дөрвөн зуун нэгжээс хорин долоон мянган
нэгжтэй (5,4сая - 27сая ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс таван
жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл
хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
2. Золгүй учрал гарах нөхцөлийг зориуд бүрдүүлэх, өөр гэмт хэргийг нуун далдлах, өөр
гэмт хэрэг үйлдэхийн тулд төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн, усан онгоц, агаарын
хөлгийн хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлж хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр,
хүнд хохирол учруулсан бол арван мянган нэгжээс дөчин мянган нэгжтэй (10сая - 40сая
₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр жилээс найман жил хүртэл
хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
3. Энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан үйлдлийг болгоомжгүйгээр үйлдсэн бол дөрвөн зуун
тавин нэгжээс таван мянга дөрвөн зуун нэгжтэй (450,000 – 5,4сая ₮) тэнцэх хэмжээний
төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон зуун хорин цаг хүртэл
хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар
зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ.
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27.2 дугаар зүйл.Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн, усан онгоц, агаарын хөлгийн
хөдөлгөөнд аюул учруулах
1. Согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн, өвчин, бусад нөхцөл байдлын
улмаас өөрийн үйлдлийг удирдан жолоодох чадваргүй үедээ төмөр замын хөдлөх
бүрэлдэхүүн, усан онгоц, агаарын хөлөг жолоодсон; галт тэрэгний машинч, нисгэгч, усан
онгоцны ахмад, аюулгүй байдлыг хангах үүрэг хүлээсэн хүн хөдөлгөөний аюулгүй
ажиллагааны дүрэм, журмыг ноцтой зөрчсөнөөс хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол
учирсан, хүний амь нас хохирсон; бусдын эд хөрөнгөд их хэмжээний хохирол учирсан
бол таван мянга дөрвөн зуун нэгжээс хорин долоон мянган нэгжтэй (5,4сая - 27сая ₮)
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар
зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял
шийтгэнэ.
27.3 дугаар зүйл.Төмөр замын, агаарын , усан замын тээврийн хөдөлгөөний ба
ашиглалтын аюулгүй байдлын журам зөрчих
1.Төмөр замын, агаарын, усан замын тээврийн ба хөдөлгөөний, ашиглалтын аюулгүй
байдлын журмыг сахин хангуулах үүрэг бүхий хүн үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүйн
улмаас хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол учирсан, хүний амь нас хохирсон; бусдын эд
хөрөнгөд их хэмжээний хохирол учруулсан бол таван мянга дөрвөн зуун нэгжээс хорин
долоон мянган нэгжтэй (5,4сая - 27сая ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг
жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс таван
жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
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27.4 дүгээр зүйл. Нисэх багийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох
1. Агаарын хөлгийн нислэгийн үед нисэх багийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцож
хэвийн үйл ажиллагааг саатуулсан бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс нэг мянга гурван зуун
тавин нэгжтэй (450,000 - 1,3сая ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун
дөчин цагаас долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл
нэг сараас гурван сар хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ.
2. Зорчигч агаарын хөлгийн нислэгийн үед нислэгийн үйл ажиллагаанд саад учруулсан,
нисэх багийн гишүүн, бусад зорчигчтой зүй бусаар харилцсаны улмаас хүний эрүүл мэнд,
амь нас, бусдын эд хөрөнгөд хохирол учрах нөхцөлийг бүрдүүлсэн, нислэгийн үйл
ажиллагаа удаан хугацаагаар саатсан бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс хоёр мянга долоон
зуун нэгжтэй (450,000 - 2,7сая ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин
цагаас долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг
сараас зургаан сар хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ.
27.6 дугаар зүйл. Агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжийг устгаж гэмтээх, нислэгийн
хөдөлгөөнд саад учруулах
1. Агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжийг устгаж, гэмтээж нислэгийн хөдөлгөөнд саад
учруулсан бол таван мянга дөрвөн зуун нэгжээс хорин долоон мянган нэгжтэй (5,4сая 27сая ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл
хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар
хорих ял шийтгэнэ.
2. Энэ гэмт хэргийн улмаас хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол учирсан, хүний амь нас
хохирсон; их хэмжээний хохирол учирсан бол хоёр жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар
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ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ
27.7 дугаар зүйл. Агаарын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд халдах
1. Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр зөвшөөрөлгүй арилжааны нислэг үйлдсэн, заасан
маршрутыг зөрчиж ниссэн, агаарын зам, буух газрыг дур мэдэн өөрчилсөн бол тодорхой
төрлийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг нэг жил хүртэл хугацаагаар хасаж хоёр мянга
долоон зуун нэгжээс арван мянган нэгжтэй (2,7сая - 10сая ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр
торгох, эсхүл зургаан сараас хоёр жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл
зургаан сараас хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
2. Олон улсын нислэгийн журмыг дур мэдэн зөрчиж энэ гэмт хэргийг үйлдсэн бол тодорхой
төрлийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хоёр жил хүртэл хугацаагаар хасаж таван мянга
дөрвөн зуун нэгжээс хорин долоон мянган нэгжтэй (5,4сая - 27сая ₮) тэнцэх хэмжээний
төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
3. Энэ гэмт хэргийн улмаас агаарын хөлөг осолдсон, хүний амь нас хохирсон, их
хэмжээний хохирол учирсан бол тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг таван
жил хүртэл хугацаагаар хасаж таван жилээс арван хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял
шийтгэнэ.
27.8 дугаар зүйл. Агаарын хөлгийг авч зугтаах
1. Агаарын хөлгийг авч зугтаах зорилгоор эзлэн авсан, нислэг үйлдсэн бол таван жилээс
арван хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
2. Энэ гэмт хэргийг:
2.1. олон хүний амь насанд аюултай арга, зэвсэг хэрэглэж;
2.2. зохион байгуулалттай гэмт бүлэг үйлдсэн;
2.3. уг гэмт хэргийн улмаас хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол учирсан, эсхүл хүний амь
нас
хохирсон
бол2022
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3.4 дүгээр зүйл. Торгох шийтгэл
2. Торгох шийтгэлийн хэмжээ нь хүнд арваас хорин мянган торгуулийн нэгжтэй (10,00020сая ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөг, хуулийн этгээдэд нэг зуугаас хоёр зуун мянган
торгуулийн нэгжтэй (100,000-200сая ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөг байна.
3. Энэ зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан нэг торгуулийн нэгж /цаашид “нэгж” гэх/ нь нэг
мянган төгрөгтэй тэнцүү байна.
3.6 дугаар зүйл. Эрх хасах шийтгэл
1. Зөрчил үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдийн тодорхой мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах,
эсхүл бусад тодорхой эрхийг гурван сараас хоёр жил хүртэл хугацаагаар хязгаарлах,
эсхүл зөвшөөрлийг хүчингүй болгохыг эрх хасах шийтгэл гэнэ.
3. Энэ хуулийн тусгай ангид заасан тохиолдолд эрх хасах шийтгэлийг торгох шийтгэл
дээр нэмж оногдуулна.
4. Зөрчил үйлдсэн хүн, хуулийн этгээд тусгайлан олгогдсон зөвшөөрлийн дагуу үйл
ажиллагаа явуулах, эрхээ хэрэгжүүлэх хууль, захиргааны хэм хэмжээний актаар
тогтоосон журмыг байнга, эсхүл ноцтой зөрчсөн, эсхүл тусгайлан олгогдсон зөвшөөрлийн
дагуу үйл ажиллагаа явуулах, эрхээ хэрэгжүүлэх журмыг зөрчсөн зөрчилд нь
оногдуулсан шийтгэлийг биелүүлэхээс санаатайгаар зайлсхийсэн бол эрх хасах
шийтгэлийг үндсэн шийтгэл дээр нэмж оногдуулна.
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14.8 дугаар зүйл. Иргэний нисэхийн тухай хууль зөрчих

1. Иргэний нисэхийн багц дүрэмд заасан баримт бичгийн бүрдэлгүй, эсхүл тусгай
зөвшөөрөлгүйгээр нисэхийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн бол учруулсан хохирол, нөхөн
төлбөрийг гаргуулж хүнийг хоёр мянган нэгжтэй (2сая ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр,
хуулийн этгээдийг хорин мянган нэгжтэй (20сая ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
2. Хуулиар эрх олгогдсон этгээд нислэгийн аюулгүй байдлын, эсхүл аюулгүй
ажиллагааны үзлэг, шалгалтыг зохих журмын дагуу хийгээгүй бол үзлэг, шалгалт хийх
эрхийг нэг жил хүртэл хугацаагаар хасаж хүнийг нэг зуун нэгжтэй (100,000 ₮) тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
3. Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журам зөрчсөн бол
нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг нэг жилийн хугацаагаар хасаж хүнийг гурван зуун
нэгжтэй (300,000 ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг гурван мянган
нэгжтэй (3сая ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
4. Нислэгийн үед нислэгийг хэвээр үргэлжлүүлэх боломжгүй онцгой тохиолдлын талаар
хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр мэдээлээгүй бол мэргэжлийн эрхийг нэг жилийн
хугацаагаар хасаж агаарын хөлгийн даргыг таван мянган нэгжтэй (5сая ₮) тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
5. Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай холбоотой хамгаалагдсан бүсэд хууль бусаар
нэвтэрсэн бол хүнийг тавин нэгжтэй (50,000 ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
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ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
14.9 дүгээр зүйл. Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай хууль зөрчих

1. Агаарын зайн аюулгүй байдлын хяналтын үед нисэхэд ашиглах журам зөрчсөн бол
агаарын хөлгийн даргыг гурван зуун нэгжтэй (300,000 ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр,
хуулийн этгээдийг гурван мянган нэгжтэй (3сая ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
2. Агаарын зайн хяналтын үед илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоох ажиллагааг хэтрүүлсэн
бол хүнийг тавин нэгжтэй (50,000 ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг
таван зуун нэгжтэй (500,000 ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
3. Агаарын зайн зөрчил үйлдсэн бол хууль бусаар олсон хөрөнгө, орлогыг хурааж,
учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийг гаргуулж агаарын хөлгийн багийн даргыг тавин
нэгжтэй (50,000 ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван зуун нэгжтэй
(500,000 ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
Тамхины хяналтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйл. Утаат тамхи татахыг хориглох
9.1. Дараах газар утаат тамхи татахыг хориглоно:
9.1.7. агаарын хөлөг, зорчигч тээврийн галт тэрэг;

6.3 дугаар зүйл. Тамхины хяналтын тухай хууль зөрчих
1. Утаат тамхи татахыг хориглосон газарт тамхи татсан, эсхүл татах боломж олгосон бол
хүнийг тавин нэгжтэй (50,000₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван
зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
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23.2 дугаар зүйл. Хуурамч баримт бичиг үйлдэх, ашиглах
1. Тусгай зөвшөөрөл, эрх олгосон, үүргээс чөлөөлсөн баримт бичиг, тамга, тэмдэг,
хэвлэмэл маягт, иргэний, албаны, жолоодох эрхийн үнэмлэх, боловсролын үнэмлэх,
диплом, гадаад паспорт, төрийн шагнал, хүний хувийн байдлыг тодруулсан, гэрчилсэн,
эдийн, эдийн бус баялгийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхийг тодорхойлсон
баримт бичгийг хуурамчаар үйлдсэн, хуурамч болохыг мэдсээр байж ашигласан,
худалдсан бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс таван мянга дөрвөн зуун нэгжтэй (450,000 –
5,4сая ₮) тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон зуун
хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг сараас нэг жил
хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ.
2. Энэ гэмт хэргийг үйлдэж бусдын эд хөрөнгөд ноцтой хохирол учруулсан бол хоёр
мянга долоон зуун нэгжээс арван дөрвөн мянган нэгжтэй (2,7сая - 14сая ₮) тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл зургаан сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар зорчих
эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас гурван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял
шийтгэнэ.
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3.1.11. ”Монгол Улсын агаарын зай” гэж Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээс дээшхи
хийн мандлын агаарын давхрагын орон зай; (Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай
хуульд орсон. Иргэний нисэхийн тухай хуульд нислэг үйлдэх агаарын зай гэж navigable
airspace-ийг ойлгоно гэж засах)

7.1.9. иргэний нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журмыг
батлах; (ИНД-ээр зохицуулдаг үйл ажиллагаа)

7.2. Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь
энэ хуулийн 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.12-т зааснаас бусад бүрэн эрхээ
бүхэлд нь буюу заримыг иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
байгууллагад шилжүүлж болно. (төрийн бодлогын хэмжээнд шийдэх ёстой эрхээ
шилжүүлж болохоор оруулсан нь буруу)

17.2. Монгол Улсын иргэний агаарын хөлгийн нисэх баг нь иргэний нисэхийн
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас тогтоосон бүрэлдэхүүнтэй
байна. (Нисэх багийн бүрэлдэхүүнийг үйлдвэрлэгчийн нислэгийн заавраар тогтооно)
18.2.4. нислэгийн үед агаарын хөлөгт дэг журам сахиулах, нислэгийн аюулгүй
байдалд шууд заналхийлж байгаа этгээдийн үйлдлийг таслан зогсоох
боломжтой бүх арга хэмжээ авах; (хөлгийн дарга ийм үйлдэлд орохыг хориглодог)
20.2. Аюулгүйн бүсийн нутаг дэвсгэрийн ашиглалттай холбогдсон асуудлыг
Иргэний нисэхийн багц дүрмээр зохицуулна. (ИНД-д ийм зохицуулалт оруулах
шаардлагагүй)
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Иргэний нисэхийн тухай хуулийн яаралтай засах
шаардлагатай заалтууд

29.3. Агаарын хөлөгт аюул тулгарсан, эсхүл аюулд нэрвэгдсэн тохиолдолд
зорчигч болон багийнханд цаг алдалгүй мэдэгдэх зорилгоор хөлгийг иргэний
нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас тогтоосон
жагсаалтын дагуу түгшүүр, аюулын тухай анхааруулсан дохионы хэрэгслээр
тоноглосон байна. (агаарын хөлгийн тоноглолыг үйлдвэрлэгчийн заавраар
тогтоодог)

30.2. Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэх гадаад улсын агаарын хөлөг нь
гуравдагч этгээдэд учирч болзошгүй хохирлыг хариуцах баталгаа бүхий
даатгалтай байна. (Тодорхой бус, Монреалийн конвенцид нийцүүлэн өөрчлөх)
36.1. Иргэний агаарын хөлгөөр зорчигч нь өөрийн амь насыг даатгуулах
үүрэгтэй. (зорчигчийн амь насны даатгал агаарын тээвэрлэгчийн үүрэг)
38.1. Агаарын тээвэрлэгч нь агаарын хөлгөөр зорчигчийн амь нас, эрүүл мэнд
болон гуравдагч этгээдэд учруулсан хохирол, түүнчлэн зорчигчийн ачаа, тээш,
шуудан алдагдах, дутах буюу гэмтсэн тохиолдолд нөхөн олговор олгох
зориулалттай хариуцлагын даатгалд даатгуулна. (Монгол улсын элсэн орсон
Монреалийн конвенцийг заах)

40.2. Зорчигч үзлэг хийлгэхээс татгалзвал агаарын хөлгөөр тээвэрлэх гэрээг
цуцална. (ИНД-тэй зөрчилдсөн, аюулгүйн үзлэг хийлгэхээс татгалзвал
хамгаалалттай бүсэд нэвтрүүлэхгүй гэж засах)
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Иргэний нисэхийн тухай хуулийг шинэчлэх шаардлага
-

-

-

-

ОУ-ын гэрээний тухай хуулийн 34.1-д “ОУ-ын гэрээ байгуулснаар, түүнд
нэгдэн орсноор, эсхүл хэрэгжүүлснээр Монгол Улсын хүчин төгөлдөр хуульд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, эсхүл хууль шинээр батлах шаардлагатай бол
тухайн ОУ-ын гэрээг соёрхон батлах, батлах саналыг өргөн мэдүүлэхдээ
тухайн хуулийн төслийг хамт өргөн мэдүүлнэ” гэж заасан.
“Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн
цогц бодлого”-ын 5.3.1-д “…иргэний нисэхийн тухай ... хуулийг шинээр
баталж мөрдүүлэх;”-ээр заасан;
“Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого”-ын
2.1.2-т “Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенци болон
ICAO-гийн зөвлөмжийн дагуу Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулгын төслийг боловсруулж батлуулна...” гэж заасан;
ICAO-оос Гишүүн улсуудын Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын суурь хууль
нь загвар хуулийн шаардлагад нийцсэн байхыг шаарддаг;
Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэгчид Иргэний нисэхийн тухай хуульд
ОУ-ын иргэний нисэхийн эрх зүйн нийтлэг зохицуулалтуудыг тусгах хүсэлтийг
байнга тавьдаг зэрэг шалтгааны одоогийн хууль иргэний нисэхийн салбарыг
шаардлагыг хангахаа больсон.
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Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчлэлийн талаар
Иргэний нисэхийн тухай хууль нь 1999 онд батлагдаж, 2001, 2003, 2008, 2011,
2015, 2017 онуудад жижиг хэмжээний өөрчлөлтүүд орсон боловч өнөөгийн
иргэний нисэхийн эрх зүйн зохицуулалтын шаардлагыг хангахгүй байна. Иймд
тус хуулийн төслийг шинэчлэн боловсруулах дараах ажлууд хийгдэж байсан.
Үүнд:
- 2013 онд ЗТЯ-наас хуулийн анхны төслийг хуулийн фирмээр хийлгэсэн
боловч тодорхой үр дүнд хүрээгүй.
- 2014 онд ЗТЯ болон ИНЕГ-ын ажлын хэсэг хамтран хуулийн шинэчилсэн
найруулгын төслийг боловсруулах ажлыг эхэлсэн.
- 2015 онд ЗТ-ийн болон ХЗДХСайд хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг
шинэчлэн баталж, төслийг шинэчлэн боловсруулж, холбогдох яамдаас
санал авах ажлыг зохион байгуулж байсан.
- 2016 онд хуулийн төслийн үзэл баримтлал дахин шинэчлэж, ИНЕГ хуулийн
төслийг дахин боловсруулж, 2017 онд ЗТХЯ-нд хүргүүлж байсан.
- 2018 оны 02 сарын 28-ны Зам, тээврийн хөгжлийн Сайдын 33 дугаар
тушаалаар хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсэг дахин байгуулагдаж,
сүүлийн 3 жил боловсруулж байгаа хуулийн төсөл дээр үргэлжлүүлэн
ажиллаж байна.
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- ИНД-ийн үүсэл, хөгжил, загвар ИНД
- Монголын ИНД-ийн бүтэц, зохицуулалтын хамрах хүрээ
- Хууль болон ИНД хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай ЗЦ, маягт болон бусад
баримт бичиг
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Иргэний нисэхийн хууль, дүрэм – ICAO шаардлага
Шалгуур элемент / CE-1. Иргэний нисэхийн
суурь хууль.
 ХТУ-ын иргэний нисэхийн үйл ажиллагааны
цар хүрээ, төвөгшилд тохирсон, нэгдмэл,
хэрэгжих
боломжтой
ба
Чикагогийн
Конвенцийн шаардлагад нийцсэн, иргэний
нисэхийн
аюулгүй
байдлын
хяналт,
зохицуулалтыг
албадан
хэрэгжүүлэх
үүрэгтэй ИНЕГ-т чиг үүргээ хэрэгжүүлэх
боломжийг олгодог иргэний нисэхийн хууль.
 Иргэний нисэхийн хуулийг ICAO-гийн Загвар
хуулийн дагуу боловсруулахыг шаарддаг.
Шалгуур элемент / CE-2. Аюулгүй байдлын
дүрмүүд.
 Чикагогийн
конвенцийн
Хавсралтуудын
стандартыг суурь түвшинд хангах зорилгоор,
Монгол Улсын иргэний нисэхийн үйл
ажиллагаанд
тохирсон,
хэрэгжүүлэх
боломжтой,
Хуульд
нийцүүлэн
боловсруулсан нислэгийн аюулгүй байдлын
зохицуулалтын дүрэм
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Дүрэм бол үйл ажиллагааны толь
Дотоодын зорчигч тээвэрлэлт- 30 жил
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Орон нутагт тээвэрлэсэн зорчигч болон нийт агаарын хөлгийн тоо
(1989 - 2021)
1990 оны суурь түвшнээс 3 дахин доогуур байгаа Монгол Улсын
цорын ганц салбар бол орон нутгийн агаарын тээвэр.
2019 онд орон нутагт 430,000 зорчигч тээвэрлэснээс 320,000 нь
МИАТ-ын тээвэрлэсэн уул уурхайн ажилчид.
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Агаарын тээврийг тээвэрлэсэн зорчигчийн тоогоор дүгнэдэг бол манайд зөвхөн
өнгөрөлтийн нислэгийн тоогоор дүгнэдэг буруу жишиг тогтоожээ.
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Иргэний нисэхийн дүрмийн үндэслэл

Чикагогийн конвенцийн Хэсэг I, Бүлэг VI. ОУ-ын стандарт, зөвлөмж
Зүйл 37. ОУ-ын стандарт, журмыг батлах
ХТУ бүр агаарын хөлөг, ажилтнууд, агаарын зам, туслах чанарын үйлчилгээ
болон нислэгийн үйл ажиллагааг хялбаршуулан, сайжруулах бүхий л асуудлаар
стандарт, дүрэм болон журам боловсруулах үүрэг хүлээнэ.
Иргэний нисэхийн тухай хууль
8.4. Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь
дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
8.4.1. Чикагогийн конвенцийн Хавсралтуудад нийцсэн аюулгүй ажиллагааны
стандартыг боловсруулж, эрх бүхий байгууллагаар батлуулах буюу бүртгүүлэх,
тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих;

Aviation law and regulation – General 2022

73

3. Civil Aviation Regulation

Иргэний нисэхийн дүрмийн суурь

ОУ-ын иргэний нисэхийн дүрмийн зохицуулалтын үндсэн тоглогч нь АНУ-ын
FAA байдаг бөгөөд ихэнх улсууд FAA-ийн дүрмийг өөрийн улсын онцлогт
тохируулан, авч хэрэглэдэг байсан.
1970-аад оноос хойш Европын улсууд өөрийн JAA-ийн хүрээнд ИНД-ийн өөр
зохицуулалтыг гаргаж эхэлсэн. 2010 оноос хойш АНУ, ЕХУ нь FAA болон EASAийн дүрмүүдийг хооронд нь нийцүүлэх зорилгоор “Rule harmonization” хийж
байна.
Federal Aviation Administration
European Aviation Safety Agency
(FAA)
(EASA)
FAA нь 1958 онд АНУ-ын иргэний 2002 онд JAA гэдэг байгууллага EASA
нисэхийн нислэгийн аюулгүй байдлын болон шинэчлэгдэн байгуулагдсан.
зохицуулалтыг
хийх
зорилгоор
байгуулагдсан.
ЕХУ-ын улс бүр өөрийн иргэний
FAA нь нислэгийг аюулгүй гүйцэтгэж, нисэхийн газартай боловч EASA нь
зорчигчийг аюулгүй хүргэх үндсэн ЕХУ-ын бүх үндэстний нисэхийн
үүрэгтэй агентлаг юм.
дүрмийг боловсруулах үүрэгтэй.
Нийт нислэгийн үйл ажиллагааны 70%
нь АНУ-д хийгддэг.
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Санамж бичиг (MCAA & NZCAA)

Гишүүн улсуудын ИНД-ийг сайжруулах
замаар иргэний нисэхийн салбарт
нэгдсэн нэг Дүрмийн зохицуулалтад
шилжих ICAO-гийн 1992 оны 29-р
чуулганы А29-3 тогтоолыг хэрэгжүүлэх
зорилгоор, Монгол Улс болон Шинэ
Зеланд улсын ИНЕГ-ын хооронд 1999
оны 5 дугаар сарын 6-нд байгуулсан
“Техникийн
Хамтын
Ажиллагааны
Санамж Бичиг”-ийг үндэслэн Монгол
Улсын ИНД-ыг анх боловсруулсан.
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Санамж бичиг (MCAA & NZCAA)
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Шинэ-Зеландын дүрмийг ИНД-ийг эх үүсвэр болгосон
үндэслэл

1990-ээд онуудад жил дараалан гардаг
байсан агаарын хөлгийн осол сүйрэлд дүн
шинжилгээ хийсний үндсэн дээр 1999 онд
Монгол улс иргэний нисэхийн эрх зүйн баримт
бичгийнхээ эх үүсвэрийг сонгохдоо, дэлхийд
аюулгүй байдлын түвшингээрээ хамгийн сайн
дүрмийг сонгон авч ИНД-ийнхээ суурь болгон
авч ашигласан.
https://www.airlineratings.com/safety-rating-tool/ - 2021
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64 ИНД-ийн бүтэц (CE-2)

2015 онд ИНД нь 64 дүрмээс
бүрдэж байсан бөгөөд үүний:

MGL - 1
CAR-1 ICAO-1

- NZ Parts - 46
- DoT (АНУ-ын Тээврийн яам) - 13
- CAR - 1 (ИНД-75)
- ICAO - 1 (ИНД-138)
- MGL - 1 (ИНД-301)
ИНД-ийн 75% NZ эх үүсвэртэй
байсан.
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Иргэний нисэхийн дүрмийн жагсаалт

Гэрчилгээжсэн иргэний нисэхийн байгууллагууд
ИНД-109 Зохицуулалттай агаарын ачааны байгууллагын
гэрчилгээжүүлэлт
ИНД-140 Нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын үйлчилгээний
байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
ИНД-13 Албадлагын дүрэм
ИНД-141 Нисэхийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Агаарын хөлөг
ИНД-145 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын
ИНД-21
Бүтээгдэхүүн, эд ангийн гэрчилгээжүүлэлт
гэрчилгээжүүлэлт
ИНД-26
Нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлага
ИНД-146 Агаарын хөлөг зохион бүтээх байгууллагын
ИНД-39
Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж
гэрчилгээжүүлэлт
ИНД-43
Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм
ИНД-147
Нисэхийн техник үйлчилгээний сургалтын
ИНД-47
Агаарын хөлгийн бүртгэл
байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
Ажилтнууд
ИНД-148 Агаарын хөлөг үйлдвэрлэх байгууллагын
ИНД-61
Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл
гэрчилгээжүүлэлт
ИНД-63
Нисэх инженерийн үнэмлэх, зэрэглэл
ИНД-65
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл
ИНД-149 Нисэх клубийн гэрчилгээжүүлэлт
ИНД-66
Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх
Гэрчилгээжсэн агаарын навигацийн үйлчилгээний
ИНД-67
Эрүүл мэндийн стандарт болон гэрчилгээ
байгууллагууд
Агаарын зай
ИНД-171 Агаарын навигацийн техник үйлчилгээний
ИНД-71
Агаарын зайг тогтоох болон ангилах
байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
ИНД-77
Нислэг үйлдэх агаарын зайд нөлөөлөх байгууламж
ИНД-172 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллагын
Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрмүүд
гэрчилгээжүүлэлт
ИНД-91
Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм
ИНД-173 Хэрэглэлийн нислэгийн журмын үйлчилгээний
ИНД-92
Аюултай бараа тээвэрлэх
байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
ИНД-95
Хэрэглэлийн нислэгийн журмын бүртгэл
ИНД-174 Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллагын
ИНД-101 Хүнгүй агаарын хөлөг, пуужин, жиро-глайдер болон парасэйлийн
үйл ажиллагааны дүрэм
гэрчилгээжүүлэлт
ИНД-103 Хэт хөнгөн агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны дүрэм
ИНД-175 Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагын
ИНД-104 Глайдерын үйл ажиллагааны дүрэм
гэрчилгээжүүлэлт
ИНД-105 Шүхрийн үйл ажиллагааны дүрэм
Иргэний нисэхийн эдийн засгийн зохицуулалтын дүрэм
ИНД-106 Ханг-глайдерын үйл ажиллагааны дүрэм
ИНД-131 Агаарын хөлгийн түрээс
ИНД-108 Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүйн хамгаалалтын хөтөлбөр
Агаарын тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх ба нислэгийн бусад үйл ажиллагаа ИНД-203 Агаарын хөлгийн осол зөрчлийг шинжлэн шалгах
ИНД-303 Агаарын тээвэрлэгчийн даатгал
ИНД-100 Аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо
ИНД-307 Захиалгат нислэгийн зөвшөөрөл
ИНД-102 Хүнгүй агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгчийн
ИНД-313 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчдийн үйлдэх захиалгат
гэрчилгээжүүлэлт
ИНД-115 Чөлөөт нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт
нислэг
ИНД-119 Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт
ИНД-321 Статистикийн мэдээлэл
ИНД-121 Том нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа
ИНД-329 Тээвэрлэлтийн гэрээ
ИНД-125 Дунд нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа
ИНД-331 Зорчигчдын бүртгэл
ИНД-129 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт
ИНД-191 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг хангахтай
ИНД-133 Нисдэг тэргээр дүүжин ачаа тээвэрлэх үйл ажиллагаа
холбогдсон мэдээллийн нууцыг хамгаалах
ИНД-135 Нисдэг тэрэг болон жижиг нисэх онгоцны арилжааны нислэгийн
Хүчингүй болгох дүрэм
үйл ажиллагаа
ИНД-75
Агаарын навигацийн үйлчилгээний зайчлалын стандарт
ИНД-137 Хөдөө аж ахуйн агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа
ИНД-138 Эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагаа
Аэродром
ИНД-139 Аэродромын үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт
ИНД-144 Нисэхийн хангамжийн байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт
ИНД-157 Аэродром байгуулах, өөрчлөх, нээх ба хаах
ИНД-183 ИНЕГ-ын итгэмжлэгдсэн шалгагч
Тодорхойлолт ба Тайлбар
ИНД-ийн нэр томьёоны тайлбар
Ерөнхий журам
ИНД-11
Дүрэм боловсруулах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх
ИНД-12
Осол, зөрчил болон статистик мэдээлэл
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АНУ-ын иргэний нисэхийн зохицуулалт

Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын загвар хууль
Эдийн засгийн болон аюулгүй байдлын зохицуулалтын арга хэмжээг нэг
байгууллагад төвлөрүүлэх нь эдийн засаг болон аюулгүй байдлын хооронд
байнгын зөрчлийг бий болгодог.
Иймд, Загвар хуулийн Бүлэг IX-д заасан эдийн засгийн зохицуулалтын чиг
үүргийг иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зохицуулалтын чиг үүргээс ангид,
төрийн хоёр өөр байгууллага гүйцэтгэх шаардлагатай.
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ИНД-ийн боловсруулалтын үе шатууд
IIшат

I-шат

ICAO-гийн
аудитад
бэлдэж
ИНД-ийн
жижиг
өөрчлөлт
хийсэн

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

III-шат
15 дүрэмд жижиг энгийн
өөрчлөлт хийсэн

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

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021

ИНД

20

29

10

ЗЦ

1

3

Маягт

1

4

Бүртгэлийн
дэвтэр

1

Зурагт
хуудас
Жилд
боловсруулсан 250 450
хуудасны тоо

1
3

3

1

1
3

2

1

200

3

54

1

16

6

19

22

1

983 (ИНД)

1
4

(64)
21

34

13

5
(8
(8
12 (98) 158 (8
6
Мон) Мон)
Мон)
(10
(19
17 (73) 232
18
Мон)
Мон)
(1)

7

2

(4)

10

9

Нийт

(47+2)
(172)
(247)
(9)

10

10

11

2,94 5,50 5,00 1,00 1,00
830
3
0
0
0
0

(51)

13,330

Тайлбар: ИНД-ийн хувьд, тоо нь 64-өөс 48 болж багассан боловч хуудас нь 983-гаас 1600 болж
нэмэгдсэн.
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Эрх зүйн бусад баримт бичиг
Хамтын ажиллагааны гэрээ / Working arrangement https://www.mcaa.gov.mn/?p=1863
ИНЕГ бусад улсын иргэний нисэхийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны
уялдаа холбоо, хариуцлагын хүрээ болон эрх үүргийг тодорхойлсон эрх зүйн
баримт бичиг юм. (ICAO, ЕХУ-ын EASA, АНУ-ын FAA, ОХУ-ын ФАС, Ирландын
CAA, Шинэ Зеландын CAA)
Аюулгүй байдлын тушаал https://www.mcaa.gov.mn/?p=9557
Дарга нислэгийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс шуурхай арга хэмжээ
шаардсан онцгой нөхцөл бий болсон гэж үзсэн тохиолдолд Аюулгүй байдлын
тушаал гаргах үүрэгтэй бөгөөд тухайн Аюулгүй байдлын тушаалыг гаргах үйл
ажиллагааг нэн даруй эхлүүлнэ.
Зөвлөмжийн цуврал https://www.mcaa.gov.mn/?p=624
Зөвлөмжийн цуврал нь ИНД-ийг хэрхэн дагаж мөрдөхийг тайлбарласан
мэдээллийг хэрэглэгчдэд өгөх бөгөөд заавал мөрдөх эрх зүйн бичиг баримт юм.
Маягт https://www.mcaa.gov.mn/?p=15173
Маягт нь ИНД-ийг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаа эрхлэгчид болон ИНЕГ-ын
хоорондын харилцааг оновчтой, тодорхой болгоход зориулсан баримт бичиг юм.
Flight test standard guide https://www.mcaa.gov.mn/?p=17307
Нислэгийн шалгалт авах багш болон шалгагч нисгэгчийн гарын авлага.
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4. Accident and Incident
- Агаарын хөлгийн осол зөрчил
- Осол зөрчлийг мэдээлэх
- Даатгал
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Осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах

Хавсралтын 13-ын зорилгоор Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гарсан агаарын
хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах, ангилах, бүртгэх ажиллагааг
Агаарын хөлгийн ослыг шинжлэн шалгах байгууллага гүйцэтгэнэ.
1980 оны 1-р сарын 30 өдөр Сайд Нарын Зөвлөлийн 32-р тогтоолоор Нислэг
Техникийн Улсын Байцаан Шалгах Газар байгуулагдаж анхны даргаар нь Нисгэгч
Д.Баатар томилогдож байжээ.
1989 онд Монгол Улс Чикагогийн конвенцид нэгдэн орсоноор Чикагогийн
Конвенцийн Хавсралт 13 шаардлага хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий байгуулага болсон
байна.
2005 оноос ИНЕГ-аас тусдаа бие даасан бүтэц бүхий ICAO-гийн шаардлага
хангасан байгуулага болох эхлэл тавигджээ. (https://aaib.gov.mn/)
Агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах байгууллага нь Чикагогийн
Конвенцийн Хавсралт 13, Документ 9756, Иргэний Нисэхийн тухай Монгол Улсын
Хуулийн 9 дүгээр бүлгийн дагуу иргэний агаарын хөлөг түүнтэй холбогдсон осол,
зөрчлийг шинжлэн шалгах, ангилах, бүртгэх үйл ажиллагааг явуулна. Шинжлэн
шалгах ажиллагаа нь осол, зөрчил давтагдан гарахаас урьдчилан сэргийлэх
зорилготой бөгөөд хэн нэгнийг буруутгахад чиглэхгүй.
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ИНД-12 Осол, зөрчил болон статистик мэдээлэл
ИНД-12. Зорилго

(a) Энэ зүйлийн (b)-г харгалзан, энэ Дүрэм нь дараах шаардлагыг тогтооно:
(1) осол, зөрчлийн талаар мэдээлэх, шинжлэн шалгах ба тайлан гаргах;
(2) осол, эсхүл ноцтой зөрчлийн дараа агаарын хөлөг, агаарын хөлөгт
агуулагдсан эд зүйл болон агаарын хөлгийн бүртгэлийг хамгаалалтад авах;
(3) осол, байгууламжийн доголдлын зөрчил, агаарын зайн зөрчил, эсхүл
түгээгдсэн мэдээллийн зөрчилтэй холбоотой бүртгэлийг хамгаалалтад
авах;
(4) агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа, статистик тоо баримтын тайлан гаргах.
(b) Энэ Дүрэм нь, Хууль болон ИНД-115-ын дагуу Даргын олгосон Чөлөөт
нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн гэрчилгээний эрхийн хүрээнээс гадуур
хийгддэг дараах үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчилд хамаарахгүй:
(1) ИНД-101, ИНД-102-ын дагуу гүйцэтгэж байгаа жиро-глайдер, парасэйл,
хүнгүй агаарын хөлөг, цаасан шувуу болон пуужингийн үйл ажиллагаа;
(2) ИНД-103-ын дагуу гүйцэтгэж байгаа хэт хөнгөн агаарын хөлгийн үйл
ажиллагаа;
(3) ИНД-104-ийн дагуу гүйцэтгэж байгаа глайдерын үйл ажиллагаа;
(4) ИНД-105-ын дагуу гүйцэтгэж байгаа шүхрийн үйл ажиллагаа;
(5) ИНД-106-гийн дагуу гүйцэтгэж байгаа ханг-глайдерын үйл ажиллагаа.
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Осол, зөрчилтэй холбоотой нэр, томьёо

ИНД-12-той холбоотой нэр томьёо болон товчлол нь ИНД-ийн нэр томьёоны
тайлбарт багтсан.
Албадан саатуулах агаарын хөлөг / Aircraft to be intercepted гэж тухайн Улсын
цэрэг, гааль, эсхүл цагдаагийн эрх бүхий байгууллагаас дараах зөрчилд сэжиглэгдэж
байгаа агаарын хөлгийг:
(1) НХҮ-ний нэгжтэй хамтран ажиллах, эсхүл ажиглалтын хоёрдогч радар болон
бусад төхөөрөмж ашиглан бүрэн танигдаж тогтоогдоогүй байдалтай тухайн Улсын
агаарын зайд нэвтрэхийг завдсан, эсхүл нэвтэрсэн; эсхүл
(2) тухайн Улсын нутаг дэвсгэрт иргэний нислэг үйлдэхийг хориглосон цэргийн үйл
ажиллагааны, эсхүл хяналттай болон хориотой бүсэд зөвшөөрөлгүй нэвтрэхийг
завдсан, эсхүл нэвтэрсэн; эсхүл
(3) мэдэгдэж байгаа, эсхүл хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр агаарын зайд НХҮ-ний
нислэгийн замын сүлжээнээс гарч, НХҮ-ний тогтоосон нислэгийн зам, эсхүл
нислэгийн төлөвлөгөөнд заасан замаас хазайсан; эсхүл
(4) тухайн Улсын хууль болон Конвенци зөрчин хууль бус бараа, эсхүл этгээдийг
тээвэрлэж байгаа гэж сэжиглэгдэж байгаа; эсхүл
(5) НХҮ-ний зөвшөөрөлгүй тухайн Улсын агаарын зайд нэвтэрч, тухайн агаарын зайг
орхих, эсхүл буух шаардлагыг биелүүлээгүй; эсхүл
(6) тухайн нисэн өнгөрөх зөвшөөрөлд зааснаас өөр цэгээр тухайн Улсын агаарын
зайд нэвтэрсэн, эсхүл өөр замаар нислэг үйлдсэн; эсхүл
(7) бусад агаарын хөлөгт аюул учруулж байгаа;
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Осол, зөрчилтэй холбоотой нэр, томьёо

Агаарын зайн зөрчил / Airspace incident гэж дараах үйл ажиллагааг
зохицуулсан дүрэм, эсхүл журмыг мөрдөхгүй байх эсхүл түүнд хайнга
хандсантай холбоотой зөрчлийг:
(1) агаарын хөлгүүд хоорондоо мөргөлдөхөөс зайлсхийх; эсхүл
(2) агаарын хөлөг НХҮ авч байхдаа агаарын хөлгүүд хоорондоо болон
бусад саадтай мөргөлдөхөөс зайлсхийх;
Гэмтлийн зөрчил / Defect incident гэж нислэгт, эсхүл газарт илэрсэн, агаарын
хөлөг, эсхүл агаарын хөлгийн бүрдэл хэсгийн татгалзал, эсхүл доголдолтой
холбоотой зөрчлийг;
Байгууламжийн доголдлын зөрчил / Facility malfunction incident гэж
нисэхийн байгууламж, төхөөрөмжийн буруу ажиллагаатай холбоотой зөрчлийг;
Агаарын хөлгийн зөрчил / Aircraft incident гэж өөрөөр ангилагдаагүй бол
агаарын хөлгийн үйл ажиллагаатай холбоотой зөрчлийг;
Аюулгүйн хамгаалалтын зөрчил / Security incident гэж хууль бус үйлдэлтэй
холбоотой зөрчлийг;
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Осол, зөрчилтэй холбоотой нэр, томьёо

Аэродромын зөрчил / Aerodrome incident гэж агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа
болон дараах нөхцөл байдалтай холбоотой зөрчлийг:
(1) аэродромын үйл ажиллагааны бүс дээрх, эсхүл аэродромын саадыг
хязгаарлах гадаргууг нэвтэлж гарсан саад; эсхүл
(2) гэмтэлтэй ил харааны туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ; эсхүл
(3) маневрын талбайн гэмтэлтэй гадаргуу; эсхүл
(4) аэродромын гэмтэлтэй бусад байгууламж;
Ачааны аюулгүйн хамгаалалтын зөрчил / Cargo security incident гэж
зохицуулалттай агаарын ачааны байгууллага, эсхүл Агаарын тээвэрлэгчийн ОУын агаарын тээврийн тогтмол нислэгийн зорчигч үйлчилгээнд ашиглах агаарын
хөлөгт агаараар тээвэрлэхээр хүлээн авсан, эсхүл тээвэрлэсэн ачаа, эсхүл
шуудантай холбоотой дараах зөрчлийг:
(1) ачаа, эсхүл шууданд гэмтэл учруулсан, эсхүл гэмтэл учруулсан байж
болзошгүй нь хууль бус үйлдэл байсан, эсхүл завдсаныг нотлох баримт
байгаа;
(2) ачаа, эсхүл шууданд хууль бус үйлдэл хийхэд ашиглаж болох зэвсэг, тэсрэх
бодис, эсхүл бусад аюултай төхөөрөмж, эд зүйл, эсхүл бодис илэрсэн;
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Осол, зөрчилтэй холбоотой нэр, томьёо

Түгээгдсэн мэдээллийн зөрчил / Promulgated information incident гэж
нисэхийн мэдээллийн эмхэтгэл, газрын зураг, схем зураг, эсхүл бусад хэлбэрээр
агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд зориулан түгээгдсэн ноцтой алдаатай, бүрэн
бус, эсхүл төөрөгдүүлсэн мэдээлэл, эсхүл нисэхийн өгөгдөлтэй холбоотой
зөрчлийг;
Аюултай барааны зөрчил / Dangerous goods incident гэж үйл ажиллагаа
эрхлэгч хүлээн авсны дараа аюултай барааг агаараар тээвэрлэхтэй холбоотой
дараах зөрчлийг:
(1) сав баглааны бүрэн бүтэн байдал алдагдсаны улмаас аливаа этгээдийг
гэмтээх, өмч хөрөнгөд хохирол учруулах, гал гарах, хагарах, шингэн асгарах,
шүүрэх, эсхүл төөнөх зэрэгт хүргэсэн; эсхүл
(2) аюултай барааг буруу мэдүүлсэн, савласан, шошгожуулсан, тэмдэглэсэн,
эсхүл баримт бүрдүүлснээс үүдэлтэй;
Шувуутай холбоотой зөрчил / Bird incident гэж:
(1) агаарын хөлөг 1, эсхүл түүнээс олон шувуутай мөргөлдсөн; эсхүл
(2) 1, эсхүл түүнээс олон шувуу агаарын хөлөгт хэт ойртсоны улмаас нисгэгчид
түгшүүр төрүүлэх шалтгаан болсон зөрчлийг тус тус ойлгоно.
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Хэрэг явдал / Occurrence гэж осол, эсхүл зөрчлийг;
Зөрчил / Incident гэж агаарын хөлгийн үйл ажиллагаатай холбоотой, түүний үйл
ажиллагааны аюулгүй байдалд нөлөөлж байгаа, эсхүл нөлөөлж болох, ослоос бусад хэрэг
явдлыг;
Ноцтой зөрчил / Serious incident гэж болсон нөхцөл байдал нь осолд хүргэх дөхсөн
зөрчлийг (ослын тодорхойлолт, ноцтой зөрчлийн жишээг AC 12-1-д заасан);
Үхлийн аюултай гэмтэл / Fatal injury гэж ослоос хойш 30 хоногийн дотор үхэлд хүргэсэн
гэмтлийг;
Мөрдөн шалгах / Prosecution investigation гэж Хууль зөрчсөн гэмт хэрэг гарсан эсэхийг
тогтоох зорилгоор хийгдэж байгаа шалгах ажиллагааг;
Хүнд гэмтэл / Serious injury гэж ослын улмаас хүнд учирсан дараах гэмтлийг:
(1) гэмтэл авснаас хойш 7 хоногийн дотор, 48 цагаас дээш хугацаагаар эмнэлэгт хэвтэж
эмчлүүлэх шаардлагатай; эсхүл
(2) хөл, гарын хуруу, эсхүл хамрын ясны жижиг хугарлаас бусад ясны хугаралд хүргэсэн;
эсхүл
(3) биеийн гэмтлээс шалтгаалан цус ихээр алдах, мэдрэлийн судас, булчин, эсхүл
шөрмөс хүндээр гэмтэх; эсхүл
(4) дотоод эрхтний гэмтэл; эсхүл
(5) II, эсхүл III зэргийн түлэгдэлт, эсхүл их биеийн гадаргуугийн 5%-иас дээш түлэгдэлт;
эсхүл
(6) тогтоогдсон халдварт бодисын хордлого, эсхүл гэмтэл учруулахуйц төөнөлт;
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Осол / Accident гэж хүнтэй агаарын хөлгийн хувьд аливаа этгээд нислэгт оролцох
зорилготойгоор агаарын хөлөгт орсноос эхлэн тухайн этгээд түүнийг орхин гарах хүртэлх цаг
хугацаа, эсхүл хүнгүй агаарын хөлгийн хувьд нислэг үйлдэхээр хөдлөхөд бэлэн болсноос эхлэн
тухайн нислэг дуусаж, үндсэн татах хүчний системийг унтраах хүртэлх цаг хугацааны хооронд
агаарын хөлгийн үйл ажиллагаатай холбоотой гарсан дараах хэрэг явдлыг:
(1) аливаа этгээд дараах тохиолдолд амь насаа алдсан, эсхүл хүнд гэмтсэн:
(i) агаарын хөлөгт байх үедээ; эсхүл
(ii) агаарын хөлгөөс салсан эд ангийг оролцуулан агаарын хөлгийн эд ангийн шууд
нөлөөллөөс; эсхүл
(iii) тийрэлтэт хөдөлгүүрийн хийн урсгалын шууд нөлөөллөөс;
үүнд ердийн шалтгаанаас үүдэлтэй гэмтэл, өөрийгөө гэмтээсэн, эсхүл бусад этгээд
гэмтээсэн, эсхүл хөлгийн баг болон зорчигчид зориулсан бүхээгийн хэсгийн гадна нуугдан
зорчиж байх үед авсан гэмтэл хамаарахгүй; эсхүл
(2) агаарын хөлөг дараах гэмтэл, эсхүл бүтцийн эвдрэлд өртөх:
(i) тухайн агаарын хөлгийн бүтцийн бөх бат чанар, техникийн, эсхүл нислэгийн үзүүлэлтэд
аюултай нөлөөлөх;
(ii) ихэвчлэн гэмтсэн бүрдэл хэсгийг солих, эсхүл том засвар хийхийг шаарддаг,
үүнд хөдөлгүүрийн татгалзал, эсхүл тухайн гэмтэл нь С-хаалт, эсхүл туслах эд ангийг
багтаасан ганц хөдөлгүүр, сэнс, далавчны үзүүр, антен, хүлээн авагч (probes), хаалт (vanes),
дугуйн хаймар, тормоз, дугуй, бүрээс, нээлхий, газардах ангийн хаалга, салхины шил болон
агаарын хөлгийн гадаргуугийн жижиг хонхойлт, эсхүл цооролтоор хязгаарлагдсан гэмтэл,
эсхүл үндсэн роторын алга, сүүлний роторын алга, газардах анги болон мөндөр, эсхүл
шувуутай мөргөлдсөнөөс үүссэн radome-ийн нүхийг багтаасан бусад жижиг гэмтэл
хамаарахгүй; эсхүл

(3) агаарын хөлөг сураггүй алга болох, эсхүл хүрэх боломжгүй болох.
Aviation law and regulation – General 2022

91

4. Accident and Incident

Осол, зөрчилтэй холбоотой нэр, томьёо
Агаарын хөлгийн ноцтой зөрчил
Аливаа этгээд нислэг үйлдэх болон зорчих зорилгоор агаарын хөлгийн бүхээгт
орсон үеэс эхлэн хөлгийн бүхээгийг орхих хүртлэх хугацаанд болсон Ноцтой
зөрчил. /Чикагогийн Конвенц 13 дугаар хавсралтын С хавсралт/. Ноцтой зөрчил нь
осолд хүргэж болох аливаа зөрчлийг хэлэх бөгөөд ослоос зөвхөн үр дагавараараа
ялгагдана. Үүнд:
1. аюултай ойртолтууд; аюултай ойртолтоос зайлсхийсэн маневр, мөргөлдөх
аюултай нөхцөл байдал, мөргөлдөхөөс зайлсхийх зорилгоор зайлшгүй хийгдсэн
маневр;
2. осолд тооцогдохгүй мөргөлт;
3. агаарын хөлөг газрын бартаатай хэт ойрхон өнгөрсөн нислэг;
4. хаалттай, чөлөөлөгдөөгүй, эсхүл заагдаагүй ХБЗ, эсхүл явгалах зам дээр
хөөрөлтийг таслах;
5. хаалттай, чөлөөлөгдөөгүй, эсхүл заагдаагүй ХБЗ, эсхүл явгалах зам дээрээс
хөөрөлт үйлдэх;
6. хаалттай, чөлөөлөгдөөгүй, эсхүл заагдаагүй ХБЗ, явгалах зам дээр, эсхүл
автозам зэрэг зориулалтын бус газар буулт үйлдэх, эсхүл буухыг завдах;
7. осол гэж ангилагдаагүй газардах ангийг хураах, эсхүл дугуй хураалттай буулт
үйлдэх;
8. осол гэж ангилагдаагүй, буултын үед далавчны үзүүр, хөдөлгүүрийн тулгуур,
эсхүл агаарын хөлгийн бусад энгийг чирэх;
9. хөөрөлт болон өндөр авалтын эхний шатанд тооцоот үзүүлэлтэнд хүрэх
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Агаарын хөлгийн ноцтой зөрчил (үргэлжлэл)
10. гал унтраах бодис ашиглан унтраасан эсэхээс үл шалтгаалан, нисгэгч, зорчигчийн бүхээг,
ачааны хэсэгт гарсан гал болон/эсхүл утаа, хөдөлгүүрийн гал;
11. нисэх баг хүчилтөрөгчийн төхөөрөмжийг хэрэглэхэд хүргэсэн тохиолдол;
12. осол гэж ангилагдаагүй, турбинт-хөдөлгүүрийн тогтоогдоогүй татгалзлыг багтаасан
агаарын хөлгийн бүтцийн эвдрэл, эсхүл хөдөлгүүрийн задрал;
13. агаарын хөлгийн нислэгт ноцтой нөлөөлж болох нэг, эсхүл хэд хэдэн системийн
дутагдлууд;
14. дараах нислэгийн үйл ажиллагаанд нисэх баг үүрэг гүйцэтгэх чадвараа алдах:
a) оператор-нисгэгч (remote pilot) багтсан ганц нисгэгчтэй үйл ажиллагаа; эсхүл
b) үлдсэн гишүүний ажлын ачаалал эрс нэмэгдсэнээс шалтгаалан нислэгийн аюулгүй
байдалд сөргөөр нөлөөлсөн олон нисгэгчтэй үйл ажиллагаа;
10. түлшний хэмжээ хангалтгүй болох, дуусах, бөглөрөх (starvation), эсхүл хөлөгт байгаа
хэрэглэх боломжит түлшээ хэрэглэх боломжгүй болох зэрэг, нисгэгч онцгой нөхцөлийн
мэдэгдэл хийхийг шаарддаг түлшний хэмжээ, эсхүл түүний түгээлтийн нөхцөл;
11. А-д ангилагдах үр дагавартайгаар ХБЗ-д нэвтрэх. Үр дагаврын ангиллыг Manual on the
Prevention of Runway Incursions (Doc 9870)-д заасан.
12. ХБЗ-нд дутуу суух, даван гүйж гарах, эсхүл хажуу тийш гүйж гарах зэрэг хөөрөлт, эсхүл
буултын зөрчлүүд;
13. агаарын хөлгийг удирдахад хүндрэл учруулсан, эсхүл учруулж болох хүч, эсхүл татах
хүчээ алдахыг багтаасан системийн татгалзал, цаг агаарын аюултай үзэгдэл,
зөвшөөрөгдсөн нислэгийн горимын гадуурх үйл ажиллагаа, эсхүл бусад хэрэг явдал;
14. нислэгийг удирдах /flight guidance/ болон жолоодоход зайлшгүй шаардлагатай нөөцлөлтэй
системийн нэгээс олон систем татгалзах;
15. татлагат ачаа, эсхүл агаарын хөлгийн дүүжин ачааг санамсаргүй, эсхүл онцгой нөхцлийн
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Дараах этгээд нь агаарын хөлгийн осол болон ноцтой зөрчлийн талаар
Чикагогийн Конвенци Хавсралт 13-ын дагуу Агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг
шинжлэн шалгах албанд нэн даруй мэдээлнэ: Үүнд
1. НИСГЭГЧ БОЛОН БАГИЙН ГИШҮҮД / PILOT & CREW MEMBERS
2. АГААРЫН ХӨЛГИЙН ЭЗЭМШИГЧ / OWNER
3. АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧ / AIR OPERATOR
4. НИСЭХ БУУДЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭГЧ / AIRPORT HANDLING
AGENT
5. НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДАГЧ / AIR TRAFFIC CONTROLLER
6. ХУВЬ ХҮН / INDIVIDUAL PERSON
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12.51. Ослыг мэдээлэх
Осолд өртсөн агаарын хөлгийн дарга, эсхүл хэрэв агаарын хөлгийн дарга амь
насаа алдсан, эсхүл хүнд гэмтсэн, эсхүл агаарын хөлөг алга болсон тохиолдолд,
тухайн агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч нь ослын талаар АХОШШБ
болон ИНЕГ-т цаг алдалгүй мэдээлнэ.
12.55. Зөрчлийг мэдээлэх
(a) Хууль болон дараах Дүрмийн дагуу Даргаас олгосон гэрчилгээ эзэмшигч нь,
хэрэв агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдалд шууд аюул учруулах
зөрчил, эсхүл ноцтой зөрчилд өртсөн бол холбогдох зөрчлийг ИНЕГ-т цаг
алдалгүй мэдээлэх үүрэгтэй:
(1) ИНД-115, 119, 129 болон 137 - агаарын хөлгийн зөрчил, эсхүл аюултай
барааны зөрчлийг;
(2) ИНД-172 - Агаарын зайн зөрчлийг;
(3) ИНД-171, 174 - байгууламжийн доголдлын зөрчлийг;
(4) ИНД-47, 115, 119, 129, 137, 145, 146 болон 148 - гэмтлийн зөрчлийг;
(5) ИНД-119, 129, 139, 140, 171 болон 172 - аюулгүйн хамгаалалтын
зөрчлийг;
(6) ИНД-139 - аэродромын зөрчлийг;
(7) ИНД-139, 171, 173, 174 болон 175 - түгээгдсэн мэдээллийн зөрчлийг;
(8) ИНД-119, 129 болон 109 - ачааны аюулгүйн хамгаалалтын зөрчлийг.
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12.55. Зөрчлийг мэдээлэх (үргэлжлэл)

(b) Агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдалд шууд аюул учруулах
зөрчил, эсхүл ноцтой зөрчилд холбогдсон этгээд нь зөрчлийн талаар ИНЕГ-т цаг
алдалгүй мэдээлэх үүрэгтэй, хэрэв тухайн этгээд нь:
(1) агаарын хөлөг, нисэхийн бүтээгдэхүүн, эсхүл нисэхтэй холбоотой
үйлчилгээний хувьд, үйл ажиллагаа эрхэлдэг, техник үйлчилгээ хийдэг,
үйлчилгээ үзүүлдэг, эсхүл бусад хэлбэрээр оролцдог бол;
(2) энэ зүйлийн (а)-д дурдсан гэрчилгээ эзэмшигчийн ажилтан биш, эсхүл
түүнд хамааралгүй бол; эсхүл
(3) ИНД-95-ын дагуу үүрэг хариуцлага хүлээсэн бол.
(c) Хэрэв агаарын зайн зөрчил, эсхүл шувуутай холбоотой зөрчилд өртсөн
агаарын хөлгийн дарга нь хэрэв тухайн зөрчил ноцтой зөрчил, эсхүл агаарын
хөлгийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдалд шууд аюул учруулах бол зөрчлийн
талаар ИНЕГ-т цаг алдалгүй мэдээлэх үүрэгтэй.
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Form Number

Title

Effective date

Part 12 Accidents, Incidents, and Statistics
CA005

Occurrence Report

14.Feb.2018

CA005AG

Occurrence Report - Helicopter and Agricultural Aviation
Operators

31.May.2016

CA005B

Bird Incident Notification

06.Oct.2016

CA005D

Defect Report

31.May.2016

CA005RPAS

Occurrence Report - Remotely Piloted Aircraft Systems
(RPAS/UAVs)

26.Mar.2020

CA005SKYDIVE

Occurrence
Operations

26.Mar.2020

Section 13A

Emergency Flight Notification

31.May.2016

800

Laser Beam Exposure Questionnaire

05.Feb.2016

010

Volcanic Activity Report

27.Apr.2016

ICAO Pilot Form

Wake Vortex Reporting Form for Pilots

31.May.2016

ICAO ANSP Form

Wake Vortex Reporting Form for Air Navigation Service
Providers

31.May.2016
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ИНД-119 Осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах

Осол, зөрчил давтан гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ИНЕГ, агаарын
тээвэрлэгч болон тухайн осол, зөрчилтэй холбоотой байгууллагууд дотоод
шинжлэн, шалгах ажиллагааг хийж гүйцэтгэхийг ИНД-ээр үүрэг болгосон байдаг.
B / C Бүлэг - Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлтийн шаардлага
119.51 / 101. Ажилтанд тавих шаардлага
(b)(1) Дарга өөр хэлбэрээр хүлээн зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, хүсэлт гаргагчийн
байгууллагын хэмжээ, төлөвлөж байгаа үйл ажиллагааны цар хүрээнээс шалтгаалан
дараах нэгээс ихгүй албан тушаалд хариуцлага хүлээх:
(i) нислэгийн үйл ажиллагаа болон газрын дэмжих үйл ажиллагааг багтаасан нислэг
хариуцсан удирдах ажилтан;
(ii) багийн гишүүдийн сургалт болон ур чадварын үнэлгээ хариуцсан удирдах ажилтан;
...
(vi) хэрэг явдлыг ИНД-12-ын дагуу шинжлэн шалгах удирдах ажилтан;
119.205 / 209. АТ-ийн гэрчилгээ эзэмшигч болон хүсэлт гаргагчийн дотоод чанар
баталгаажуулалтын шилжилт
(b)
Дотоод чанар баталгаажуулалтын тогтолцоо нь дараах журмыг багтаасан байх
ёстой:
(1) ИНД-12-ын дагуу гүйцэтгэдэг хэрэг явдлыг шинжлэн шалгах журмыг багтаасан
аюулгүй байдлын бодлого болон аюулгүй байдлын бодлогын журам;
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Ослоос урьдчилан сэргийлэх

Хамгаалалтын
давхарга /
Layers of
defences

Accident

Flight Crew
ATC

Airport
Design & Maintenance
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SQ 006 a classic example of such an accident
Singapore Airlines B747-400, Flight SQ 006, at Taipei, 31 October 2000
Synopsis of the
Accident
• SQ
006
crew
commenced takeoff on a wrong
runway, believing
they were on the
correct runway.
• Runway closed construction works
1km down the
runway, out of
sight of the crew
due to the limited
visibility
and
weather conditions
on that night.
• Occupants 179 (Passengers 159 + Crew 20), Fatalities 83, Injuries 71, Survivors 96
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100

4. Accident and Incident

SQ 006 a classic example of such an accident
In preparing for the flight, the captain had a choice of two runways
He chose Runway 05L which was longer and hence a safer option for take-off, under
such weather conditions
Runway 05L was adjacent and parallel to Runway 05R
Area near Runway 05R
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SQ 006 a classic example of such an accident
Captain’s Field of View from the Cockpit (through area swept by wipers)

Ground area that was
visible from Captain’s
(left hand) position
Ground area not
visible from the
Captain’s position
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Summary of SQ 006 accident
ACCIDENT
•No barriers to prevent entry
to Runway 05R

• Runway 05R presented to
crew as operational runway
• Continuous line of lights
from Taxiway N1 to
Runway 05R

• Pilots mistakenly lined up on
Runway 05R
• No visible path to Runway
05L
• Low visibility, night,
inclement weather

• ATC procedures
• Pilots’ expectations of closed
runway
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SQ 006 a classic example of such an accident

Ослыг зогсоох

Хамгаалалтын
давхарга /
Layers of
defences

Accident

Runway closure
markers and
barriers
Flight crew
performance

ATC procedures
Runway/taxiway markings,
lights and signs

Documentation (NOTAMs, etc)

Hazards
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ASN Aviation Safety Database (Mongolia)
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JU-1017 a classic example of such an accident
Date:
Tuesday 26 May 1998
Time:
09:30
Type:
Harbin Yunshuji Y-12 II
Operator:
MIAT - Mongolian Airlines
Registration:
JU-1017
C/n / msn:
0064
First flight:
1992
Engines:
2 Pratt & Whitney Canada PT6A-27
Crew:
Fatalities: 2 / Occupants: 2
Passengers:
Fatalities: 26 / Occupants: 26
Total:
Fatalities: 28 / Occupants: 28
Aircraft damage:
Damaged beyond repair
Location:
W of Erdenet ( Mongolia)
Phase:
En route (ENR)
Nature:
Domestic Scheduled Passenger
Departure airport:
Erdenet Airport (ERT), Mongolia
Destination airport: Moron Airport (MXV/ZMMN), Mongolia
Narrative:
The Y-12 carried 26 passengers (14 adults and 12 children) when it took off from
Erdenet at 09:17. About 13 minutes into the flight to Moron, the aircraft crashed near
the top of a 6500 feet mountain. The Y-12 is designed to carry about 19 passengers.
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Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Аравдугаар зүйл.
2. Монгол Улс ОУ-ын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ.
3. Монгол Улсын ОУ-ын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин
төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ.
Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйл.
2.2. Монгол Улсын ОУ-ын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол ОУ-ын гэрээний
заалтыг дагаж мөрдөнө.
Монреалийн Конвенци
Монгол Улс 2004 онд “ОУ-ын агаарын тээвэрт хамаарах даатгалын зарим журмыг нэг мөр
болгох тухай” 1999 оны Монреалийн Конвенцид нэгдэн орсон.

Монреалийн конвенцид нийт 136 улс нэгдэн орсон бөгөөд 70 гаруй улсад агаарын тээврийн
үйл ажиллагааг ОУ, орон нутаг гэж ялгалгүйгээр хохирлыг барагдуулах хариуцлагын хэмжээг
ижил байхаар тогтоосон байдаг.
Иймд төрийн даатгалын бодлогод Монгол Улсад хэрэглэх орон нутгийн нислэгийн даатгалын
зохистой харьцааг хуульчилж, тодорхойлох шаардлагатай.
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Монреалийн конвенцийн зохицуулалт
1999 оны Монреалийн Конвенцийн дагуу Монгол Улс даатгалын талаар баримтлах дараах
шаардлагыг хангасан хууль, эрх зүйн зохицуулалт шаардлагатай байна.
Зорчигч амиа насаа алдсан, эсхүл гэмтсэн тохиолдолд олгох нөхөн олговор

1999 оны Монреалийн Конвенци
Article 21 - Compensation in Case of Death or Injury
of Passengers

Тайлбар

1. For damages arising under paragraph 1 of Article 17 not exceeding 128,821 Special Drawing Rights for each
passenger, the carrier shall not be able to exclude or limit
its liability.
2. The carrier shall not be liable for damages arising
under paragraph 1 of Article 17 to the extent that they
exceed for each passenger 128,821 Special Drawing
Rights if the carrier proves that:
(a) such damage was not due to the negligence or
other wrongful act or omission of the carrier or its
servants or agents; or
(b) such damage was solely due to the negligence or
other wrongful act or omission of a third party.
Aviation law and regulation – General 2022

тээвэрлэлтийн
зорчигч
амь
алдсан,
эсхүл
гэмтэл
тохиолдолд:

үед
насаа
хүнд
авсан

128,821 SDR / 172,620 $ / 535
сая ₮
1SDR=$1.34=4154₮, 1USD=3100₮
(2022 оны 6 сарын байдлаар)
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Монреалийн конвенцийн зохицуулалт

Тээш болон ачаа саатсантай холбоотой хариуцлагын нөхөн олговрын хязгаар
Article 22 - Limits of Liability in Relation to Delay, Baggage and
Cargo
1. In the case of damage caused by delay as specified in Article 19 in the
carriage of persons, the liability of the carrier for each passenger is limited
to 5,346 Special Drawing Rights.

-

тусгайлан
мэдүүлсэн
зорчигчийн
ачаа,
тээш
алдагдсан, гэмтсэн, саатсан
тохиолдолд хохирлын дээд
хязгаар нь:

2. In the carriage of baggage, the liability of the carrier in the case of
destruction, loss, damage or delay is limited to 1,288 Special Drawing
5,346 SDR / 7,484 $ /21.3 сая ₮
Rights for each passenger unless the passenger has made, at the time
when the checked baggage was handed over to the carrier, a special
тээш алдагдсан, гэмтсэн,
declaration of interest in delivery at destination and has paid a supplementary sum if the case so requires. In that case the carrier will be
саатсан тохиолдолд зорчигч
liable to pay a sum not exceeding the declared sum, unless it proves that
нэг бүрд:
the sum is greater than the passenger’s actual interest in delivery at
1,288 SDR / 1,803 $ / 5.1 сая ₮
destination.
3. In the carriage of cargo, the liability of the carrier in the case of
destruction, loss, damage or delay is limited to a sum of 22 Special
ачаа алдагдсан, гэмтсэн,
Drawing Rights per kilogramme, unless the consignor has made, at the time when the package was handed over to the carrier, a special
саатсан
тохиолдолд
declaration of interest in delivery at destination and has paid a
тээвэрлүүлэхээр мэдүүлсэн
supplementary sum if the case so requires. In that case the carrier will be
ачааны килограмм тутамд:
liable to pay a sum not exceeding the declared sum, unless it proves that
the sum is greater than the consignor’s actual interest in delivery at 22 SDR / 30.8 $ / 87,800₮
destination.
Aviation law and regulation – General 2022

109

4. Accident and Incident

Даатгалын зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх

REGULATION (EC) No 2027/97
ОУ-ын агаарын тээврийн үйл ажиллагаатай холбоотой төрийн даатгалын
бодлогыг ОУ-ад өргөн хэрэглэж байгаа EASA-ийн гаргасан REGULATION (EC) No
2027/97 баримт бичигт нийцүүлэн гаргах. (Орон нутгийн нислэгт хэрэглэх
зохистой харьцааг тогтоох) Үүнд:
- тээвэрлэлтийн үед зорчигч амь насаа алдсан, эсхүл хүнд гэмтэл авсан
тохиолдолд 128,821 SDR / 175,196 $ / 514 сая ₮
- тусгайлан мэдүүлсэн зорчигчийн ачаа, тээш алдагдсан, гэмтсэн, саатсан
тохиолдолд хохирлын дээд хязгаар нь 5,346 SDR / 7,270 $ /21.3 сая ₮
- тээш алдагдсан, гэмтсэн, саатсан тохиолдолд зорчигч нэг бүрд 1,288 SDR /
1,751 $ / 5.1 сая ₮,
- ачаа алдагдсан, гэмтсэн, саатсан тохиолдолд тээвэрлүүлэхээр мэдүүлсэн
ачааны килограмм тутамд 22 SDR / 30 $ / 87,800₮
- агаарын хөлгийн ослын улмаас зорчигч нас барсан, эсхүл хүнд гэмтсэн
тохиолдолд агаарын тээвэрлэгч нөхөн олговор олгох бөгөөд дээрх
хариуцлагын хязгаарын 16,000 SDR (64 сая ₮)-аас багагүй хэмжээний нөхөн
олговрыг тухайн амь насаа алдсан ослын хохирогчийг таньж тогтоосноос
хойш 15 хоногийн дотор үл маргах журмаар урьдчилан төлөх үүрэгтэй.
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Даатгалын талаар Иргэний нисэхийн хуульд
Model Civil Aviation Safety Act:

901.(f) / 902.(e) АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ.
Сайдын баталсан даатгалын бодлого, эсхүл өөрийн даатгалын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх
сайдын гаргасан тушаал болон журмыг биелүүлсэн хүсэлт гаргагчид сайд гэрчилгээ
олгоно. Даатгалын бодлого, эсхүл төлөвлөгөөний дагуу олгох гэрчилгээнд заасан үйл
ажиллагаа, эсхүл агаарын хөлөг, нисэхийн бүтээгдэхүүний техник үйлчилгээнээс үүдэлтэй
хүний амь нас хохирсон, бэртэж гэмтсэн, эсхүл эд хөрөнгө алдагдаж үрэгдсэн тохиолдолд
төлөх нөхөн олговор нь хохирлыг барагдуулахад хүрэлцээтэй, даатгуулсан хэмжээнээс
ихгүй байх ёстой. Агаарын тээвэрлэгч зөвхөн энэ заалтыг биелүүлсэн нөхцөлд түүний
гэрчилгээ хүчинтэй хэвээр байна.

Иргэний нисэхийн тухай хууль
30 дугаар зүйл. ОУ-ын нислэг үйлдэх зөвшөөрөл, даатгал
30.2. Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлдэх гадаад улсын агаарын хөлөг нь гуравдагч
этгээдэд учирч болзошгүй хохирлыг хариуцах баталгаа бүхий даатгалтай байна. 36 дугаар
зүйл. Зорчигчийн даатгал
36.1. Иргэний агаарын хөлгөөр зорчигч нь өөрийн амь насыг даатгуулах үүрэгтэй.
38 дугаар зүйл.Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал
38.1. Агаарын тээвэрлэгч нь агаарын хөлгөөр зорчигчийн амь нас, эрүүл мэнд болон
гуравдагч этгээдэд учруулсан хохирол, түүнчлэн зорчигчийн ачаа, тээш, шуудан алдагдах,
дутах буюу гэмтсэн тохиолдолд нөхөн олговор олгох зориулалттай хариуцлагын даатгалд
даатгуулна.
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Даатгалын нөхөн олговор

Нэг ослын үед гуравдагч этгээдийн даатгалын нөхөн олговор 1-5 сая $ болдог
бол, харин зорчигчийн даатгалын нийт нөхөн олговор 1 тэрбум $ хүрдэг.
Жишээ нь 1998 оны Swissair Flight 111-ийн сүйрлийн нийт нөхөн олговор 800 сая
$ болж байсан нь 2019 оны Монгол Улсын нэгдсэн төсвийг 9.6 их наяд ₮ / US$3.5
тэрбум гэж үзвэл түүний 25%-тай тэнцэж байна.

Иймд төрөөс даатгалын тууштай бодлого явуулж чадахгүй бол тухайн осол,
сүйрлийн хохирлыг төр хариуцах ноцтой байдалд хүрч болно.
Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасны дагуу ОУ-ын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ
биелүүлэх зорилгоор Монгол Улсын төр даатгалын зохицуулалтыг хууль болон
бусад эрх зүйн баримт бичигт тодорхой, зөв тусган, түүнийг чанд даган
мөрдүүлснээр олныг хамарсан болзошгүй осол, сүйрлийн улмаас үүсэн гарч
болох сөрөг үр дагавруудыг багасгах боломжийг бүрдүүлнэ.

Иргэний нисэхийн тухай хуульд даатгалын горим нь тодорхой бус байгаа тул
“Монреалийн конвенцийн шаардлагад нийцсэн даатгалтай байх” гэж залруулах
шаардлагатай байна.
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1999 оны Монреалийн Конвенцийн Бүлэг 2. Зорчигч, тээш болон ачаа
тээвэрлэлтэд талуудын бүрдүүлэх баримт бичиг ба хүлээх үүрэг
3 дугаар зүйл. Зорчигч ба тээш
4. Зорчигч амь насаа алдсан, эсхүл хүнд гэмтэл авсан, түүний тээш устсан,
алдагдсан, эсхүл гэмтсэн, нислэг саатсан тохиолдолд энэхүү Конвенцийн
дагуу агаарын тээвэрлэгчийн хүлээх хариуцлагын хязгаарыг тодорхойлсон
мэдэгдлийг зорчигчид бичгээр өгдөг байх.
ИНД-329 “Тээвэрлэлтийн гэрээ”-нд Монреалийн Конвенцийн шаардлагыг
дараах байдлаар тодорхой зааж оруулсан боловч мөрдүүлж чадахгүй байна.
(Төрийн зохицуулалт)
ИНД-329.9 Тээвэрлэгчийн үүрэг
(а) Тээвэрлэгч нь тээвэрлэлтийн гэрээг төлөөлөх баримт болох тийз болон
ачааны дагавар бичигт тээвэрлэлтийн гэрээний нөхцөлийг тусгасан байна.
Хэрэв гэрээний нөхцөлийг бүрэн тусгаагүй бол энэ дүрэмд шаардсаны дагуу,
нэмэлт мэдээллээр зорчигчдыг хангах үүрэгтэй.
(б) Тээвэрлэгч нь, өөрийн тээвэрлэлтийн нөхцөлийн талаарх мэдээллийг
зорчигчийн хүсэлтээр шуудангаар болон үйлчилгээний бусад хэлбэрээр үнэ
төлбөргүй илгээнэ.
(в) Тээвэрлэгч нь өөрийн тээвэрлэлтийг борлуулж буй Тийз борлуулах төв болон
нисэх буудал дээр тээвэрлэлтийн гэрээний нөхцөлийн талаарх мэдээллээр
зорчигчдыг хангах үүрэгтэй.
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Иргэний нисэхийн дүрмүүд, Зөвлөмжийн цувралууд, Маягтууд
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын статистик мэдээлэл (1990-2019)
Civil Aviation Safety Act V.2.9
Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын загвар хуулийн орчуулга
Conventions:
Chicago Convention on International Civil Aviation 1944
Chicago Convention’s Annexes
Tokyo Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft 1963
Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft 1970)
Montreal Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation 1971
Montreal Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection 1991
Montreal Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air 1999
Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment 2001
Chicago International Air Services Transit Agreement 1944
Монгол Улсын хуулиуд:
Монгол Улсын Үндсэн хууль 1992 Эрүүгийн хууль 2015
Иргэний нисэхийн тухай хууль 1999
Зөрчлийн тухай хууль 2017
ОУ-ын гэрээний тухай хууль 2016 Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай 2003
www.icao.int
www.mcaa.gov.mn

www.faa.gov
www.legalinfo.mn
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Websites:
www.easa.europa.eu
www.aaib.gov.mn/
www.wikipedia.org
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