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ДҮРМИЙН ТАЙЛБАР
ИНД-139 нь дараах зохицуулалтын шаардлагыг тогтооно:
•

аэродромын гэрчилгээжүүлэлт болон үйл ажиллагаа;

•

аэродромын аюулгүйн хамгаалалтын арга хэмжээ;

•

агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхлэгч аэродром ашиглах;

•

UNICOM болон AWIB үйлчилгээний хангалт.

ИНД-139 нь, байгууллагын гэрчилгээжүүлэлтийн дүрмийн стандарт загвараар
боловсруулагдсан бөгөөд аэродромын гэрчилгээжүүлэлтийн (суурь стандарт), үйл
ажиллагааны (байнгын хэрэгжүүлэлт) болон аюулгүй байдлын аудитын (хяналт) тусгай
шаардлагыг агуулсан. Мөн аэродромын гэрчилгээ эзэмшигчийн дагаж мөрдөх аюулгүйн
хамгаалалтын шаардлагыг дэлгэрэнгүй заасан.

Энэ Дүрэм нь Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүний
баталсан ИНД-139-ийн цахим хувилбар бөгөөд зөвхөн ишлэл хийх зорилгоор
хэрэглэнэ. Хүчин төгөлдөр ИНД-139, түүний нэмэлт өөрчлөлтийн хуулбарыг ИНЕГаас, эсхүл www.mcaa.gov.mn веб сайтаас татаж авах боломжтой.
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DESCRIPTION
Part 139 provides the regulatory requirements relating to•

the certification and operation of aerodromes;

•

the security measures applicable to aerodromes;

•

the use of aerodromes by aircraft operators;

•

the provision of UNICOM and AWIB services.

Part 139 adopts the standard layout for the rule parts relating to the certification of
organisations. The layout prescribes specific requirements for the certification (entry
standards), operation (continued operations), and safety audit (surveillance) of
aerodromes. Part 139 also details the requirements for security measures to be complied
with by the aerodrome certificate holder.

This document is the current consolidated version of Part 139 produced by the
Civil Aviation Authority, and serves as a reference only. It is compiled from the
official ordinary rules that have been signed into law by the Minister of Road and
Transport. Copies of the official rule and amendments as signed by Minister may
be obtained from the Civil Aviation Authority or may be downloaded from the
official web site at: www.mcaa.gov.mn
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Мэдээлэл
Гишүүн улсуудын иргэний нисэхийн Дүрмийг сайжруулах замаар иргэний нисэхийн
салбарт нэгдсэн нэг Дүрмийн зохицуулалтад шилжих Олон улсын иргэний нисэхийн
байгууллагын 1992 оны 29-р чуулганы А29-3 тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор, Монгол
Улс болон Шинэ Зеланд улсын ИНЕГ-ын хооронд 1999 оны 5 сарын 6-нд байгуулсан
“Техникийн Хамтын Ажиллагааны Санамж Бичиг”-ийг үндэслэн Монгол Улсын Иргэний
нисэхийн дүрмийг боловсруулсан.

Өөрчлөлтийн дугаар

Хүчинтэй огноо

Анхны боловсруулалт

2001 оны 12 сарын 29

Нэмэлт, өөрчлөлт 1

2002 оны 09 сарын 17

Нэмэлт, өөрчлөлт 2

2006 оны 08 сарын 03

Хоёрдугаар боловсруулалт

2010 оны 03 сарын 22

Гуравдугаар боловсруулалт

2019 оны 06 сарын 12

Нэмэлт, өөрчлөлт 3.1

2022 оны ... сарын ...

Тэмдэглэл: ИНД-139-ийн нэмэлт, өөрчлөлт 3.1-ийг монгол, англи хэл дээр, NZ Part 139ийн 2020 оны 12 сарын 1-ний A.14-д үндэслэн боловсруулсан болно.
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Bulletin
ICAO 29th Assembly Resolution A29-3 of year 1992 urges States to promote global
harmonization of national rules. In order to implement this Resolution, Mongolian Civil
Aviation Regulation has been developed based on “Memorandum for Technical
Cooperation” between CAA of Mongolia and New Zealand, signed on 6th of May, 1999.

Amendment history

Effective Date

Original issue

29 December 2001

Amendment 1

17 September 2002

Amendment 2

03 August 2006

Second issue

22 March 2010

Third issue

12 June 2019

Amendment 3.1

… … 2022

Note: This Part 139 Amend.3.1 has been released in Mongolian and English languages,
based on NZCAR Part 139 Amend.14 dated 01.Dec.2020.
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A Бүлэг - Ерөнхий зүйл
139.1.

Зорилго

Энэ бүлэг нь дараах зохицуулалтын шаардлагыг тогтооно:
(1) аэродромын гэрчилгээжүүлэлт болон үйл ажиллагааны;
(2) гэрчилгээжсэн аэродромын аюулгүйн хамгаалалтын;
(3) [хүчингүй болсон]
(4) UNICOM болон AWIB үйлчилгээний.
139.3.

Нэр томьёо ба товчлол

Энэ Дүрэмтэй холбоотой нэр томьёо болон товчлол нь ИНД-ийн нэр томьёоны
тайлбарт багтсан.
139.5.

Аэродромын гэрчилгээ эзэмших шаардлага

(aa) Энэ зүйл нь дараах аэродромд хамаарна:
(1) тогтмол агаарын тээврийн нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа
ашигладаг нисэх онгоцонд үйлчлэх дараах аэродромд:
(i) тухайн аэродромд буулт үйлдэхийн өмнөх, нисэх онгоцны хөөрөлтийн цэг
нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна оршдог аэродром; эсхүл
(ii) тухайн аэродромоос хөөрөлт үйлдсэний дараах, нисэх онгоцны буултын
цэг нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна оршдог аэродром; эсхүл
(2) зорчигч тээвэрлэх тээврийн тогтмол агаарын тээврийн нислэгийн үйл
ажиллагаанд оролцож байгаа ашигладаг, 30-аас дээш гэрчилгээжсэн
зорчигчийн суудлын багтаамжтай нисэх онгоцонд үйлчлэх аэродромд.
(a) Хууль болон энэ Бүлгийн дагуу Даргын олгосон аэродромын үйл ажиллагаа
эрхлэгчийн гэрчилгээний (цаашид “Аэродромын гэрчилгээ” гэх) эрхийн хүрээнд
зааснаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд нь энэ зүйлд хамаарах аэродромын үйл
ажиллагаа эрхлэхгүй байх үүрэгтэй.
(b) Аэродромын гэрчилгээ эзэмшихийг шаарддаггүй аэродромын үйл ажиллагаа
эрхлэгч нь аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргаж болно.
139.5A.

Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмших шаардлага

(a) Энэ зүйл нь, 139.23-ын дагуу хязгаарлагдмал аэродром гэж Дарга тогтоосон
аэродромд хамаарна.
(b) Хууль болон энэ Бүлгийн дагуу Даргын олгосон хязгаарлагдмал аэродромын
гэрчилгээний эрхийн хүрээнд зааснаас бусад тохиолдолд, аливаа этгээд нь энэ зүйлд
хамаарах хязгаарлагдмал аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэхгүй байх үүрэгтэй.
(c) Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмшихийг шаарддаггүй аэродромын үйл
ажиллагаа эрхлэгч нь хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргаж
болно.
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Subpart A - General
139.1.

Purpose

This part prescribes(1) rules governing the certification and operation of aerodromes; and
(2) rules for security at certificated aerodromes; and
(3) [revoked]
(4) rules for providing and operating UNICOM services and AWIB services.
139.3.

Definitions and abbreviations

Definitions and abbreviations relating to this Part are contained in CAR interpretation
summary.
139.5.

Requirement for aerodrome operator certificate

(aa) This rule applies to the following aerodromes:
(1) an aerodrome serving any aeroplane that is engaged in regular air transport
operations where(i) the aeroplane’s point of take-off that immediately precedes the aeroplane
landing at the aerodrome, is an aerodrome outside Mongolia; or
(ii) the aeroplane’s point of landing that immediately follows the aeroplane
taking-off from the aerodrome, is an aerodrome outside Mongolia:
(2) an aerodrome serving an aeroplane having a certificated passenger seating
capacity of more than 30 seats that is engaged in regular air transport
operations for the carriage of passengers.
(a) A person must not operate an aerodrome to which this rule applies except under
the authority of an aerodrome operator certificate granted by the Director under the Act
and in accordance with this Subpart.
(b) An aerodrome operator that is not required to hold an aerodrome operator
certificate may apply for an aerodrome operator certificate.
139.5A.

Requirement for qualifying aerodrome operator certificate

(a) This rule applies to an aerodrome that has been determined by the Director in
accordance with rule 139.23 to be a qualifying aerodrome.
(b) A person must not operate a qualifying aerodrome except under the authority of a
qualifying aerodrome operator certificate granted by the Director under the Act and in
accordance with this Subpart.
(c) An aerodrome operator that is not required to hold a qualifying aerodrome operator
certificate may apply for a qualifying aerodrome certificate.
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139.7.

Гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргах

(a) Аэродромын гэрчилгээ, эсхүл хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмших
хүсэлт гаргагч нь дараах үүрэгтэй:
(1) энэ Дүрэмд заасны дагуу Даргад хүсэлт гаргах;
(2) зохих төлбөрийг төлөх.
(b) Хүсэлтэд дараах баримт бичгийг хавсаргах үүрэгтэй:
(1) гүйцэд бөглөсөн хүсэлтийн маягт;
(2) 139.77-д шаардсан аэродромын гэрчилгээ эзэмшигчийн, эсхүл 139.417-д
шаардсан хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмшигчийн Ерөнхий
зааврын аль хамааралтайг;
(3) эрх бүхий геодезийн ажилтны баталгаажуулсан, тухайн аэродром болон
түүний байгууламжийн дэвсгэр зураг;
(4) тухайн газрыг аэродромын зорилгоор ашиглах хууль ёсны эрхтэй болохыг
нотлох баримт.
(c) Хүсэлтийг гэрчилгээ шаардлагатай хугацаанаас 90-ээс доошгүй хоногийн өмнө
Даргад хүргүүлсэн байх үүрэгтэй.
139.9.

Гэрчилгээ олгох

(a) Дарга, 139.7-гийн дагуу хүсэлт гаргасан этгээдэд энэ Дүрмийн дагуу аэродромын
гэрчилгээ, эсхүл хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ олгож болно.
(b) Энэ Дүрэмд, тогтоосон шаардлага гэж B, эсхүл G Бүлэгт заасан шаардлагын аль
хамааралтайг ойлгоно.
(c) Дарга, хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ олгохдоо, 139.21-д шаардсан
нисэхийн судалгаагаар тогтоогдсон эрсдэлтэй холбоотой, тухайн аэродромын үйл
ажиллагаа эрхлэгчийн мөрдөх шаардлага, эсхүл журмыг тогтоож болно.
139.11.

Гэрчилгээний хугацаа

(a) Дарга, аэродромын гэрчилгээ, эсхүл хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээний
хугацааг, гэрчилгээ олгосон өдрөөс хойш 5 жилээс дээш хугацаагаар тогтоохгүй.
139.13.

Гэрчилгээ сунгах

(a) Тухайн гэрчилгээний эрхийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхийг хүсэж байгаа
аэродромын гэрчилгээ, эсхүл хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь,
гэрчилгээний хугацаа дуусах өдрөөс өмнө 139.7-гийн дагуу шинээр гэрчилгээ эзэмших
хүсэлт гаргах үүрэгтэй.
(b) 139.7(с)-д заасныг үл харгалзан, гэрчилгээ сунгуулах хүсэлтийг гэрчилгээний
хүчинтэй хугацаа дуусахаас 60-аас доошгүй хоногийн өмнө Даргад хүргүүлсэн байх
үүрэгтэй.
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139.7.

Application for certificate

(a) An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate or a qualifying
aerodrome operator certificate must(1) submit an application to the Director in accordance with this Part; and
(2) pay the appropriate application fee.
(b) An application must include(1) a completed application form; and
(2) the exposition required by rule 139.77 for an aerodrome operator certificate or
the exposition required by rule 139.417 for a qualifying aerodrome operator
certificate, whichever is applicable; and
(3) a plan of the aerodrome and its facilities certified by a registered surveyor; and
(4) evidence of lawful entitlement to use the place as an aerodrome.
(c) The application must be submitted to the Director not less than 90 days before the
certificate is required.
139.9.

Grant of certificate

(a) The Director, in accordance with this Part, may grant an aerodrome operator
certificate or a qualifying aerodrome operator certificate, to a person who has applied
under rule 139.7.
(b) For the purpose of this Part, the relevant prescribed requirements are the
applicable requirements specified in Subpart B or Subpart G, whichever is applicable.
(c) When granting a qualifying aerodrome operator certificate, the Director may
impose any requirements or specify any procedures to be followed by the aerodrome
operator to address the risks identified in an aeronautical study required by rule 139.21.
139.11.

Duration of certificate

(a) The Director may not specify an expiry date in relation to an aerodrome operator
certificate or a qualifying aerodrome operator certificate that is later than 5 years after
the date on which the certificate is granted.
139.13.

Renewal of certificate

(a) A holder of a current aerodrome operator certificate or a qualifying aerodrome
operator certificate that wishes to continue to exercise the privileges of the certificate
beyond its expiry date must apply for a new certificate under rule 139.7.
(b) Despite rule 139.7(c), a renewal application must be submitted to the Director not
less than 60 days before the certificate expires.
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139.15.

Нөөц

139.17.

Дүрмийн шаардлагаас хазайх

(a) Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь, агаараар тээвэрлэгдэж байгаа хүн, эсхүл өмч
хөрөнгийг авран хамгаалах яаралтай ажиллагаа шаардсан, хэрэв онцгой нөхцөл
үүссэн бол C, эсхүл D Бүлгийн шаардлагаас хазайж болно.
(aa) Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь, агаараар тээвэрлэгдэж
байгаа хүн, эсхүл өмч хөрөнгийг авран хамгаалах яаралтай ажиллагаа шаардсан,
хэрэв онцгой нөхцөл үүссэн бол G, эсхүл H Бүлгийн шаардлагаас хазайж болно.
(b) Энэ зүйлийн (a)-ийн дагуу C, эсхүл D Бүлгийн, эсхүл энэ зүйлийн (аа)-ийн дагуу G,
эсхүл H Бүлгийн шаардлагаас хазайсан гэрчилгээ эзэмшигч нь онцгой нөхцөл
үүссэнээс хойш 14 хоногийн дотор, Даргад тайланг бичгээр цаг алдалгүй хүргүүлэх
үүрэгтэй.
(c) Энэ зүйлийн (b)-д шаардсан тайланд, дүрмийн шаардлагаас хазайсан үйл явдлын
шинж чанар, цар хүрээ болон үргэлжилсэн хугацааг тодорхой заах үүрэгтэй.
139.19.

Гэрчилгээжээгүй аэродромд тавих шаардлага

Аэродромын гэрчилгээ, эсхүл хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээний эрхийн
хүрээнээс гадуур аэродромын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа этгээд нь энэ Дүрмийн I
Бүлгийн шаардлагыг дагаж мөрдөх үүрэгтэй.

AA Бүлэг - Хязгаарлагдмал аэродромыг тодорхойлох
139.21.

Нисэхийн судалгаа

(a) Дарга аэродромын гэрчилгээ, эсхүл хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ
эзэмшдэггүй аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгчийг нисэхийн судалгаа хийхийг
дараах тохиолдолд шаардаж болно, хэрэв:
(1) Дарга, нөлөө бүхий өөрчлөлт гарсан, эсхүл тухайн аэродромын ашиглалт,
эсхүл үйл ажиллагаанд нөлөөлж болох бодит шалтгаан байна гэж үзвэл; эсхүл
(2) аливаа этгээд, нисэхийн аюулгүй байдалд учирч болох эрсдэлийг харуулсан
томоохон хүндрэлтэй асуудлыг дэвшүүлсэн бол; эсхүл
(3) Дарга, дараах асуудалтай холбоотойгоор, 157.11(a)(2)-ын дагуу нөхцөл заасан
шийдвэр гаргасан бол:
(i) энэ зүйлийн (a)(1)-д заасан өөрчлөлт; эсхүл
(ii) энэ зүйлийн (a)(2)-т заасан хүндрэлтэй асуудал; эсхүл
(4) Дарга, дараах асуудалтай холбоотойгоор, 157.11(a)(3)-ын дагуу хүлээн авах
боломжгүй гэсэн шийдвэр гаргасан бол:
(i) энэ зүйлийн (a)(1)-д заасан өөрчлөлт; эсхүл
(ii) энэ зүйлийн (a)(2)-т заасан хүндрэлтэй асуудал.
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139.15.

Reserved

139.17.

Deviations

(a) A holder of an aerodrome operator certificate may deviate from any requirement
in Subpart C or Subpart D to the extent necessary if an emergency occurs that requires
immediate action for the protection of life or property involving carriage by air.
(aa) A holder of a qualifying aerodrome operator certificate may deviate from any
requirement in Subpart G or Subpart H to the extent necessary if an emergency occurs
that requires immediate action for the protection of life or property involving carriage
by air.
(b) A certificate holder who deviates under paragraph (a) from a requirement in
Subpart C or Subpart D, or under paragraph (aa) from a requirement in Subpart G or
Subpart H, must provide a written report to the Director as soon as practicable, but not
later than 14 days after the emergency.
(c) The report required under paragraph (b) must specify the nature, extent, and
duration of the deviation.
139.19.

Requirements for non-certificated aerodromes

A person operating an aerodrome that is not operated under the authority of an
aerodrome operator certificate or a qualifying aerodrome operator certificate must
comply with the requirements in Subpart I of this Part.

Subpart AA - Determination of qualifying aerodrome
139.21.

Aeronautical study

(a) An aerodrome operator that does not hold an aerodrome operator certificate or a
qualifying aerodrome operator certificate may be required by the Director to provide an
aeronautical study if(1) the Director considers that a significant change has occurred or on reasonable
grounds is likely to occur that may affect the operation or use of the aerodrome;
or
(2) a significant concern indicating risk to aviation safety is raised by any person;
or
(3) the Director has issued a conditional determination under rule 157.11(a)(2) in
relation to(i) a change of the type described in paragraph (a)(1); or
(ii) a concern of the type described in paragraph (a)(2); or
(4) the Director has issued an objectionable determination under rule 157.11(a)(3)
in relation to(i) a change of the type described in paragraph (a)(1); or
(ii) a concern of the type described in paragraph (a)(2).
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(b) Энэ зүйлийн (a)(1)-д заасан нөлөө бүхий өөрчлөлтөд дараах өөрчлөлт багтана:
(1) дараах нисэх онгоцоор тогтмол агаарын тээврийн арилжааны нислэгийн үйл
ажиллагааг эхлүүлсэн, эсхүл эхлүүлэхээр төлөвлөсөн:
(i) 9-өөс дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын багтаамжтай; эсхүл
(ii) төлбөрт ачаалал нь 3410 кг, эсхүл түүнээс бага, MCTOW нь 5700 кг-аас
дээш жинтэй; эсхүл
(iii) SEIFR-ээр зорчигч тээврийнэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэх; эсхүл
(2) аэродромын агаарын хөлгийн хөдөлгөөний огцом өсөлт; эсхүл
(3) тухайн аэродромд ашиглаж байгаа агаарын хөлгийн маяг, эсхүл агаарын
хөлгийн гүйцэтгэж байгаа үйл ажиллагааны төрлийн нөлөө бүхий өөрчлөлт;
эсхүл
(4) тухайн аэродромын бодит үзүүлэлтийн нөлөө бүхий өөрчлөлт; эсхүл
(5) тухайн аэродром, эсхүл түүний ойролцоох осол, эсхүл зөрчлийн огцом өсөлт;
эсхүл
(6) тухайн аэродром дээрх агаарын хөлгийн хөдөлгөөний жилийн төлөв нь
үргэлжилсэн 3 жилийн хугацаанд дараах хэмжээнээс хэтэрсэн бол:
(i) 8000, эсхүл түүнээс олон VFR болон IFR-ийн нийт хөдөлгөөн; эсхүл
(ii) 1500, эсхүл түүнээс олон IFR-ийн хөдөлгөөн; эсхүл
(iii) 12 000, эсхүл түүнээс олон VFR болон IFR-ийн нийт хөдөлгөөн, үүний 1800,
эсхүл түүнээс олон хөдөлгөөн нь IFR-ийн, эсхүл
(iv) 3000, эсхүл түүнээс олон IFR-ийн хөдөлгөөн; эсхүл
(v) 20 000, эсхүл түүнээс олон VFR болон IFR-ийн нийт хөдөлгөөн.
(c) Хэрэв Дарга нисэхийн судалгаа хийхийг шаардсан бол тухайн хүсэлт нь дараах
шаардлагыг хангасан байх ёстой:
(1) бичгээр үйлдсэн байх;
(2) тухайн хүсэлтийн шалтгааныг заасан байх;
(3) шаардлагатай нисэхийн судалгааны ажлын хамрах хүрээг заасан байх;
(4) тухайн нисэхийн судалгааг хийж дуусах огноог заасан байх.
(d) Даргаас нисэхийн судалгаа хийх шаардлага хүлээж авсан этгээд нь дараах
үүрэгтэй:
(1) Даргын шаардлагатай гэж үзсэн этгээд, салбарын төлөөлөгч, төлөөллийн
бүлэг болон байгууллагатай зөвлөлдөх;
(2) нисэхийн судалгаагаар дараах хүчин зүйлийг тогтоох:
(i) тухайн аэродромыг агаарын хөлгөөр аюулгүй, үр дүнтэй ашиглах болон
газарт байгаа хүн, өмч хөрөнгийн аюулгүй байдалд тухайн аэродромын
төлөвлөлт, эсхүл ашиглалтын үзүүлэх нөлөө;
(ii) эрсдэлийг бууруулах одоогийн болон төлөвлөж байгаа арга хэмжээ;
(3) тухайн нисэхийн судалгааг хүсэлтэд заасан хугацаа дуусахаас өмнө Даргад
хүргүүлэх.
(e) Хэрэв Дарга, тухайн аэродромын үйл ажиллагааны аюулгүй байдлын эрсдэлийг
таньж тогтоох болон үнэлгээ хийхэд шаардагдах хангалттай мэдээлэл нисэхийн
судалгаанд тусгагдаагүй байна гэж үзвэл тухайн этгээдээс нэмэлт мэдээлэл
ирүүлэхийг шаардаж болно.
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(b) For the purpose of paragraph (a)(1), a significant change includes(1) the commencement or proposed commencement of a regular air transport
operation using an aeroplane that has(i) a certificated passenger seating capacity of more than 9 seats; or
(ii) a payload capacity of 3410kg or less and a MCTOW of greater than
5700kg; or
(iii) a single-engine and performs an SEIFR passenger operation; or
(2) a significant increase in aerodrome aircraft traffic volumes; or
(3) a significant change in type of aircraft using, or type of aircraft operations
carried out at, the aerodrome; or
(4) a significant change in the aerodrome physical characteristics; or
(5) an increase in accidents or incidents at or in the vicinity of the aerodrome; or
(6) when annual aircraft movements at the aerodrome are forecast to exceed, for
3 consecutive years,(i) 8000 or more combined VFR and IFR movements; or
(ii) 1500 or more IFR movements; or
(iii) 12,000 or more combined VFR and IFR movements of which 1800 or more
are IFR movements; or
(iv) 3000 or more IFR movements; or
(v) 20,000 or more combined VFR and IFR movements.
(c) If the Director requires an aeronautical study, the request must(1) be made in writing; and
(2) specify a reason for the request; and
(3) specify the scope of the aeronautical study required; and
(4) specify a date, before which, the aeronautical study must be provided.
(d) A person who has been required by the Director to conduct an aeronautical study
must(1) consult with such persons, industry representatives, representative groups and
organisations as the Director considers appropriate; and
(2) in the aeronautical study, identify(i) the effects the aerodrome design or use has on the safe and efficient use
of the aerodrome by aircraft, and on the safety of persons and property on
the ground; and
(ii) current and proposed risk mitigation measures; and
(3) submit the aeronautical study to the Director before the date specified in the
request.
(e) The Director may require the person to provide further information if the Director
considers that an aeronautical study does not contain sufficient information to enable
the Director to identify and assess the risk to aviation safety of the operation of the
aerodrome.
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(f) Нэмэлт мэдээлэл ирүүлэх шаардлагатай этгээд нь Даргад шаардлагатай
мэдээллийг хүргүүлэх үүрэгтэй.
139.23.

Хязгаарлагдмал аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгчийг тодорхойлох

(a) Дарга, 139.21(d)(3)-ын дагуу ирүүлсэн нисэхийн судалгааг хүлээн авсны дараа,
нисэхийн аюулгүй байдалд учрах эрсдэлийн түвшинд энэ зүйлийн (b)-ийн дагуу
үнэлгээ хийж, сайтар судлан, тухайн аэродром нь хязгаарлагдмал аэродромын
гэрчилгээний эрхийн хүрээнд ажиллах ёстой гэж үзвэл, аэродромыг хязгаарлагдмал
аэродром гэж тогтоосон шийдвэр гаргах үүрэгтэй.
(b) Шийдвэр гаргахын өмнө Дарга дараах үүрэгтэй:
(1) дараах мэдээлэлд анхаарч, тухайн аэродромын үйл ажиллагааны нисэхийн
аюулгүй байдалд учрах эрсдэлийг үнэлэх аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргах:
(i) эрсдэлийг бууруулах одоогийн болон төлөвлөж байгаа бүх арга хэмжээг
багтаасан, 139.21-ийн дагуу хийсэн нисэхийн судалгаа;
(ii) тухайн аэродромд холбоотой тогтоогдсон бүх эрсдэл;
(iii) 139.21(b)-д заасан асуудал;
(iv) бусад холбогдох мэдээлэл.
(2) дараах зорилгоор тухайн аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгчтэй зөвлөлдөх:
(i) тухайн аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгч нисэхийн аюулгүй байдалд
учирч болох эрсдэлийг бууруулж, эсхүл арилгаж чадах эсэхийг тогтоох;
(ii) энэ хэсгийн (2)(i)-ийн дагуу тогтоосон арга хэмжээг авсан тохиолдолд
нисэхийн аюулгүй байдалд учрах эрсдэлийг шийдвэр гаргах шаардлагагүй
түвшинд хүртэл бууруулж чадах эсэхийг тогтоох;
(3) хэрэв шийдвэр гаргах шаардлагатай бол Дарга тохиромжтой гэж үзсэн,
агаарын тээврийн салбарын болон бусад талуудтай зөвлөлдөх.
(c) Энэ зүйлийн (b)(1)(i)-ийн зорилгоор, хэрэв Дарга тохиромжтой гэж үзвэл, 139.21-д
шаардсан нисэхийн судалгааны оронд, ИНД-157-гийн дагуу бэлтгэсэн нисэхийн
судалгааг ашиглаж болно.
139.25.

Шийдвэрийг мэдэгдэх

Дарга шийдвэр гаргасны дараа, аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгчид дараах
мэдээллийг бичгээр цаг алдалгүй мэдэгдэх үүрэгтэй:
(1)
(2)
(3)
(4)
139.27.

тухайн шийдвэр;
тухайн шийдвэрийн хүчинтэй болох огноо;
тухайн шийдвэрийг гаргасан үндэслэл;
Хуулийн дагуу гомдол гаргах аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгчийн эрх.
Шийдвэр хүчинтэй болох

Шийдвэр нь Даргын заасан өдрөөс эхлэн хүчинтэй болно.
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(f) A person required to provide further information, must provide the required
information to the Director.
139.23.

Qualifying aerodrome operator determination

(a) After receiving an aeronautical study that was submitted under 139.21(d)(3), the
Director must determine that an aerodrome is a qualifying aerodrome if the Director
considers that the level of risk to aviation safety, assessed under paragraph (b), is such
that it must be managed under the authority of a qualifying aerodrome operator
certificate.
(b) Before making a determination, the Director must(1) conduct a safety review to assess the risk to aviation safety of the operation of
an aerodrome by taking into account(i) the aeronautical study provided under rule 139.21 including all current and
proposed risk mitigation measures; and
(ii) all risks identified in relation to the aerodrome; and
(iii) the matters specified in rule 139.21(b); and
(iv) any other relevant information; and
(2) consult with the aerodrome operator to(i) determine if the aerodrome operator can mitigate or eliminate any
identified risk to aviation safety; and
(ii) determine whether, if the actions identified under subparagraph (2)(i) are
taken, the risks to aviation safety will be managed to a level at which no
determination will be required; and
(3) consult with any other party and aviation industry participant, that the Director
considers may be appropriate, to determine if a determination is required.
(c) For the purpose of paragraph (b)(1)(i), the Director may, if the Director considers
it appropriate, use an aeronautical study that was prepared under Part 157 instead of
an aeronautical study required under rule 139.21.
139.25.

Determination to be advised

The Director must, as soon as practicable after making a determination, advise the
aerodrome operator, in writing of(1)
(2)
(3)
(4)
139.27.

the determination; and
the date on which the determination comes into effect; and
the reasons for the determination; and
the aerodrome operator’s right of appeal under the Act.
Effective date of determination

A determination comes into effect on the date specified by the Director.
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139.29.

Шийдвэрийг хүчингүй болгох

(a) Хэрэв аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгч хүсэлт гаргасан ба Дарга 139.23(a)-д
заасан шийдвэр гаргахад баримталсан шалгуур үзүүлэлт нь цаашид шаардлага
хангахгүй болсон бөгөөд аэродром нь цаашид хязгаарлагдмал аэродромын
гэрчилгээний эрхийн хүрээнд ажиллах шаардлагагүй гэж үзвэл, Дарга тухайн
аэродромын хувьд гаргасан шийдвэрээ хүчингүй болгож болно.
(b) Аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгч нь, тухайн шийдвэрийг гаргахад 139.23(a)-д
заасан шалгуур үзүүлэлт хангалтгүй бөгөөд тухайн аэродром нь цаашид
хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээний эрхийн хүрээнд ажиллах шаардлагагүй
гэдгийг Даргад нотлох үүрэгтэй.
(c) Хүчингүй болсон шийдвэр нь Даргын заасан өдрөөс эхлэн хүчинтэй болно.

B Бүлэг - Гэрчилгээжүүлэлтийн шаардлага
139.51.

Аэродромын төлөвлөлтийн шаардлага

(a) Аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь тухайн аэродромын бодит
үзүүлэлт, саадыг хязгаарлах гадаргуу, саад болон хориотой бүсийг тэмдэглэх
навигацийн ил харааны туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ болон тухайн аэродромын
төхөөрөмж, байгууламж нь дараах шаардлагад нийцэж байгааг бататгах үүрэгтэй:
(1) тухайн аэродромын үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөж байгаа агаарын хөлгийн
үзүүлэлт;
(2) тухайн ХБЗ-т зориулан тогтоосон хамгийн бага цаг уурын минима;
(3) тухайн ХБЗ-ны агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд зориулан тогтоосон гадна
орчны гэрлийн нөхцөл.
(b) Аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч, ХБЗ-ны төгсгөлийн аюулгүйн
зурвас талбай (RESA) нь аэродромын ХБЗ-ны төгсгөлд тогтоосон, Хавсралт А.1-д
заасан бодит үзүүлэлттэй нийцэж байгааг дараах тохиолдолд бататгах үүрэгтэй,
хэрэв:
(1) тухайн ХБЗ-ыг Монгол Улсаас эхлэлтэй, эсхүл төгсгөлтэй олон улсын тогтмол
агаарын тээврийн үйлчилгээнд нислэгт ашигладаг бол; эсхүл
(2) 2010 оны 06 сарын 22-ноос хойш аэродромын гэрчилгээг анх удаа олгосон
бөгөөд тухайн ХБЗ-ыг 30-аас дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын
багтаамжтай нисэх онгоц тогтмол агаарын тээврийн үйлчилгээнд ашигладаг
бол; эсхүл
(3) тухайн ХБЗ нь 2010 оны 06 сарын 22-ноос хойш ашиглалтад орсон бөгөөд 30аас дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын багтаамжтай нисэх онгоц тогтмол
агаарын тээврийн үйлчилгээнд ашигладаг бол; эсхүл
(4) тухайн ХБЗ-ыг 30-аас дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын багтаамжтай
нисэх онгоц тогтмол агаарын тээврийн үйлчилгээнд ашигладаг бөгөөд:
(i) буултын боломжит зай (LDA), эсхүл ХБЗ-ны талбайн уртыг 2010 оны 06
сарын 22-ноос өмнө тухайн ХБЗ-д зориулан хэвлэн нийтэлсэн зай, эсхүл
уртаас 15 м-ээс их зайд, эсхүл түүнээс их хэмжээгээр уртасгасан бол; эсхүл
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139.29.

Revocation of determination

(a) If requested by an aerodrome operator, the Director may revoke a determination
made for an aerodrome if the Director is satisfied that the criterion in rule 139.23(a) for
making the determination is no longer satisfied and the aerodrome is no longer
required to be managed under the authority of a qualifying aerodrome operator
certificate.
(b) The onus is on the aerodrome operator to demonstrate to the Director that the
criterion in rule 139.23(a) for making the determination is no longer satisfied and the
aerodrome is no longer required to be managed under the authority of a qualifying
aerodrome operator certificate.
(c) A revocation takes effect from the date specified by the Director.

Subpart B - Certification Requirements
139.51.

Aerodrome design requirements

(a) An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate must ensure that
the physical characteristics of the aerodrome, the obstacle limitation surfaces, the
visual aids for navigation and for denoting obstacles and restricted areas, and the
equipment and installations for the aerodrome are commensurate with(1) the characteristics of the aircraft that the aerodrome is intended to serve; and
(2) the lowest meteorological minima intended for each runway; and
(3) the ambient light conditions intended for the operation of aircraft on each
runway.
(b) An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate must ensure that a
runway end safety area (RESA) that complies with the physical characteristics
prescribed in appendix A.1 is provided at each end of a runway at the aerodrome if(1) the runway is used for regular air transport services operating to or from
Mongolia; or
(2) the aerodrome operator certificate is first issued after 22 June 2010 and the
runway is used for regular air transport services by aeroplanes that have a
certificated passenger seating capacity of more than 30 seats; or
(3) the runway is commissioned after 22 June 2010 to be used for regular air
transport services by aeroplanes that have a certificated passenger seating
capacity of more than 30 seats; or
(4) the runway is used for regular air transport services by aeroplanes that have a
certificated passenger seating capacity of more than 30 seats and(i) either the landing distance available (LDA) or the length of the runway strip
is extended to a distance or length that is more than 15 metres greater
than the respective distance or length that was published for the runway
immediately before 22 June 2010; or
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(ii) тухайн ХБЗ-ыг сайжруулж, 2010 оны 06 сарын 22-ноос хойш хэрэглэлийн
нислэгт ашиглахаар категори ахиулсан бол.
(c) Тухайн аэродромд тогтоосон RESA нь Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц байх ёстой.
(d) Аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь тухайн аэродромд тогтоосон
бодит үзүүлэлт, саадыг хязгаарлах гадаргуу, ил харааны туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ,
төхөөрөмж болон байгууламж нь дараах шаардлага хангасан болохыг бататгах
үүрэгтэй:
(1) дараах шаардлагад нийцсэн байх:
(i) Хавсралт C, D, F, G болон H;
(ii) Хавсралт E.1, E.2, E.3 болон E.4;
(i) Хавсралт C;
(ii) Хавсралт D;
(iii) Хавсралт E-ийн E.1, E.2 болон E.3;
(iv) Хавсралт E-ийн E.4-ийг 2020 оны 7 сарын 30-наас хойш;
(v) Хавсралт F;
(vi) Хавсралт G;
(vii) Хавсралт H-ийг 2020 оны 7 сарын 30-наас хойш;
(2) Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц байх.
(e) Энэ зүйлийн (d) нь дараах нэг, эсхүл хэд хэдэн нисэх онгоц ашигладаг аэродромын
зөвхөн тухайн хэсэгт хамаарна:
(1) тогтмол агаарын тээврийн нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа
ашигладаг бөгөөд:
(i) тухайн аэродромд буулт үйлдэхийн өмнөх, нисэх онгоцны хөөрөлтийн цэг
нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна оршдог аэродром бол; эсхүл
(ii) тухайн аэродромоос хөөрөлт үйлдсэний дараах, нисэх онгоцны буултын
цэг нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна оршдог аэродром бол;
(2) зорчигч тээвэрлэх рийн тогтмол агаарын тээврийн нислэгийн үйл ажиллагаанд
оролцож байгаа ашигладаг, 30-аас дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын
багтаамжтай.
139.53.

Аэродромын хязгаарлалт

Аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь, хэрэв аэродром дээрх агаарын
хөлгийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдалд зайлшгүй шаардлагатай бол тухайн
аэродромын төлөвлөлт, эсхүл байгууламж, эсхүл үзүүлж байгаа үйлчилгээнээс үүсэх
холбогдох хязгаарлалтыг тухайн аэродромын ашиглалтад тогтоох үүрэгтэй.
139.55.

Ажилтанд тавих шаардлага

(a) Аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах ажилтныг үндсэн
ажилтнаар, эсхүл гэрээгээр ажиллуулах үүрэгтэй:
(1) Гүйцэтгэх захирлынаар албан тушаалд томилогдсон тодорхойлогдсон дараах
удирдах ажилтан:
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(ii) the runway is upgraded to an instrument runway after 22 June 2010.
(c) The RESA provided at the aerodrome must be acceptable to the Director.
(d) An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate must ensure that
the physical characteristics, obstacle limitation surfaces, visual aids, equipment and
installations, provided at the aerodrome are(1) compliant with(i) Appendices C, D, F, G, and H; and
(ii) Appendices E.1, E.2, E.3 and E.4; and
(i) Appendix C; and
(ii) Appendix D; and
(iii) rules E.1, E.2, and E.3 of Appendix E; and
(iv) rule E.4 of Appendix E after 30 July 2020; and
(v) Appendix F; and
(vi) Appendix G; and
(vii) Appendix H after 30 July 2020; and
(2) acceptable to the Director.
(e) Paragraph (d) applies only to areas on an aerodrome that are used by 1 or more
aeroplanes(1) engaged in regular air transport operations where(i) the aeroplane’s point of take-off that immediately precedes the aeroplane
landing at the aerodrome, is an aerodrome outside Mongolia; or
(ii) the aeroplane’s point of landing that immediately follows the aeroplane
taking-off from the aerodrome, is an aerodrome outside Mongolia:
(2) having a certificated passenger seating capacity of more than 30 seats that
are engaged in regular air transport operations for the carriage of passengers.
139.53.

Aerodrome limitations

An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate must, if necessary for
the safety of aircraft operations at the aerodrome, establish appropriate limitations on
the use of the aerodrome that arise from the aerodrome design or the facilities or
services provided at the aerodrome.
139.55.

Personnel requirements

(a) An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate must employ, or
contract(1) a senior person identified as the chief executive who-
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(i) тухайн байгууллагын гүйцэтгэж байгаа бүх үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх
ба энэ Дүрэмд заасан шаардлага болон стандартын дагуу гүйцэтгэж
чадахаа хүсэлт гаргагчийн байгууллагын хүрээнд бататгах эрхтэй;
(ii) хүсэлт гаргагчийн байгууллага нь энэ Дүрэмд заасан шаардлага болон
стандартыг хангаж байгааг бататгах үүрэг хариуцлага хүлээх;
(2) нисэх буудлын менежерээр томилогдсон дараах удирдах ажилтан, эсхүл
удирдах ажилтнууд:
(i) тухайн аэродром болон түүний үйл ажиллагаа А-ээс D Бүлгийн шаардлагыг
хангаж байгааг бататгах үүрэг хариуцлага хүлээх;
(ii) 139.75-д шаардсан аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны үүрэг
хариуцлага хүлээх;
(iii) Гүйцэтгэх захирлын өмнө эцсийн хариуцлага хүлээх;
(3) A-аас D Бүлгийн шаардлагын дагуу, тухайн аэродром, түүний үйлчилгээ болон
байгууламжийг ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийх хангалттай тооны ажилтан.
(aa) Энэ зүйлийн (a)(2)(ii)-т заасан удирдах ажилтан нь гэрчилгээ эзэмшигчийн үйл
ажиллагаа болон аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоотой холбоотой ур чадвар,
туршлагаа нотлох үүрэгтэй.
(b) Аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь тухайн аэродром, түүний
үйлчилгээ болон байгууламжийг ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийхэд шаардлагатай
ажилтны ур чадварт суурь үнэлгээ хийх ба түүнийг хадгалах журмыг тогтоох үүрэгтэй.
139.57.

Аэродромын онцгой нөхцөлийн төлөвлөгөө

(a) Аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь тухайн аэродромд, эсхүл
аэродромын ойролцоо онцгой нөхцөл үүсэх боломжийг багасгах, хүний амь нас, өмч
хөрөнгөд учирч болох хохирлын хэмжээг бууруулах зорилготой аэродромын онцгой
нөхцөлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, мөрддөг байх үүрэгтэй.
(b) Тухайн аэродромын онцгой нөхцөлийн төлөвлөгөө нь дараах мэдээллийг
багтаасан байх ёстой:
(1) төлөвлөсөн онцгой нөхцөлийн төрлийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл;
(2) төлөвлөсөн онцгой нөхцөлийн үед шуурхай хариу арга хэмжээ авах журам;
(3) тухайн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй этгээдийг зохих гарын авлагаар
хангах дэлгэрэнгүй мэдээлэл;
(4) төлөвлөгөөнд хамрагдаж байгаа байгууллагын дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон
гүйцэтгэх үүрэг хариуцлага;
(5) 139.5(аа)(1)-д заасан аэродромын хувьд, онцгой нөхцөлийн төрөлд тохирсон,
зохих ёсоор тоноглогдсон онцгой нөхцөлийн удирдлагын төв болон
удирдлагын цэг;
(6) онцгой нөхцөлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай, эмнэлгийн
төхөөрөмжийг багтаасан, бэлэн байгаа төхөөрөмжийн тодорхойлолт болон
тэдгээрийн байрлалын дэлгэрэнгүй мэдээлэл;
(7) тодорхой онцгой нөхцөл үүссэн үед холбоо барих хүмүүс, байгууллагын нэр,
болон утасны дугаарыг багтаасан мэдээлэл;
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(i) has the authority within the applicant’s organisation to ensure that all
activities undertaken by the organisation can be financed and carried out
in accordance with the requirements and standards prescribed by this
Part; and
(ii) is responsible for ensuring that the applicant’s organisation complies with
the requirements and standards prescribed by this Part; and:
(2) a senior person designated as the Airport Manager, or senior persons(i) who is or who are responsible for ensuring that the aerodrome and its
operation complies with Subparts A to D; and
(ii) who is responsible for the system for safety management required under
rule 139.75; and
(iii) who is or who are ultimately responsible to the chief executive; and
(3) sufficient personnel to operate and maintain the aerodrome and its services
and facilities in accordance with the requirements of Subparts A to D.
(aa) The senior person referred to in paragraph (a)(2)(ii) must be able to demonstrate
competency and experience relevant to the management of safety systems and the
activities of the certificate holder.
(b) An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate must establish a
procedure for initially assessing and for maintaining the competence of personnel
required to operate and maintain the aerodrome and its services and facilities.
139.57.

Aerodrome emergency plan

(a) An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate must establish and
maintain an aerodrome emergency plan that is designed to minimise the possibility
and extent of personal injury and property damage at, or in the vicinity of, the
aerodrome in an emergency.
(b) The aerodrome emergency plan must include(1) details of the types of emergencies planned for; and
(2) procedures for prompt response to the emergencies planned for; and
(3) sufficient detail to provide adequate guidance to each person who must carry
out the plan; and
(4) details of the agencies involved in the plan and the responsibility and role of
each agency; and
(5) for an aerodrome referred to in rule 139.5(aa)(1), provision for an adequately
equipped emergency operations centre and command post for each type of
emergency; and
(6) a description of the equipment that is available for implementing the
emergency plan including medical equipment, and details of the location of the
equipment; and
(7) information on names and telephone numbers of offices and persons to be
contacted in the case of a particular emergency; and
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(8) тухайн аэродромын болон түүний ойролцоох газар нутгийг багтаасан торлосон
зураг;
(9) 139.109-ийн дагуу аэродромын онцгой нөхцөлийн төлөвлөгөөг тогтмол
хэрэгжүүлэх журам.
(c) Хүсэлт гаргагч нь дараах үүрэгтэй:
(1) [хүчингүй болсон]
(2) аэродромын онцгой нөхцөлийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа холбогдох бүх
этгээд болон байгууллагын оролцоог аль болох боломжит хэлбэрээр хангах.
Аврах болон гал унтраах - категори тогтоох

139.59.

(a) Энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, 139.5(aa)(1)-д заасан аэродромын
гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь Хүснэгт 1-д заасан аврах болон гал унтраах
аэродромын категорийг тухайн аэродромыг тогтмол ашигладаг хамгийн том нисэх
онгоцны маягийн дагуу тогтоох үүрэгтэй.
Хүснэгт 1. Аэродромын аврах болон гал унтраах категори.
Аэродромын
категори 1

Нисэх онгоцны нийт урт 2

Их биеийн максимум
өргөн 3

3

12 - 18 м хүртэл, гэхдээ 18 м орохгүй

3м

4

18 - 24 м хүртэл, гэхдээ 24 м орохгүй

4м

5

24 - 28 м хүртэл, гэхдээ 28 м орохгүй

4м

6

28 - 39 м хүртэл, гэхдээ 39 м орохгүй

5м

7

39 - 49 м хүртэл, гэхдээ 49 м орохгүй

5м

8

49 - 61 м хүртэл, гэхдээ 61 м орохгүй

7м

9

61 - 76 м хүртэл, гэхдээ 76 м орохгүй

7м

10

76 - 90 м хүртэл, гэхдээ 90 м орохгүй

8м

1.

Тухайн аэродромыг тогтмол ашигладаг хамгийн том нисэх онгоцны маягийн
дагуу категори тогтоохдоо, нэгдүгээрт нисэх онгоцны нийт уртыг,
хоёрдугаарт их биеийн өргөний хэмжээг харгалзана.

2.

Хэрэв нисэх онгоцны нийт уртад тохирсон категори сонгосны дараа тухайн
нисэх онгоцны их биеийн өргөний хэмжээтэй баганад (3) үзүүлсэн категорийн
максимум хэмжээнээс их байгаа бол тухайн нисэх онгоцны хэмжээний хувьд
аэродромын категорийг нэг категориор дээшлүүлэн тогтооно.
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(8) a grid map of the aerodrome and its immediate vicinity; and
(9) procedures to maintain the aerodrome emergency plan in accordance with rule
139.109.
(c) The applicant must(1) [revoked]
(2) to the extent practicable, provide for participation by all relevant agencies and
personnel in the development of the aerodrome emergency plan.
139.59.

Rescue and firefighting - category determination

(a) Except as provided in paragraph (b), an applicant for the grant of an aerodrome
operator certificate for an aerodrome referred to in rule 139.5(aa)(1) must determine
the aerodrome category for rescue and firefighting as specified in Table 1 according to
the largest aeroplane type regularly using the aerodrome.
Table 1. Aerodrome category for rescue and firefighting.
Aerodrome
category 1

Aeroplane over-all length 2

Maximum
fuselage width 3

3

12 m up to but not including 18 m

3m

4

18 m up to but not including 24 m

4m

5

24 m up to but not including 28 m

4m

6

28 m up to but not including 39 m

5m

7

39 m up to but not including 49 m

5m

8

49 m up to but not including 61 m

7m

9

61 m up to but not including 76 m

7m

10

76 m up to but not including 90 m

8m

1

To categorise the aerodrome according to the largest aeroplane type regularly
using the aerodrome, first evaluate the over-all length, and second, the fuselage
width of the aeroplane.

2

If, after selecting the category appropriate to the over-all length of the aeroplane
and the fuselage width of the aeroplane is greater than the maximum width in
column (3) for that category, then the aerodrome category for that aeroplane
size is actually one category higher.
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(b) Энэ зүйлийн (a)-ийн дагуу тогтоосон аэродромын категорийг дараах категориор
бууруулж болно:
(1) нэг категориор, хэрэв аливаа 12 сарын хамгийн их ачаалалтай үргэлжилсэн 3
сард энэ зүйлийн (а)-ийн дагуу тухайн аэродромын категорийг тогтоосон нисэх
онгоцны хөдөлгөөн нь 700-гаас бага бол; эсхүл
(2) хоёр категориор, хэрэв:
(i) аливаа 12 сарын хамгийн их ачаалалтай үргэлжилсэн 3 сард энэ зүйлийн
(а)-ийн дагуу тухайн аэродромын категорийг тогтоосон нисэх онгоцны
хөдөлгөөн нь 700-гаас бага бол;
(ii) тухайн аэродромыг ашиглаж байгаа нисэх онгоцны хэмжээгээр энэ
зүйлийн (а)-ийн дагуу тогтоосон аэродромын категориудын хооронд 3,
эсхүл түүнээс дээш категорийн зөрүү байгаа бол.
(c) Энэ зүйлийн (а)-д зааснаас бусад аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч
нь аврах болон гал унтраах категорийг дараах байдлаар тогтоох үүрэгтэй:
(1) хэрэв аэродром нь тогтмол агаарын тээврийн нислэгийн үйл ажиллагаанд
оролцож байгаа ашигладаг, 30-аас дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын
багтаамжтай, турбо-жэт, эсхүл турбо-фэн нисэх онгоцонд үйлчилдэг бол
тухайн аэродромын аврах болон гал унтраах категорийг Хүснэгт 1-д заасан,
аэродромыг тогтмол ашигладаг хамгийн том нисэх онгоцны маягийн дагуу
тогтоох ёстой бөгөөд уг категорийг хоёр категориор бууруулж болох боловч
аливаа тохиолдолд Категори 4-өөс доош байж болохгүй;
(2) хэрэв аэродром нь энэ зүйлийн (c)(1)-д заасан турбо-жэт, эсхүл турбо-фэн
нисэх онгоцонд үйлчилдэггүй боловч турбо-жэт биш, эсхүл турбо-фэн биш,
тогтмол агаарын тээврийн нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа
ашигладаг, 30-аас дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын багтаамжтай
нисэх онгоцонд үйлчилдэг ба аливаа 12 сарын хамгийн их ачаалалтай
үргэлжилсэн 3 сард эдгээр нисэх онгоцны 700-гаас их хөдөлгөөний ачаалалтай
бол тухайн аэродромын Категори 3, эсхүл түүнээс дээш байх ёстой;
(3) хэрэв энэ хэсгийн (1), эсхүл (2)-т аэродромын аврах болон гал унтраах
категорийг тогтоогүй бол категори хамаарахгүй.
139.61.

Аврах болон гал унтраах - гал унтраах бодис

Энэ дүрмийн 139.111-д аврах болон гал унтраах хүчин чадалтай байхыг шаардсан
аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь 139.59-ийн дагуу тогтоосон галын
категорид шаардлагатай, Хүснэгт 2-т заасан минимум хэмжээтэй унтраах бодисыг
бэлэн байлгах үүрэгтэй.
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(b) The aerodrome category determined under paragraph (a) may be reduced by(1) one category if the number of aeroplane movements at the aerodrome of those
aeroplanes used to determine the aerodrome category under paragraph (a) is
less than 700 movements in the busiest consecutive 3 months of any 12 month
period; or
(2) two categories if(i) the number of aeroplane movements at the aerodrome of those
aeroplanes used to determine the aerodrome category under paragraph
(a) are less than 700 movements in the busiest consecutive 3 months of
any 12 month period; and
(ii) there is a difference of 3 or more categories between the aerodrome
categories determined under paragraph (a) for the range of aeroplane
sizes of the aeroplanes using the aerodrome.
(c) An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate, other than for an
aerodrome specified in paragraph (a), must determine the aerodrome category for
rescue and firefighting as follows:
(1) if the aerodrome serves any turbojet or turbofan aeroplanes with a certificated
passenger seating capacity of more than 30 seats engaged in regular air
transport operations, the rescue and firefighting category must be the category
specified in Table 1 according to the largest aeroplane type regularly using the
aerodrome and may be reduced by 2 categories but in any case must not be
less than category 4:
(2) if the aerodrome does not serve any turbojet or turbofan aeroplanes of the kind
specified in paragraph (c)(1), but serves non-turbojet or non-turbofan
aeroplanes with a certificated passenger seating capacity of more than 30
seats engaged in regular air transport operations, and has more than 700
aeroplane movements of such aeroplanes in the busiest consecutive 3 months
of any 12 month period, the aerodrome category must be category 3 or higher:
(3) if the aerodrome category for rescue and firefighting is not determined in
paragraphs (1) or (2), then no category applies.
139.61.

Rescue and firefighting - extinguishing agents

An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate for an aerodrome that
is required by rule 139.111 to be provided with rescue and firefighting capability must
have the minimum extinguishing agents required for the aerodrome category
determined under rule 139.59, as specified in Table 2.
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Хүснэгт 2. Унтраах бодисын хэрэглэх боломжтой минимум хэмжээ
В түвшний
С түвшний
шаардлага хангасан шаардлага хангасан
хөөс
хөөс
Аэродромын
категори

Нэмэлт бодис

Ус

Хөөс
зарцуулалт
/ мин

Хөөс
Хуурай
зарцуулалт/ химийн
мин
бодис

Ус

Литр

Литр

Литр

Литр

Кг

Кг/ сек

Кг

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3

1200

900

820

630

135

2.25

270

4

2400

1800

1700

1100

135

2.25

270

5

5400

3000

3900

2200

180

2.25

360

6

7900

4000

5800

2900

225

2.25

450

7

12100

5300

8800

3800

225

2.25

450

8

18200

7200

12800

5100

450

4.5

900

9

24300

9000

17100

6300

450

4.5

900

10

32300

11200

22280

7900

450

4.5

900

Зарцуулалт эсхүл
Хэмжээ
CO 2

Тайлбар:
1.

Эзлэхүүний нэгж нь литрээр, жингийн нэгж нь килограммаар илэрхийлэгдэнэ.

2. Багана 2 болон 4-д үзүүлсэн усны хэмжээ нь өгөгдсөн категорийн нисэх онгоцны нийт
уртын дундаж хэмжээнд үндэслэсэн болно.
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Table 2. Minimum usable amounts of extinguishing agents
Foam meeting
Foam meeting
performance level performance level
B
C

Complementary agents

Discharge
Discharge
Aerodrome
Dry
Discharge
rate foam
rate foam
category Water
Water
chemical
Or CO2
solution/
solution/
Rate
powders
minute
minute
(L)

(L)

(L)

(L)

(Kg)

(Kg/
second)

(Kg)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

3

1200

900

820

630

135

2.25

270

4

2400

1800

1700

1100

135

2.25

270

5

5400

3000

3900

2200

180

2.25

360

6

7900

4000

5800

2900

225

2.25

450

7

12100

5300

8800

3800

225

2.25

450

8

18200

7200

12800

5100

450

4.5

900

9

24300

9000

17100

6300

450

4.5

900

10

32300

11200

22280

7900

450

4.5

900

Note:
1.

Volume units are litres and mass units are kilograms.

2.

The quantities of water shown in columns 2 and 4 are based on the average overall
length of aeroplanes in a given category.
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139.63.

Аврах болон гал унтраах тээврийн хэрэгсэл

(a) Энэ дүрмийн 139.111-д аврах болон гал унтраах хүчин чадалтай байхыг шаардсан
аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь 139.59-д тогтоосон аэродромын
категорийн хувьд, Хүснэгт 3-т заасан аврах болон гал унтраах минимум тээврийн
хэрэгсэлтэй байх үүрэгтэй.
Хүснэгт 3. Аврах болон гал унтраах тээврийн хэрэгслийн минимум тоо
139.59-ийн дагуу тогтоосон аэродромын
категори

Аврах болон гал унтраах тээврийн
хэрэгсэл

3

1

4

1

5

1

6

2

7

2

8

3

9

3

10

3

(b) Энэ зүйлийн (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, энэ зүйлийн (а)-д шаардсан
тээврийн хэрэгслийг дараах нэгжтэй хоёр талын дуут радио холбоотой байхаар
тоноглосон байх ёстой:
(1) тухайн аэродромд шаардсан аврах болон гал унтраах бусад тээврийн
хэрэгсэлтэй;
(2) тухайн аэродромд үйлчилгээ үзүүлж байгаа аэродромын удирдлагын, эсхүл
аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээтэй;
(3) хүсэлт гаргагчийн аэродромын онцгой нөхцөлийн төлөвлөгөөнд заасан бусад
галын хэсэгтэй.
(c) Энэ зүйлийн (b)-г үл харгалзан, аврах болон гал унтраах тээврийн хэрэгслийг хоёр
талын дуут радио холбоогоор тоноглосон байхыг дараах тохиолдолд шаардахгүй,
хэрэв:
(1) зөвхөн нэг тээврийн хэрэгсэл шаардлагатай бол;
(2) тухайн аэродромд үйлчилгээ үзүүлж байгаа аэродромын удирдлагын, эсхүл
аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ байхгүй бол;
(3) аэродромын онцгой нөхцөлийн төлөвлөгөөнд бусад галын хэсэгтэй радио
холбоо барихаар заагаагүй бол.
(d) Энэ зүйлийн (а)-д шаардсан тээврийн хэрэгсэл нь дараах шаардлагыг хангасан
байх ёстой:
(1) анивчдаг, эсхүл эргэлддэг маяктай гэрэлт дохиотой байх;
(2) тод харагдахуйц дан улаан, эсхүл шар-ногоон өнгөөр тэмдэглэгээ хийгдсэн
байх.
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139.63.

Rescue and firefighting - vehicles

(a) An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate for an aerodrome
that is required by rule 139.111 to be provided with rescue and firefighting capability
must have the minimum number of rescue and firefighting vehicles specified in Table
3 for the aerodrome category determined under rule 139.59.
Table 3. Minimum rescue and firefighting vehicles
Aerodrome category determined
under rule 139.59

Rescue firefighting vehicles

3

1

4

1

5

1

6

2

7

2

8

3

9

3

10

3

(b) Except as specified in paragraph (c), each vehicle required by paragraph (a) must
be equipped for 2-way voice radio communications with at least(1) every other rescue and firefighting vehicle required for the aerodrome; and
(2) the aerodrome control service or aerodrome flight information service serving
the aerodrome; and
(3) other stations as specified in the applicant's aerodrome emergency plan.
(c) Despite paragraph (b), a rescue and firefighting vehicle is not required to be
equipped for 2-way voice radio communications if(1) only 1 vehicle is required; and
(2) there is no aerodrome control service or flight information service serving the
aerodrome; and
(3) the aerodrome emergency plan does not provide for contact with other
stations.
(d) Each vehicle required by paragraph (a) must(1) have a flashing or rotating beacon; and
(2) be marked in a single conspicuous colour of red or yellow-green.
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139.65.

Аврах болон гал унтраах ажилтанд тавих шаардлага

Энэ дүрмийн 139.111-д аврах болон гал унтраах хүчин чадалтай байхыг шаардсан
аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь, тухайн аэродромын аврах болон
гал унтраах бүх бие бүрэлдэхүүн дараах шаардлагыг хангаж байгааг бататгах журмыг
тогтоох үүрэгтэй:
(1) ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай зориулалтын хамгаалалтын хувцас
болон авран хамгаалах төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байх;
(2) сургалтад хамрагдсан, эрүүл мэнд болон бие бялдрын хувьд тохирсон байх ба
аврах болон гал унтраах төхөөрөмжийг ашиглах чадвартай байх;
(3) ур чадвараа хадгалах байнгын дадлага болон давтан сургалтад хамрагдсан
байх;
(4) аврах болон гал унтраах тээврийн хэрэгсэл, эсхүл тээврийн хэрэгслүүд болон
төхөөрөмжийн хүчин чадлыг бүрэн хэмжээгээр ажиллуулaх хангалттай тооны
ажилтныг бэлэн байлгах;
(5) тэдний туслалцаа шаардлагатай онцгой нөхцөл үүссэн, эсхүл гарч болзошгүй
үед дуут дохио, сэрүүлэг, эсхүл бусад хэлбэрээр анхааруулсан дохио хүлээж
авдаг байх.
139.67.

Аврах болон гал унтраах хариу арга хэмжээ авах чадвар

Энэ дүрмийн 139.111-д аврах болон гал унтраах хүчин чадалтай байхыг шаардсан
аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь, хэрэв Дарга шаардсан бол тухайн
аэродромын алсын барааны харагдцын харааны болон гадаргуугийн тохиромжтой
нөхцөлд дараах аврах болон гал унтраах хариу арга хэмжээ авах чадвараа харуулсан
байх үүрэгтэй:
(1) тухайн аэродромын категорийн хувьд, 139.61-ийн Хүснэгт 2-т шаардсан
хөөсний 50%-иас доошгүйг зарцуулахад шаардлагатай аврах болон гал
унтраах тээврийн хэрэгсэл, бие бүрэлдэхүүн нь анхны дуудлагаас хойш 3
минутын дотор өөрийн байрлаж байгаа постоос, шаардлагатай хэмжээний
хөөс цацах хөдөлгөөнт бүсийн хамгийн хол цэгт хүрч, хөөс цацахад бэлэн
болсон байх;
(2) тухайн аэродромын категорийн хувьд, 139.61-ийн Хүснэгт 2-т шаардсан
хэмжээний гал унтраах бодисыг гаргахад шаардлагатай эхний хариу үйлдэл
үзүүлэх аврах болон гал унтраах тээврийн хэрэгсэл, бие бүрэлдэхүүнээс
бусад, аврах болон гал унтраах тээврийн хэрэгсэл, бие бүрэлдэхүүн нь дараах
үүрэгтэй:
(i) анхны дуудлагаас хойш 4 минутаас ихгүй хугацаанд ирсэн байх;
(ii) бие бүрэлдэхүүн нь, унтраах бодисыг тасралтгүй залгуулан цацахыг
бататгах.
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139.65.

Rescue and firefighting - personnel requirements

An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate for an aerodrome that
is required by rule 139.111 to be provided with rescue and firefighting capability must
establish a procedure for ensuring that all rescue and firefighting personnel at the
aerodrome(1) are equipped with adequate protective clothing and rescue equipment needed
to do their duties; and
(2) are trained, medically and physically fit, and are competent in the use of the
rescue and firefighting equipment; and
(3) receive recurrent training and regular practices to maintain their competency;
and
(4) are sufficient in number and are readily available to operate the rescue and
firefighting vehicle or vehicles and the equipment at maximum capacity; and
(5) are alerted by siren, alarm, or other means to any existing or impending
emergency requiring their assistance.
139.67.

Rescue and firefighting - response capability

An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate for an aerodrome that
is required by rule 139.111 to be provided with rescue and firefighting capability, if
required by the Director, must demonstrate the following rescue and firefighting
response capability in optimum conditions of visibility and surface conditions:
(1) within 3 minutes of the initial call, the rescue and firefighting vehicles and
personnel needed to discharge foam at a rate of at least 50% of the discharge
rate required by Table 2 of rule 139.61 for the aerodrome category must reach
the furthest point of the movement area from their assigned posts and be in
position at that point to apply that amount of foam; and
(2) any rescue and firefighting vehicles and personnel, other than the first
responding vehicles and personnel required to deliver the amounts of
extinguishing agents required by Table 2 of rule 139.61 for the aerodrome
category must(i) arrive not more than 4 minutes after the initial call; and
(ii) those personnel must ensure that the agent is continuously applied.

... … 2022

13

Иргэний Нисэхийн Дүрэм 139

139.67A. Аврах болон гал унтраах холбооны болон анхааруулах систем
(a) Энэ зүйл нь 2020 оны 7 сарын 30-наас хойш үйлчилнэ.
(b) Энэ дүрмийн 139.111-д аврах болон гал унтраах хүчин чадалтай байхыг шаардсан
аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь, галын ангийг тухайн аэродромын
удирдлагын цамхаг, бусад галын анги, аврах болон гал унтраах тээврийн хэрэгсэлтэй
холбосон бие даасан холбооны системээр хангах үүрэгтэй.
(c) Энэ зүйлийн (a) нь 2020 оны 7 сарын 30-нд хүчингүй болно.
139.69.

Нийтийн хамгаалалт

(a) Аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах үүрэгтэй:
(1) аэродромын хөдөлгөөнт бүс рүү мал, амьтан санамсаргүй нэвтрэхээс
хамгаалах;
(1A) зөвшөөрөлгүй хүн, тээврийн хэрэгсэл аэродромын үйл ажиллагааны бүсэд
нэвтрэхээс хамгаалах;
(2) агаарын хөлгийн хөдөлгүүрийн хийн урсгалаас хүн болон өмч хөрөнгийг
боломжит хэлбэрээр хамгаалах.
(b) Энэ дүрмийн 139.5(аа)-д заасан аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь,
(a)(1) болон (a)(1A)-д шаардсан хамгаалалт нь дараах шаардлага хангасан болохыг
бататгах үүрэгтэй:
(1) хүмүүс тээврийн хэрэгслээр, эсхүл явган хүний замаар дамжин шууд нэвтрэх
аэродромын үйл ажиллагааны бүсийн дэргэдэх талбай нь:
(i) нэвтрэх хяналттай, эсхүл хамгаалалттай барилга, байгууламж болон
хаалга гарцыг багтаасан үргэлжилсэн хаалт, хашлагатай байх;
(ii) 1200 мм-ээс доошгүй өндөр хаалттай байх;
(2) бусад талбай нь агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд аюул учруулж болзошгүй
мал амьтан нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэхэд тохирсон барилга болон өндөр
хаалттай байх.
139.71.

Мал, амьтан, шувууны аюулаас сэргийлэх зохицуулалт

Аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь, хэрэв зэрлэг ан амьтан тухайн
аэродром дээрх агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд аюул учруулахаар бол тухайн
аюулыг бууруулах, эсхүл арилгах зорилготой хүрээлэн буй орчны зохицуулалтын
менежментийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.
139.73.

Аэродромын өгөгдөл болон мэдээллийг зарлан мэдээлэх

Аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
үзүүлэгч байгууллагад НМҮБ-д дараах мэдээллийг цаг алдалгүй мэдэгдэх журмыг
тогтоох үүрэгтэй:
(1) аэродромын өгөгдөл болон мэдээлэл;
(2) 139.853-д заасны дагуу тухайн аэродромын
хязгаарлалт;
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139.67A. Rescue and firefighting - communication and alerting system
(a) This rule applies after 30.Jul.2020.
(b) An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate for an aerodrome
that is required by rule 139.111 to be provided with rescue and firefighting capability
must provide a discrete communication system linking a fire station with the control
tower, any other fire station on the aerodrome, and the rescue and firefighting vehicles.
(c) Paragraph (a) expires on 30.Jul.2020.
139.69.

Public protection

(a) An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate must provide at the
aerodrome(1) safeguards for preventing inadvertent entry of animals to the movement area
on the aerodrome; and
(1A) safeguards for deterring the entry of unauthorised persons and vehicles to the
aerodrome operational area; and
(2) reasonable protection of persons and property from aircraft blast.
(b) An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate for an aerodrome
referred to in rule 139.5(aa) must ensure the safeguards required by paragraphs (a)(1)
and (a)(1A)(1) in areas adjacent to the aerodrome operational area to which the public has
direct vehicle or pedestrian access(i) are continuous barriers that may include existing structures, gates and
doors with secured or controlled access; and
(ii) are at least 1200 millimetres in height; and
(2) in other areas, are of a construction and height appropriate to prevent incursion
by animals likely to endanger aircraft operations.
139.71.

Wildlife hazard management

An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate must, if any wildlife
presents a hazard to aircraft operations at the aerodrome, establish an environmental
management program for minimising or eliminating the wildlife hazard.
139.73.

Notification of aerodrome data and information

An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate must establish a
procedure for notifying the aeronautical information service AIS provider(1) of aerodrome data and information; and
(2) of any limitation established under rule 139.53 on the use of the aerodrome;
and
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(3) тухайн аэродромын ашиглалтад нөлөөлөх өөрчлөлтийг.
139.75.

Аюулгүй байдлын удирдлага

Аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь ИНД-100.3-ын дагуу аюулгүй
байдлын удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх болон үйл ажиллагаандаа
мөрдөх үүрэгтэй.
139.76.

Нислэгийн хөдөлгөөний өгөгдлийг мэдээлэх

Аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь тухайн аэродромын сарын
нислэгийн хөдөлгөөний өгөгдлийг цуглуулж, Даргад 3 сар тутам мэдээлэх журмыг
тогтоох үүрэгтэй.
139.76A. Аэродром дээр хийгдэх ажил
Аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь тухайн аэродромд хийгдэж байгаа
ажил агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд аюул учруулахгүй байхыг бататгах зорилгоор,
урьдчилсан сэргийлэх арга хэмжээг багтаасан журмыг тогтоох үүрэгтэй.
139.76B. Баримт бичиг
Аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах үүрэгтэй:
(1) тухайн аэродром, түүнтэй холбоотой үйлчилгээ болон байгууламжийн
ашиглалт, үйл ажиллагаанд шаардлагатай холбогдох баримт бичгийн хувийг
хадгалах;
(2) дараах шаардлагыг бататгах зорилгоор энэ хэсгийн (1)-д шаардсан баримт
бичгийн хяналтын журмыг тогтоох:
(i) холбогдох баримт бичгийн хүчинтэй хувийг ажилтны ашиглах
шаардлагатай байрлалд хэрэглэхэд бэлэн байлгах;
(ii) хүчингүй болсон баримт бичгийг гаргадаг ж байгаа, эсхүл ашигладаг ж
байгаа бүх цэгээс нэн даруй хураадаг байх;
(iii) өөрчлөгдөж хүчингүй болсон материалыг ашиглахаас сэргийлж, баримт
бичгийн зүйл бүрийн хүчинтэй байдлыг таних боломжтой байх.
139.77.

Аэродромын гэрчилгээжүүлэлтийн Ерөнхий заавар

(a) Аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах журмыг багтаасан
Ерөнхий зааврыг Даргад хүргүүлэх үүрэгтэй:
(1) Ерөнхий заавар болон түүнд багтсан бусад заавар нь дараах шаардлагыг
хангаж байгааг бататгаж, хүсэлт гаргагчийн байгууллагын нэрийн өмнөөс
Гүйцэтгэх захирал гарын үсэг зурсан мэдэгдэл:
(i) тухайн байгууллагыг тодорхойлж, энэ Дүрмийн байнгын хэрэгжилтийг
бататгах хэлбэр болон аргыг харуулсан байх;
(ii) байнга дагаж мөрддөг байх;
(1A) 139.75-д
шаардсан
холбоотойгоор:
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(3) as soon as practicable, of any change that affects the use of the aerodrome.
139.75.

Safety management

An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate must establish,
implement, and maintain a system for safety management in accordance with rule
100.3.
139.76.

Movement data reporting

An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate must establish
procedures for collecting traffic movement data at the aerodrome on a monthly basis
and for reporting that movement data once every 3 months to the Director.
139.76A. Works on aerodrome
An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate must establish
procedures, including precautions to be taken, for ensuring that any works carried out
on the aerodrome do not endanger aircraft operations.
139.76B. Documentation
An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate must(1) hold copies of relevant documents necessary for the provision and operation
of the aerodrome and the associated services and facilities; and
(2) establish a procedure for controlling the documents required under
subparagraph (1) to ensure that(i) current issues of relevant documents are available to personnel at each
location where personnel require access to the documentation; and
(ii) every obsolete document is promptly removed from every point of issue
and use; and
(iii) the current version of each item of documentation can be identified to
prevent the use of superseded material.
139.77.

Aerodrome certification exposition

(a) An applicant for the grant of an aerodrome operator certificate must provide the
Director with an exposition which must contain(1) a statement signed by the chief executive, on behalf of the applicant’s
organisation, confirming that the exposition and any included manuals(i) define the organisation and demonstrate its means and methods for
ensuring ongoing compliance with this Part; and
(ii) are to be complied with at all times; and
(1A) in relation to the system for safety management required by rule 139.75,-
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(i) ИНД-100.3(b)-д шаардсан бүх баримт бичиг;
(ii) аэродромын гэрчилгээ сунгуулахаас бусад хүсэлт гаргагчийн хувьд,
аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог хэрхэн хэрэгжүүлэхийг дүрслэн
харуулсан хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө;
(2) 139.55(a)(1) болон (2)-т шаардсан удирдах ажилтан, эсхүл удирдах
ажилтнуудын албан тушаал болон нэрс;
(3) 139.55(a)(1) болон 139.55(a)(2)-т шаардсан удирдах ажилтан, эсхүл удирдах
ажилтнуудын дараах шаардлагыг багтаасан үүрэг, хариуцлага:
(i) тухайн байгууллагын нэрийн өмнөөс Дарга, эсхүл ИНЕГ-тай шууд харьцах
тэдний хариуцсан асуудал;
(ii) аюулгүй байдлын удирдлагын үүрэг хариуцлага;
(4) 139.55(a)(1) болон (2)-т шаардсан удирдах ажилтан, эсхүл удирдах
ажилтнуудын хариуцлагын шугаман хамаарлыг харуулсан байгууллагын
бүтцийн зураг;
(5) 139.53-ын дагуу тогтоосон, тухайн аэродромын ашиглалтад тавих
хязгаарлалт;
(6) А, В, С, эсхүл D Бүлгийн шаардлагаас хүсэлт гаргагчийг чөлөөлсөн бүх
хүчинтэй шийдвэр (exemption);
(6A) тухайн байгууллагын хүрээнд аюулгүй байдлын хариуцлагын шугаман
хамаарлыг тодорхойлсон мэдээлэл;
(7) 139.57-д шаардсан аэродромын онцгой нөхцөлийн төлөвлөгөө;
(8) 139.59-ийн дагуу тогтоосон аэродромын аврах болон гал унтраах категорийн
мэдэгдэл, 139.61, 139.63 болон 139.67A-д шаардсан гал унтраах бодис,
тээврийн хэрэгсэл болон бие даасан холбооны системийн үзүүлэлтийн хамт,
139.65-д шаардсан журам болон ажилтнууд, 139.111(c)(2), (3)-т шаардсан
журам;
(9) 139.69-д шаардсан нийтийн хамгаалалтын тодорхойлолт;
(10) 139.71-д шаардсан бол хүрээлэн буй орчны зохицуулалтын менежментийн
хөтөлбөр;
(11) 139.73-т шаардсан аэродромын өгөгдөл болон мэдээллийг зарлан мэдээлэх
журам;
(12) [хүчингүй болсон]
(12A) 139.76-д шаардсан нислэгийн хөдөлгөөний өгөгдлийг цуглуулах болон
мэдээлэх журам;
(13) 139.103-т шаардсан аэродромын засвар, үйлчилгээний хөтөлбөр;
(14) 139.105-д шаардсан навигацид зориулсан аэродромын ил харааны туслах
хэрэгсэл, тэмдэглэгээний урьдчилан сэргийлэх засвар, үйлчилгээ болон
шалгалт хийх журам;
(15) 139.76A-д шаардсан аэродром дээр ажил гүйцэтгэх журам болон урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээ;
(16) [хүчингүй болсон]
(17) 139.117-д шаардсан аэродромын үзлэгийн хөтөлбөр, журам болон
мэдээллийн тогтолцоо;
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(i) all of the documentation required by rule 100.3(b); and
(ii) for an applicant that is not applying for a renewal of an aerodrome operator
certificate, an implementation plan that describes how the system for
safety management will be implemented; and
(2) the titles and names of the senior person or persons required by rules
139.55(a)(1) and (2); and
(3) the duties and responsibilities of the senior person or persons required by rules
139.55(a)(1) and (2), including(i) matters for which they have responsibility to deal directly with the Director
or the Authority on behalf of the organisation; and
(ii) responsibilities for safety management; and
(4) an organisation chart showing lines of responsibility of the senior person or
persons required by rules 139.55(a)(1) and (2); and
(5) any limitations on the use of the aerodrome established under rule 139.53; and
(6) each current exemption granted to the applicant from the requirements of
Subparts A, B, C, or D; and
(6A) information identifying the lines of safety responsibility within the organisation;
and
(7) the aerodrome emergency plan required by rule 139.57; and
(8) a statement of the aerodrome category for rescue and firefighting determined
under rule 139.59 with a description of the extinguishing agents, vehicles and
discrete communication system required by rules 139.61 139.63 and 139.67A,
the procedures and personnel required by rule 139.65 and the procedures
required by rules 139.111(c)(2) and (3); and
(9) a description of the safeguards for public protection required by rule 139.69;
and
(10) the environmental management program when required by rule 139.71; and
(11) the procedures required by rule 139.73 for the notification of aerodrome data
and information; and
(12) [revoked]
(12A) the procedures required by rule 139.76 for the collection and reporting of traffic
movement data; and
(13) the aerodrome maintenance program required by rule 139.103; and
(14) the procedures required by rule 139.105 for the preventive maintenance and
checking of the aerodrome visual aids for navigation; and
(15) the procedures and precautions required by rule 139.76A for any works on the
aerodrome; and
(16) [revoked]
(17) the aerodrome inspection program, procedures and reporting system required
by rule 139.117; and

... … 2022

16

Иргэний Нисэхийн Дүрэм 139

(18) 139.119-д шаардсан газрын үйлчилгээний тээврийн хэрэгслийг хянах журам;
(19) 139.125-д шаардсан аэродромд аюултай нөхцөл үүссэн үед агаарын хөлгийн
үйл ажиллагааг хязгаарлах журам;
(19A) 139.76B(2)-т шаардсан аэродромын ашиглалт болон үйл ажиллагаанд
шаардлагатай баримт бичгийн хяналт, зохицуулалтын журам;
(20) 139.203(d)(8) болон (9)-д шаардсан, аюулгүйн хамгаалалтын мэдлэг олгох
хөтөлбөр, журмын дэлгэрэнгүй мэдээллийг багтаасан, D Бүлгийн аюулгүйн
хамгаалалтын шаардлагыг мөрдөх арга хэмжээний тайлбар;
(21) 139.205(c)-д шаардсан аюулгүйн хамгаалалтын сургалтын хөтөлбөр;
(22) Ерөнхий зааврыг хянах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, тараах журам;
(b) Хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий заавар нь Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц байх ёстой.

C Бүлэг - Аэродромын үйл ажиллагааны шаардлага
139.101. Байнгын хэрэгжилт
Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах үүрэгтэй:
(1) 139.77-д шаардсан Ерөнхий зааврын хүчинтэй, нэгээс доошгүй бүрэн хувийг
тухайн аэродромд хадгалах;
(2) Ерөнхий зааварт дэлгэрэнгүй заасан бүх журам, хөтөлбөр, систем болон
төлөвлөгөөг дагаж мөрдөх;
(3) Ерөнхий зааврын холбогдох бүлгийг шаардлагатай ажилтнууд ажил үүргээ
гүйцэтгэхдээ ашиглах боломжтой байлгах;
(4) энэ Дүрмийн дагуу аэродромын гэрчилгээжүүлэлтэд тогтоосон B Бүлгийн
шаардлагыг биелүүлж, стандартыг байнга мөрдөх;
(5) САА 24139/01 маягтад шаардсан үйлчилгээний хаяг, утасны дугаар, эсхүл
бусад холбоо барих дэлгэрэнгүй мэдээллийн өөрчлөлтийг 28 хоногийн дотор
Даргад мэдээлэх.
139.102. RESA шилжилтийн зохицуулалт
[хүчингүй болсон]
139.103. Аэродромын засвар, үйлчилгээ
(a) Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны аюулгүй
байдал, аюулгүйн хамгаалалт, тогтмолжилт, эсхүл үр дүнтэй байдалд нөлөөлөхгүй
нөхцөлд тухайн аэродромын байгууламжид засвар, үйлчилгээ хийх, хэрэв
хамааралтай бол урьдчилан сэргийлэх засвар, үйлчилгээний хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.
(b) Засвар, үйлчилгээний хөтөлбөрт дараах шаардлагыг заасан байх шаардлагатай:
(1) хучилттай маневрын талбайн гадаргуугийн хувьд, агаарын хөлгийн үйл
ажиллагаанд аюул учруулж болох гээгдсэн биет, эсхүл хог хаягдлыг
цэвэрлэсэн байх;
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(18) the procedures required by rule 139.119 for the control of ground vehicles; and
(19) the procedures required by rule 139.125 for limiting aircraft operations if an
unsafe aerodrome condition occurs; and
(19A) the procedures required by rule 139.76B(2) for management and control of
documents necessary for the provision and operation of the aerodrome; and
(20) a description of measures taken to comply with the security requirements in
Subpart D, including details of the security awareness program and the
procedures required by rules 139.203(d)(8) and (9); and
(21) the security training program required by rule 139.205(c); and
(22) procedures for controlling, amending and distributing the exposition.
(b) The applicant’s exposition must be acceptable to the Director.

Subpart C - Operating Requirements for Aerodrome
139.101. Continued compliance
A holder of an aerodrome operator certificate must(1) hold at least 1 complete and current copy of the aerodrome exposition required
by rule 139.77 on the aerodrome; and
(2) comply with all procedures, plans, systems and programs detailed in the
exposition; and
(3) make each applicable part of the exposition available to personnel who require
those parts to carry out their duties; and
(4) continue to meet the standards and comply with the requirements of Subpart
B prescribed for aerodrome certification under this Part; and
(5) notify the Director of any change of address for service, telephone number, or
other contact details required by form CAA 24139/01 within 28 days of the
change.
139.102. Transition requirements for RESA Rules
[Revoked]
139.103. Aerodrome maintenance
(a) A holder of an aerodrome operator certificate must establish a maintenance
program, including preventive maintenance if appropriate, for maintaining the
aerodrome facilities in a condition that does not impair the safety, security, regularity,
or efficiency of aircraft operations.
(b) The maintenance program must(1) provide for the surface of paved manoeuvring areas to be kept clear of any
loose objects or debris that might endanger aircraft operations; and
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(2) хучилттай ХБЗ-ны гадаргуугийн хувьд, гадаргуугийн барьцалтын итгэлцүүрийн
үзүүлэлт сайн, агаарын хөлгийн дугуйны өнхрөлтийн эсэргүүцэл бага байх
нөхцөлийг хангахаар арчилж хамгаалсан байх;
(3) 2020 оны 7 сарын 30-наас хойш, ХБЗ тунадастай үед стандарт мэдээллийн
аргыг ашиглан тухайн хэмжилтийн болон бодит-цаг хугацааны гадаргуугийн
нөхцөлийн тайланг мэдээлэх.
139.105. Навигацийн ил харааны туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээний засвар,
үйлчилгээ болон шалгалт
(a) Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн аэродромд суурилуулсан навигацийн
ил харааны туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээний засвар, үйлчилгээний хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.
(b) Энэ зүйлийн (a)-д шаардсан засвар, үйлчилгээний хөтөлбөрт дараах мэдээлэл
багтсан байх ёстой:
(1) навигацийн ил харааны туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ нь хэрэглэгчийг энэ
Дүрэмд заасан холбогдох стандартын дагуу найдвартай, үнэн зөв чиглүүлэх
мэдээллээр үргэлжлүүлэн хангаж байгааг бататгах журам;
(2) тухайн хэрэглэгчийг үргэлжлүүлэн чиглүүлж чадахыг бататгах, гэрэлтүүлгийн
системийн ажиллагаагүй байж болохыг зөвшөөрсөн гэрлийн тооны
дэлгэрэнгүй мэдээлэл;
(3) гэмтэлтэй, эсхүл ажиллагаагүй тэмдэг, тэмдэглэгээг цаг алдалгүй яаралтай
сэргээж ашиглалтад оруулах журам.
139.107. Аэродром дээр хийгдэх ажил
[хүчингүй болсон]
139.109. Аэродромын онцгой нөхцөлийн төлөвлөгөө
Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах үүрэгтэй:
(1) 139.57-д шаардсан, гэрчилгээ эзэмшигчийн аэродромын онцгой нөхцөлийн
төлөвлөгөөний дагуу аэродромын онцгой нөхцөлийн үед үүрэг, хариуцлага
хүлээсэн бүх ажилтан өөрсдийн томилогдсон ажил үүргийн талаар ойлголттой
бөгөөд зохих ёсоор сургалтад хамрагдсаныг бататгах;
(2) 139.57-д шаардсан аэродромын онцгой нөхцөлийн төлөвлөгөөний сорилтыг
дараах аль нэг хэлбэрээр хийсэн байх:
(i) хоёр жилээс хэтрэхгүй давтамжтай хийдэг аэродромын онцгой нөхцөлийн
бүрэн хэмжээний дасгал сургуулилт болон аэродромын онцгой нөхцөлийн
бүрэн хэмжээний дасгал сургуулилтын үед илэрсэн үл тохирлыг
залруулсныг бататгах зорилгоор аэродромын онцгой нөхцөлийн бүрэн
хэмжээний дасгал сургуулилтуудын хооронд хийдэг онцгой нөхцөлийн
тусгай дасгал сургуулилт; эсхүл
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(2) provide for the surface of paved runways to be maintained in a condition that
provides good surface friction characteristics and low rolling resistance for
aircraft; and
(3) after 30.Jul.2020, provide for the measurement and provision of real-time
surface condition reporting when a runway is contaminated using standardised
reporting methods.
139.105. Visual aids for navigation - maintenance and checking
(a) A holder of an aerodrome operator certificate must establish a maintenance
program for the visual aids to navigation that are installed on the aerodrome.
(b) The maintenance program required by paragraph (a) must include(1) procedures for ensuring that each visual aid for navigation continues to provide
reliable and accurate guidance information to the user in accordance with the
applicable standards prescribed in this Part; and
(2) details on the number of lights that may be allowed to be unserviceable in each
lighting system to ensure continuity of guidance to the user; and
(3) procedures for restoring any unserviceable or deteriorated item back into
service without undue delay.
139.107. Works on aerodrome
[Revoked]
139.109. Aerodrome emergency plan
A holder of an aerodrome operator certificate must(1) ensure that all aerodrome personnel having duties and aerodrome emergency
responsibilities under the holder's aerodrome emergency plan required by rule
139.57 are familiar with their assignments and are properly trained; and
(2) test the aerodrome emergency plan required by rule 139.57 by conducting
either of the following(i) a full-scale aerodrome emergency exercise at intervals not exceeding two
years and special emergency exercises between the full-scale aerodrome
emergency exercises to ensure that any deficiencies found during the fullscale aerodrome emergency exercise have been corrected; or
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(ii) эхний жилээс эхлэн гурван жилийн хугацаанд хэсэгчилсэн сорилтыг хэд
хэдэн удаа хийсэн үед аэродромын онцгой нөхцөлийн бүрэн хэмжээний
дасгал сургуулилтыг анх хийснээс хойш гурван жилээс хэтрэхгүй хугацаанд
хийх;
(3) энэ хэсгийн (2)-т заасан дасгал сургуулилтын дараа тухайн төлөвлөгөөнд
дүгнэлт хийх, эсхүл онцгой нөхцөлийн дараа илэрсэн үл тохирлыг засах;
(4) хууль сахиулах байгууллага, аюулгүйн хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэгчид,
аврах болон гал унтраах байгууллага, эмнэлгийн ажилтан болон эмнэлгийн
байгууллага болон үндсэн түрээслэгчийг шаардлагатай тохиолдолд
оролцуулан, 139.57-д шаардсан аэродромын онцгой нөхцөлийн төлөвлөгөөнд
үүрэг хүлээж байгаа бүх байгууллага, хүмүүстэй хамтран зохицуулалт хийх.
139.111. Аврах болон гал унтраах үйл ажиллагааны шаардлага
(a) Энэ зүйлийн (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь
дараах нисэх онгоцоор үйл ажиллагаа гүйцэтгэх үед 139.61 болон 139.63-ын минимум
шаардлагыг хангасан аврах болон гал унтраах хүчин чадлаар тухайн аэродромыг
хангасан байх үүрэгтэй:
(1) зорчигч тээвэрлэх тогтмол агаарын тээврийн нислэгийн үйл ажиллагаанд
оролцож байгаа ашигладаг, 30-аас дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын
багтаамжтай нисэх онгоц; эсхүл
(2) тогтмол агаарын тээврийн нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа
ашигладаг нисэх онгоц нь:
(i) тухайн аэродромд буулт үйлдэхийн өмнөх, нисэх онгоцны хөөрөлтийн цэг
нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна оршдог аэродром бол; эсхүл
(ii) тухайн аэродромоос хөөрөлт үйлдсэний дараах, нисэх онгоцны буултын
цэг нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна оршдог аэродром бол.
(b) Энэ зүйлийн (c)-д зааснаас бусад тохиолдолд, аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь
дараах тохиолдолд, аврах болон гал унтраах хүчин чадлыг 139.61 болон 139.63-т
заасан дээд категорид шаардсан минимумд хүртэл дээшлүүлэх үүрэгтэй, хэрэв:
(1) нисэх онгоцны хөдөлгөөн нэмэгдэж байгаа, эсхүл тухайн аэродромыг
ашигладаг нисэх онгоцны маяг өөрчлөгдөж байгаа бол;
(2) нислэгийн тоо нэмэгдэх, эсхүл нисэх онгоцны маягт өөрчлөлт орох нь 139.59д заасны дагуу аврах болон гал унтраах категорийг дээшлүүлж байгаа бол.
(c) Энэ зүйлийн (a) болон (b)-г үл харгалзан, аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь
дараах тохиолдолд, аврах болон гал унтраах хүчин чадлыг тухайн аэродромыг
ашиглах хамгийн өндөр үзүүлэлттэй нисэх онгоцонд тохирох аэродромын категорид
шаардсан түвшнээс бага түвшин рүү бууруулж болно, хэрэв:
(1) тухайн аэродром нь 139.59-ийн дагуу аэродромын категорийг тогтоосон нисэх
онгоцны үзүүлэлтээс бага үзүүлэлттэй нисэх онгоц ашиглахаар
хязгаарлагдсан бол;
(2) 139.77-д шаардсан Ерөнхий зааварт, категори бууруулах үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэх эрх бүхий этгээд болон тэдгээрийн үйл ажиллагааны журам
заагдсан бол;
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(ii) a series of modular tests to be done every 3 years, commencing in the first
year and concluding in a full scale aerodrome emergency exercise no
more than 3 years after the commencement; and
(3) review the plan after each of the exercises specified in subparagraph (2) or
after an actual emergency, to correct any deficiency found; and
(4) co-ordinate the aerodrome emergency plan required by rule 139.57 with all
organisations and persons who have responsibilities in the plan, including,
where appropriate, law enforcement agencies, security providers, rescue and
firefighting agencies, medical personnel and organisations, and principal
tenants of the aerodrome.
139.111. Rescue and firefighting - operational requirements
(a) Except as provided in paragraph (c), the holder of an aerodrome operator
certificate must provide on the aerodrome, rescue and firefighting capability meeting
the minimum requirements of rules 139.61 and 139.63 during operations by(1) an aeroplane having a certificated passenger seating capacity of more than 30
seats that is engaged in a regular air transport operation for the carriage of
passengers; or
(2) an aeroplane that is engaged in regular air transport operations where(i) the aeroplane’s point of take-off that immediately precedes the aeroplane
landing at the aerodrome, is an aerodrome outside Mongolia; or
(ii) the aeroplane’s point of landing that immediately follows the aeroplane
taking-off from the aerodrome, is an aerodrome outside Mongolia.
(b) Except as provided in paragraph (c), the holder of an aerodrome operator
certificate must increase the rescue and firefighting capability to the minimum required
for the higher category specified in rules 139.61 and 139.63 if(1) there is an increase in the aeroplane movements or the type of aeroplanes
using the aerodrome changes; and
(2) the increase in movement or change in aeroplane type results in an increase
in the rescue and firefighting category of the aerodrome as specified in rule
139.59.
(c) Despite paragraphs (a) and (b), the holder of an aerodrome operator certificate
may reduce the rescue and firefighting capability to a lower level than the level required
for the aerodrome category corresponding to the highest specification aeroplane using
the aerodrome if(1) the use of the aerodrome is limited to aeroplanes having a lower specification
than the aeroplane used to determine the aerodrome category under rule
139.59; and
(2) procedures for, and the persons having the authority to implement, the
reductions are included in the exposition required by rule 139.77; and
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(3) 139.77-д шаардсан Ерөнхий зааварт, тухайн аэродромын аврах болон гал
унтраах хүчин чадлыг бүхэлд нь хүчингүй болгох журам заагдсан бол.
(d) Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагаас НМҮБ-аас тухайн
мэдээллийг зарлан мэдэгдэх хүртэл аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч энэ зүйлийн (c)д заасан аврах болон гал унтраах хүчин чадлыг бууруулах эрхгүй.
(e) Энэ зүйлийн (a)-д аврах болон гал унтраах хүчин чадлаар хангахыг шаардсан
аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь тээврийн хэрэгсэл бүр ашиглалтын хугацаандаа
хариу үзүүлэх хугацааг хангах, төхөөрөмжийн үр дүнтэй ажиллагааг бататгахын тулд
аврах болон гал унтраах тээврийн хэрэгсэл, эсхүл тээврийн хэрэгслийн урьдчилан
сэргийлэх засвар үйлчилгээний системийг тогтоосон байх үүрэгтэй.
(f) Хэрэв энэ зүйлд шаардсан аврах болон гал унтраах тээврийн хэрэгсэл нь
гэрчилгээ эзэмшигч 139.67-д шаардсан хариу арга хэмжээ авах чадвараа алдах
хүртэл ажиллагаагүй болсон бол аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах арга
хэмжээг авах үүрэгтэй:
(1) ажиллагаагүй аврах болон гал унтраах тээврийн хэрэгслийг гэрчилгээ
эзэмшигчийн хариу арга хэмжээ авах чадварыг хангах тээврийн хэрэгслээр нэн
даруй солих;
(2) хэрэв энэ зүйлийн (f)(1)-д шаардсан тээврийн хэрэгслийг нэн даруй солих
боломжгүй бол 139.123 -д шаардсан мэдээллийг хүргүүлэх үүрэгтэй;
(3) хэрэв 139.67-д шаардсан хариу арга хэмжээ авах чадвар нь, шаардлагатай
тээврийн хэрэгсэл ажиллагаагүй болсноос хойш 72 цагийн дотор эргэж хэвийн
байдалд ороогүй бол аэродромын агаарын тээврийн үйл ажиллагааг,
ажиллагаатай хэвээр үлдсэн аврах болон гал унтраах тээврийн хэрэгсэлтэй
хамааралтайгаар, тухайн аэродромын категорид нийцсэн нисэх онгоцоор
хязгаарлах.
(g) Энэ зүйлийн (a)-д аврах болон гал унтраах хүчин чадлаар хангахыг шаардсан
аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь энэ Дүрэмд шаардсан аврах болон гал унтраах
төхөөрөмж болон үр дүнтэй үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд шаардлагатай мэргэшсэн
хангалттай тооны ажилтантайгаар энэ зүйлийн (a)-д заасан үйл ажиллагааны үед
агаарын хөлгийн онцгой нөхцөлд хариу арга хэмжээ авах үүрэгтэй.
139.113. Аэродромын агаарын хөлгийн хөдөлгөөний зохицуулалт
Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь Дарга аюулгүй байдлын ашиг сонирхлын үүднээс
шаардсан бол аэродромын удирдлагын үйлчилгээ, эсхүл аэродромын нислэгийн
мэдээллийн үйлчилгээ, эсхүл аль аль нь байхыг бататгана.
139.115. Апрон зохицуулалтын үйлчилгээ
(a) Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь, нислэгийн хөдөлгөөний нягтрал болон үйл
ажиллагааны нөхцөл нь апрон зохицуулалтын үйлчилгээ шаардаж байгаа бол
аэродромыг тухайн үйлчилгээгээр хангасан болохыг бататгана.
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(3) procedures for the recall of the full aerodrome rescue and firefighting capability
are included in the exposition required by rule 139.77.
(d) The holder of an aerodrome operator certificate must not implement any reduction
in the rescue and firefighting capability as provided in paragraph (c) until the
information is promulgated by the aeronautical information service AIS provider.
(e) The holder of an aerodrome operator certificate that is required by paragraph (a)
to provide rescue and firefighting capability must employ a system of preventive
maintenance of its rescue and firefighting vehicle or vehicles to ensure effectiveness
of the equipment and compliance with the required response time throughout the life
of each vehicle.
(f) If a rescue and firefighting vehicle that is required by this rule becomes inoperative
to the extent that the certificate holder cannot meet the response capability required
by rule 139.67, the holder of the aerodrome operator certificate must(1) immediately replace that rescue and firefighting vehicle with a vehicle that
enables the certificate holder to meet that capability; and
(2) if a replacement vehicle required in paragraph (f)(1) is not available
immediately, must provide the notification required by rule 139.123; and
(3) if the response capability required by rule 139.67 is not restored within 72
hours of a required vehicle becoming inoperative, limit air transport operations
on the aerodrome to those aeroplanes compatible with the aerodrome
category corresponding to the remaining operative rescue and firefighting
vehicle or vehicles.
(g) The holder of an aerodrome operator certificate who is required in paragraph (a)
to provide rescue and firefighting capability must respond to each aircraft emergency
during operations of the kind specified in paragraph (a) with the rescue and firefighting
equipment required under this Part and the number of trained personnel that are
required to assure an effective operation.
139.113. Aerodrome aircraft traffic management
Each holder of an aerodrome operator certificate shall ensure the provision of an
aerodrome flight information service or an aerodrome control service or both at their
aerodrome when so required by the Director in the interest of safety.
139.115. Apron management service
(a) Each holder of an aerodrome operator certificate shall ensure that the aerodrome
is provided with an appropriate apron management service, when such a service is
warranted by the volume of traffic and operating conditions.
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(b) Апрон зохицуулалтын үйлчилгээтэй аэродромын гэрчилгээний эрхийн хүрээнд
ажиллаж байгаа аэродромын үйл ажиллагаанд аэродромын удирдлагын үйлчилгээ
хийгдэж байгаа ба тухайн аэродромын удирдлагын үйлчилгээ нь апрон зохицуулалтын
үйлчилгээнд оролцдоггүй бол гэрчилгээ эзэмшигч нь аэродромын удирдлагын болон
апрон зохицуулалтын үйлчилгээний хооронд агаарын хөлгийн шилжүүлэлтийг хийдэг
байна.
139.117. Аэродромын үзлэгийн хөтөлбөр
Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах үүрэгтэй:
(1) аэродром, түүний байгууламж нь энэ Дүрэмд заасны дагуу засвар үйлчилгээ
хийгдсэнийг бататгах аэродромын үзлэгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;
(2) аэродромын үзлэг хийхэд ашиглах тохиромжтой багаж, төхөөрөмжөөр хангах;
(3) аэродромын үзлэгийг зохих ёсоор сургалтад хамрагдсан ажилтан
гүйцэтгэснийг бататгах журмыг тогтоох;
(4) аэродромын үзлэгийн үед тэмдэглэгдсэн аюултай нөхцөлийг шуурхай засаж
залруулсныг бататгах мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэх.
139.119. Газрын үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэл
(a) Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь тухайн аэродромын үйл ажиллагааны бүсэд
газрын үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэл нэвтрэхийг хязгаарлах, хянах журмыг тогтоох
үүрэгтэй.
(b) Энэ зүйлийн (a)-д шаардсан журмын дагуу, тухайн аэродромын үйл ажиллагааны
бүсэд нэвтрэх газрын үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэл нь аэродром, эсхүл агаарын
хөлгийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай тээврийн хэрэгслээр хязгаарлагдах ёстой.
(c) Тухайн аэродромын үйл ажиллагаанд аэродромын удирдлагын үйлчилгээ багтдаг
бол энэ зүйлийн (a)-д шаардсан журамд дараах үйл ажиллагаа багтсан байх ёстой:
(1) газрын үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэл үйл ажиллагааны бүсэд аюулгүй,
журмын дагуу нэвтрэх, болон ажиллах нөхцөлөөр хангах;
(2) тухайн аэродромын маневрын талбайд ажиллаж байгаа газрын үйлчилгээний
тээврийн хэрэгслийг дараах байдлаар удирддаг байхыг шаардах:
(i) тээврийн хэрэгсэл болон аэродромын удирдлагын үйлчилгээний
хоорондын хоёр талын радио холбооны хэрэгслээр; эсхүл
(ii) хэрэв тээврийн хэрэгсэл нь радио холбоогүй бол аэродромын удирдлагын
үйлчилгээтэй хоёр талын холбоотой тээврийн хэрэгслээр хамт дагуулах;
эсхүл
(iii) хэрэв хоёр талын радио холбоо, эсвэл дагалдах тээврийн хэрэгслийг
ашиглах боломжгүй бол тухайн тээврийн хэрэгслийг удирдах зорилгоор
тэмдэг, дохио, эсхүл хамгаалалт ашиглах тохирсон арга хэмжээ авах.
(d) Аэродромын удирдлагын үйлчилгээ нь тухайн аэродромын үйл ажиллагаанд
багтдаггүй тохиолдолд, энэ зүйлийн (a)-д шаардсан журам нь аэродромын үйл
ажиллагааны бүсэд ажиллаж байгаа газрын үйлчилгээний тээврийн хэрэгслийг
тэмдэг, эсхүл урьдчилан тохиролцсон дохиогоор удирдах нөхцөлөөр хангах ёстой.
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(b) When an aerodrome control service is in operation at an aerodrome operating
under an aerodrome operator certificate that has an apron management service, and
that aerodrome control service does not participate in the apron management service,
the certificate holder shall facilitate the transition of aircraft between the apron
management service and the aerodrome control service.
139.117. Aerodrome inspection program
A holder of an aerodrome operator certificate must(1) establish an aerodrome inspection program for ensuring that the aerodrome
and its facilities are maintained as specified under this Part; and
(2) provide appropriate equipment for use in conducting the aerodrome
inspections; and
(3) establish procedures for ensuring that personnel performing aerodrome
inspections are appropriately trained; and
(4) establish a reporting system for ensuring prompt correction of an unsafe
aerodrome condition that is noted during an aerodrome inspection.
139.119. Ground vehicles
(a) A holder of an aerodrome operator certificate must establish procedures for limiting
and controlling access of ground vehicles to the operational area of the aerodrome.
(b) Under the procedures required by paragraph (a), ground vehicle access to the
operational area of the aerodrome must be limited to those vehicles that are necessary
for aerodrome or aircraft operations.
(c) When an aerodrome control service is in operation at the aerodrome, the
procedures required by paragraph (a) must(1) provide for the safe and orderly access to, and operation on the operational
area of ground vehicles; and
(2) require each ground vehicle operating on the manoeuvring area of the
aerodrome to be controlled by(i) two-way radio communications between the vehicle and the aerodrome
control service; or
(ii) if the vehicle does not have radio communications, an accompanying
escort vehicle that has two-way radio communications with the aerodrome
control service; or
(iii) if it is not practical to have two-way radio communications or an escort
vehicle, adequate measures such as signs, signals, or guards for
controlling the vehicle.
(d) When an aerodrome control service is not in operation at the aerodrome, the
procedures required by paragraph (a) must provide for ground vehicles operating on
the operational area of the aerodrome to be controlled by signs or prearranged signals.
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(e) Энэ зүйлийн (a)-д шаардсан журам нь, тухайн аэродромын аливаа хэсэгт уг газрын
үйлчилгээний тээврийн хэрэгслийг ажиллуулах, аэродромын үйл ажиллагааны бүсэд
нэвтрэх эрхтэй, ажилтан, түрээслэгч, эсхүл гэрээт гүйцэтгэгч нь гэрчилгээ
эзэмшигчийн тогтоосон газрын үйлчилгээний тээврийн хэрэгслийн үйл ажиллагааны
журмыг мэддэг, биелүүлдэг байхыг бататгах ёстой.
139.121. Нислэгийн Хөдөлгөөний Үйлчилгээний байгууламж болон навигацийн
туслах төхөөрөмжийг хамгаалах
Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах үүрэгтэй:
(1) гэрчилгээ эзэмшигчийн хяналтад байдаг тухайн аэродром дээр, эсхүл түүнийг
хүрээлсэн талбайд хийгдэж байгаа, аэродромын цахилгааны төхөөрөмж, эсхүл
навигацийн ил харааны туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ, эсхүл НХҮ-ний
байгууламжийн үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлж болох барилга
угсралтын, эсхүл бусад ажиллагаанаас сэргийлэх;
(2) гэрчилгээ эзэмшигчийн эрх мэдлийн хүрээнд байх аэродромын цахилгааны
төхөөрөмж, эсхүл навигацийн ил харааны туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ
төхөөрөмж, эсхүл НХҮ-ний байгууламжид тасалдал, доголдол гарахаас
сэргийлэх.
139.123. Аэродромын нөхцөлийг зарлан мэдээлэх
Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь 139.73-д шаардсан журмын дагуу агаарын
хөлгийн аюулгүй үйл ажиллагаанд нөлөөлж болох аэродромын үйл ажиллагааны
нөхцөлийг цаг алдалгүй NОТАМ-аар зарлуулахаар нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
үзүүлэгч байгууллагад НМҮБ-д мэдээлэх үүрэгтэй.
139.125. Аюултай нөхцөл
Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь, хэрэв тухайн аэродромын аль нэг хэсэгт аюултай
нөхцөл үүссэн үед агаарын хөлгийн үйл ажиллагааг хязгаарласан, эсхүл хориглосныг
бататгах журмыг тогтоох үүрэгтэй.
139.127. Гэрчилгээ эзэмшигчийн байгууллагын өөрчлөлт
(a) Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь Ерөнхий зааварт аэродромын тодорхойлолт
болон түүний холбогдох төлөвлөгөө, хөтөлбөр, үйлчилгээ, тогтолцоо, журам ба
байгууламж хүчинтэй хэвээр хадгалагдаж байхаар нэмэлт өөрчлөлт хийсэн болохыг
бататгах үүрэгтэй.
(b) Гэрчилгээ эзэмшигч нь Ерөнхий зааварт хийсэн нэмэлт өөрчлөлт нь энэ Дүрмийн
холбогдох шаардлагад нийцэж байгаа ба Ерөнхий зааварт агуулагдсан нэмэлт
өөрчлөлт оруулах журмыг дагаж мөрдсөн болохыг бататгах үүрэгтэй.
(c) Гэрчилгээ эзэмшигч нь Ерөнхий зааварт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан даруйд нэмэлт
өөрчлөлтийн хувийг Даргын хэрэгцээнд зориулж цаг алдалгүй хүргүүлэх үүрэгтэй.
(d) Гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах өөрчлөлтийг хийхээс өмнө Даргын зөвшөөрлийг
урьдчилан авах шаардлагатай:
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(e) The procedures required by paragraph (a) must ensure that each employee,
tenant, or contractor who operates a ground vehicle on any portion of the aerodrome
which has access to the operational area of the aerodrome is familiar with, and
complies with, the procedures established by the certificate holder for the operation of
ground vehicles on the aerodrome.
139.121. Protection of navigation aids and ATS facilities
A holder of an aerodrome operator certificate must(1) prevent any construction or activity on the aerodrome or surrounding area that
the certificate holder has authority over, that could have an adverse effect on
the operation of any electronic or visual navigation aid or ATS facility for the
aerodrome; and
(2) prevent, as far as it is within the certificate holder's authority, any interruption
of electronic or visual navigation aid or ATS facility for the aerodrome.
139.123. Aerodrome condition notification
A holder of an aerodrome operator certificate must, in accordance with the procedure
required by rule 139.73, notify the aeronautical information service AIS provider, as
soon as practicable (for the issue of a NOTAM), of any aerodrome operational
condition at the aerodrome that may affect the safe operation of aircraft.
139.125. Unsafe conditions
A holder of an aerodrome operator certificate must establish procedures for ensuring
that aircraft operations are restricted, or if necessary prohibited, on any part of the
aerodrome where an unsafe condition may exist.
139.127. Changes to certificate holder's organisation
(a) A holder of an aerodrome operator certificate must ensure that the exposition is
amended so that it remains a current description of the aerodrome and its associated
plans, programs, services, systems, procedures, and facilities.
(b) The certificate holder must ensure that any amendment made to its exposition
meets the applicable requirements of this Part and complies with the amendment
procedures contained in its exposition.
(c) The certificate holder must forward to the Director for retention a copy of each
amendment to its exposition as soon as practicable after the amendment is
incorporated into its exposition.
(d) Before a certificate holder changes any of the following, prior acceptance by the
Director is required:
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(1) Гүйцэтгэх захирал:
(2) нэр заагдсан удирдах ажилтнууд:
(3) аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо, хэрэв тухайн өөрчлөлт нь нөлөө
бүхий өөрчлөлт бол.
(e) Энэ зүйлийн (d)-д заасан өөрчлөлтийг хийж байх үед, эсхүл хийсний дараа тухайн
гэрчилгээ эзэмшигчийн дагаж мөрдөх нөхцөлийг Дарга тогтоож болно.
(f) Гэрчилгээ эзэмшигч нь энэ зүйлийн (e)-гийн дагуу Даргын тогтоосон нөхцөлийг
дагаж мөрдөх үүрэгтэй.
(g) Хэрэв энэ зүйлд заасан өөрчлөлт нь аэродромын гэрчилгээнд нэмэлт өөрчлөлт
оруулахыг шаардсан бол гэрчилгээ эзэмшигч нь гэрчилгээнд тухайн өөрчлөлтийг
баталгаажуулсан тэмдэглэл хийлгэхээр Даргад цаг алдалгүй хүргүүлэх үүрэгтэй.
(h) Нисэхийн аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд шаардлагатай гэж Даргын үзсэн
нэмэлт өөрчлөлтийг гэрчилгээ эзэмшигч Ерөнхий заавартаа оруулах үүрэгтэй.
139.129. Аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт болон аудит
[хүчингүй болсон]
139.131. Нисэхийн судалгаа
(a) Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл ажиллагаандаа мониторинг хийх бөгөөд
нөлөө бүхий өөрчлөлт, эсхүл аэродромын үйл ажиллагааны аюулгүй байдалд
нөлөөлж болох нөлөө бүхий өөрчлөлтөд нисэхийн судалгаа хийх үүрэгтэй.
(b) Энэ зүйлийн (а)-д заасан нөлөө бүхий өөрчлөлтөд дараах хүчин зүйл багтана:
(1) аэродромын агаарын хөлгийн хөдөлгөөний огцом өсөлт; эсхүл
(2) агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны төрлийн нөлөө бүхий өөрчлөлт; эсхүл
(3) тухайн аэродромын бодит үзүүлэлтийн нөлөө бүхий өөрчлөлт; эсхүл
(4) тухайн аэродром, эсхүл түүний ойролцоох осол, эсхүл зөрчлийн огцом өсөлт;
эсхүл
(5) тухайн аэродром дээрх агаарын хөлгийн хөдөлгөөний жилийн төлөв нь
үргэлжилсэн 3 жилийн хугацаанд дараах хэмжээнээс хэтэрсэн бол:
(i) 8000, эсхүл түүнээс олон VFR болон IFR-ийн нийт хөдөлгөөн; эсхүл
(ii) 1500, эсхүл түүнээс олон IFR-ийн хөдөлгөөн; эсхүл
(iii) 12 000, эсхүл түүнээс олон VFR болон IFR-ийн нийт хөдөлгөөн, үүний 1800,
эсхүл түүнээс олон хөдөлгөөн нь IFR-ийн, эсхүл
(iv) 3000, эсхүл түүнээс олон IFR-ийн хөдөлгөөн; эсхүл
(v) 20 000, эсхүл түүнээс олон VFR болон IFR-ийн нийт хөдөлгөөн.
(c) Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь нисэхийн судалгаа хийж дууссаны дараа,
дараах ажлыг нэн даруй гүйцэтгэх үүрэгтэй:
(1) тухайн аэродромын үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийж, хэрэв шаардлагатай бол
нисэхийн аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд шаардлагатай өөрчлөлтийг
Ерөнхий зааварт нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын дагуу аэродромын үйл
ажиллагаа эрхлэгчийн Ерөнхий зааварт оруулах;
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(1) the chief executive:
(2) the listed senior persons:
(3) the system for safety management, if the change is a material change.
(e) The Director may impose conditions under which a certificate holder must operate
during or following any of the changes specified in paragraph (d).
(f) The certificate holder must comply with any conditions imposed by the Director
under paragraph (e).
(g) If any change referred to in this rule requires an amendment to the aerodrome
operator certificate, the certificate holder must forward the certificate to the Director for
endorsement of the change as soon as practicable.
(h) The certificate holder must make such amendments to the holder’s exposition as
the Director may consider necessary in the interests of safety.
139.129. Safety inspections and audits
[Revoked]
139.131. Aeronautical Study
(a) A holder of an aerodrome operator certificate must monitor operations and conduct
an aeronautical study for any significant change or significant changes that may affect
the safety of aerodrome operations.
(b) For the purpose of paragraph (a), a significant change includes:
(1) a significant increase in aerodrome aircraft traffic volumes; or
(2) a significant change in type of aircraft operations; or
(3) a significant change in the aerodrome physical characteristics; or
(4) an increase in accidents or incidents at or in the vicinity of the aerodrome; or
(5) when annual aircraft movements at the aerodrome are forecast to exceed, for
3 consecutive years,(i) 8000 or more combined VFR and IFR movements; or
(ii) 1500 or more IFR movements; or
(iii) 12,000 or more combined VFR and IFR movements of which 1800 or more
are IFR movements; or
(iv) 3000 or more IFR movements; or
(v) 20,000 or more combined VFR and IFR movements.
(c) The holder of an aerodrome operator certificate must, immediately after
completing an aeronautical study(1) review the operation of the aerodrome and, if necessary, make any changes
that are required in the interests of aviation safety, to the aerodrome operator’s
exposition, in accordance with the procedure for amending the exposition; and
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(2) тухайн нисэхийн судалгааны үр дүнг Даргад хүргүүлэх.
(d) Хэрэв боломжтой бол аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь нөлөө бүхий өөрчлөлт
орохоос өмнө нисэхийн судалгааг хийх үүрэгтэй.
(e) Хэрэв аэродромын гэрчилгээ эзэмшигчид нөлөө бүхий өөрчлөлт орохоос өмнө
нисэхийн судалгаа хийх боломж байхгүй бол тухайн өөрчлөлтийн дараа гэрчилгээ
эзэмшигч цаг алдалгүй нисэхийн судалгаа хийх үүрэгтэй.

D Бүлэг - Аэродромын аюулгүйн хамгаалалт
139.201. Хамрах хүрээ
[хүчингүй болсон]
139.203. Аюулгүйн хамгаалалттай аэродромд тавих шаардлага
Хашаа хаалтад тавих шаардлага
(a) Аюулгүйн хамгаалалттай аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь 139.69-ийн (Нийтийн
хамгаалалт) шаардлагыг мөрдөхөөс гадна, тухайн аэродромын аюулгүйн
хамгаалалттай бүс, эсхүл өндөржүүлсэн аюулгүйн хамгаалалттай бүсэд санамсаргүй
зөвшөөрөлгүй нэвтрэхээс сэргийлэх болон санаатай зөвшөөрөлгүй нэвтрэх үйлдлийг
зогсооход чиглэсэн харуул хаалт хамгаалалтаар хангах үүрэгтэй.
(b) Энэ зүйлийн (а)-д заасан харуул хаалт хамгаалалт нь:
(1) нийтийн болон аюулгүйн хамгаалалттай бүсийн, эсхүл өндөржүүлсэн аюулгүйн
хамгаалалттай бүсийн хооронд тохирох цоожны систем, эсхүл хяналтын
системтэй хашаа, хаалга болон бусад хаалтаас бүрдсэн байх;
(2) аюулгүйн хамгаалалттай бүс, эсхүл өндөржүүлсэн аюулгүйн хамгаалалттай
бүсэд нэвтэрсэн хоолой, ус зайлуулах суваг, эсхүл туннелийн хяналтыг
бататгасан байх ёстой.
(c) Байгууламж болон энэ зүйлийн (b)(1)-д шаардсан хаалтын өндөр нь хүрээлсэн
газрын бартааг тооцон, хамгаалалттай бүс, эсхүл өндөржүүлсэн аюулгүйн
хамгаалалттай бүс рүү нэвтрэхээс хамгаалах үр дүнтэй байдлыг хангах ёстой ба 2440
мм-ээс доошгүй өндөртэй байх ёстой гүй.
Бусад шаардлага
(d) Аюулгүйн хамгаалалттай аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах үүрэгтэй:
(1) хууль бус үйлдэлд өртсөн болох нь тогтоогдсон, эсхүл өртсөн гэж үзэж байгаа,
эсхүл аюулгүйн хамгаалалтын бусад шалтгаанаар аэродромын хэвийн үйл
ажиллагаанаас тусгаарлах зорилгоор, тусгаарлагдсан агаарын хөлгийг зогсоох
байршлыг тухайн аэродромд тогтоох;
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(2) provide the results of the aeronautical study to the Director.
(d) If practicable, the holder of an aerodrome operator certificate must conduct the
aeronautical study prior to the significant change.
(e) If it is not practicable for the holder of an aerodrome operator certificate to conduct
an aeronautical study prior to the significant change, then the certificate holder must
conduct the aeronautical study as soon as practicable after the change.

Subpart D - Aerodrome Security
139.201. Applicability
[Revoked]
139.203. Requirements for security designated aerodromes
Barrier requirements
(a) A holder of an aerodrome operator certificate issued for a security designated
aerodrome must, in addition to complying with the requirements in rule 139.69 (Public
Protection), provide safeguards to prevent inadvertent unauthorised access and to
deter intentional unauthorised access, to any security area or security enhanced area
within the aerodrome.
(b) The safeguards required by paragraph (a) must(1) consist of fences, gates, doors and other barriers between public and security
areas or security enhanced areas with adequate locking or control systems;
and
(2) ensure control of any duct, drain or tunnel giving access to any security area
or security enhanced area.
(c) The construction and height of each barrier required by paragraph (b)(1) must,
considering the surrounding topography, provide an effective measure against
penetration of any security area or security enhanced area and must in no case be
less than 2440 millimetres in height.
Other requirements
(d) The holder of an aerodrome operator certificate issued for a security designated
aerodrome must(1) designate an isolated aircraft parking position at the aerodrome for the parking
of an aircraft that is known or believed to be the subject of unlawful
interference, or which for other security reasons needs isolation from normal
aerodrome activities; and
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(2) зорчигч тээвэрлэх агаарын тээврийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа
ашигладаг, 30-аас дээш гэрчилгээжсэн зорчигчийн суудлын багтаамжтай
нисэх онгоц шөнийн цагаар ашигладаг аэродромын зогсоолын талбайг
гэрэлтүүлгээр ханган байнгын ажиллагаатай байлгах ба үндсэн гэрэлтүүлгийн
систем татгалзсан үед онцгой нөхцөлийн гэрэлтүүлгээр хангах;
(3) шөнийн цагаар ашиглах аэродромд зориулан тогтоосон, тусгаарлагдсан
агаарын хөлгийн зогсоолын бүсийг гэрэлтүүлгээр хангах, эсхүл 30 минутын
турш ажиллах боломжтой зөөврийн гэрэлтүүлэгтэй байх;
(4) зорчигч, багийн гишүүд болон тээшинд аюулгүй байдлын үзлэг хийх зорилгоор
тухайн аэродромд дараах бүсийг тогтоох:
(i) агаарын хөлөгт суухаас өмнө, олон улсын нислэгийн зорчигч, багийн
гишүүд болон тээшинд аюулгүй байдлын үзлэг хийх бүс;
(ii) аюулгүй байдлын үзлэгээр орсон олон улсын нислэгийн зорчигч, багийн
гишүүд, зөвшөөрөгдөөгүй эд зүйл, эсхүл аюулгүй байдлын үзлэгээр
ороогүй хүмүүстэй харьцахаас сэргийлсэн үзлэгийн дараах бүс;
(iii) ирж байгаа, дамжин өнгөрч байгаа болон дамжин суух зорчигч, багийн
гишүүдийг аюулгүй байдлын үзлэгт хамрагдсан этгээдтэй харьцахаас
сэргийлж, олон улсын нислэгээс буух явцад нь ирж байгаа зорчигч болон
багийн гишүүдийг явах зорчигч болон багийн гишүүдээс тусгаарлах бүс;
(4A) Сайд, эсхүл Дарга шаардлагатай гэж үзвэл, өндөржүүлсэн аюулгүйн
хамгаалалттай бүс рүү нэвтэрч байгаа болон тухайн бүсэд байгаа хүмүүс, эд
зүйл, бодис, тээврийн хэрэгсэлд аюулгүй байдлын үзлэг болон нэгжлэг хийх
бүсийг тогтоох;
(5) аюулгүйн хамгаалалтын заналхийллийн эсрэг хариу арга хэмжээ авах
тохиолдолд, Сайд, эсхүл Дарга шаардлагатай гэж үзвэл, энэ зүйлийн (d)(4)-т
шаардсан олон улсын болон орон нутгийн нислэгийн зорчигч, багийн гишүүд
болон тэдгээрийн тээшинд аюулгүй байдлын үзлэг хийх бүсийг тухайн
аэродромд тогтоох;
(6) үзлэгээр орсон зорчигчид ашиглах боломжтой газарт байрласан аэродромын
зөвшөөрөгдсөн бүс нь, аюулгүй байдлын үзлэгээр орсон этгээдэд дараах эд
зүйлийг дамжуулахаас сэргийлсэн нэвтрэх хяналтын хангалттай арга хэмжээ
авах боломжтой байдлаар төлөвлөгдсөнийг бататгах:
(i) галт зэвсэг; эсхүл
(ii) бусад аюултай, довтолгооны зэвсэг, эсхүл бүх төрлийн хэрэгсэл; эсхүл
(iii) бүх төрлийн сум; эсхүл
(iv) агаарын хөлгийн аюулгүй байдал, эсхүл агаарын хөлөг дэх хүмүүст аюул
учруулахад ашиглаж болох тэсэрч дэлбэрэх, эсхүл хөнөөл учруулах бодис,
эсхүл төхөөрөмж;
(7) энэ зүйлийн (d)(4), (d)(4A), (d)(5) болон (d)(6)-д шаардсан бүх бүсийг,
зөвшөөрөлгүй этгээд тухайн бүсэд нэвтрэхээс сэргийлсэн нэвтрэх хяналтын
хангалттай арга хэмжээ авах боломжтой байдлаар төлөвлөх;
(8) гэрчилгээ эзэмшигчийн үндсэн ажилтан, эсхүл гэрээгээр ажиллаж байгаа
этгээд нь тэдний ажил үүрэгт хамааралтай аюулгүйн хамгаалалтын зохих
түвшний мэдлэгтэй болохыг бататгах аюулгүйн хамгаалалтын сургалтын
хөтөлбөр болон журмыг тогтоох;
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(2) provide and maintain lighting, and emergency lighting in the event of failure of
the normal lighting system, on any parking areas at the aerodrome used at
night by aeroplanes having a certificated passenger seating capacity of more
than 30 seats that are engaged in air transport operations for the carriage of
passengers; and
(3) provide lighting, or have portable lighting available within 30 minutes, on any
designated isolated aircraft parking area at the aerodrome intended to be used
at night; and
(4) provide the following areas at the aerodrome for the screening of passengers,
crew and baggage:
(i) areas for the screening of international passengers, crew, and baggage,
before aircraft boarding:
(ii) sterile areas where international passengers and crew subject to
screening are prevented from having access to unauthorised articles or
contact with unscreened persons:
(iii) areas for the separation of arriving passengers and crew from departing
passengers and crew during international deplaning to prevent arriving,
transit, and transfer passengers and crew having contact with any person
who has been subject to screening; and
(4A) when considered necessary by the Minister or the Director, provide areas at
the aerodrome for the screening and searching of persons, items, substances,
and vehicles entering and within security enhanced areas; and
(5) when considered necessary by the Minister, or the Director in any case to
respond to a security threat, provide areas at the aerodrome of the kind
required by paragraph (d)(4) (for the screening of international passengers,
crew and their baggage) for the screening of domestic passengers, crew and
their baggage; and
(6) ensure that concession areas at the aerodrome that are situated in an area
accessible to screened passengers are designed in such a way that they
provide access control measures sufficient to prevent delivery to any screened
person of(i) any firearm; or
(ii) any other dangerous or offensive weapon or instrument of any kind; or
(iii) any ammunition; or
(iv) any explosive, or injurious substance or device of any kind that could be
used to endanger the safety of an aircraft or of the persons in an aircraft;
and
(7) design all areas required by paragraphs (d)(4), (d)(4A), (d)(5), and (d)(6) in
such a way that they provide access control measures sufficient to prevent any
unauthorised persons from entering the area; and
(8) establish a security training program and procedures for ensuring that every
person who is employed, or contracted by the certificate holder has the
appropriate level of security awareness applicable to the person’s function;
and
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(9) тухайн эзэмшигчийн тогтоосон аюулгүйн хамгаалалтын журам болон тухайн
аэродромын аюулгүйн хамгаалалттай холбоотой тушаал шийдвэрийн зөрчил
болон түүний үл тохирлыг тодорхойлж Даргад мэдээлэх, арга хэмжээ авах
журмыг тогтоох;
(10) цахилгаан хангамж, холбоо, цэвэр бохир усны хангамж зэрэг үйлчилгээг
(гэхдээ эдгээрээр хязгаарлагдахгүй) нисэхийн үйл ажиллагаанд ы эсрэг хууль
бусаар нөлөөлөхөд үйлдэлд ашиглах эрсдэлийг багасгах зорилгоор эдгээрийн
аюулгүй байдлыг хангах;
(11) Дарга шаардсан тохиолдолд, тухайн аэродром доторх аюулгүйн
хамгаалалттай
бүсийн
периметрт,
эсхүл
өндөржүүлсэн
аюулгүйн
хамгаалалттай бүсэд тэмдэг байрлуулах;
(12) дараах шаардлагыг бататгах журмыг тогтоох:
(i) зөвшөөрөлгүй тээврийн хэрэгсэл аюулгүйн хамгаалалттай бүс рүү, эсхүл
өндөржүүлсэн аюулгүйн хамгаалалттай бүс рүү орохгүй байх;
(ii) аюулгүйн хамгаалалттай бүсэд, эсхүл өндөржүүлсэн аюулгүйн
хамгаалалттай бүсэд илрүүлсэн зөвшөөрөлгүй тээврийн хэрэгсэл, эсхүл
сэжигтэй тээврийн хэрэгслийг зохих ёсоор шийдвэрлэдэг байх;
(e) Энэ зүйлийн (d)(8)-д шаардсан сургалтын хөтөлбөр нь дараах шаардлагыг
багтаасан байх ёстой:
(1) анхан шатны болон давтан сургалтын холбогдох үе шат;
(2) хийгдэх сургалтад тохирох мэдлэгийн шалгалт, эсхүл ур чадварын үнэлгээ.
(f) Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч, энэ зүйлийн (e)(1)-д шаардсан сургалтын үе шат
нь дараах шаардлага хангасан болохыг бататгах үүрэгтэй:
(1) Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц сэдвийн задаргааг багтаадаг байх;
(2) гэрчилгээ эзэмшигчээс зөвшөөрөгдсөн этгээд боловсруулсан бөгөөд уялдаа
холбоотой хэлбэрээр зохион байгуулдаг байх.
(g) Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь, энэ зүйлийн (d)(8)-ын дагуу сургалтад
хамрагдах шаардлагатай этгээдийг сургалтын хөтөлбөрийн давтан сургалтын үе
шатанд 3-аас дээшгүй жилийн давтамжтайгаар хамрагддаг байхыг бататгах үүрэгтэй.
139.205. Аюулгүйн хамгаалалт тогтоогоогүй аэродромд тавих шаардлага
(a) Аюулгүйн хамгаалалт тогтоогоогүй аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь 139.69-ийн
(Нийтийн хамгаалалт) шаардлагыг мөрдөхөөс гадна дараах үүрэгтэй:
(1) тухайн аэродром дахь заналхийллийн эсрэг хариу арга хэмжээ авахыг Сайд,
эсхүл Дарга шаардсан тохиолдолд, 139.203(d)(4) (хэрэв эдгээр шаардлага нь
орон нутгийн зорчигч, багийн гишүүд болон тээшинд хамаардаг бол) болон
139.203(d)(4A)-д шаардсан аюулгүйн хамгаалалттай аэродромын гэрчилгээ
эзэмшигчийн тухайн аэродромд тогтоох ёстой бүсэд хэрэгжүүлэх нөөц
төлөвлөгөөтэй байх;
(2) аюулгүйн хамгаалалттай аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгчийн эзэмшигчийн
гэрчилгээ эзэмшигчид тавих 139.203(d)(2), (3) болон (9)-ийг мөрдөх.
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(9)

establish procedures for identifying, reporting to the Director, and dealing with,
breaches of and deficiencies in, any security procedures established by the
holder and any enactment relating to security at the aerodrome; and
(10) make provision for the security of services including, but not limited to, energy
supplies, communications, sewerage and water supplies, in order to minimise
the risk of such services being used to interfere unlawfully with aviation
operations; and
(11) when so required by the Director, affix signs at the perimeter of security areas
or security enhanced areas within the aerodrome; and
(12) establish procedures for ensuring that(i) unauthorised vehicles do not enter security areas or security enhanced
areas; and
(ii) unauthorised vehicles, or vehicles that appear suspicious, that are found
within a security area or security enhanced area are appropriately dealt
with.
(e) The training program required by paragraph (d)(8) must include(1) applicable segments for initial training and recurrent training; and
(2) knowledge testing or competency assessment as appropriate for the training
conducted.
(f) The holder of an aerodrome operator certificate must ensure that each segment
required by paragraph (e)(1)(1) includes a syllabus that is acceptable to the Director; and
(2) is conducted in a structured and coordinated manner by a person authorised
by the certificate holder.
(g) The holder of an aerodrome operator certificate must ensure that every person
who is required to be trained under paragraph (d)(8) undertakes the recurrent training
segment of the training program at an interval of not more than 3 years.
139.205. Requirements for non-security designated aerodromes
(a) A holder of an aerodrome operator certificate issued for an aerodrome that is not
a security designated aerodrome must, in addition to complying with the requirements
in rule 139.69 (Public protection)(1) have a contingency plan to provide at the aerodrome those areas that must be
provided by the holder of a certificate issued for a security designated
aerodrome under rule 139.203(d)(4) (as if those requirements applied to
domestic passengers, crew and baggage) and under rule 139.203(d)(4A)
when so required by the Minister, or the Director in response to a security
threat at the aerodrome; and
(2) comply with rules 139.203(d)(2), (3) and (9) that are prescribed for the holder
of an aerodrome operator certificate issued for a security designated
aerodrome.
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(b) Зорчигч тээвэрлэх рийн тогтмол агаарын тээврийн нислэгийн үйл ажиллагаанд
оролцож байгаа ашигладаг, 19, эсхүл түүнээс дээш маягаар гэрчилгээжсэн зорчигчийн
суудлын багтаамжтай нисэх онгоцонд үйлчилдэг, аюулгүйн хамгаалалт тогтоогоогүй
аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах үүрэгтэй:
(1) нийт ажилтны аюулгүйн хамгаалалтын талаарх ойлголт, мэдээллийг хангах,
бусад байгууллагад хангалттай мэдээлэл өгөхийг бататгах зорилгоор
аюулгүйн хамгаалалтын талаар ойлголт, мэдлэгтэй хүмүүсээс бүрдсэн хэсгийг
байгуулах;
(2) 12-оос доошгүй сарын давтамжтайгаар энэ хэсгийн (1)-ийн дагуу байгуулсан
аюулгүйн хамгаалалтын хэсгийн хурлыг зарлан хуралдуулж, даргалж,
уулзалтын тэмдэглэл хөтлөх.
(c) Зорчигч тээвэрлэх рийн тогтмол агаарын тээврийн нислэгийн үйл ажиллагаанд
оролцож байгаа ашигладаг, 19, эсхүл түүнээс дээш маягаар гэрчилгээжсэн зорчигчийн
суудлын багтаамжтай нисэх онгоцонд үйлчилдэг, аюулгүйн хамгаалалт тогтоогоогүй
аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь, түүний үндсэн ажилтан, эсхүл гэрээгээр ажиллаж
байгаа этгээдийг тэдний ажил үүрэгт хамааралтай аюулгүйн хамгаалалтын зохих
түвшний мэдлэгтэй болохыг бататгах аюулгүйн хамгаалалтын сургалтын хөтөлбөр
болон журмыг тогтоох үүрэгтэй.
(d) Энэ зүйлийн (c)-д шаардсан сургалтын хөтөлбөр нь дараах шаардлагыг багтаасан
байх ёстой:
(1) анхан шатны болон давтан сургалтын холбогдох үе шат;
(2) хийгдэх сургалтад тохирох мэдлэгийн шалгалт, эсхүл ур чадварын үнэлгээ.
(e) Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч, энэ зүйлийн (d)(1)-д шаардсан сургалтын үе шат
нь дараах шаардлага хангасан болохыг бататгах үүрэгтэй:
(1) Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц сэдвийн задаргааг багтаадаг байх;
(2) гэрчилгээ эзэмшигчээс зөвшөөрөгдсөн этгээд боловсруулсан бөгөөд уялдаа
холбоотой хэлбэрээр зохион байгуулдаг байх.
(f) Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь, сургалтад хамрагдах шаардлагатай этгээдийг
сургалтын хөтөлбөрийн давтан сургалтын үе шатанд 3-аас дээшгүй жилийн
давтамжтайгаар хамрагддаг байхыг бататгах үүрэгтэй.

E Бүлэг - Нөөц
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(b) A holder of an aerodrome operator certificate for an aerodrome that is not a
security designated aerodrome and serves an aeroplane having a type certificated
passenger seating capacity of 19 or more seats engaged in regular air transport
operations for the carriage of passengers must(1) establish and facilitate a security awareness group in order to ensure sufficient
information is given to other organisations at the aerodrome to motivate
security awareness on the part of all personnel; and
(2) convene, chair, and minute meetings of the security awareness group
established under paragraph (1) at regular intervals not exceeding 12 months.
(c) A holder of an aerodrome operator certificate for an aerodrome that is not a
security designated aerodrome and serves an aeroplane having a type certificated
passenger seating capacity of 19 or more seats engaged in regular air transport
operations for the carriage of passengers must establish a security training program
and procedures for ensuring that every person who is employed, or contracted by the
certificate holder has the appropriate level of security awareness applicable to the
person’s function.
(d) The training program required by paragraph (c) must include(1) applicable segments for initial training and recurrent training; and
(2) knowledge testing or competency assessment as appropriate for the training
conducted.
(e) The holder of an aerodrome operator certificate must ensure that each segment
required by paragraph (d)(1)(1) includes a syllabus that is acceptable to the Director; and
(2) is conducted in a structured and coordinated manner by a person authorised
by the certificate holder.
(f) The holder of an aerodrome operator certificate must ensure that every person
who is required to be trained undertakes the recurrent training segment of the training
program at an interval of not more than 3 years.

Subpart E - Reserved
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F Бүлэг - UNICOM (нийтлэг холбоо) болон AWIB (аэродромын цаг
уурын мэдээлэл дамжуулагч) үйлчилгээ
139.351. UNICOM болон AWIB үйлчилгээний хангалт
(a) Аливаа этгээд нь дараах үйлдэл хийхгүй байх үүрэгтэй:
(1) энэ Бүлгийн дагуу хангадаг болон ажиллуулдаг байхаас бусад тохиолдолд,
UNICOM-ийн үйлчилгээгээр хангах, эсхүл ажиллуулах;
(2) энэ Бүлгийн дагуу UNICOM болон AWIB үйлчилгээгээр хангадаг болон
ажиллуулдаг байхаас бусад тохиолдолд, НХҮ-тэй холбоогүй, нисэхийн үйл
ажиллагааг дэмжих аэродромын мэдээлэл, эсхүл цаг агаарын мэдээллийг
дамжуулах.
(b) Энэ Бүлэг нь аливаа этгээдийг ИНД-174.6-гийн дагуу цаг агаарын үндсэн
мэдээгээр хангах үүргээс чөлөөлөхгүй.
(c) Бие даасан аэродром нь нэгээс олон UNICOM, эсхүл нэгээс олон AWIB үйлчилгээг
нэгэн зэрэг үзүүлдэггүй байх үүрэгтэй.
139.353. UNICOM болон AWIB үйлчилгээний шаардлага
(a) UNICOM, эсхүл AWIB үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөж байгаа этгээд нь дараах
үүрэгтэй:
(1) ИНД-171.17-гийн дагуу дуудлага нэр авахаар Даргад хүсэлт гаргах;
(2) Харилцаа холбооны тухай хуулийн дагуу радио аппаратад олгодог холбооны
давтамжийн зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргах;
(3) тухайн үйлчилгээг үзүүлэхээр төлөвлөж байгаа аэродромын үйл ажиллагаа
эрхлэгчээс бичгээр зөвшөөрөл авах.
(b) UNICOM, эсхүл AWIB үйлчилгээгээр хангаж, эсхүл үйлчилгээ үзүүлж байгаа этгээд
нь UNICOM, эсхүл AWIB үйлчилгээ нь дараах шаардлагын дагуу хийгддэг болохыг
бататгах үүрэгтэй:
(1) энэ зүйлийн (a)(1)-ийн дагуу олгосон дуудлагаар;
(2) энэ зүйлийн (a)(2)-ын дагуу олгосон харилцаа холбооны давтамжийн
зөвшөөрлийн хүрээнд;
(3) ICAO-гийн Хавсралт Annex 10, Volume III, Part II Chapter 2-т заасан хамаарах
системийн үзүүлэлтийн дагуу;
(4) ICAO-гийн Хавсралт Annex 10, Volume II-т заасан хамаарах холбооны үйл
ажиллагааны журмын дагуу.
(c) UNICOM, эсхүл AWIB үйлчилгээгээр хангаж, эсхүл үйлчилгээ үзүүлж байгаа этгээд
уг UNICOM, эсхүл AWIB үйлчилгээ нь дараах шаардлага хангасан болохыг бататгах
үүрэгтэй:
(1) алдаатай, эсхүл төөрөгдүүлэх мэдээлэл дамжуулдаггүй байх; эсхүл
(2) мэдээ дамжуулах үед хүлээн авсан мэдээллийг өөрчилдөггүй байх; эсхүл
(3) НХҮ, эсхүл цаг уурын үйлчилгээтэй зөрчилддөггүй байх.
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Subpart F - UNICOM and AWIB Services
139.351. Provision of UNICOM and AWIB Services
(a) A person must not(1) provide or operate a UNICOM service unless it is provided and operated in
accordance with this subpart:
(2) broadcast aerodrome information or weather information, in support of
aviation, that is not associated with an ATS, unless it is provided and operated
as an AWIB or UNICOM service in accordance with this subpart.
(b) Nothing in this subpart precludes a person from providing a basic weather report
under rule 174.6.
(c) An individual aerodrome may not be provided with more than 1 UNICOM service
or more than 1 AWIB service at any 1 time.
139.353. UNICOM and AWIB Service Requirements
(a) A person intending to provide a UNICOM or AWIB service must(1) apply to the Director for the allocation of a call sign under rule 171.17; and
(2) apply for the grant of a radio licence issued under the Radio communications
Act for the radio apparatus; and
(3) obtain the written consent of the aerodrome operator where the service is
intended to be provided.
(b) A person providing or operating a UNICOM or AWIB service must ensure that the
UNICOM or AWIB service is operated(1) with the allocated call sign referred to in paragraph (a)(1); and
(2) under the authority of a radio licence referred to in paragraph (a)(2); and
(3) in accordance with the applicable system characteristics prescribed in ICAO
Annex 10, Volume III, Part II Chapter 2; and
(4) in accordance with the applicable communications procedures prescribed in
ICAO Annex 10, Volume II.
(c) A person providing or operating a UNICOM or AWIB service must ensure that the
UNICOM or AWIB service does not(1) transmit erroneous or misleading information; or
(2) change the information received during onward transmission; or
(3) conflict with any ATS or meteorological service.
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(d) UNICOM, эсхүл AWIB үйлчилгээгээр хангаж, эсхүл үйлчилгээ үзүүлж байгаа этгээд
нь UNICOM, эсхүл AWIB үйлчилгээ нь дараах шаардлага хангасан болохыг бататгах
үүрэгтэй:
(1) алдаатай, эсхүл төөрөгдүүлэх мэдээлэл дамжуулахгүйгээр гүйцэтгэдэг байх;
(2) хэрэв үйл ажиллагаа эрхлэгч, эсхүл үйлчилгээ үзүүлэгч алдаатай мэдээлэл
дамжуулсныг сэжиглэх шалтгаан байгаа бол үйлчилгээг үргэлжлүүлэхийг
зөвшөөрдөггүй байх;
(3) ИНД-174.6-гийн дагуу цаг агаарын үндсэн мэдээ дамжуулах шаардлагад
нийцдэг байх.
(e) UNICOM үйлчилгээгээр хангаж, эсхүл үйлчилгээ үзүүлж байгаа этгээд нь дараах
үйлчилгээг үзүүлж болно:
(1) ИНД-174.6-гийн дагуу цаг агаарын үндсэн мэдээ, эсхүл Хууль болон ИНД174.6-гийн дагуу Даргын олгосон цаг уурын үйлчилгээ үзүүлэх гэрчилгээний
эрхийн хүрээнд цаг уурын мэдээгээр хангах;
(2) цаг агаарын үндсэн мэдээ, эсхүл бусад холбогдох цаг уурын мэдээний аль
нэгээс болон тухайн аэродромыг ашиглаж байгаа агаарын хөлгийн нисгэгчээс
авсан салхины чиглэлийн мэдээлэлд тулгуурлан, ашиглахаар сонгосон ХБЗыг мэдээллээр хангах;
(3) ИНД-119.73-ын дагуу агаарын тээвэрлэгчид тавих шаардлагыг хангасан
нислэг дагах хяналтын үйлчилгээ үзүүлэх;
(4) онцгой нөхцөлийн хариу арга хэмжээг эхлүүлэх;
(5) Аэродромын давтамжид хариулах хэсгийн нэгжийн (Aerodrome Frequency
Response Unit) үүрэг гүйцэтгэх;
(6) нисгэгчийн хүсэлтээр, UNICOM үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэгчид
мэдэгдэж байгаа агаарын хөлгийн байрлалын талаарх мэдээллээр хангах;
(7) НМҮ-ээр ихэвчлэн хэвлэн нийтлэгддэг, эсхүл мэдээлдэг аэродромын талаарх
агаарын навигацитай холбоотой түр, эсхүл байнгын аюулын дэлгэрэнгүй
мэдээг дамжуулах.
(f) UNICOM үйлчилгээгээр хангаж, эсхүл тухайн үйлчилгээ үзүүлж байгаа этгээд нь
дараах үйлчилгээ үзүүлэхгүй байх үүрэгтэй:
(1) НХҮ-ээр хангах; эсхүл
(2) нислэгийн хөдөлгөөний мэдээллийг өгөх, эсхүл санал болгох; эсхүл
(3) нислэгийн хөдөлгөөний мэдээллийг гаргах, эсхүл олж авах.
(g) UNICOM үйлчилгээгээр хангаж байгаа этгээд нь энэ Бүлгийн дагуу UNICOM
байгууламж ажиллуулж байгаа этгээдийн сургалт, ур чадварт үнэлгээ хийх болон эрх
олгох журмыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.
(h) AWIB үйлчилгээгээр хангаж, эсхүл үзүүлж байгаа этгээд нь дараах мэдээллээр
хангаж болно:
(1) салхины чиглэл, хүч;
(2) алсын барааны харагдац хараа;
(3) үүлшил;
(4) агаарын хэм;
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(d) A person providing or operating a UNICOM or AWIB service must ensure that the
UNICOM or AWIB service(1) is provided without transmitting erroneous or misleading information; and
(2) is not allowed to continue in operation if the operator or service provider has
any cause to suspect that the information being provided by the service is
erroneous; and
(3) meets the requirements for providing a basic weather report in accordance
with rule 174.6.
(e) A person providing or operating a UNICOM service may(1) provide basic weather reports in accordance with rule 174.6, or meteorological
information under the authority of a meteorological service certificate issued
by the Director under the Act and in accordance with Part 174; and
(2) provide information on the preferred runway in use, as indicated by wind
direction information from either a basic weather report or other appropriate
meteorological information, and reports from pilots of aircraft using the
aerodrome; and
(3) provide a flight following service meeting the requirements of an air operator
under rule 119.73; and
(4) initiate emergency responses; and
(5) provide an Aerodrome Frequency Response Unit ; and
(6) at the request of a pilot, provide information on the general location of any
aircraft the UNICOM service operator has knowledge of; and
(7) give details of temporary or permanent hazards to air navigation associated
with the aerodrome that are normally published or notified by the AIS.
(f) A person providing or operating a UNICOM service must not(1) provide any ATSs; or
(2) give or suggest traffic information; or
(3) initiate or derive traffic information.
(g) A person providing a UNICOM service must implement procedures for training,
assessing for competence, and authorising persons operating a UNICOM facility under
this Subpart.
(h) A person providing or operating an AWIB service may provide information on the
following:
(1) wind direction and strength:
(2) visibility:
(3) cloud cover:
(4) temperature:
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(5) далайн түвшний агаарын даралт, эсхүл Хууль болон ИНД-174-ын дагуу Даргын
олгосон цаг уурын үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээний эрхийн хүрээнд
QNH;
(6) ИНД-174.6-гийн дагуу гаргасан цаг агаарын үндсэн мэдээ, эсхүл бусад
холбогдох цаг уурын мэдээ болон тухайн аэродромыг ашиглаж байгаа агаарын
хөлгийн нисгэгчээс авсан салхины чиглэлийн мэдээлэлд тулгуурлан,
ашиглахаар сонгосон ХБЗ;
(7) нислэгийн хөдөлгөөний мэдээллийг багтаагаагүй, тухайн аэродромыг ашиглаж
байгаа агаарын хөлгийн үйл ажиллагаатай холбоотой бусад үйл ажиллагаа.
139.355. UNICOM үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхлэгчид тавих шаардлага
UNICOM үйлчилгээ үзүүлж байгаа этгээд нь дараах үүрэгтэй:
(1) хувийн нисгэгчийн үнэмлэхний, эсхүл түүнтэй дүйцэх баримт бичигт тавих
нислэгийн радио холбооны шаардлагын түвшин хүртэлх сургалтад хамрагдаж,
ур чадварын үнэлгээ хийлгэсэн байх;
(2) үзүүлж байгаа үйлчилгээний шаардлагад нийцэх сургалтад хамрагдаж, ур
чадварын үнэлгээ хийлгэсэн байх;
(3) тухайн үйлчилгээг үзүүлэх зөвшөөрлийн хамрах хүрээг нотлох баримтыг
бичгээр олгосон байх.
139.357. UNICOM, эсхүл AWIB үйлчилгээний мэдээллийг зарлах
UNICOM, эсхүл AWIB үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөж байгаа этгээд нь тухайн
үйлчилгээг эхлэхээс 90-ээс доошгүй хоногийн өмнө Монгол Улсын AIP-д зарлуулахаар
нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагад НМҮБ-д дараах мэдээллийг
хүргүүлэх үүрэгтэй:
(1) тухайн үйлчилгээний байрлал, дуудлага, радио долгионы давтамж;
(2) тухайн аэродромын, эсхүл үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөж байгаа
аэродромын тодорхойлолт;
(3) үйл ажиллагаа гүйцэтгэх цаг;
(4) үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл;
(5) үйл ажиллагаатай холбоотой бусад мэдээлэл;
(6) дараах дэлгэрэнгүй мэдээлэл:
(i) үйлчилгээ үзүүлэгчийн нэр, шуудангийн хаяг, хэрэв байгаа бол электрон
шуудан, утас, факсын дугаар;
(ii) шаардлагатай байж болох NOTAM мэдээ дамжуулах хүсэлт болон хэвлэн
нийтэлсэн мэдээллийн өөрчлөлтийг хариуцсан этгээдийн нэр, утасны
дугаар, шуудангийн хаяг болон хэрэв байгаа бол электрон шуудан, утас,
факсын дугаар.
139.359. Үйлчилгээний шилжилтийн зохицуулалт
[хүчингүй болсон]
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(5) mean sea level air pressure, or QNH under the authority of a meteorological
service certificate issued by the Director under the Act and Part 174:
(6) the preferred runway in use, as indicated by wind direction information from a
basic weather report provided in accordance with rule 174.6 or other
appropriate meteorological information, and reports from pilots of aircraft using
the aerodrome:
(7) operational matters, excluding traffic information, that are relevant to the
operation of aircraft using the aerodrome.
139.355. UNICOM Service Operator Requirements
A person operating a UNICOM service must be(1) trained and assessed as competent to the level of the flight radio telephony
requirements of a private pilot licence or equivalent; and
(2) trained and assessed as competent to meet the requirements of the services
offered; and
(3) given written evidence of the scope of their authorisation to operate the
service.
139.357. Notification of UNICOM or AWIB service information
A person intending to provide a UNICOM or AWIB service must, at least 90 days before
commencing the service, provide the following information to the AIS provider for
publication in the AIP Mongolia:
(1) the location, call sign, and radio frequency for the service; and
(2) the identification of the aerodrome or aerodromes that the service is intended
to serve; and
(3) the operational hours; and
(4) details of the services provided; and
(5) any other relevant operational information; and
(6) administrative details including(i) the name of the service provider, including postal address and, where
available, email, telephone, and facsimile numbers; and
(ii) the name, telephone number, postal address and, where available, email,
and facsimile numbers, of a person who is responsible for providing
updates to the published information and for requesting NOTAM action as
may be required.
139.359. Transition arrangements for existing Services.
[Revoked]
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G Бүлэг - Хязгаарлагдмал аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгчийг
гэрчилгээжүүлэх шаардлага
139.401. Ажилтанд тавих шаардлага
(a) Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах
ажилтныг үндсэн ажилтнаар, эсхүл гэрээгээр ажиллуулах үүрэгтэй:
(1) Гүйцэтгэх захирлынаар албан тушаалд томиологдсон тодорхойлогдсон
дараах удирдах ажилтан:
(i) тухайн байгууллагын гүйцэтгэж байгаа бүх үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх
ба энэ Дүрэмд заасан шаардлага болон стандартын дагуу хийж чадахаа
хүсэлт гаргагчийн байгууллагын хүрээнд бататгах эрхтэй;
(ii) хүсэлт гаргагчийн байгууллага нь энэ Дүрэмд заасан шаардлага болон
стандартыг хангаж байгааг бататгах үүрэг хариуцлага хүлээх;
(2) нисэх буудлын менежерээр томилогдсон удирдах ажилтан, эсхүл удирдах
ажилтнууд:
(i) тухайн аэродром болон түүний үйл ажиллагаа A, G болон H Бүлгийн
шаардлагыг хангаж байгааг бататгах үүрэг хариуцлага хүлээх;
(ia) 139.409-д шаардсан аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны үүрэг
хариуцлага хүлээх;
(ii) хэрэв удирдах ажилтан нь Гүйцэтгэх захирлаас өөр ажилтан бол Гүйцэтгэх
захирлын өмнө эцсийн хариуцлага хүлээх;
(3) A, G болон H Бүлгийн шаардлагын дагуу, тухайн аэродром, түүний үйлчилгээ
болон байгууламжийг ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийх хангалттай тооны
ажилтан.
(aa) Энэ зүйлийн (a)(2)(ia)-д заасан удирдах ажилтан нь гэрчилгээ эзэмшигчийн үйл
ажиллагаа болон аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоотой холбоотой ур чадвар,
туршлагаа нотлох үүрэгтэй.
(b) Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь тухайн
аэродром, түүний үйлчилгээ болон байгууламжийг ажиллуулах, засвар үйлчилгээ
хийхэд шаардлагатай ажилтны ур чадварт суурь үнэлгээ хийх ба түүнийг хадгалах
журмыг тогтоох үүрэгтэй.
(c) Энэ зүйлийн (a)(2)-т заасан Гүйцэтгэх захирал болон удирдах ажилтны үүргийг нэг
хүн гүйцэтгэж болно.
139.403. Аэродромын хязгаарлалт
Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь, хэрэв аэродром
дээрх агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдалд зайлшгүй шаардлагатай
бол тухайн аэродромын төлөвлөлт, эсхүл байгууламж, эсхүл үзүүлж байгаа
үйлчилгээнээс үүсэх холбогдох хязгаарлалтыг тухайн аэродромын ашиглалтад
тогтоох үүрэгтэй.
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Subpart G - Certification requirements for qualifying aerodrome
operator certificate
139.401. Personnel requirements
(a) An applicant for the grant of a qualifying aerodrome operator certificate must
employ or contract(1) a senior person identified as the chief executive who(i) has the authority within the applicant's organisation to ensure that all
activities undertaken by the organisation can be financed and carried out
in accordance with the requirements and standards prescribed by this
Part; and
(ii) is responsible for ensuring that the applicant’s organisation complies with
the requirements and standards prescribed by this Part; and
(2) a senior person designated as the Airport Manager, or senior persons(i) who is or who are responsible for ensuring that the aerodrome and its
operation complies with Subparts A, G and H; and
(ia) who is responsible for the system for safety management required under
rule 139.409; and
(ii) who is or are ultimately responsible to the chief executive, if the senior
person is a person other than the chief executive; and
(3) sufficient personnel to operate and maintain the aerodrome and its services
and facilities in accordance with the requirements of Subparts A, G and H.
(aa) The senior person referred to in paragraph (a)(2)(ia) must be able to demonstrate
competency and experience relevant to the management of safety systems and the
activities of the certificate holder.
(b) An applicant for the grant of a qualifying aerodrome operator certificate must
establish a procedure for initially assessing and for maintaining the competence of
personnel required to operate and maintain the aerodrome and its services and
facilities.
(c) To avoid doubt, the chief executive position and the senior person positions
referred to in paragraph (a)(2) may be held by 1 person.
139.403. Aerodrome limitations
An applicant for the grant of a qualifying aerodrome operator certificate must, if
necessary for the safety of aircraft operations at the aerodrome, establish appropriate
limitations on the use of the aerodrome that arise from the aerodrome design or the
facilities or services provided at the aerodrome.
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139.405. Нийтийн хамгаалалт
Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь тухайн аэродромд
дараах үйлчилгээг үзүүлэх үүрэгтэй:
(1) аэродромын хөдөлгөөнт бүсэд нөлөөлөх рүү мал, амьтан санаандгүй
нэвтрэхээс сэргийлэх;
(2) зөвшөөрөлгүй хүн, тээврийн хэрэгсэл аэродромын үйл ажиллагааны бүсэд
нэвтрэн орохоос хамгаалах;
(3) агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанаас хүн болон өмч хөрөнгийг боломжит
хэлбэрээр хамгаалах.
139.407. Аэродромын өгөгдөл болон мэдээллийг зарлан мэдээлэх
Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь нисэхийн
мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагад НМҮБ-д дараах мэдээллийг цаг
алдалгүй мэдэгдэх журмыг тогтоох үүрэгтэй:
(1) аэродромын өгөгдөл болон мэдээлэл;
(2) 139.403-д заасны дагуу тухайн аэродромын ашиглалтад тогтоосон
хязгаарлалт;
(3) тухайн аэродромын ашиглалтад нөлөөлөх өөрчлөлтийг.
139.409. Аюулгүй байдлын удирдлага
Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь ИНД-100.3-ын дагуу
аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх болон үйл
ажиллагаандаа мөрдөх үүрэгтэй.
139.411. Нислэгийн хөдөлгөөний өгөгдлийг мэдээлэх
Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь тухайн аэродромын
сарын нислэгийн хөдөлгөөний өгөгдлийг цуглуулж, Даргад 3 сар тутам мэдээлэх
журмыг тогтоох үүрэгтэй.
139.413. Аэродром дээр хийгдэх ажил
Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь тухайн аэродромд
хийгдэж байгаа ажил агаарын хөлгийн үйл ажиллагаанд аюул учруулахгүй байхыг
бататгах зорилгоор, урьдчилсан сэргийлэх арга хэмжээг багтаасан журмыг тогтоох
үүрэгтэй.
139.415. Баримт бичгийн хөтлөлт
Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах үүрэгтэй:
(1) тухайн аэродром, түүнтэй холбоотой үйлчилгээ болон байгууламжийн
ашиглалт болон үйл ажиллагаанд шаардлагатай холбогдох баримт бичгийн
хувийг хадгалах;
(2) дараах шаардлагыг бататгах зорилгоор энэ зүйлийн (1)-д шаардсан баримт
бичгийн хяналтын журмыг тогтоох:
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139.405. Public protection
An applicant for the grant of a qualifying aerodrome operator certificate must provide
at the aerodrome(1) safeguards for preventing animals interfering with movement area on the
aerodrome; and
(2) safeguards for deterring the entry of unauthorised persons and vehicles to the
aerodrome operational area; and
(3) reasonable protection of persons and property from aircraft operations.
139.407. Notification of aerodrome data and information
An applicant for the grant of a qualifying aerodrome operator certificate must establish
a procedure for notifying the aeronautical information service AIS provider(1) of aerodrome data and information; and
(2) of any limitation established under rule 139.403 on the use of the aerodrome;
and
(3) as soon as practicable, of any change that affects the use of the aerodrome.
139.409. Safety management
An applicant for the grant of a qualifying aerodrome operator certificate must establish,
implement, and maintain a system for safety management in accordance with rule
100.3.
139.411. Movement data reporting
An applicant for the grant of a qualifying aerodrome operator certificate must establish
procedures for collecting traffic movement data at the aerodrome on a monthly basis
and for reporting that movement data once every 3 months to the Director.
139.413. Works on aerodrome
An applicant for the grant of a qualifying aerodrome operator certificate must establish
procedures, including precautions to be taken, for ensuring that any works carried out
on the aerodrome do not endanger aircraft operations.
139.415. Documentation
An applicant for the grant of a qualifying aerodrome operator certificate must(1) hold copies of relevant documents necessary for the provision and operation
of the aerodrome and the associated services and facilities; and
(2) establish a procedure for controlling the documents required under paragraph
(1) to ensure that-
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(i) холбогдох баримт бичгийн хүчинтэй хувийг ажилтан ашиглах
шаардлагатай байрлалд хэрэглэхэд бэлэн байлгах;
(ii) хүчингүй болсон баримт бичгийг гаргадаг ж байгаа, эсхүл ашигладаг ж
байгаа бүх цэгээс нэн даруй хураадаг байх;
(iii) өөрчлөгдөж хүчингүй болсон материалыг ашиглахаас сэргийлж, баримт
бичгийн зүйл бүрийн хүчинтэй байдлыг таних боломжтой байх.
139.417. Хязгаарлагдмал аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгчийн Ерөнхий
заавар
(a) Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь дараах журмыг
багтаасан байх шаардлагатай Ерөнхий зааврыг Даргад хүргүүлэх үүрэгтэй:
(1) хүсэлт гаргагчийн байгууллагын нэрийн өмнөөс Ерөнхий заавар болон түүнд
багтсан бусад заавар нь дараах шаардлагыг хангаж байгааг бататгаж,
Гүйцэтгэх захирал гарын үсэг зурсан мэдэгдэл:
(i) тухайн байгууллагыг тодорхойлж, энэ Дүрмийн байнгын хэрэгжилтийг
бататгах хэлбэр болон аргыг харуулсан байх;
(ii) байнга дагаж мөрддөг байх;
(1А) 139.409-д шаардсан аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны хувьд:
(i) ИНД-100.3(b)-д шаардсан бүх баримт бичиг;
(ii) хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ сунгуулахаас бусад хүсэлт
гаргагчийн хувьд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог хэрхэн
хэрэгжүүлэхийг дүрслэн харуулсан хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө;
(2) 139.401(а)(1) болон (2)-т шаардсан удирдах ажилтан, эсхүл удирдах
ажилтнуудын албан тушаал болон тэдний нэрс;
(3) 139.401(а)(1) болон (2)-т шаардсан удирдах ажилтан, эсхүл удирдах
ажилтнуудын дараах шаардлагыг багтаасан үүрэг, хариуцлага:
(i) Дарга, эсхүл ИНЕГ-тай, тухайн байгууллагын нэрийн өмнөөс шууд харьцах
тэдний хариуцсан асуудал;
(ii) аюулгүй байдлын удирдлагын үүрэг хариуцлага;
(4) хэрэв хамааралтай бол 139.401(а)(1) болон (2)-т шаардсан удирдах ажилтан,
эсхүл удирдах ажилтнуудын хариуцлагын шугаман хамаарлыг харуулсан
байгууллагын бүтцийн зураг;
(5) 139.403-ын дагуу тогтоосон аэродромын ашиглалтад тавих хязгаарлалт;
(6) 139.405-д шаардсан нийтийг хамгаалах хамгаалалтын тодорхойлолт;
(6A) тухайн байгууллагын хүрээнд аюулгүй байдлын хариуцлагын шугаман
хамаарлыг тодорхойлсон мэдээлэл;
(7) 139.407-д шаардсан, аэродромын өгөгдөл болон мэдээллийг зарлан мэдээлэх
журам;
(8) [хүчингүй болсон]
(9) 139.411-д шаардсан, нислэгийн хөдөлгөөний өгөгдлийг цуглуулах болон
мэдээлэх журам;
(10) 139.413-д шаардсан, аэродром дээр ажил гүйцэтгэх журам болон урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээ;
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(i) current issues of relevant documents are available to personnel at each
location where personnel need access to the documentation; and
(ii) every obsolete document is promptly removed from every point of issue
and use; and
(iii) the current version of each item of documentation can be identified to
prevent the use of superseded material.
139.417. Qualifying aerodrome operator exposition
(a) An applicant for the grant of a qualifying aerodrome operator certificate must
provide the Director with an exposition which must contain(1) a statement signed by the chief executive, on behalf of the applicant's
organisation, confirming that the exposition and any included manuals(i) define the organisation and demonstrate its means and methods for
ensuring ongoing compliance with this Part; and
(ii) is to be complied with at all times; and
(1A) in relation to the system for safety management required by rule 139.409,(i) all of the documentation required by rule 100.3(b); and
(ii) for an applicant that is not applying for a renewal of a qualifying aerodrome
operator certificate, an implementation plan that describes how the system
for safety management will be implemented; and
(2) the titles and names of the senior person or persons required by rules
139.401(a)(1) and (2); and
(3) the duties and responsibilities of the senior person or persons required by rules
139.401(a)(1) and (2), including(i) matters for which they have responsibility to deal directly with the Director
or the Authority on behalf of the organisation; and
(ii) responsibilities for safety management; and
(4) if applicable, an organisation chart showing lines of responsibility of the senior
person or persons required by rules 139.401(a)(1) and (2); and
(5) any limitations on the use of the aerodrome established under rule 139.403;
and
(6) a description of the safeguards for public protection required by rule 139.405;
and
(6A) information identifying the lines of safety responsibility within the organisation;
and
(7) the procedures required by rule 139.407 for the notification of aerodrome data
and information; and
(8) [revoked]
(9) the procedures required by rule 139.411 for the collection and reporting of
traffic movement data: and
(10) the procedures and precautions required by rule 139.413 for any works on the
aerodrome; and
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(11) 139.415(2)-т шаардсан, аэродромын ашиглалт болон үйл ажиллагаанд
шаардлагатай баримт бичгийн хяналт, зохицуулалтын журам;
(12) Ерөнхий зааврыг хянах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах болон түгээх журам.
(b) Энэ зүйлийн (a)-д заасан шаардлагаас гадна, Ерөнхий заавар нь 139.21-д
шаардсан нисэхийн судалгаагаар тогтоосон дараах үйл ажиллагаанд хамаарах
эрсдэлийг удирдахад шаардлагатай журам, эсхүл шаардлагыг агуулсан байх ёстой:
(1) бодит үзүүлэлт, саадыг хязгаарлах гадаргуу, ил харааны туслах хэрэгсэл,
тэмдэглэгээ, төхөөрөмж, байгууламж болон RESA-г багтаасан аэродромын
төлөвлөлтийн шаардлага;
(2) аэродромын онцгой нөхцөлийн төлөвлөгөө;
(3) аврах болон гал унтраах;
(4) Мал, амьтан, шувууны аюулаас сэргийлэх, зохицуулалт;
(5) аэродромын засвар, үйлчилгээ;
(6) навигацийн ил харааны туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ - засвар, үйлчилгээ
болон шалгалт;
(7) аэродромын НХҮ;
(8) апрон зохицуулалтын үйлчилгээ;
(9) аэродромын үзлэгийн хөтөлбөр;
(10) газрын үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэл;
(11) НХҮ-ний байгууламж болон навигацийн туслах төхөөрөмжийг хамгаалах;
(12) аэродромын нөхцөлийг зарлан мэдээлэх.
(c) Энэ Бүлэгт шаардсан Ерөнхий зааварт 139.21, эсхүл 139.457-д шаардсан
нисэхийн судалгаагаар тогтоосон эрсдэлийг удирдах, эсхүл бууруулах зорилгоор B
болон C Бүлгийн шаардлагыг иш татан хэрэглэж болно.
(d) Хүсэлт гаргагчийн Ерөнхий заавар нь Даргын хүлээн зөвшөөрөхүйц байх ёстой.

H Бүлэг - Хязгаарлагдмал аэродромын үйл ажиллагааны шаардлага
139.451. Байнгын хэрэгжилт
Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах үүрэгтэй:
(1) 139.417-д шаардсан Ерөнхий зааврын хүчинтэй, нэгээс доошгүй бүрэн хувийг
тухайн аэродромд хадгалах;
(2) Ерөнхий зааварт дэлгэрэнгүй заасан бүх журам, төлөвлөгөө, систем болон
хөтөлбөрийг дагаж мөрдөх;
(3) Ерөнхий зааврын холбогдох бүлгийг шаардлагатай ажилтан ажил үүргээ
гүйцэтгэхдээ ашиглах боломжтой байлгах;
(4) энэ Дүрмийн дагуу хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээжүүлэлтэд
тогтоосон G Бүлгийн шаардлагыг биелүүлж, стандартыг байнга мөрдөх;
(5) САА 24139/01 маягтад шаардсан үйлчилгээний хаяг, утасны дугаар, эсхүл
бусад холбоо барих дэлгэрэнгүй мэдээллийн өөрчлөлтийг 28 хоногийн дотор
Даргад мэдээлэх.
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(11) the procedures required by rule 139.415(2) for management and control of
documents necessary for the provision and operation of the aerodrome; and
(12) procedures for controlling, amending, and distributing the exposition.
(b) The exposition must, in addition to the matters specified in paragraph (a), include
any requirements or procedures that are necessary to manage risks relating to any of
the following matters that have been identified in the aeronautical study required by
rule 139.21:
(1) aerodrome design requirements including physical characteristics, obstacle
limitation surfaces, visual aids, equipment and installations, and RESA:
(2) aerodrome emergency plan:
(3) rescue and firefighting:
(4) wildlife hazard management:
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

aerodrome maintenance:
visual aids for navigation - maintenance and checking:
aerodrome ATSs:
apron management services:
aerodrome inspection program:
ground vehicles:
protection of navigation aids and ATS facilities:
aerodrome condition notification.

(c) An exposition required under this subpart may adopt, by reference, a requirement
in Subparts B and C for the purpose of mitigating or managing a risk identified in the
aeronautical study required by rule 139.21 or rule 139.457.
(d) The applicant’s exposition must be acceptable to the Director.

Subpart H - Operating Requirements for qualifying aerodrome
139.451. Continued compliance
A holder of a qualifying aerodrome operator certificate must(1) hold at least 1 complete and current copy of the aerodrome exposition required
by rule 139.417 on the aerodrome; and
(2) comply with all procedures, plans, systems, and programs detailed in the
exposition; and
(3) make each applicable part of the exposition available to personnel who require
those parts to carry out their duties; and
(4) continue to meet the standards and comply with the requirements of Subpart
G prescribed for qualifying aerodrome certification under this Part; and
(5) notify the Director of any change of address for service, telephone number, or
other contact details required by form CAA 24139/01 within 28 days of the
change.
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139.453. Аюултай нөхцөл
Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь, хэрэв тухайн аэродромын аль
нэг хэсэгт аюултай нөхцөл үүссэн үед агаарын хөлгийн үйл ажиллагааг хязгаарласан,
эсхүл хориглосныг бататгах журмыг тогтоох үүрэгтэй.
139.455. Гэрчилгээ эзэмшигчийн байгууллагын өөрчлөлт
(a) Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь Ерөнхий зааварт
аэродромын тодорхойлолт болон түүний холбогдох төлөвлөгөө, хөтөлбөр, үйлчилгээ,
тогтолцоо, журам ба байгууламж хүчинтэй хэвээр хадгалагдаж байхаар нэмэлт
өөрчлөлт хийсэн болохыг бататгах үүрэгтэй.
(b) Гэрчилгээ эзэмшигч нь Ерөнхий зааварт хийсэн нэмэлт өөрчлөлт нь энэ Дүрмийн
холбогдох шаардлагад нийцэж байгаа ба өөрийн Ерөнхий зааварт заасан нэмэлт
өөрчлөлт оруулах журмыг дагаж мөрдсөнийг бататгах үүрэгтэй.
(c) Гэрчилгээ эзэмшигч нь Ерөнхий зааварт нэмэлт өөрчлөлт оруулсан даруйд нэмэлт
өөрчлөлтийн хувийг Даргын хэрэгцээнд зориулж цаг алдалгүй хүргүүлэх үүрэгтэй.
(d) Гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах өөрчлөлтийг хийхээс өмнө Даргын зөвшөөрлийг
урьдчилан авах шаардлагатай:
(1) Гүйцэтгэх захирал;
(2) нэр заагдсан удирдах ажилтнууд;
(3) аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо, хэрэв тухайн өөрчлөлт нь нөлөө
бүхий өөрчлөлт бол.
(e) Энэ зүйлийн (d)-д заасан өөрчлөлтийг хийж байх үед, эсхүл хийсний дараа тухайн
гэрчилгээ эзэмшигчийн дагаж мөрдөх нөхцөлийг Дарга тогтоож болно.
(f) Гэрчилгээ эзэмшигч нь энэ зүйлийн (e)-гийн дагуу Даргын тогтоосон нөхцөлийг
дагаж мөрдөх үүрэгтэй.
(g) Хэрэв энэ зүйлд заасан өөрчлөлт нь хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээнд
нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг шаардсан бол гэрчилгээ эзэмшигч нь гэрчилгээнд тухайн
өөрчлөлтийг баталгаажуулсан тэмдэглэл хийлгэхээр Даргад цаг алдалгүй хүргүүлэх
үүрэгтэй.
(h) Нисэхийн аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд шаардлагатай гэж Даргын үзсэн
нэмэлт өөрчлөлтийг гэрчилгээ эзэмшигч Ерөнхий заавартаа оруулах үүрэгтэй.
139.457. Нисэхийн судалгаа
(a) Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл ажиллагаандаа
мониторинг хийх бөгөөд аэродромын үйл ажиллагааны аюулгүй байдалд нөлөөлж
болох нөлөө бүхий өөрчлөлтөд нисэхийн судалгаа хийх үүрэгтэй.
(b) Энэ зүйлийн (а)-д заасан нөлөө бүхий өөрчлөлтөд дараах хүчин зүйл багтана:
(1) аэродромын агаарын хөлгийн хөдөлгөөний огцом өсөлт; эсхүл
(2) агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны төрлийн нөлөө бүхий өөрчлөлт; эсхүл
(3) тухайн аэродромын бодит үзүүлэлтийн нөлөө бүхий өөрчлөлт; эсхүл
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139.453. Unsafe conditions
A holder of a qualifying aerodrome operator certificate must establish procedures for
ensuring that aircraft operations are restricted, or if necessary prohibited, on any part
of the aerodrome where an unsafe condition may exist.
139.455. Changes to certificate holder's organisation
(a) A holder of a qualifying aerodrome operator certificate must ensure that the
exposition is amended so that it remains a current description of the aerodrome and
its associated plans, programs, services, systems, procedures, and facilities.
(b) The certificate holder must ensure that any amendment made to its exposition
meets the applicable requirements of this Part and complies with the amendment
procedures contained in its exposition.
(c) The certificate holder must forward to the Director for retention a copy of each
amendment to its exposition as soon as practicable after the amendment is
incorporated into its exposition.
(d) Before a certificate holder changes any of the following, prior acceptance by the
Director is required:
(1) the chief executive:
(2) the listed senior persons:
(3) the system for safety management, if the change is a material change.
(e) The Director may impose conditions under which a certificate holder must operate
during or following any of the changes specified in paragraph (d).
(f) The certificate holder must comply with any conditions imposed by the Director
under paragraph (e).
(g) If any change referred to in this rule requires an amendment to the qualifying
aerodrome operator certificate, the certificate holder must forward the certificate to the
Director for endorsement of the change as soon as practicable.
(h) The certificate holder must make such amendments to the holder’s exposition as
the Director may consider necessary in the interests of safety.
139.457. Aeronautical Study
(a) A holder of a qualifying aerodrome operator certificate must monitor operations
and conduct an aeronautical study for any significant change that may affect the safety
of aerodrome operations.
(b) For the purpose of paragraph (a), a significant change includes:
(1) a significant increase in aerodrome aircraft traffic volumes; or
(2) a significant change in type of aircraft operations; or
(3) a significant change in the aerodrome physical characteristics; or
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(4) тухайн аэродром, эсхүл түүний ойролцоох осол, эсхүл зөрчлийн огцом өсөлт;
эсхүл
(5) тухайн аэродром дээрх агаарын хөлгийн хөдөлгөөний жилийн төлөв нь
үргэлжилсэн 3 жилийн хугацаанд дараах хэмжээнээс хэтэрсэн бол:
(i) 8000, эсхүл түүнээс олон VFR болон IFR-ийн нийт хөдөлгөөн; эсхүл
(ii) 1500, эсхүл түүнээс олон IFR-ийн хөдөлгөөн; эсхүл
(iii) 12 000, эсхүл түүнээс олон VFR болон IFR-ийн нийт хөдөлгөөн, үүний 1800,
эсхүл түүнээс олон хөдөлгөөн нь IFR-ийн, эсхүл
(iv) 3000, эсхүл түүнээс олон IFR-ийн хөдөлгөөн; эсхүл
(v) 20 000, эсхүл түүнээс олон VFR болон IFR-ийн нийт хөдөлгөөн.
(c) Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь нисэхийн судалгаа хийж
дууссаны дараа, дараах ажлыг нэн даруй гүйцэтгэх үүрэгтэй:
(1) тухайн аэродромын үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийж, хэрэв шаардлагатай бол
нисэхийн аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд шаардлагатай өөрчлөлтийг
Ерөнхий зааварт нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын дагуу аэродромын үйл
ажиллагаа эрхлэгчийн Ерөнхий зааварт оруулах;
(2) тухайн нисэхийн судалгааны үр дүнг Даргад хүргүүлэх.
(d) Хэрэв боломжтой бол тухайн хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь
нөлөө бүхий өөрчлөлт орохоос өмнө нисэхийн судалгааг хийх үүрэгтэй.
(e) Хэрэв хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмшигчид нөлөө бүхий өөрчлөлт
орохоос өмнө нисэхийн судалгаа хийх боломж байхгүй бол тухайн өөрчлөлтийн дараа
гэрчилгээ эзэмшигч цаг алдалгүй нисэхийн судалгаа хийх үүрэгтэй.

I Бүлэг - Гэрчилгээжээгүй аэродромын үйл ажиллагааны шаардлага
139.501. Хамрах хүрээ
(a) Энэ зүйлийн (b)-д зааснаас бусад тохиолдолд, энэ Бүлэг нь аэродромын үйл
ажиллагаа эрхлэгчид хамаарна.
(b) Энэ Бүлэг нь дараах аэродромд хамаарахгүй:
(1) аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч;
(2) хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч;
(3) зөвхөн ХАА-н үйл ажиллагаанд оролцож байгаа ашигладаг агаарын хөлөгт
ашигладаг үйлчилдэг, эсхүл ашиглахаар үйлчлэхээр төлөвлөж байгаа
аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгч.
139.503. Аюултай нөхцөл
Энэ бүлэгт хамаарах аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгч нь тухайн аэродромын аль
нэг хэсэгт аюултай нөхцөл үүссэн үед агаарын хөлгийн хөдөлгөөнийг тухайн
аэродромын хэсэгт хязгаарлах, эсхүл хориглох зохицуулалтыг бататгах журмыг
тогтоох үүрэгтэй.
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(4) an increase in accidents or incidents at or in the vicinity of the aerodrome; or
(5) when annual aircraft movements at the aerodrome are forecast to exceed, for
3 consecutive years,(i) 8000 or more combined VFR and IFR movements; or
(ii) 1500 or more IFR movements; or
(iii) 12,000 or more combined VFR and IFR movements of which 1800 or more
are IFR movements; or
(iv) 3000 or more IFR movements; or
(v) 20,000 or more combined VFR and IFR movements.
(c) The holder of a qualifying aerodrome operator certificate must, immediately after
completing an aeronautical study(1) review the operation of the aerodrome and, if necessary, make any changes
that are required in the interests of aviation safety, to the aerodrome operator’s
exposition, in accordance with the procedure for amending the exposition; and
(2) provide the results of the aeronautical study to the Director.
(d) If practicable, the holder of a qualifying aerodrome operator certificate must
conduct the aeronautical study prior to the significant change.
(e) If it is not practicable for the holder of a qualifying aerodrome operator certificate
to conduct an aeronautical study prior to the significant change, then the certificate
holder must conduct the aeronautical study as soon as practicable after the change.

Subpart I - Operating requirements - non-certificated aerodromes
139.501. Application of Subpart
(a) Except as provided in paragraph (b), this Subpart applies to an aerodrome
operator.
(b) This subpart does not apply to:
(1) an aerodrome operator certificate holder:
(2) a qualifying aerodrome operator certificate holder:
(3) the operator of an aerodrome that is used or intended to be used exclusively
by aircraft engaged in agricultural operations.
139.503. Unsafe conditions
An aerodrome operator to which this subpart applies must establish procedures to
ensure that aircraft movements are restricted or prohibited on parts of the aerodrome
where an unsafe condition exists.
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139.505. Хөдөлгөөний тоог мэдээлэх
Энэ Бүлэгт хамаарах аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэгч нь дараах үүрэгтэй:
(a) тухайн аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний өгөгдлийн жилийн тайланг Даргад
хүргүүлэх.
(b) хэрэв Дарга бичгээр хүсэлт гаргасан бол тухайн аэродромын нислэгийн
хөдөлгөөний цуглуулах болон мэдээлэх.

J Бүлэг - Шилжилтийн зохицуулалт
139.551. Олон улсын тогтмол агаарын тээврийн нислэгийн үйл ажиллагаанд
үйлчилдэг аэродромын гэрчилгээ эзэмшигчийн болон хүсэлт гаргагчийн
шилжилт
(a) Энэ зүйл нь дараах этгээдэд хамаарна:
(1) тогтмол агаарын тээврийн нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа
ашигладаг нисэх онгоцонд үйлчилдэг дараах аэродромын гэрчилгээ
эзэмшигчид:
(i) тухайн аэродромд буулт үйлдэхийн өмнөх, нисэх онгоцны хөөрөлтийн цэг
нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна оршдог аэродром; эсхүл
(ii) тухайн аэродромоос хөөрөлт үйлдсэний дараах, нисэх онгоцны буултын
цэг нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна оршдог аэродром;
(2) тогтмол агаарын тээврийн нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа
ашигладаг нисэх онгоцонд үйлчлэх дараах аэродромын гэрчилгээ эзэмших
хүсэлт гаргагчид:
(i) тухайн аэродромд буулт үйлдэхийн өмнөх, нисэх онгоцны хөөрөлтийн цэг
нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна оршдог аэродром; эсхүл
(ii) тухайн аэродромоос хөөрөлт үйлдсэний дараах, нисэх онгоцны буултын
цэг нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна оршдог аэродром.
(b) Энэ зүйлийн (e)(2)-ын дагуу хэрэгжүүлэлтийн огноог тогтоохоос өмнө, энэ зүйл
хамаарах байгууллагыг дараах шаардлагыг мөрдөхийг шаардахгүй:
(1) 139.55(a)(2)(ii), хэрэв тухайн байгууллага аюулгүй байдлын удирдлагын
тогтолцоог хариуцсан удирдах ажилтны оронд дотоод чанар баталгаажуулалт
хариуцсан удирдах ажилтантай бол;
(2) 139.75, хэрэв тухайн байгууллага аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог
бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх болон хадгалахын оронд 139.557-д шаардсан дотоод
чанар баталгаажуулалтын тогтолцоог бүрдүүлсэн бол;
(3) 139.77(a)(1A):
(4) 139.77(a)(3)(ii);
(5) 137.77(a)(6A); гэхдээ
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139.505. Reporting traffic volumes
An aerodrome operator to which this subpart applies must(a) provide the Director with an annual report of traffic movement data for the
aerodrome; and
(b) if requested in writing by the Director, collect and report traffic movement data for
the aerodrome.

Subpart J - Transitional Provisions
139.551. Transition for aerodrome operator certificate holders and applicants
operating aerodromes servicing international regular air transport operations
(a) This rule applies to each(1) holder of an aerodrome operator certificate that operates an aerodrome
serving any aeroplane that is engaged in regular air transport operations
where(i) the aeroplane’s point of take-off that immediately precedes the aeroplane
landing at the aerodrome, is an aerodrome outside Mongolia; or
(ii) the aeroplane’s point of landing that immediately follows the aeroplane
taking-off from the aerodrome, is an aerodrome outside Mongolia:
(2) applicant for the grant of an aerodrome operator certificate that will operate an
aerodrome serving any aeroplane that is engaged in regular air transport
operations where(i) the aeroplane’s point of take-off that immediately precedes the aeroplane
landing at the aerodrome, is an aerodrome outside Mongolia; or
(ii) the aeroplane’s point of landing that immediately follows the aeroplane
taking-off from the aerodrome, is an aerodrome outside Mongolia.
(b) Before the date for implementation set in accordance with subparagraph (e)(2), an
organisation to which this rule applies is not required to comply with(1) rule 139.55(a)(2)(ii), if instead of a senior person responsible for the system
for safety management, the organisation has a senior person responsible for
internal quality assurance:
(2) rule 139.75, if instead of establishing, implementing, and maintaining the
system for safety management, the organisation has established an internal
quality assurance system that complies with rule 139.557:
(3) rule 139.77(a)(1A)(i):
(4) rule 139.77(a)(3)(ii):
(5) rule 137.77(a)(6A).
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(c) Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч болон аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт
гаргагч нь гүйцэд бөглөсөн CAA маягт болон хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг дараах
тохиолдолд 2023 оны 6 сарын 1-нээс өмнө Даргад хүргүүлсэн байх үүрэгтэй.
(1) энэ зүйлийн (a)(2)-ын дагуу аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагчийн
хувьд, 2019 оны 7 сарын 30-наас хойш;
(2) энэ зүйлийн (a)(1)-ийн дагуу аэродромын гэрчилгээ эзэмшигчийн хувьд, 2019
оны 7 сарын 30-наас өмнө.
(d) Энэ зүйлийн (c)-д заасан хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө нь дараах шаардлага
хангасан байх ёстой:
(1) аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэхээр санал болгосон
огноог багтаасан байх;
(2) тухайн байгууллага 139.75-д шаардсан аюулгүй байдлын удирдлагын
тогтолцоог хэрхэн хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг дүрслэн харуулсан байх.
(e) Хэрэв хүлээн зөвшөөрөх боломжтой гэж үзвэл Дарга:
(1) тухайн байгууллагын хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг батална;
(2) аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх огноог тогтооно.
(f) Энэ зүйлийн (e)(2)-ын дагуу хэрэгжүүлэх өдрийг тогтоохдоо Дарга дараах хүчин
зүйлийг харгалзан үзнэ:
(1) тухайн байгууллагын хүчин чадал;
(2) тухайн байгууллагын төвөгшил;
(3) тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд оршиж байгаа эрсдэл;
(4) гэрчилгээний хугацаа сунгах огноо;
(5) тухайн байгууллага, эсхүл ИНЕГ, эсхүл хоёуланд нь хамаарах эх үүсвэр, эсхүл
хуваарийн нөлөө;
(6) хэрэгжүүлэх хугацаа нь 20240 оны 2 сарын 1-нээс хойш байж болохгүй на.
(g) Энэ зүйлийн (a)(1)-ийн дагуу аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь хэрэгжүүлэлтийн
төлөвлөгөөг гэрчилгээ сунгуулах хүсэлтийн хамт хүргүүлэхгүй.
(h) Энэ зүйл 20240 оны 2 сарын 1-нд хүчингүй болно.
139.553. Олон улсын тогтмол агаарын тээврийн нислэгийн үйл ажиллагаанд
үйлчилдэггүй аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч болон хүсэлт гаргагчийн
шилжилт
(a) Энэ зүйл нь дараах этгээдэд хамаарна:
(1) тогтмол агаарын тээврийн нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа
ашигладаг нисэх онгоцонд үйлчилдэггүй дараах аэродромын гэрчилгээ
эзэмшигчид:
(i) тухайн аэродромд буулт үйлдэхийн өмнөх, нисэх онгоцны хөөрөлтийн цэг
нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна оршдог аэродром; эсхүл
(ii) тухайн аэродромоос хөөрөлт үйлдсэний дараах, нисэх онгоцны буултын
цэг нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна оршдог аэродром;
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(c) A holder of an aerodrome operator certificate and an applicant for the grant of an
aerodrome operator certificate must submit a completed CAA form and implementation
plan to the Director by 1.Jun.2023.
(d) The implementation plan referred to in paragraph (c) must(1) include a proposed date for implementation of the system for safety
management; and
(2) outline how the organisation plans to implement the system for safety
management required under rule 139.75.
(e) The Director will, if acceptable(1) approve the organisation’s implementation plan; and
(2) set the date for implementation of the system for safety management.
(f) In setting the date under rule subparagraph (e)(2), the Director must have regard
to the following:
(1) the capability of the organisation:
(2) the complexity of the organisation:
(3) the risks inherent in the activities of the organisation:
(4) the date of any certificate renewal:
(5) any resource or scheduling impacts on the organisation or the Authority or
both:
(6) the date for implementation must not be later than 1.Feb.2024.
(g) A holder of an aerodrome operator certificate under subparagraph (a)(1) does not
have to submit an implementation plan with its certificate renewal application.
(h) This rule expires on 1.Feb.2024.
139.553. Transition for aerodrome operator certificate holders and applicants
that operate aerodromes not servicing international regular air transport
operations
(a) This rule applies to each(1) holder of an aerodrome operator certificate that operates an aerodrome that is
not serving any aeroplane that is engaged in regular air transport operations
where(i) the aeroplane’s point of take-off that immediately precedes the aeroplane
landing at the aerodrome, is an aerodrome outside Mongolia; or
(ii) the aeroplane’s point of landing that immediately follows the aeroplane
taking-off from the aerodrome, is an aerodrome outside Mongolia:
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(2) тогтмол агаарын тээврийн нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа
ашигладаг нисэх онгоцонд үйлчилдэггүй дараах аэродромын гэрчилгээ
эзэмших хүсэлт гаргагчид:
(i) тухайн аэродромд буулт үйлдэхийн өмнөх, нисэх онгоцны хөөрөлтийн цэг
нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна оршдог аэродром; эсхүл
(ii) тухайн аэродромоос хөөрөлт үйлдсэний дараах, нисэх онгоцны буултын
цэг нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гадна оршдог аэродром.
(b) Энэ зүйлийн (e)(2)-ын дагуу хэрэгжүүлэлтийн огноог тогтоохоос өмнө, энэ зүйл
хамаарах байгууллагыг дараах шаардлагыг мөрдөхийг шаардахгүй:
(1) 139.55(a)(2)(ii), хэрэв тухайн байгууллага аюулгүй байдлын удирдлагын
тогтолцоог хариуцсан удирдах ажилтны оронд дотоод чанар баталгаажуулалт
хариуцсан удирдах ажилтантай бол;
(2) 139.75, хэрэв тухайн байгууллага аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог
бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх болон хадгалахын оронд 139.557-д шаардсан дотоод
чанар баталгаажуулалтын тогтолцоог бүрдүүлсэн бол:
(3) 139.77(a)(1A)(i);
(4) 139.77(a)(3)(ii);
(5) 137.77(a)(6A);
(c) Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч болон аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт
гаргагч нь гүйцэд бөглөсөн CAA маягт болон хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг дараах
тохиолдолд 2023 оны 6 сарын 1-нээс өмнө Даргад хүргүүлсэн байх үүрэгтэй.
(1) энэ зүйлийн (a)(2)-ын дагуу аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагчийн
хувьд, 2019 оны 7 сарын 30-наас хойш;
(2) энэ зүйлийн (a)(1)-ийн дагуу аэродромын гэрчилгээ эзэмшигчийн хувьд, 2019
оны 7 сарын 30-наас өмнө.
(d) Энэ зүйлийн (c)-д заасан хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө нь дараах шаардлага
хангасан байх ёстой:
(1) аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэхээр санал болгосон
огноог багтаасан байх;
(2) тухайн байгууллага 139.75-д шаардсан аюулгүй байдлын удирдлагын
тогтолцоог хэрхэн хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг дүрслэн харуулсан байх.
(e) Хэрэв хүлээн зөвшөөрөх боломжтой гэж үзвэл Дарга:
(1) тухайн байгууллагын хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг батална;
(2) аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх огноог тогтооно.
(f) Энэ зүйлийн (e)(2)-ын дагуу хэрэгжүүлэх өдрийг тогтоохдоо Дарга дараах хүчин
зүйлийг харгалзан үзнэ:
(1) тухайн байгууллагын хүчин чадал;
(2) тухайн байгууллагын төвөгшил;
(3) тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд оршиж байгаа эрсдэл;
(4) гэрчилгээний хугацаа сунгах огноо;
(5) тухайн байгууллага, эсхүл ИНЕГ, эсхүл хоёуланд нь хамаарах эх үүсвэр, эсхүл
хуваарийн нөлөө;
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(2) applicant for the grant of an aerodrome operator certificate that will operate an
aerodrome that will not be serving any aeroplane that is engaged in regular air
transport operations where(i) the aeroplane’s point of take-off that immediately precedes the aeroplane
landing at the aerodrome, is an aerodrome outside Mongolia; or
(ii) the aeroplane’s point of landing that immediately follows the aeroplane
taking-off from the aerodrome, is an aerodrome outside Mongolia.
(b) Before the date for implementation set in accordance with subparagraph (e)(2), an
organisation to which this rule applies is not required to comply with(1) rule 139.55(a)(2)(ii), if instead of a senior person responsible for the system
for safety management, the organisation has a senior person responsible for
internal quality assurance:
(2) rule 139.75, if instead of establishing, implementing, and maintaining the
system for safety management, the organisation has established an internal
quality assurance system that complies with rule 139.557:
(3) rule 139.77(a)(1A)(i):
(4) rule 139.77(a)(3)(ii):
(5) rule 137.77(a)(6A).
(c) A holder of an aerodrome operator certificate and an applicant for the grant of an
aerodrome operator certificate must submit a completed CAA form and implementation
plan must be submitted to the Director by 1.Jun.2023.
(d) The implementation plan referred to in paragraph (c) must(1) include a proposed date for implementation of the system for safety
management; and
(2) outline how the organisation plans to implement the system for safety
management required under rule 139.75.
(e) The Director will, if acceptable(1) approve the organisation’s implementation plan; and
(2) set the date for implementation of the system for safety management.
(f) In setting the date under subparagraph (e)(2), the Director must have regard to the
following:
(1) the capability of the organisation:
(2) the complexity of the organisation:
(3) the risks inherent in the activities of the organisation:
(4) the date of any certificate renewal:
(5) any resource or scheduling impacts on the organisation or the Authority or
both:
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(6) хэрэгжүүлэх хугацаа нь 20241 оны 2 сарын 1-нээс хойш байж болохгүй на.
(g) Энэ зүйлийн (a)(1)-ийн дагуу аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь хэрэгжүүлэлтийн
төлөвлөгөөг гэрчилгээ сунгуулах хүсэлтийн хамт хүргүүлэхгүй.
(h) Энэ зүйл 20241 оны 2 сарын 1-нд хүчингүй болно.
139.555. Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч болон хүсэлт
гаргагчийн шилжилт
(a) Энэ зүйл нь дараах байгууллагад хамаарна:
(1) хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч;
(2) хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч.
(b) Энэ зүйлийн (e)(2)-ын дагуу хэрэгжүүлэлтийн огноог тогтоохоос өмнө, энэ зүйл
хамаарах байгууллагыг дараах шаардлагыг мөрдөхийг шаардахгүй:
(1) 139.401(a)(2)(ia), хэрэв тухайн байгууллага аюулгүй байдлын удирдлагын
тогтолцоог хариуцсан удирдах ажилтны оронд дотоод чанар баталгаажуулалт
хариуцсан удирдах ажилтантай бол;
(2) 139.409, хэрэв тухайн байгууллага аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог
бүрдүүлэх, хэрэгжүүлэх болон хадгалахын оронд 139.557-д шаардсан дотоод
чанар баталгаажуулалтын тогтолцоог бүрдүүлсэн бол;
(3) 139.417(a)(1A)(i);
(4) 139.417(a)(3)(ii);
(5) 137.417(a)(6A).
(c) Хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч болон хязгаарлагдмал
аэродромын гэрчилгээ эзэмших хүсэлт гаргагч нь гүйцэд бөглөсөн CAA маягт болон
хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг дараах тохиолдолд 2023 оны 6 сарын 1-нээс өмнө
Даргад хүргүүлсэн байх үүрэгтэй:
(1) энэ зүйлийн (a)(2)-ын дагуу хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмших
хүсэлт гаргагчийн хувьд, 2019 оны 7 сарын 30-наас хойш;
(2) энэ зүйлийн (a)(1)-ийн дагуу хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ
эзэмшигчийн хувьд, 2019 оны 7 сарын 30-наас өмнө.
(d) Энэ зүйлийн (c)-д заасан хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөө нь дараах шаардлагыг
хангасан байх ёстой:
(1) аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэхээр санал болгосон
огноог багтаасан байх;
(2) тухайн байгууллага 139.409-д шаардсан аюулгүй байдлын удирдлагын
тогтолцоог хэрхэн хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг дүрслэн харуулсан байх.
(e) Хэрэв хүлээн зөвшөөрөх боломжтой гэж үзвэл Дарга:
(1) тухайн байгууллагын хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг батална;
(2) аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх огноог тогтооно.
(f) Энэ зүйлийн (e)(2)-ын дагуу хэрэгжүүлэх өдрийг тогтоохдоо Дарга дараах хүчин
зүйлийг харгалзан үзнэ:
(1) тухайн байгууллагын хүчин чадал;
2022 он ... сар ....

40

Civil Aviation Rules Part 139

(6) the date for implementation must not be later than 1.Feb.2024.
(g) A holder of an aerodrome operator certificate under subparagraph (a)(1) does not
have to submit an implementation plan with its certificate renewal application.
(h) This rule expires on 1.Feb.2024.
139.555. Transition for qualifying aerodrome operator certificate holders and
applicants
(a) This rule applies to each(1) holder of a qualifying aerodrome operator certificate; and
(2) applicant for the grant of a qualifying aerodrome operator certificate.
(b) Before the date for implementation set in accordance with subparagraph (e)(2), an
organisation to which this rule applies is not required to comply with(1) rule 139.401(a)(2)(ia), if instead of a senior person responsible for the system
for safety management, the organisation has a senior person responsible for
internal quality assurance:
(2) rule 139.409, if instead of establishing, implementing, and maintaining the
system for safety management, the organisation has established an internal
quality assurance system that complies with rule 139.557:
(3) rule 139.417(a)(1A)(i):
(4) rule 139.417(a)(3)(ii):
(5) rule 137.417(a)(6A).
(c) A holder of a qualifying aerodrome operator certificate and an applicant for the
grant of a qualifying aerodrome operator certificate must submit a completed CAA form
and implementation plan to the Director by 1.Jun.2023.
(d) The implementation plan referred to in paragraph (c) must(1) include a proposed date for implementation of the system for safety
management; and
(2) outline how the organisation plans to implement the system for safety
management required under rule 139.409.
(e) The Director will, if acceptable(1) approve the organisation’s implementation plan; and
(2) set the date for implementation of the system for safety management.
(f) In setting the date under subparagraph (e)(2), the Director must have regard to the
following:
(1) the capability of the organisation:
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тухайн байгууллагын төвөгшил;
тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд оршиж байгаа эрсдэл;
гэрчилгээний хугацаа сунгах огноо;
тухайн байгууллага, эсхүл ИНЕГ, эсхүл хоёуланд нь хамаарах эх үүсвэр, эсхүл
хуваарийн нөлөө;
(6) хэрэгжүүлэх хугацаа нь 20241 оны 2 сарын 1-нээс хойш байж болохгүй на.
(2)
(3)
(4)
(5)

(g) Энэ зүйлийн (a)(1)-ийн дагуу хязгаарлагдмал аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч нь
хэрэгжүүлэлтийн төлөвлөгөөг гэрчилгээ сунгуулах хүсэлтийн хамт хүргүүлэхгүй.
(h) Энэ зүйл 20241 оны 2 сарын 1-нд хүчингүй болно.
139.557. Аэродромын гэрчилгээ эзэмшигч, хүсэлт гаргагчийн дотоод чанар
баталгаажуулалтын шилжилт
(a) Энэ Дүрмээр шаардсан журам нь дүрмийн шаардлага хангасан ба тухайн
байгууллага түүнийг хэрэгжүүлж байгааг бататгах зорилгоор 139.551(b)(1)(ii),
139.553(b)(1)(ii) болон 139.555(b)(1)(ii)-т шаардсан дотоод чанар баталгаажуулалтын
тогтолцоог бүрдүүлэх үүрэгтэй.
(b) Дотоод чанар баталгаажуулалт хариуцсан удирдах ажилтан нь Гүйцэтгэх
захиралтай агаарын хөлгийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдал, аэродром, түүний
байгууламж, үйлчилгээнд нөлөөлөх асуудлаар шууд харьцах үүрэгтэй.
(c) Энэ зүйл 20241 оны 2 сарын 1-нд хүчингүй болно.
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(2)
(3)
(4)
(5)

the complexity of the organisation:
the risks inherent in the activities of the organisation:
the date of any certificate renewal:
any resource or scheduling impacts on the organisation or the Authority or
both:
(6) the date for implementation must not be later than 1.Feb.2024.
(g) A holder of a qualifying aerodrome operator certificate under subparagraph (a)(1)
does not have to submit an implementation plan with its certificate renewal application.
(h) This rule expires on 1.Feb.2024.
139.557. Transitional internal quality assurance for aerodrome operator
certificate holders and applicants
(a) The internal quality assurance system required by rules 139.551(b)(1)(ii)(2) and
139.553(b)(1)(ii)(2) and 139.555(b)(1)(ii)(2) must be established to ensure the
organisation’s compliance with, and the adequacy of, the procedures required by this
Part.
(b) The senior person who has the responsibility for internal quality assurance must
have direct access to the chief executive on matters affecting the safety of aircraft
operations and the performance of the aerodrome services and facilities.
(c) This rule expires on 1.Feb.2024.
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Хавсралт A - Аэродромын бодит үзүүлэлт
A.1.

RESA-гийн бодит үзүүлэлт

(a) RESA-г дараах зайгаар уртасгасан байх ёстой:
(1) ХБЗ-ны талбайн төгсгөлөөс цааш 90 м-ээс доошгүй;
(2) хэрэв боломжтой бол:
(i) ХБЗ-ны талбайн төгсгөлөөс цааш 240 м-ээс доошгүй, эсхүл
(ii) (a)(1)-д шаардсан 90 м болон (a)(2)(i)-д шаардсан 240 м-ийн хоорондох аль
боломжит урт.
(b) RESA-гийн өргөн нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой(1) тухайн ХБЗ-ны өргөнөөс хоёр дахин их болон түүнээс дээш өргөнтэй байх ба
ХБЗ-ны үргэлжилсэн гол шугамын дагуу хоёр талдаа тэгш хэмтэй байрлуулсан
байх;
(2) боломжтой тохиолдолд, тухайн ХБЗ-ны талбайн тэгшилсэн хэсгийн өргөнтэй
тэнцүү өргөнтэй байх.
(c) RESA-г дараах шаардлагыг хангаж байгуулсан байх ёстой:
(1) ХБЗ-д дутуу суух, эсхүл даван гүйж гарах нисэх онгоцны эвдрэл, гэмтлийн
эрсдэлийг бууруулах зорилгоор тэгшилж, цэвэрлэсэн талбайтай байх;
(2) боломжтой тохиолдолд, ХБЗ-д дутуу суух, эсхүл даван гүйж гарах нисэх
онгоцонд аюул учруулах байгууламжгүй байх.
(d) RESA нь тухайн ХБЗ-ны ойртолтын, эсхүл хөөрөлтийн өндөр авах гадаргуутай
давхцахгүй байх ёстой.
(e) Хэрэв RESA нь уртын дагуу налуутай бол дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой:
(1) уруудах налуу нь 5%-иас хэтрэхгүй байх;
(2) налуугийн өөрчлөлт нь аль болох жигд байх;
(3) налуугийн гэнэтийн, эсхүл огцом өөрчлөлтөөс зайлсхийсэн байх.
(f) Хэрэв RESA нь хөндлөн налуутай бол дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой:
(1) өгсөх, эсхүл уруудах налуу нь 5%-иас хэтрэхгүй байх;
(2) налуугийн өөрчлөлт нь аль болох жигд байх.
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Appendix A - Aerodrome physical characteristics
A.1.

Physical characteristics for RESA

(a) A RESA must extend(1) to a distance of at least 90 metres from the end of the runway strip, and
(2) if practicable(i) to a distance of at least 240 metres from the end of the runway strip; or
(ii) to the greatest distance that is practicable between the 90 metres required
in paragraph(a)(1) and the 240 metres required in paragraph (a)(2)(i).
(b) The width of a RESA must(1) be at least twice the width of the associated runway and be positioned
symmetrically on either side of the extended centre line of the runway; and
(2) where practicable, be equal to the width of the graded portion of the associated
runway strip.
(c) A RESA must be constructed to(1) provide a cleared and graded area to reduce the risk of damage to an
aeroplane that undershoots or overruns the runway; and
(2) where practicable, be clear of any object which might endanger an aeroplane
that undershoots or overruns the runway.
(d) A RESA must not penetrate the approach or take-off climb surface for the runway.
(e) If a RESA has a longitudinal slope(1) any downward slope must not exceed 5%; and
(2) slope changes must be as gradual as practicable; and
(3) abrupt changes or sudden reversals of slopes must be avoided.
(f) If a RESA has a transverse slope(1) any upward or downward slope must not exceed 5%; and
(2) slope changes must be as gradual as practicable.
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Хавсралт B - Аэродромын хяналтын код
(a) Аэродром төлөвлөлтийн зорилгоор сонгодог аэродромын хяналтын код болох
кодын дугаар болон үсгэн кодыг тухайн аэродромын байгууламжийг ашиглахаар
төлөвлөж байгаа нисэх онгоцны үзүүлэлтийн дагуу тогтоох ёстой.
(b) Аэродромын хяналтын кодын дугаар болон үсгэн код нь Хүснэгт B-1-д заасан утгыг
илэрхийлэх ёстой.
(c) Элемент 1-ийн кодын дугаарыг Хүснэгт В-1-ийн 1-р баганад зааснаар, тухайн ХБЗыг ашиглахаар төлөвлөж байгаа нисэх онгоцны хяналтын талбайн уртын хамгийн
өндөр утгатай тохирох кодын дугаарыг сонгож тогтоосон байх ёстой.
Тайлбар: Нисэх онгоцны хяналтын талбайн уртыг тодорхойлох нь зөвхөн кодын дугаарыг
сонгоход орших бөгөөд тухайн ХБЗ-ны өгөгдсөн бодит уртад нөлөөлөх зорилгогүй.

(d) Элемент 2-ын үсгэн кодыг Хүснэгт В-1-ийн (3) баганад зааснаар, тухайн ХБЗ-ыг
ашиглахаар төлөвлөж байгаа нисэх онгоцны далавчны хамгийн урт, эсхүл гадна
үндсэн дугуй хоорондын зайн хамгийн ихэд тохирох аль их хэрэгцээтэй үсгэн кодыг
сонгож тогтоосон байх ёстой.
Хүснэгт B-1. Аэродромын хяналтын код
Код элемент 1

Код элемент 2

Кодын
дугаар

Нисэх онгоцны
хяналтын талбайн урт

Үсгэн
код

Далавчны урт

Гадна үндсэн дугуй
хоорондын зай

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

800 м-ээс бага

A

15 м хүртэл

4.5 м хүртэл

2

800 - 1200 м хүртэл

B

15 - 24 м хүртэл

4.5 - 6 м хүртэл

3

1200 - 1800 м хүртэл

C

24 - 36 м хүртэл

6 - 9 м хүртэл

4

1800 м болон түүнээс урт

D

36 - 52 м хүртэл

9 - 14 м хүртэл

E

52 - 65 м хүртэл

9 - 14 м хүртэл

F

65 - 80 м хүртэл

14 - 16 м хүртэл

Тайлбар: Хүснэгтийн (5) баганад үзүүлсэн гадна үндсэн дугуй хоорондын зай гэж үндсэн
газардах ангийн дугуйн гадна ирмэгийн хоорондын зайг.
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Appendix B - Aerodrome reference code
(a) An aerodrome reference code - code number and letter - which is selected for
aerodrome planning purposes must be determined in accordance with the
characteristics of the aeroplane for which an aerodrome facility is intended.
(b) The aerodrome reference code numbers and letters must have the meanings
assigned to them in Table B-1.
(c) The code number for element 1 must be determined from column 1 of Table B-1
selecting the code number corresponding to the highest value of the aeroplane
reference field lengths of the aeroplanes for which the runway is intended
Note. - The determination of the aeroplane reference field length is solely for the selection of
a code number and is not intended to influence the actual runway length provided.

(d) The code letter for element 2 must be determined from column 3 of Table B-1 by
selecting the code letter which corresponds to the greatest wingspan, or the greatest
outer main gear wheel span, whichever gives the higher code letter for the aeroplanes
that the runway is intended to serve.
Table B-1. Aerodrome reference code
Code element 1
Code Aeroplane reference
number
field length
(1)

(2)

Code element 2
Code
letter

Wingspan

Outer main gear
wheel span

(3)

(4)

(5)

1

Less than 800 m

A

Up to but not
including 15 m

Up to but not
including 4.5 m

2

800 m up to but not
including 1200 m

B

15 m up to but not
including 24 m

4.5 m up to but not
including 6 m

3

1200 m up to but not
including 1800 m

C

24 m up to but not
including 36 m

6 m up to but not
including 9 m

4

1800 m and over

D

36 m up to but not
including 52 m

9 m up to but not
including 14 m

E

52 m up to but not
including 65 m

9 m up to but not
including 14 m

F

65 m up to but not
including 80 m

14 m up to but not
including 16 m

Note: The outer main gear wheel span in column 5 is the distance between the outside edges
of the main landing gear wheels.
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Хавсралт C - Бодит үзүүлэлт
ХБЗ-ны гадаргуу

C.1.

(a) ХБЗ-ны гадаргууг, хучилтын барьцалтын үзүүлэлтэд сөргөөр нөлөөлөх овон
товонгүй, эсхүл нисэх онгоцны хөөрөлт, эсхүл буултад бусад хэлбэрээр
нөлөөлөхгүйгээр байгуулсан байх ёстой.
(b) Хучилттай ХБЗ-ыг Даргын тогтоосон барьцалтын минимум түвшинд, эсхүл түүнээс
дээш барьцалтын үзүүлэлттэй байхаар байгуулсан, эсхүл нэмж хучсан байх ёстой.
ХБЗ-ны талбай

C.2.

ХБЗ болон холбогдох зогсоох зам зурвас нь ХБЗ-ны талбайд багтсан байх ёстой.
C.2.1.

ХБЗ-ны талбайн урт

ХБЗ-ны талбай нь босгоноос өмнө, хучилттай ХБЗ-ны төгсгөлөөс, эсхүл зогсоох замын
зурвасны төгсгөлөөс цааш дараах байдлаар үргэлжлэх ёстой:
(1) аэродромын хяналтын кодын дугаар нь Хүснэгт В1-ийн 3, эсхүл 4 бол 60 м-ээс
доошгүй зайд; эсхүл
(2) аэродромын хяналтын кодын дугаар нь Хүснэгт В1-ийн 2 бол 30 м-ээс доошгүй
зайд; эсхүл
(3) аэродромын хяналтын кодын дугаар нь Хүснэгт В1-ийн 1 бол 10 м-ээс доошгүй
зайд.
C.2.2.

ХБЗ-ны талбайн өргөн

ХБЗ-ны талбай нь, тухайн ХБЗ-ны гол шугамын уртын хоёр талаар хөндлөнгөөр
Хүснэгт С-1-д заасан минимум зайгаар, тухайн ХБЗ-ны талбайн сунгагдсан гол
шугамын уртын дагуу үргэлжлэх ёстой.
Хүснэгт С-1 ХБЗ-ны талбайг сунгах минимум зай
Аэродромын
хяналтын кодын
дугаар

ХБЗ-ны төрөл

Зай

3 эсхүл 4

Нарийвчлалтай ойртолт

150 м

3 эсхүл 4

Нарийвчлалтай бус хэрэглэлийн ойртолт

75 м

3 эсхүл 4

Хэрэглэлийн бус ойртолт

75 м

1 эсхүл 2

Нарийвчлалтай ойртолт

75 м

1 эсхүл 2

Нарийвчлалтай бус хэрэглэлийн ойртолт

75 м

2

Хэрэглэлийн бус ойртолт

40 м

1

Хэрэглэлийн бус ойртолт

30 м
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Appendix C - Physical Characteristics
C.1.

Surface of runways

(a) The surface of a runway must be constructed without irregularities that would
impair the runway surface friction characteristics or otherwise adversely affect the takeoff or landing of an aeroplane.
(b) A paved runway must be so constructed or resurfaced as to provide friction
characteristics at or above the minimum friction level specified by the Director.
C.2.

Runway strips

A runway and any associated stopways must be included in a strip.
C.2.1.

Length of runway strips

A strip must extend before the threshold and beyond the end of the paved runway or
stopway for a distance of at least(1) 60 m where the aerodrome reference code number in Table B1 is 3 or 4; or
(2) 30 m where the aerodrome reference code number in Table B1 is 2; or
(3) 10 m where the aerodrome reference code number in Table B1 is 1.
C.2.2.

Width of runway strips

A strip must extend laterally on each side of the centre line of the runway and its
extended centre line throughout the length of the strip to the minimum distance
determined in Table C-1.
Table C-1 Minimum Runway Strip Distance
Aerodrome Reference
Code Number

... … 2022

Runway Type

Distance

3 or 4

Precision approach

150 m

3 or 4

Non-precision instrument approach

75 m

3 or 4

Non-instrument approach

75 m

1 or 2

Precision approach

75 m

1 or 2

Non-precision instrument approach

75 m

2

Non-instrument approach

40 m

1

Non-instrument approach

30 m
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C.2.3.

ХБЗ-ны талбай дээрх байгууламж

(a) Хэврэг байдлын шаардлага хангасан, агаарын навигацийн зориулалтаар ашиглах
ил харааны туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээнээс бусад суурин байгууламжийг ХБЗ-ны
талбайгаас дараах зайд байрлуулахыг зөвшөөрөхгүй:
(1) кодын дугаар нь 4, үсгэн код нь F бол Хавсралт B-ийн Хүснэгт B-1-д заасан
САТ I, II, эсхүл III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны гол шугамаас 77.5 м
зайд; эсхүл
(2) кодын дугаар нь 3, эсхүл 4 бол Хавсралт В-ийн Хүснэгт B-1-д заасан САТ I, II,
эсхүл III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны гол шугамаас 60 м зайд; эсхүл
(3) кодын дугаар нь 1, эсхүл 2 бол Хавсралт В-ийн Хүснэгт B-1-д заасан САТ I-ын
нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны гол шугамаас 45 м зайд.
(b) Тухайн ХБЗ-ыг буулт, эсхүл хөөрөлтөд ашиглаж байгаа үед энэ зүйлийн (a)-д
заасан ХБЗ-ны талбайн тухайн хэсэгт хөдөлгөөнт байгууламж байхыг зөвшөөрөхгүй.
C.2.4.

ХБЗ-ны талбайн гадаргууг тэгшлэх

ХБЗ-ны талбайн, ХБЗ, түүний хөвөө, эсхүл зогсоох зам зурвастай нийлж байгаа
хэсгийн гадаргуу нь тухайн ХБЗ, түүний хөвөө, эсхүл зогсоох замын зурвасны
гадаргуутай ижил түвшинд тэгш байх ёстой.
C.3.

ХБЗ-ны эргэлтийн талбай

ХБЗ-ны төгсгөлд явгалах зам, эсхүл эргэлт хийх явгалах зам байхгүй бөгөөд Хавсралт
В-ийн Хүснэгт B-1-д заасан үсгэн код нь D, E, эсхүл F бол ХБЗ-ыг нисэх онгоц 180°
эргэлт хийх боломжтой эргэлтийн талбайгаар хангасан байх ёстой.
C.3.1.

ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн төлөвлөлт

ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн төлөвлөлтийг, эргэлтийн талбайг ашиглахаар төлөвлөж
байгаа нисэх онгоцны нисгэгчийн бүхээг тухайн эргэлтийн талбайн тэмдэглэгээг дагаж
байх үед, нисэх онгоцны газардах ангийн аль ч дугуй болон эргэлтийн талбайн ирмэг
зах хоорондын тусгаарлах зай 4.5 м-ээс багагүй байхаар тооцоолох ёстой.
C.3.2.

ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн гадаргуу

ХБЗ-ны эргэлтийн талбай нь тухайн эргэлтийн талбайг ашиглаж байгаа нисэх
онгоцонд гэмтэл учруулж болзошгүй тэгш бус гадаргуутай байж болохгүй.
C.4.

Зогсоох зам зурвас

Зогсоох замын зурвасны өргөн нь тухайн ХБЗ-ны өргөнтэй ижил байх ёстой.
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C.2.3.

Objects on runway strips

(a) No fixed object, other than visual aids required for air navigation purposes and
satisfying the relevant frangibility requirements must be permitted on a runway strip(1) within 77.5 m of the runway centre line of a precision approach runway
category I, II or III where in Table B-1 of Appendix B, the code number is 4 and
the code letter is F; or
(2) within 60 m of the runway centre line of a precision approach runway category
I, II or III wherein Table B-1 of Appendix B, the code number is 3 or 4; or
(3) within 45 m of the runway centre line of a precision approach runway category
I where in Table B-1 of Appendix B, the code number is 1 or 2.
(b) No mobile object must be permitted on those parts of the runway strip as defined
in paragraph (a) during use of the runway for landing or take-off.
C.2.4.

Grading of runway strips

The surface of that portion of a strip that abuts a runway, shoulder or stopway must be
flush with the surface of the runway, shoulder or stopway.
C.3.

Runway turn pads

Where the end of a runway is not served by a taxiway or a taxiway turnaround and
where in Table B-1 of Appendix B the code letter is D, E or F, a runway turn pad must
be provided to facilitate a 180-degree turn of aeroplanes.
C.3.1.

Design of a runway turn pad

The design of a runway turn pad must be such that, when the cockpit of the aeroplane
for which the turn pad is intended remains over the turn pad marking, the clearance
distance between any wheel of the aeroplane landing gear and the edge of the turn
pad must be not less than 4.5 m.
C.3.2.

Surface of runway turn pads

The surface of a runway turn pad must not have surface irregularities that may cause
damage to an aeroplane using the turn pad.
C.4.

Stopways

A stopway must have the same width as the runway with which it is associated.
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C.5.

Явгалах зам

Энэ дүрмийн 139.5(aa)-д заасан аэродромын явгалах замын төлөвлөлтийг, тухайн
эргэлтийн талбайг ашиглах нисэх онгоцны нисгэгчийн бүхээг, нисэх онгоцны
явгалахад зориулсан явгалах замын гол шугамын тэмдэглэгээг дагаж байх үед, нисэх
онгоцны гадна үндсэн дугуй болон явгалах замын хажуу ирмэг ирмэг зах хоорондын
тусгаарлах зай Хүснэгт С-2-т тогтоосноос багагүй байхаар тооцоолох ёстой.
Хүснэгт C-2. Явгалах замын ирмэгийн захаас тусгаарлах зай
Үсгэн код

Тусгаарлах зай

A

1.5 м

B

2.25 м

С

3 м, хэрэв ашиглахаар төлөвлөж байгаа явгалах замыг, үндсэн
дугуй хоорондын зай 18 м-ээс ихгүй нисэх онгоц ашиглах бол;
эсхүл
4.5 м, хэрэв ашиглахаар төлөвлөж байгаа явгалах замыг, үндсэн
дугуй хоорондын зай 18 м-тэй тэнцүү, эсхүл түүнээс их нисэх
онгоц ашиглах бол

D

4.5 м

E

4.5 м

F

4.5 м

Тайлбар: Үндсэн дугуй хоорондын зай гэж урд дугуйны голоос үндсэн дугуйны геометрийн
төв цэг хүртэлх зайг хэлнэ.

C.6.

Гүүрэн явгалах зам

Явгалах замыг ашиглахаар төлөвлөж байгаа нисэх онгоцонд аюулгүй байх батлагдсан
аргаар тодорхойлсон хажуугийн хашлагатай байхаас бусад тохиолдолд, явгалах
замын гол шугамтай перпендикуляраар хэмжсэн, нисэх онгоцыг даах чадвартай
гүүрэн явгалах замын тухайн хэсгийн өргөн нь тухайн явгалах замд зориулан
тогтоосон талбайн тэгшилсэн талбайн өргөнөөс багагүй байх ёстой.
C.7.

Явгалах талбай

Агаарын хөлгийн зогсоолын явгалах шугамаас бусад явгалах зам нь ХБЗ-ны талбайд
багтсан байх ёстой.
C.8.

Хүлээх байршил

(a) ХБЗ-ны хүлээх байршлыг дараах байрлалд тогтоосон байх ёстой:
(1) явгалах зам дээр, явгалах зам болон ХБЗ-ны уулзварт;
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C.5.

Taxiways

The design of a taxiway for an aerodrome that is referred to in rule 139.5(aa) must be
such that, when the cockpit of an aeroplane for which the taxiway is intended remains
over the taxiway centre line markings, the clearance distance between the outer main
wheel of the aeroplane and the edge of the taxiway must not be less than determined
in Table C-2 below:
Table C-2. Taxiway Edge Clearance Distances
Code Letter

Clearance

A

1.5 m

B

2.25 m
3 m if the taxiway is intended to be used by aeroplanes with a
wheel base less than 18 m; or

C
4.5 m if the taxiway is intended to be used by aeroplanes with a
wheel base equal to or greater than 18 m
D

4.5 m

E

4.5 m

F

4.5 m

Note: Wheel base means the distance from the centre of the nose gear to the geometric centre
of the main gear.

C.6.

Taxiway bridges

The width of that portion of a taxiway bridge capable of supporting aeroplanes, as
measured perpendicularly to the taxiway centre line, must not be less than the width
of the graded area of the strip provided for that taxiway, unless a proven method of
lateral restraint is provided which must not be hazardous for aeroplanes for which the
taxiway is intended.
C.7.

Taxiway strips

A taxiway, other than an aircraft stand taxilane, must be included in a strip.
C.8.

Holding positions

(a) A runway-holding position must be established(1) on the taxiway, at the intersection of a taxiway and a runway; and
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(2) эхний ХБЗ нь стандарт явгалах чиглэлийн замын хэсгээр төлөвлөгдсөн бол
тухайн ХБЗ өөр ХБЗ-тай огтлолцох уулзварт.
(b) Хэрэв тухайн байрлал, эсхүл явгалах замын чиглэл нь явгалж буй агаарын
хөлгийг, эсхүл тээврийн хэрэгслийг саадаас хязгаарлах гадаргуугаас гаргах, эсхүл
радио навигацийн төхөөрөмжийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх бол, ХБЗ-ны хүлээх
байршлыг явгалах зам дээр тогтоосон байх ёстой.
(c) ХБЗ-тай огтлолцсон замын уулзварт хүлээх цэгийн байршлыг тогтоосон байх
ёстой.
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(2) at an intersection of a runway with another runway when the former runway is
part of a standard taxi-route.
(b) A runway-holding position must be established on a taxiway if the location or
alignment of the taxiway is such that a taxiing aircraft or vehicle can infringe an obstacle
limitation surface or interfere with the operation of radio navigation aids.
(c) A road-holding position must be established at an intersection of a road with a
runway.
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Хавсралт D - Саадыг хязгаарлах болон зайлуулах
D.1.

Саадыг хязгаарлах гадаргуу

(a) ХБЗ-д дараах саадыг хязгаарлах гадаргууг тогтоосон байх ёстой:
(1) конусан гадаргуу;
(2) дотоод хэвтээ гадаргуу;
(3) ойртолтын гадаргуу;
(4) шилжилтийн гадаргуу.
(b) САТ II, эсхүл САТ III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-д дараах нэмэлт саадыг
хязгаарлах гадаргууг тогтоосон байх ёстой:
(1) ойртолтын дотоод гадаргуу;
(2) шилжилтийн дотоод гадаргуу;
(3) аргагүйдсэн цуцлагдсан буултын гадаргуу.
(c) Хэрэглэлийн бус ХБЗ-ны хувьд, шинэ байгууламж, эсхүл одоо байгаа
байгууламжийн өргөтгөлийг тухайн шинэ байгууламж, эсхүл өргөтгөл нь одоо байгаа
хөдөлгөөнгүй байгууламжаар халхлагддаг байх, эсхүл тухайн байгууламж нь агаарын
хөлгийн нислэгийн аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөхгүй, эсхүл үйл ажиллагааны
тогтмолжилтод их хэмжээгээр нөлөөлөхгүй болохыг нисэхийн судалгаагаар
тогтоосноос бусад тохиолдолд, ойртолтын, эсхүл шилжих гадаргуугаас дээш байхыг
зөвшөөрөхгүй.
(d) Нарийвчлалтай бус ойртолтын ХБЗ-ны хувьд, шинэ байгууламж, эсхүл одоо
байгаа байгууламжийн өргөтгөлийг тухайн шинэ байгууламж, эсхүл өргөтгөл нь одоо
байгаа хөдөлгөөнгүй байгууламжаар халхлагддаг байх, эсхүл тухайн байгууламж нь
агаарын хөлгийн нислэгийн аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөхгүй, эсхүл үйл
ажиллагааны тогтмолжилтод их хэмжээгээр нөлөөлөхгүй болохыг нисэхийн
судалгаагаар тухайн тогтоосноос бусад тохиолдолд, дотоод ирмэгээс 3000 м-ийн
дотор байгаа ойртолтын гадаргуугаас дээш, эсхүл шилжилтийн гадаргуугаас дээш
байхыг зөвшөөрөхгүй.
(e) Нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны хувьд, үйл ажиллагааны зорилгоор ХБЗ-ны
талбай дээр байх шаардлагатай хэврэг хийцтэй байгууламжаас бусад суурин
байгууламжийг ойртолтын дотоод гадаргуу, шилжилтийн дотоод гадаргуу, эсхүл
аргагүйдсэн цуцлагдсан буултын үйлдэх гадаргуугаас дээш байхыг зөвшөөрөхгүй.
Тухайн ХБЗ-ыг буулт үйлдэхэд ашиглаж байгаа үед эдгээр гадаргуугаас дээш
хөдөлгөөнт байгууламж байхыг зөвшөөрөхгүй.
(f) Нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны хувьд, шинэ байгууламж, эсхүл одоо байгаа
байгууламжийн өргөтгөлийг тухайн шинэ байгууламж, эсхүл өргөтгөл нь одоо байгаа
хөдөлгөөнгүй байгууламжаар халхлагддаг байх, эсхүл тухайн байгууламж нь агаарын
хөлгийн нислэгийн аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөхгүй, эсхүл үйл ажиллагааны
тогтмолжилтод их хэмжээгээр нөлөөлөхгүй болохыг нисэхийн судалгаагаар
тогтоосноос бусад тохиолдолд, ойртолтын, эсхүл шилжилтийн гадаргуугаас дээш
байхыг зөвшөөрөхгүй.
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Appendix D - Obstacle Restriction and Removal
D.1.

Obstacle limitation surfaces

(a) The following obstacle limitation surfaces must be established for a runway(1) conical surface; and
(2) inner horizontal surface; and
(3) approach surface; and
(4) transitional surfaces.
(b) The following additional obstacle limitation surfaces must be established for a
precision approach runway category II or III(1) inner approach surface; and
(2) inner transitional surfaces; and
(3) balked landing surface.
(c) For a non-instrument runway, new objects or extensions of existing objects must
not be permitted above an approach surface or a transitional surface except when the
new object or extension would be shielded by an existing immovable object or an
aeronautical study determines that the object would not adversely affect the safety or
significantly affect the regularity of operations of aircraft.
(d) For a non-precision approach runway, new objects or extensions of existing
objects must not be permitted above an approach surface within 3000 m of the inner
edge or above a transitional surface except when the new object or extension would
be shielded by an existing immovable object or an aeronautical study determines that
the object would not adversely affect the safety or significantly affect the regularity of
operations of aircraft.
(e) For a precision approach runway, fixed objects must not be permitted above the
inner approach surface, the inner transitional surface or the balked landing surface,
except for frangible objects which because of their function must be located on the
strip. Mobile objects must not be permitted above these surfaces during the use of the
runway for landing.
(f) For a precision approach runway, new objects or extensions of existing objects
must not be permitted above an approach surface or a transitional surface except when
the new object or extension would be shielded by an existing immovable object or an
aeronautical study determines that the object would not adversely affect the safety or
significantly affect the regularity of operations of aircraft.
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D.2.

Хөөрөлтийн өндөр авах гадаргуу

(a) Хөөрөлт үйлдэх ХБЗ-д хөөрөлтийн өндөр авах гадаргууг тогтоосон байх ёстой.
(b) Шинэ байгууламж, эсхүл одоо байгаа байгууламжийн өргөтгөлийг тухайн шинэ
байгууламж, эсхүл өргөтгөл нь одоо байгаа хөдөлгөөнгүй байгууламжаар халхлагддаг
байх, эсхүл тухайн байгууламж нь агаарын хөлгийн нислэгийн аюулгүй байдалд
сөргөөр нөлөөлөхгүй, эсхүл үйл ажиллагааны тогтмолжилтод их хэмжээгээр
нөлөөлөхгүй болохыг нисэхийн судалгаагаар тогтоосноос бусад тохиолдолд,
хөөрөлтийн өндөр авах гадаргуугаас дээш байхыг зөвшөөрөхгүй.
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D.2.

Take-off climb surface

(a) A take-off climb surface must be established for a runway meant for take-off:
(b) New objects or extensions of existing objects must not be permitted above a takeoff climb surface except when the new object or extension would be shielded by an
existing immovable object or an aeronautical study determines that the object would
not adversely affect the safety or significantly affect the regularity of operations of
aircraft.
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Хавсралт E - Навигацийн ил харааны туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ
E.1.

Салхины чиглэл заагч х хэрэгсэл

(a) Салхины чиглэл заагчийг х хэрэгслийг (windsock) хучилттай ХБЗ-ны бүрийн
босгоны дэргэд зэргэлдээ байрлуулсан байх ёстой.
(b) Хэрэв хучилттай ХБЗ-ыг шөнийн цагаар ашиглахаар төлөвлөж байгаа бол энэ
зүйлийн (a)-д шаардсан салхины чиглэл заагч бүрийг х хэрэгслийн нэгээс доошгүйг
гэрэлтүүлсэн байх ёстой.
E.2.

Тэмдэглэгээ

E.2.1.

Өнгө

(a) ХБЗ-ны тэмдэглэгээ нь цагаан өнгөтэй байх ёстой.
(b) Явгалах замын, ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн болон агаарын хөлгийн зогсоолын
тэмдэглэгээ нь шар өнгөтэй байх ёстой.
(c) Апроны аюулгүйн шугам нь агаарын хөлгийн зогсоолын тэмдэглэгээнд хэрэглэж
байгаагаас эрс ялгаатай, тод ялгарч харагдах өнгөтэй байх ёстой.
E.2.2.

ХБЗ-ны тэмдэглэгээ

Бүх хучилттай ХБЗ-д, ХБЗ-ыг тогтоосон тэмдэглэгээ, гол шугамын тэмдэглэгээ болон
босгоны тэмдэглэгээг хийсэн байх ёстой.
E.2.3.

ХБЗ-ны тэмдэглэгээ тасалдах

(a) Хоёр, эсхүл түүнээс дээш ХБЗ-ны уулзвар дээр, ХБЗ-ны хажуугийн зураасан
тэмдэглэгээнээс бусад, илүү ач холбогдолтой ХБЗ-ны тэмдэглэгээ харагдаж байх
ёстой бөгөөд бусад ХБЗ-ны тэмдэглэгээ тасарсан байх ёстой. Илүү ач холбогдолтой
ХБЗ-ны хажуугийн зураасан тэмдэглэгээ нь тухайн уулзвараар үргэлжилсэн, эсхүл
тасарсан байж болно.
(b) ХБЗ-ны хажуугийн зураасан тэмдэглэгээ тасарсан байж болохоос бусад
тохиолдолд, ХБЗ болон явгалах замын уулзварт байрлах ХБЗ-ны тэмдэглэгээ
харагдаж байх ёстой бөгөөд явгалах замын тэмдэглэгээ тасарсан байж болно.
E.2.4.

Хөндлөн зураас

ХБЗ-ны босго нь хучилттай ХБЗ-ны төгсгөлөөс шилжүүлсэн, эсхүл хучилттай ХБЗ-ны
төгсгөл нь ХБЗ-ны гол шугамтай тэгш өнцөгт талбай үүсгээгүй бол тухайн босгоны
тэмдэглэгээн дээр хөндлөн зураасыг нэмж тэмдэглэсэн байх ёстой.
E.2.5.

Чиг заагч сум

Хатуу хучилттай ХБЗ-ны босгыг байнга байхаар шилжүүлсэн тохиолдолд, чиг заагч
сумыг, шилжүүлсэн босгоны өмнө, ХБЗ-ны тухайн хэсэг дээр тэмдэглэсэн байх ёстой.
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Appendix E - Visual Aids for Navigation
E.1.

Wind direction Indicators

(a) A Wind direction indicators (windsock) must be located adjacent to each paved
runway threshold.
(b) If a paved runway is intended to be used at night, at least one of the wind direction
indicators required by paragraph (a) must be illuminated.
E.2.

Markings

E.2.1.

Colour

(a) Runway markings must be white.
(b) Taxiway markings, runway turn pad markings and aircraft stand markings must be
yellow.
(c) Apron safety lines must be of a conspicuous colour which must contrast with that
used for aircraft stand markings.
E.2.2.

Runway markings

A runway designation marking, centre line marking and threshold marking must be
provided on all paved runways.
E.2.3.

Interruption of runway markings

(a) At an intersection of 2 or more runways the markings of the more important
runway, except for the runway side stripe marking, must be displayed and the markings
of the other runway(s) must be interrupted. The runway side stripe marking of the more
important runway may be either continued across the intersection or interrupted.
(b) At an intersection of a runway and taxiway the markings of the runway must be
displayed and the markings of the taxiway interrupted, except that runway side stripe
markings may be interrupted.
E.2.4.

Transverse stripe

Where a runway threshold is displaced from the extremity of a paved runway or where
the extremity of a paved runway is not square with the runway centre line, a transverse
stripe must be added to the threshold marking.
E.2.5.

Arrows

Where a paved runway threshold is permanently displaced, arrows must be provided
on the portion of the runway before the displaced threshold.
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E.2.6.

Газардах цэгийн тэмдэглэгээ

Хавсралт В-ийн дагуу тухайн аэродромын хяналтын кодын дугаарыг 2, 3, эсхүл 4 гэж
тодорхойлсон бол хучилттай хэрэглэлийн ХБЗ-ны ойртолтын төгсгөлд газардах цэгийн
тэмдэглэгээг хийсэн байх ёстой.
E.2.7.

Газардах бүсийн тэмдэглэгээ

Хавсралт В-ийн дагуу тухайн аэродромын хяналтын кодын дугаарыг 2, 3, эсхүл 4 гэж
тодорхойлсон бол хучилттай нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны газардах бүсэд,
газардах бүсийн тэмдэглэгээг хийсэн байх ёстой.
E.2.8.

ХБЗ-ны хажуугийн зураасан тэмдэглэгээ

ХБЗ-ны ирмэг зах болон хөвөө, эсхүл түүнийг хүрээлсэн газрын бартаа нь хоорондоо
ялгарч харагддаггүй бол хучилттай ХБЗ-ны босго хооронд ХБЗ-ны хажуугийн зураасан
тэмдэглэгээг хийсэн байх ёстой.
E.2.9.

Явгалах замын гол шугамын тэмдэглэгээ

(a) Хавсралт В-гийн дагуу тухайн аэродромын хяналтын кодын дугаарыг 3, эсхүл 4
гэж тодорхойлсон бол хатуу хучилттай явгалах зам, мөстөлтийг арилгах / мөстөлтөөс
сэргийлэх эсэргүүцэх байгууламж болон апрон дээр ХБЗ-ны гол шугам болон агаарын
хөлгийн зогсоолын хооронд үргэлжлүүлэн хөтлөх, явгалах замын гол шугамын
тэмдэглэгээг хийсэн байх ёстой.
(b) ХБЗ нь стандарт явгалах чиглэлийн замын хэсэг бол дараах тохиолдолд, хатуу
хучилттай ХБЗ дээр явгалах замын гол шугамын тэмдэглэгээг хийсэн байх ёстой:
(1) ХБЗ-ны гол шугамын тэмдэглэгээ байхгүй; эсхүл
(2) тухайн ХБЗ-ны гол шугам нь явгалах замын гол шугамтай давхацдаггүй бол.
(c) Явгалах зам болон ХБЗ нь уулзвартай бол тэдгээрт явгалах замын гол шугамын
сайжруулсан тэмдэглэгээг хийсэн байх ёстой.
E.2.10.

ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн тэмдэглэгээ

Хатуу хучилттай ХБЗ нь эргэлтийн талбайтай бол нисэх онгоц 180° эргэлт хийж, ХБЗны гол шугамын дагуу чиглүүлэхэд туслах, үргэлжлүүлэн хөтлөх эргэлтийн талбайн
тэмдэглэгээг хийсэн байх ёстой.
E.2.11.

ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэглэгээ

Хучилттай ХБЗ, эсхүл явгалах зам дээр ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэглэгээг хүлээх
байршлын дагуу хийсэн байх ёстой.
E.2.12.

Аэродромын VOR шалгах цэгийн тэмдэглэгээ

Аэродромын VOR шалгах цэгийг тогтоосон бол түүнийг VOR шалгах цэгийн тэмдгээр
тэмдэглэсэн байх ёстой.
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E.2.6.

Aiming point marking

An aiming point marking must be provided at each approach end of a paved instrument
runway where the aerodrome reference code number is 2, 3 or 4 as determined in
accordance with Appendix B.
E.2.7.

Touchdown zone marking

A touchdown zone marking must be provided in the touchdown zone of a paved
precision approach runway where the aerodrome reference code number is 2, 3 or 4
as determined in accordance with Appendix B.
E.2.8.

Runway side stripe marking

A runway side stripe marking must be provided between the thresholds of a paved
runway where there is a lack of contrast between the runway edges and the shoulders
or the surrounding terrain.
E.2.9.

Taxiway centre line marking

(a) Taxiway centre line marking must be provided on a paved taxiway, de/anti-icing
facility and apron where the aerodrome reference code number is 3 or 4, as determined
in accordance with Appendix B, in such a way as to provide continuous guidance
between the runway centre line and aircraft stands.
(b) Taxiway centre line marking must be provided on a paved runway when the
runway is part of a standard taxi-route and(1) there is no runway centre line marking; or
(2) where the taxiway centre line is not coincident with the runway centre line.
(c) Where provided, enhanced taxiway centre line marking must be installed at each
taxiway and runway intersection.
E.2.10.

Runway turn pad marking

Where a paved runway turn pad is provided, a runway turn pad marking must be
provided for continuous guidance to enable the aeroplane to complete a 180 degree
turn and align with the runway centre line.
E.2.11.

Runway-holding position marking

On a paved runway or taxiway a runway-holding position marking must be displayed
along a runway-holding position.
E.2.12.

VOR aerodrome check-point marking

When a VOR aerodrome check-point is established, it must be indicated by a VOR
aerodrome check-point marking.
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E.2.13.

Замын хүлээх байршлын тэмдэглэгээ

Замын хүлээх байршлын тэмдэглэгээг ХБЗ руу нэвтрэх бүх хучилттай замын гадаргуу
дээр тэмдэглэсэн байх ёстой.
E.2.14.

Заавал мөрдөх зааварлах тэмдэглэгээ

Заавал мөрдөх зааварлах тэмдгийг суурилуулахад тохиромжгүй бол заавал мөрдөх
тэмдэглэгээг хучилтын гадаргуу дээр хийсэн байх ёстой.
E.2.15.

Мэдээлэх тэмдэглэгээ

Мэдээлэх тэмдгийг байрлуулсан байх ёстой боловч байрлуулахад тохиромжгүй
тохиолдолд, мэдээлэх тэмдэглэгээг тухайн хучилтын гадаргуу дээр тэмдэглэж
харуулсан байх ёстой.
E.3.

Гэрэл

E.3.1.

Ойртолтын өргөгдсөн гэрэл

(a) Ойртолтын өргөгдсөн гэрэл болон тэдгээрийн тулгуур бүтэц нь, ХБЗ-ны босгоноос
300 м-ээс цааш байрлах ойртолтын гэрэлтүүлгийн системийн дараах хэсэгт байхаас
бусад тохиолдолд хэврэг байх ёстой:
(1) тулгуур бүтцийн өндөр 12 м-ээс дээш бол хэврэг байдлын шаардлага нь зөвхөн
орой хэсгийн 12 м-т хамаарах ёстой;
(2) тулгуур бүтэц хэврэг бус хийцтэй байгууламжаар хүрээлэгдсэн бол зөвхөн
хүрээлсэн байгууламжийн дээш өргөгдсөн хэсэг нь хэврэг байх ёстой.
(b) Хэрэв ойртолтын гэрлийн хэмжээ, эсхүл тулгуур бүтэц хангалттай харагдахааргүй
байгаа бол зохих байдлаар тэмдэглэгээ хийсэн байх ёстой.
E.3.2.

Өргөгдсөн гэрэл

ХБЗ, зогсоох зам зурвас болон явгалах замын өргөгдсөн гэрэл нь хэврэг байх ёстой.
Тэдгээрийн өндрийн хэмжээ нь сэнсний үзүүр болон жэт-агаарын хөлгийн
хөдөлгүүрийн доод өехийгөөс хангалттай тусгаарлах зай хадгалахаар намхан байх
ёстой.
E.3.3.

Гадаргууд суулгасан гэрэл

ХБЗ, зогсоох зам зурвас, явгалах зам болон апроны гадаргууд суулгасан гэрлийн
бэхлэх суурийг, дээгүүр өнгөрч байгаа агаарын хөлгийн дугуйнаас ирэх ачааллыг
дааж, агаарын хөлөгт, эсхүл гэрэлт өөрт нь эвдрэл гэмтэл учруулахааргүйгээр зохион
бүтээж, суурилуулсан байх ёстой.
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E.2.13.

Road-holding position marking

A road-holding position marking must be provided at all paved road entrances to a
runway.
E.2.14.

Mandatory instruction marking

Where it is impracticable to install a mandatory instruction sign, a mandatory marking
must be provided on the surface of the pavement.
E.2.15.

Information marking

Where an information sign would normally be installed and it is impracticable to install,
an information marking must be displayed on the surface of the pavement.
E.3.

Lights

E.3.1.

Elevated approach lights

(a) Elevated approach lights and their supporting structures must be frangible except
that, in that portion of the approach lighting system beyond 300 m from the threshold(1) where the height of a supporting structure exceeds 12 m, the frangibility
requirement must apply to the top 12 m only; and
(2) where a supporting structure is surrounded by non-frangible objects, only that
part of the structure that extends above the surrounding objects must be
frangible.
(b) When an approach light fixture or supporting structure is not in itself sufficiently
conspicuous, it must be suitably marked.
E.3.2.

Elevated lights

Elevated runway, stopway and taxiway lights must be frangible. Their height must be
sufficiently low to preserve clearance for propellers and for the engine pods of jet
aircraft.
E.3.3.

Surface lights

Light fixtures inset in the surface of runways, stopways, taxiways, and aprons must be
so designed and fitted as to withstand being run over by the wheels of an aircraft
without damage either to the aircraft or to the lights themselves.
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E.3.4.

Гэрлийн тодорц ба удирдлага

(a) ХБЗ-ны гэрэлтүүлгийн тодорц нь, тухайн ХБЗ-ыг ашиглахаар төлөвлөж байгаа
алсын барааны харагдцын харааны минимум болон гадна орчны гэрлийн нөхцөлтэй
тохирч байх, хэрэв ойртолтын гэрэлтүүлгийн системээр хангагдсан бол түүний
хамгийн ойрын хэсэгтэй ижил тэнцүү байх ёстой.
(b) Давамгайлсан нөхцөлийн шаардлагыг хангах зорилгоор гэрлийн тодорцыг
тохируулах тохиромжтой удирдлагыг хийсэн байх ёстой. Хэрэв дараах системийг
суурилуулсан бол тухайн системийг тохирсон тодорцтой ажиллаж чадахыг бататгах
зорилгоор тусдаа тодорцын удирдлага, эсхүл бусад тохирох аргаар хангасан байх
ёстой:
(1) ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем;
(2) ХБЗ-ны ирмэгийн захын гэрэл;
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
E.3.5.

ХБЗ-ны босгоны гэрэл;
ХБЗ-ны төгсгөлийн гэрэл;
ХБЗ-ны гол шугамын гэрэл;
ХБЗ-ны газардах бүсийн гэрэл;
явгалах замын гол шугамын гэрэл.
Аэродромын гэрэлт маяк дохио

Хэрэв дараах 1, эсхүл хэд хэдэн нөхцөл байгаа бол шөнийн цагаар ашиглахаар
төлөвлөж байгаа аэродромд, аэродромын гэрэлт маяк дохио байрлуулсан байх ёстой.
(1) агаарын хөлөг ихэвчлэн ил хараагаар нислэг үйлддэг;
(2) алсын барааны харагдац хараа багасах нөхцөл байнга давтагддаг;
(3) хүрээлсэн орчны гэрэл, эсхүл газрын бартаанаас шалтгаалан агаараас тухайн
аэродромын байрлалыг тогтооход хүндрэлтэй байдаг.
E.3.6.

Ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем

(a) Тухайн ХБЗ-ыг зөвхөн алсын барааны харагдац хараа сайн нөхцөлд ашигладаг,
эсхүл бусад ил харааны туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ нь хангалттай чиглүүлдэг
байхаас бусад тохиолдолд хэрэгжүүлэх боломжтой бол нарийвчлалтай бус ойртолтын
ХБЗ-ыг энгийн ойртолтын гэрэлтүүлгийн системээр (SALS) хангасан байх ёстой.
(b) Хэрэв хэрэгжүүлэх боломжтой бол CAT I-ийн нарийвчлалтай ойртолтод үйлчлэх
ын ХБЗ-г д үйлчлэх CAT I-ийн нарийвчлалтай ойртолтын гэрэлтүүлгийн системээр
хангасан байх ёстой.
(c) CAT II, эсхүл САТ III-ын нарийвчлалтай ойртолтод үйлчлэх ын ХБЗ-г д үйлчлэх
CAT II болон CAT III-ын нарийвчлалтай ойртолтын гэрэлтүүлгийн системээр хангасан
байх ёстой.
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E.3.4.

Light intensity and control

(a) The intensity of runway lighting must be adequate for the minimum conditions of
visibility and ambient light in which use of the runway is intended, and compatible with
that of the nearest section of the approach lighting system when provided.
(b) A suitable intensity control must be incorporated to allow for adjustment of the light
intensity to meet the prevailing conditions. Separate intensity controls or other suitable
methods must be provided to ensure that the following systems, when installed, can
be operated at compatible intensities:
(1) approach lighting system:
(2) runway edge lights:
(3) runway threshold lights:
(4) runway end lights:
(5) runway centre line lights:
(6) runway touchdown zone lights:
(7) taxiway centre line lights.
E.3.5.

Aerodrome beacon

An aerodrome beacon must be provided at an aerodrome intended for use at night if 1
or more of the following conditions exist:
(1) aircraft navigate predominantly by visual means:
(2) reduced visibilities are frequent:
(3) it is difficult to locate the aerodrome from the air due to surrounding lights or
terrain.
E.3.6.

Approach lighting systems

(a) Where physically practicable, a simple approach lighting system must be provided
to serve a non-precision approach runway, except when the runway is used only in
conditions of good visibility or sufficient guidance is provided by other visual aids.
(b) Where physically practicable, a precision approach category I lighting system must
be provided to serve a precision approach runway category I.
(c) A precision approach category II and III lighting system must be provided to serve
a precision approach runway category II or III.
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E.3.7.

Ил харааны ойртолтын налууг заагчх систем (VASIS)

(a) Дараах 1, эсхүл хэд хэдэн нөхцөл байгаа тохиолдолд, тухайн зурвас нь бусад ил
харааны ойртолтын туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ, эсхүл ил харааны бус туслах
хэрэгсэл, тэмдэглэгээтэй эсэхээс үл хамааран, ойртолт үйлдэх зорилгоор тухайн ХБЗыг VASIS-ээр хангасан байх ёстой.
(1) тухайн ХБЗ-ыг турбо-жэт, турбо-фэн, эсхүл ойртолтын чиглүүлэх шаардлага
нь ижил төстэй бусад нисэх онгоц ашигладаг;
(2) дараах нөхцөлөөс шалтгаалан, бүх маягийн нисэх онгоцны нисгэгчид ойртолт
үйлдэх шийдвэр гаргахад хүндрэл үүсэж болзошгүй:
(i) өдрийн цагаар ус, эсхүл онцлох шинж тэмдэггүй бартаа багатай газар
дээгүүр, эсхүл шөнийн цагаар ойртолтын бүсэд гадна орчны хангалттай
гэрэлгүй нөхцөлд ойртолт үйлдэх үед үүсдэг хангалтгүй ил харааны
чиглүүлэлт; эсхүл
(ii) андуурч болохуйц хүрээлсэн газрын бартаа, эсхүл ХБЗ-ны налуу зэргээс
үүдэлтэй төөрөгдүүлэх мэдээлэл;
(3) нисэх онгоц хэвийн ойртолтын траектороос доогуур өндөр алдах үед
ойртолтын бүсэд байгаа байгууламж түүнд бодит аюул учруулж болох
ялангуяа тийм байгууламж байгааг анхааруулах өөр бусад ил харааны туслах
хэрэгсэл, тэмдэглэгээ, эсхүл ил харааны бус туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ
байхгүй;
(4) ХБЗ-ны аль ч төгсгөлийн ерөнхий нөхцөл нь нисэх онгоц ХБЗ-нд дутуу суух,
эсхүл ХБЗ-ыг даван гүйж гарах үед ноцтой аюул учруулах;
(5) газрын бартаа, эсхүл голлох цаг уурын нөхцөл нь ойртолт үйлдэж байгаа нисэх
онгоц хэвийн бус сэгсрэлт үзүүлэх.
(b) Энэ зүйлийн (a)(1) - (a)(5)-д заасан 1, эсхүл хэд хэдэн нөхцөл байгаа тохиолдолд,
тухайн аэродромын хяналтын кодын дугаарыг Хавсралт В-ийн дагуу 3, эсхүл 4 гэж
тодорхойлсон тохиолдолд PAPI, T-VASIS, эсхүл AT-VASIS-аар хангасан байх ёстой.
(c) Энэ зүйлийн (a)(1) - (a)(5)-д заасан 1, эсхүл хэд хэдэн нөхцөл байгаа тохиолдолд,
тухайн аэродромын хяналтын кодын дугаарыг Хавсралт В-ийн дагуу 1, эсхүл 2 гэж
тодорхойлсон тохиолдолд PAPI, эсхүл APAPI-аар хангасан байх ёстой.
E.3.8.

Саадыг хамгаалах гадаргуу

(a) ХБЗ-ыг VASIS-ээр хангахаар төлөвлөж байгаа бол саадыг хамгаалах гадаргууг
тогтоосон байх ёстой.
(b) Шинэ байгууламж, эсхүл одоо байгаа байгууламжийн өргөтгөлийг тухайн шинэ
байгууламж, эсхүл өргөтгөл нь одоо байгаа хөдөлгөөнгүй байгууламжаар халхлагддаг
байхаас бусад тохиолдолд, саадыг хамгаалах гадаргуугаас дээш байхыг
зөвшөөрөхгүй.
(c) Тухайн байгууламж нь одоо байгаа хөдөлгөөнгүй байгууламжаар халхлагддаг
байх, эсхүл нисэх онгоцны үйл ажиллагааны аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөхгүй
болохыг нисэхийн судалгаагаар тогтоосноос бусад тохиолдолд, саадыг хамгаалах
гадаргуугаас дээш өргөгдсөн одоо байгаа байгууламжийг буулгасан байх
шаардлагатай.
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E.3.7.

Visual approach slope indicator systems (VASIS)

(a) A VASIS must be provided to serve the approach to a runway whether or not the
runway is served by other visual approach aids or by non-visual aids, where 1 or more
of the following conditions exist:
(1) the runway is used by turbojet, turbofan, or other aeroplanes with similar
approach guidance requirements:
(2) the pilot of any type of aeroplane may have difficulty in judging the approach
due to(i) inadequate visual guidance such as is experienced during an approach
over water or featureless terrain by day or in the absence of sufficient
extraneous lights in the approach area by night; or
(ii) misleading information such as is produced by deceptive surrounding
terrain or runway slopes:
(3) the presence of objects in the approach area may involve serious hazard if an
aeroplane descends below the normal approach path, particularly if there are
no non-visual or other visual aids to give warning of such objects:
(4) physical conditions at either end of the runway present a serious hazard in the
event of an aeroplane undershooting or overrunning the runway:
(5) terrain or prevalent meteorological conditions are such that the aeroplane may
be subjected to unusual turbulence during approach.
(b) PAPI, T-VASIS or AT-VASIS must be provided where the aerodrome reference
code number is 3 or 4 as determined in accordance with Appendix B, when 1 or more
of the conditions specified in paragraphs (a)(1) to (5) exist.
(c) PAPI or APAPI must be provided where the aerodrome reference code number is
1 or 2 as determined in accordance with Appendix B when 1 or more of the conditions
specified in paragraphs (a) (1) to (5) exist.
E.3.8.

Obstacle protection surface

(a) An obstacle protection surface must be established when it is intended to provide
a VASIS.
(b) New objects or extensions of existing objects must not be permitted above an
obstacle protection surface except when the new object or extension would be shielded
by an existing immovable object.
(c) Existing objects above an obstacle protection surface must be removed except
when the object is shielded by an existing immovable object, or an aeronautical study
determines that the object would not adversely affect the safety of operations of
aeroplanes.
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(d) Нисэхийн судалгаагаар саадыг хамгаалах гадаргуугаас дээш өргөгдсөн одоо
байгаа байгууламж нисэх онгоцны үйл ажиллагааны аюулгүй байдалд сөргөөр
нөлөөлөхгүй болохыг тогтоосноос бусад тохиолдолд, дараах 1, эсхүл хэд хэдэн арга
хэмжээ авах ёстой.
(1) VASIS-ийн ойртолтын налууг тохируулж дээшлүүлэх;
(2) тухайн байгууламж нь цацрагийн хүрээнээс гадуур байхаар VASIS-ийн
азимутын тархалтыг бууруулах;
(3) VASIS ба холбогдох саадыг хамгаалах гадаргуугийн тэнхлэгийг 5°-ээс
ихгүйгээр шилжүүлэх;
(4) тухайн ХБЗ-ны босгыг тохиромжтой байдлаар шилжүүлэх;
(5) энэ хэсгийн (4)-ийг хэрэгжүүлэхэд тохиромжгүй бол тухайн нэвтрэх биетийн
өндөртэй тэнцүү өндрөөр босгыг огтлох өндрийг нэмэх зорилгоор ХБЗ-ны
босгоноос салхины эсрэг чиглэлд VASIS-ийг тохиромжтой байдлаар
шилжүүлэх.
энэ хэсгийн (4)-ийг хэрэгжүүлэхэд тохиромжгүй болох нь тогтоогдсон бол
VASIS-ийг босгыг огтлох өндөр байгууламжийг нэвтрэх өндөртэй ижил
өсгөхийн тулд ХБЗ-ны босгоноос цааш тохируулж шилжүүлэх
E.3.9.

ХБЗ-ны ирмэгийн зах болон төгсгөлийн гэрэл

Шөнийн цагаар ашиглахаар төлөвлөж байгаа ХБЗ, эсхүл өдөр, эсхүл шөнийн цагаар
ашиглахаар төлөвлөж байгаа нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ыг ирмэгийн ХБЗ-ны
захын болон төгсгөлийн гэрлээр хангасан байх ёстой.
E.3.10.

ХБЗ-ны босгоны болон хөндлөн шугамын гэрэл

(a) Тухайн босгыг шилжүүлсэн бөгөөд хөндлөн шугамын гэрлээр хангасан
хэрэглэлийн бус, эсхүл нарийвчлалтай бус ойртолтын ХБЗ-аас бусад, ХБЗ-ны
ирмэгийн захын гэрлээр тоноглосон ХБЗ-ыг, ХБЗ-ны босгоны гэрлээр хангасан байх
ёстой.
(b) Тухайн босгыг шилжүүлсэн бөгөөд ХБЗ-ны босгоны гэрэл шаардлагатай боловч
хийгдээгүй бол хэрэглэлийн бус, эсхүл нарийвчлалтай бус ойртолтын ХБЗ-ыг хөндлөн
шугамын гэрлээр хангасан байх ёстой.
E.3.11.

ХБЗ-ны гол шугамын гэрэл

(a) CAT II, эсхүл III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-д, ХБЗ-ны гол шугамын гэрлийг
хангасан байх ёстой.
(b) Үйл ажиллагааны минимум нь 400 м-ээс бага ХБЗ-ны ил харааны зайтай ХБЗ-ыг
хөөрөлтөд ашиглахаар төлөвлөж байгаа бол ХБЗ-ны гол шугамын гэрлээр хангасан
байх ёстой.
E.3.12.

ХБЗ-ны газардах бүсийн гэрэл

CAT II, эсхүл III-ын нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны газардах бүсийг, газардах
бүсийн гэрлээр хангасан байх ёстой.
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(d) Where an aeronautical study indicates that an existing object extending above an
obstacle protection surface could adversely affect the safety of operations of
aeroplanes 1 or more of the following measures must be taken:
(1) suitably raise the approach slope of the VASIS:
(2) reduce the azimuth spread of the VASIS so that the object is outside the
confines of the beam:
(3) displace the axis of the VASIS and its associated obstacle protection surface
by no more than 5 degrees:
(4) suitably displace the runway threshold:
(5) where paragraph (4) is found to be impracticable, suitably displace the VASIS
upwind of the runway threshold to provide an increase in threshold crossing
height equal to the height of the object penetration.
E.3.9.

Runway edge lights and runway end lights

Runway edge lights and runway end lights must be provided for a runway intended for
use at night or for a precision approach runway intended for use by day or night.
E.3.10.

Runway threshold and wing bar lights

(a) Runway threshold lights must be provided for a runway equipped with runway edge
lights, except on a non-instrument or non-precision approach runway where the
threshold is displaced and wing bar lights are provided.
(b) Wing bar lights must be provided on a non-instrument or non-precision approach
runway where the threshold is displaced and runway threshold lights are required, but
are not provided.
E.3.11.

Runway centre line lights

(a) Runway centre line lights must be provided on a precision approach runway
category II or III.
(b) Runway centre line lights must be provided on a runway intended to be used for
take-off with an operating minimum below a runway visual range of 400m.
E.3.12.

Runway touchdown zone lights

Touchdown zone lights must be provided in the touchdown zone of a precision
approach runway category II or III.
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E.3.13.

Зогсоох замын зурвасны гэрэл

Шөнийн цагаар ашиглахаар төлөвлөж байгаа зогсоох зам зурвасыг, зогсоох замын
зурвасны гэрлээр хангасан байх ёстой.
E.3.14.

Явгалах замын гол шугамын гэрэл

(a) Хөдөлгөөний эрчимжилт бага, гол шугамын тэмдэг, тэмдэглэгээ нь хангалттай
хөтөлдөг ба нэмэлт гэрлээр хангах шаардлагагүй байхаас бусад тохиолдолд, ХБЗ-ны
ил харааны зайн нөхцөл нь 350 м-ээс бага байх үед ашиглахаар төлөвлөж байгаа
явгалах замын гарц, явгалах зам, мөстөлтийг арилгах / мөстөлтөөс сэргийлэх
эсэргүүцэх байгууламж болон апроныг, ХБЗ-ны гол шугам болон агаарын хөлгийн
зогсоолын хооронд үргэлжлүүлэн хөтлөж байх хэлбэрээр явгалах замын гол шугамын
гэрлээр хангасан байх ёстой.
(b) Хөдөлгөөний эрчимжилт бага, гол шугамын тэмдэг, тэмдэглэгээ нь хангалттай
хөтөлдөг ба нэмэлт гэрлээр хангасан байх шаардлагагүйгээс бусад тохиолдолд, ХБЗны ил харааны зайн нөхцөл нь 350 м-ээс бага байх үед ашиглахаар төлөвлөж байгаа,
стандарт явгалах чиглэлийн замын хэсгийг бүрдүүлж байгаа ХБЗ-ыг явгалах замын
гол шугамын гэрлээр хангасан байх ёстой.
E.3.15.

Явгалах замын ирмэгийн захын гэрэл

(a) Үйл ажиллагааны онцлогийг харгалзан гадаргууд суулгасан гэрэл, эсхүл бусад
хэлбэрээр хангалттай хөтлөх боломжтой бөгөөд явгалах замын ирмэгийн захын
гэрлээр хангасан байх шаардлагагүйгээс бусад тохиолдолд, шөнийн цагаар
ашиглахаар төлөвлөж байгаа, явгалах замын гол шугамын гэрлээр хангагдаагүй
хүлээх байрлал, мөстөлтийг арилгах / мөстөлтөөс сэргийлэх эсэргүүцэх байгууламж,
апрон болон бусад төстэй талбайн ирмэгийг захыг явгалах замын ирмэгийн захын
гэрлээр хангасан байх ёстой.
(b) Стандарт явгалах чиглэлийн замын хэсгийг бүрдүүлж байгаа, явгалах замын гол
шугамын гэрлээр хангагдаагүй ХБЗ-ыг шөнийн цагаар явгалахаар төлөвлөж байгаа
бол явгалах замын ирмэгийн захын гэрлээр хангасан байх ёстой.
E.3.16.

ХБЗ-ны эргэлтийн талбайн гэрэл

ХБЗ-ны ил харааны зайн нөхцөл нь 350 м-ээс бага байх үед ашиглахаар төлөвлөж
байгаа ХБЗ-ны эргэлтийн талбайг, нисэх онгоц 180° эргэлт хийж, ХБЗ-ны гол шугамын
дагуу чиглүүлэхэд туслах, үргэлжлүүлэн хөтлөх эргэлтийн талбайн гэрлээр хангасан
байх ёстой.
E.3.17.

“Зогс” тэмдэг

(a) ХБЗ-ны ил харааны зайн нөхцөл нь 550 м-ээс бага үед тухайн ХБЗ-ыг ашиглахаар
төлөвлөж байгаа бол дараахаас бусад тохиолдолд, ХБЗ-аар үйлчилж байгаа ХБЗ-ны
хүлээх байршил бүрийг “Зогс” тэмдгээр хангасан байх ёстой:
(1) тохирох туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ болон журам нь ХБЗ руу санаандгүй
нэвтрэх хөдөлгөөнөөс сэргийлсэн нөхцөлийг хангаж байгаа, эсхүл
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E.3.13.

Stopway lights

Stopway lights must be provided for a stopway intended for use at night.
E.3.14.

Taxiway centre line lights

(a) Taxiway centre line lights must be provided on an exit taxiway, taxiway, de/antiicing facility and apron intended for use in runway visual range conditions of less than
350m in such a manner as to provide continuous guidance between the runway centre
line and aircraft stands, except that these lights need not be provided where the traffic
density is light and centre line marking provides adequate guidance.
(b) Taxiway centre line lights must be provided on a runway forming part of a standard
taxi-route and intended for taxiing in runway visual range conditions of less than 350
m, except that these lights need not be provided where the traffic density is light and
centre line marking provides adequate guidance.
E.3.15.

Taxiway edge lights

(a) Taxiway edge lights must be provided at the edges of a holding bay, de/anti-icing
facility, apron and other similar areas intended for use at night and on a taxiway not
provided with taxiway centre line lights and intended for use at night except that taxiway
edge lights need not be provided where, considering the nature of the operations,
adequate guidance can be achieved by surface illumination or other means.
(b) Taxiway edge lights must be provided on a runway forming part of a standard taxiroute and intended for taxiing at night where the runway is not provided with taxiway
centre line lights.
E.3.16.

Runway turn pad lights

Runway turn pad lights must be provided for continuous guidance on a runway turn
pad intended for use in runway visual range conditions of less than 350 m, to enable
an aeroplane to complete a 180 degree turn and align with the runway centre line.
E.3.17.

Stop bars

(a) A stop bar must be provided at every runway-holding position serving a runway
when it is intended that the runway will be used in runway visual range conditions of
less than 550 m, except where(1) appropriate aids and procedures are available to assist in preventing
inadvertent incursions of traffic onto the runway; or
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(2) ХБЗ-ны ил харааны зайн нөхцөл нь 550 м-ээс бага байх үед дараах
хязгаарлалт тогтоосон үйл ажиллагааны журамтай бол:
(i) тухайн цаг хугацаанд, маневрын талбайд нэг агаарын хөлөг байх;
(ii) тухайн маневрын талбайд байх тээврийн хэрэгслийн тоог минимум
байлгах.
(b) Явгалах зам, эсхүл ХБЗ-ны уулзварт 1-ээс олон “зогс” тэмдэг байрлуулсан бол
өгөгдсөн цаг хугацаанд зөвхөн нэг “зогс” тэмдэг гэрэлтдэг байх ёстой.
E.3.18.

Завсрын хүлээх байршлын гэрэл

“Зогс” тэмдэг байрлуулсан байхаас бусад тохиолдолд, ХБЗ-ны ил харааны зайн
нөхцөл нь 550 м-ээс бага үед ашиглахаар төлөвлөж байгаа завсрын хүлээх байршлыг
завсрын хүлээх байршлын гэрлээр хангасан байх ёстой.
E.3.19.

ХБЗ-ны хамгаалалтын гэрэл

Дараах тохиолдолд ашиглахаар төлөвлөж байгаа ХБЗ-ны явгалах замын уулзвар
бүрийг ХБЗ-ны хамгаалалтын гэрлээр хангасан байх ёстой:
(1) “зогс” тэмдэг байрлуулаагүй үед, ХБЗ-ны ил харааны зайн нөхцөл нь 550 м-ээс
бага;
(2) хөдөлгөөний нягтрал их үед, ХБЗ-ны ил харааны зайн нөхцөл нь 550 - 1200 мийн хооронд.
E.3.20.

Зогсоолын ил харааны хөтлөх систем

Агаарын хөлгийг нарийвчлалтай байршуулах болон дохиурчин ашиглах боломжгүй
үед түүнийг орлуулах өөр хэлбэрээр агаарын хөлгийг зогсоолд ороход, ил харааны
туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээгээр чиглүүлэхээр төлөвлөж байгаа бол зогсоолын ил
харааны хөтлөх системээр хангасан байх ёстой.
E.3.21.

Замын хүлээх байршлын гэрэл

ХБЗ-ыг ХБЗ-ны ил харааны зайн нөхцөл нь 350 м-ээс бага үед ашиглахаар төлөвлөж
байгаа бол тухайн ХБЗ-д зориулсан замын хүлээх байршил бүрийг замын хүлээх
байршлын гэрлээр хангасан байх ёстой.
E.4.

Тэмдэг болон тэмдэглэгээ

E.4.1.

Ерөнхий зүйл

Хөдөлгөөнт бүсийн ий талбайн тодорхой байрлал, эсхүл чиглэлд заавал мөрдөх
зааварчилгаа, мэдээллийг хүргэх, эсхүл гадаргуу гийн дээрх хөдөлгөөнийг чиглүүлэх
болон удирдлагын системийн шаардлагыг мөрдүүлэх зорилгоор бусад мэдээллээр
хангах тэмдэг байрлуулсан байх ёстой.
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(2) operational procedures exist to limit, in runway visual range conditions of less
than 550 m, the number of(i) aircraft on the manoeuvring area to 1 at a time; and
(ii) vehicles on the manoeuvring area to the essential minimum.
(b) Where there is more than 1 stop bar associated with a taxiway or runway
intersection, only one must be illuminated at any given time.
E.3.18.

Intermediate holding position lights

Except where a stop bar has been installed, intermediate holding position lights must
be provided at an intermediate holding position intended for use in runway visual range
conditions of less than 350 m.
E.3.19.

Runway guard lights

Runway guard lights must be provided at each intersection of a taxiway with a runway
intended for use in(1) runway visual range conditions of less than 550 m where a stop bar is not
installed; and
(2) runway visual range conditions between 550 m and 1200 m where the traffic
density is heavy.
E.3.20.

Visual docking guidance system

A visual docking guidance system must be provided when it is intended to indicate, by
a visual aid, the precise positioning of an aircraft on an aircraft stand and other
alternative means, such as marshallers, are not practicable.
E.3.21.

Road-holding position light

A road-holding position light must be provided at each road-holding position serving a
runway when it is intended that the runway will be used in runway visual range
conditions of less than 350 m.
E.4.

Signs and markers

E.4.1.

General

Signs must be provided to convey a mandatory instruction, information on a specific
location or destination on a movement area or to provide other information to meet the
requirements of a surface movement guidance and control system.
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E.4.2.

Гэрэлтүүлэг

Тэмдгийг дараах тохиолдолд ашиглахаар төлөвлөсөн бол гэрэлтүүлсэн байх ёстой:
(1) ХБЗ-ны ил харааны зайн нөхцөл нь 800 м-ээс бага; эсхүл
(2) хэрэглэлийн нислэгийн тоноглолтой ХБЗ-ыг шөнийн цагаар ашиглах бол; эсхүл
(3) хэрэглэлийн бус ХБЗ-ыг шөнийн цагаар ашиглах бол кодын дугаар нь 3, эсхүл
4 байх тохиолдолд.
E.4.3.

Заавал мөрдөх зааварлах тэмдэг

(a) Аэродромын удирдлагын цамхаг зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд, агаарын хөлөг
явгалах, эсхүл тээврийн хэрэгсэл нэвтрэхийг хориглосон байрлалыг заах зорилгоор
заавал мөрдөх зааварлах тэмдгийг хяналттай аэродром дээр байрлуулах ёстой.
(b) Заавал мөрдөх зааварлах тэмдэгтэд, ХБЗ-ны чиглэлийн тэмдэг, CAT I, II, эсхүл IIIын хүлээх байршлын тэмдэг, ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэг, замын хүлээх
байршлын тэмдэг болон орохыг хориглосон “NO ENTRY” тэмдэг багтсан байх ёстой.
(c) ХБЗ-ны чиглэлийн тэмдэгтэй явгалах зам/ХБЗ, эсхүл ХБЗ/ХБЗ-ны уулзварт,
хэрэглэлийн бус, нарийвчлалтай бус ойртолтын, эсхүл хөөрөлтийн ХБЗ-д зориулсан,
Хавсралт С.8(а)-ийн дагуу тогтоосон ХБЗ-ны хүлээх байршлыг нэмж байрлуулсан байх
ёстой.
(d) Нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-д Хавсралт С-ийн C.8(a)-ийн дагуу нэг ХБЗ-ны
хүлээх байршил тогтоосон бол тухайн ХБЗ-ны хүлээх байршлын тэмдэглэгээнд ХБЗны чиглэлийн тэмдгийг нэмж байрлуулсан байх ёстой.
(e) Нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-д Хавсралт С-ийн C.8(a)-ийн дагуу 2 эсхүл 3 ХБЗны хүлээх байршил тогтоосон бол ХБЗ-тай хамгийн ойрын ХБЗ-ны хүлээх байршилд
ХБЗ-ны чиглэлийн тэмдгийг нэмж байрлуулах ба тухайн ХБЗ-аас хамгийн хол эдгээр
ХБЗ-ны хүлээх байршилд CAT I, II, эсхүл III-ын хүлээх байршлын тэмдгийг нэмж
байрлуулсан байх ёстой.
(f) Хавсралт С-ийн C.8(b)-гийн дагуу тогтоосон ХБЗ-ны хүлээх байршилд ХБЗ-ны
хүлээх байршлын тэмдгийг нэмж байрлуулсан байх ёстой.
(g) Тухайн бүсэд нэвтрэхийг хориглосон үед, орохыг хориглосон “NO ENTRY”
тэмдгээр хангасан байх ёстой.
E.4.4.

Мэдээлэх тэмдэг

(a) Үйл ажиллагааны шаардлагаар тэмдгээр тодорхойлох, байрлалыг тодруулах,
эсхүл маршрутын (чиглэл, эсхүл хүрэх газар) мэдээлэл өгөх хэрэгцээтэй газарт
мэдээлэх тэмдэг байрлуулсан байх ёстой.
(b) Мэдээлэх тэмдэг нь чиглэлийн тэмдэг, байрлалын тэмдэг, хүрэх газрын тэмдэг,
ХБЗ-аас гарах тэмдэг, ХБЗ-ыг чөлөөлөх тэмдэг болон хөөрөлтийн уулзварын тэмдгийг
багтаана.
(c) ХБЗ-аас гарах тэмдгийг үйл ажиллагааны шаардлагаар ХБЗ-аас гарах хэсгийг
тодорхойлох хэрэгцээтэй газарт байрлуулна.
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E.4.2.

Lighting

Signs must be illuminated when intended for use(1) in runway visual range conditions of less than 800m; or
(2) at night in association with an instrument runway; or
(3) at night in association with a non-instrument runway where the code number
is 3 or 4.
E.4.3.

Mandatory instruction signs

(a) A mandatory instruction sign must be provided at a controlled aerodrome to identify
a location beyond which an aircraft taxiing or vehicle must not proceed unless
authorised by the aerodrome control tower.
(b) Mandatory instruction signs must include runway designation signs, category I, II
or III holding position signs, runway-holding position signs, road-holding position signs
and ‘NO ENTRY’ signs.
(c) A runway holding position established in accordance with Appendix C.8(a) for a
non-instrument, non-precision approach or take-off runway must be supplemented at
a taxiway / runway or runway / runway intersection with a runway designation sign.
(d) Where a single runway holding position has been established in accordance with
rule C.8(a) of Appendix C for a precision approach runway, the runway holding position
marking must be supplemented with a runway designation sign.
(e) Where 2 or 3 runway holding positions have been established in accordance with
rule C.8(a) of Appendix C for a precision approach runway, the runway holding position
closest to the runway must be supplemented with a runway designation sign, and those
runway holding positions furthest from the runway must be supplemented with a
category I, II or III holding position sign.
(f) A runway-holding position established in accordance with rule C.8(b) of Appendix
C must be supplemented with a runway-holding position sign.
(g) A ‘NO ENTRY’ sign must be provided when entry into an area is prohibited.
E.4.4.

Information signs

(a) An information sign must be provided where there is an operational need to identify
by a sign, a specific location, or routing (direction or destination) information.
(b) Information signs include direction signs, location signs, destination signs, runway
exit signs, runway vacated signs and intersection take-off signs.
(c) A runway exit sign must be provided where there is an operational need to identify
a runway exit.

... … 2022

58

Иргэний Нисэхийн Дүрэм 139

(d) Явгалах замын гол шугамын гэрлээр тухайн явгалах замын гарцыг тэмдэглээгүй
бол ILS / MLS системийн эрсдэлтэй / мэдрэмтгий талбайн периметр, эсхүл
шилжилтийн дотоод гадаргуугийн доод ирмэгийн аль нь тухайн ХБЗ-ны гол шугамаас
хол байгааг ХБЗ-ыг чөлөөлж байгаа нисгэгчид харуулах зорилгоор ХБЗ-ыг чөлөөлөх
тэмдгийг байрлуулсан байх ёстой.
(e) Байрлал чиглэлийн хосолсон тэмдгийг явгалах замын уулзварын өмнө маршрутын
мэдээллийг тодорхойлох зориулалтаар байрлуулсан байна.
(f) Чиглэл заах тэмдгийг үйл ажиллагааны шаардлагаар явгалах замын уулзварт,
тэдгээрийн дугаар ба чиглэлийг тодорхойлох хэрэгцээтэй газарт байрлуулсан байх
ёстой.
(g) ХБЗ, эсхүл ХБЗ-ны уулзвараас бусад тохиолдолд, байрлалын тэмдгийг ХБЗ-ны
чиглэлийн тэмдэгтэй хамт байрлуулсан байх ёстой.
(h) Нисэхийн судалгаагаар шаардлагагүй гэж үзсэнээс бусад тохиолдолд, байрлалын
тэмдгийг чиглэлийн тэмдэгтэй хамт байрлуулсан байх ёстой.
E.4.5.

Аэродромын VOR шалгах цэгийн тэмдэг

Аэродромын VOR шалгах цэгийг тогтоосон бол түүнийг VOR шалгах цэгийн тэмдгээр
тэмдэглэсэн байх ёстой.
E.4.6.

Замын хүлээх байршлын тэмдэг

Замын хүлээх байршлын тэмдгийг ХБЗ руу нэвтрэх бүх замын оролт дээр байрлуулсан
байх ёстой.
E.4.7.

Тэмдэгт (Marker)

Тэмдэгт хэврэг байх ёстой. ХБЗ, эсхүл явгалах замын ойролцоо байрлуулсан тэмдэгт
нь жэт-агаарын хөлгийн хөдөлгүүрийн доод өехий болон сэнснээс хангалттай
тусгаарлах зай хадгалахаар намхан байх ёстой.
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(d) A runway vacated sign must be provided where the exit taxiway is not provided
with taxiway centre line lights and there is a need to indicate to a pilot leaving a runway
the perimeter of the ILS/MLS critical/sensitive area or the lower edge of the inner
transitional surface, whichever is farther from the runway centre line.
(e) A combined location and direction sign must be provided when it is intended to
indicate routing information prior to a taxiway intersection.
(f) A direction sign must be provided when there is an operational need to identify the
designation and direction of taxiways at an intersection.
(g) A location sign must be provided in conjunction with a runway designation sign
except at a runway or runway intersection.
(h) A location sign must be provided in conjunction with a direction sign, except that it
may be omitted where an aeronautical study indicates that it is not required.
E.4.5.

VOR aerodrome check-point sign

When a VOR aerodrome check-point is established, it must be indicated by a VOR
aerodrome check-point sign.
E.4.6.

Road-holding position sign

A road-holding position sign must be provided at all road entrances to a runway.
E.4.7.

Markers

Markers must be frangible. Those located near a runway or taxiway must be sufficiently
low to preserve clearance for propellers and for the engine pods of jet aircraft.
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Хавсралт F - Саадыг тэмдэглэх ил харааны туслах хэрэгсэл,
тэмдэглэгээ
F.1.

Тэмдэглэгээ хийсэн, эсхүл гэрэлтүүлсэн байх байгууламж

(a) Хэрэв тухайн ХБЗ-ыг шөнийн цагаар гэрэлтүүлэгтэй ашигладаг бол дараахаас
бусад тохиолдолд, дотоод ирмэгээс 3000 м-ийн дотор байгаа ойртолтын гадаргуугаас
дээш, эсхүл шилжилтийн гадаргуугаас дээш өргөгдсөн суурин саад нь тэмдэглэгээ
хийгдсэн байх ёстой:
(1) саад нь өөр суурин саадаар халхлагдсан тохиолдолд, түүнийг тэмдэглэгээ,
эсхүл гэрэлтүүлэг хийхгүй байж болох; эсхүл
(2) саад нь өдрийн цагаар дунд тодорцтой А маягийн саадын гэрлээр гэрэлтдэг ба
түүний өндөр нь хүрээлсэн газрын түвшнээс дээш 150 м-ээс хэтрэхгүй
тохиолдолд, тэмдэглэгээ хийхгүй байж болох; эсхүл
(3) саад нь өдрийн цагаар өндөр тодорцтой саадын гэрлээр гэрэлтдэг
тохиолдолд, тэмдэглэгээ хийхгүй байж болох; эсхүл
(4) саад нь гэрэлт цамхаг бол нисэхийн судалгаа хийж, тухайн гэрэлт цамхгийн
гэрэл хангалттай гэж үзсэн нөхцөлд гэрэлтүүлэг хийхгүй байж болох.
(b) Саадыг хамгаалах гадаргуугаас дээш өргөгдсөн суурин байгууламж нь
тэмдэглэгээ хийгдсэн байх ба хэрэв ХБЗ-ыг шөнийн цагаар ашиглах бол
гэрэлтүүлэгдсэн байх ёстой.
(c) Агаарын хөлөг, агаарын хөлгийн үйлчилгээний төхөөрөмж болон зөвхөн
аэродромын апрон, хөдөлгөөнт бүс дээр ашигладаг тээврийн хэрэгслээс бусад саад
болж байгаа тээврийн хэрэгсэл болон хөдөлгөөнт байгууламж нь тэмдэглэгээ хийгдсэн
байх ба хэрэв тухайн тээврийн хэрэгсэл болон аэродромыг шөнийн цагаар, эсхүл
алсын барааны харагдац хараа бага нөхцөлд ашигладаг бол гэрэлтүүлэгдсэн байх
ёстой.
(d) Хөдөлгөөнт бүс дэх нисэхийн агаарын навигацийн газрын өргөгдсөн гэрэл нь
өдрийн цагт ил харагдахаар тэмдэглэгээ хийгдсэн байх ёстой. Хөдөлгөөнт бүс дэх
газрын өргөгдсөн гэрэл, эсхүл тэмдэг дээр саадын гэрэл суурилуулахыг зөвшөөрөхгүй.
(e) Явгалах замын гол шугам, апроны явгалах зам, эсхүл агаарын хөлгийн зогсоолын
явгалах шугамаас Хүснэгт F-1-д заасан зайд байрлах бүх саад нь тэмдэглэгээ
хийгдсэн байх ба хэрэв явгалах зам, апроны явгалах зам, эсхүл агаарын хөлгийн
зогсоолын явгалах шугамыг шөнийн цагаар ашигладаг бол гэрэлтүүлэгдсэн байх
ёстой.
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Appendix F - Visual Aids for Denoting Obstacles
F.1.

Objects to be marked and/or lighted

(a) A fixed obstacle that extends above an approach surface within 3000 m of the
inner edge or above a transitional surface must be marked and, if the runway is used
at night, lighted, except that(1) such marking and lighting may be omitted when the obstacle is shielded by
another fixed obstacle; or
(2) the marking may be omitted when the obstacle is lighted by medium-intensity
obstacle lights, Type A, by day and its height above the level of the surrounding
ground does not exceed 150 m; or
(3) the marking may be omitted when the obstacle is lighted by high-intensity
obstacle lights by day; or
(4) the lighting may be omitted where the obstacle is a lighthouse and an
aeronautical study indicates the lighthouse light to be sufficient.
(b) A fixed object that extends above an obstacle protection surface must be marked
and, if the runway is used at night, lighted.
(c) Vehicles and other mobile objects, excluding aircraft and aircraft servicing
equipment and vehicles used only on aprons, on the movement area of an aerodrome
are obstacles and must be marked and, if the vehicles and aerodrome are used at
night or in conditions of low visibility, lighted.
(d) Elevated aeronautical ground lights within the movement area must be marked so
as to be conspicuous by day. Obstacle lights must not be installed on elevated ground
lights or signs in the movement area.
(e) All obstacles within the distance specified in Table F-1, from the centre line of a
taxiway, an apron taxiway, or aircraft stand taxilane must be marked and, if the taxiway,
apron taxiway, or aircraft stand taxilane is used at night, lighted.
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Хүснэгт F-1. Саадын тэмдэглэгээ ба гэрэлтүүлгийн шаардлага

Аэродромын
хяналтын кодын
үсгэн код

Агаарын хөлгийн зогсоолын
явгалах шугам, гол шугамаас
бусад явгалах замаас
байгууламж хүртэлх зай
(метрээр)

Агаарын хөлгийн
зогсоолын явгалах гол
шугамаас байгууламж
хүртэлх зай (метрээр)

A

16.25

12

B

21.5

16.5

C

26

24.5

D

40.5

36

E

47.5

42.5

F

57.5

50.5

F.2.

Байгууламжийн тэмдэглэгээ

(a) Өөрийн хэлбэр дүрс, хэмжээ, эсхүл өнгөөрөө хангалттай ялгарч харагдаж байгаа
тухайн байгууламжид бусад хэлбэрээр тэмдэглэгээ хийх шаардлагагүй байхаас бусад
тохиолдолд, тэмдэглэгээ хийгдэх бүх суурин байгууламжийг будсан байх ёстой, хэрэв
будах боломжгүй бол түүний дээр тэмдэгт, эсхүл туг дарцаг байрлуулсан байх ёстой.
(b) Тэмдэглэгээ хийгдэх бүх хөдөлгөөнт байгууламжийг будсан, эсхүл туг дарцгаар
тэмдэглэсэн байх ёстой.
F.3.

Тэмдэгт хэрэглэх

Байгууламжийн дээр, эсхүл түүний дэргэд байрласан тэмдэгт нь тухайн
байгууламжийн ерөнхий хэв шинжийг хадгалах байдлаар, ил харагдахуйц байршилд
байрласан байх ёстой ба цаг агаар тогтуун үед агаарын хөлөг тухайн байгууламж руу
ойртох магадлалтай бүх чиглэлд, агаараас 1000 м-ээс, газраас 300 м-ээс доошгүй
зайнаас танигдахуйц байх ёстой. Тэмдэгтийн хэлбэр нь бусад мэдээллийг хүргэх
зорилгоор ашиглаж байгаа тэмдэгттэй андуурагдахгүй болохыг бататгахад
шаардлагатай түвшинд өвөрмөц байх ёстой бөгөөд тухайн тэмдэглэгээ нь
тэмдэглэсэн байгууламжийн учруулж болох аюулыг ихэсгэхгүй байх ёстой.
F.4.

Туг дарцаг хэрэглэх

(a) Байгууламжийг тэмдэглэх туг дарцгийг, тухайн байгууламжийн эргэн тойронд,
орой дээр нь, эсхүл хамгийн өндөр ирмэгийг тойруулан байрлуулах ёстой. Хэрэв туг
дарцгаар том байгууламж, эсхүл ойрхон зайтай бүлэг байгууламжийг тэмдэглэх бол
тэдгээрийг 15 м-ээс доошгүй зайд байрлуулах ёстой. Туг дарцаг нь тухайн
байгууламжаас учирч болох аюулыг ихэсгэхгүй байх ёстой.
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Table F-1. Markings and Lighting Requirements for Obstacles

Aerodrome Reference
Code Letter

Taxiway other than
aircraft stand taxilane,
centre line to object
(metres)

Aircraft stand taxilane
centre line to object
(metres)

A

16.25

12

B

21.5

16.5

C

26

24.5

D

40.5

36

E

47.5

42.5

F

57.5

50.5

F.2.

Marking of objects

(a) All fixed objects to be marked must, whenever practicable, be coloured, but if this
is not practicable, markers or flags must be displayed on or above them, except that
objects that are sufficiently conspicuous by their shape, size, or colour need not be
otherwise marked.
(b) All mobile objects to be marked must be coloured or marked with display flags.
F.3.

Use of markers

Markers displayed on or adjacent to objects must be located in conspicuous positions
so as to retain the general definition of the object and must be recognizable in clear
weather from a distance of at least 1000 m for an object to be viewed from the air and
300 m for an object to be viewed from the ground in all directions in which an aircraft
is likely to approach the object. The shape of markers must be distinctive to the extent
necessary to ensure that they are not mistaken for markers employed to convey other
information, and they must be such that the hazard presented by the object they mark
is not increased.
F.4.

Use of flags

(a) Flags used to mark objects must be displayed around, on top of, or around the
highest edge of, the object. When flags are used to mark extensive objects or groups
of closely spaced objects, they must be displayed at least every 15 m. Flags must not
increase the hazard presented by the object they mark.
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(b) Суурин байгууламжийг тэмдэглэх туг дарцаг нь 0.6 м2-аас багагүй, хөдөлгөөнт
байгууламжийг тэмдэглэх туг дарцаг нь 0.9 м²-аас багагүй талбайтай байх ёстой.
(c) Хөдөлгөөнт байгууламжийг тэмдэглэх туг дарцаг нь дөрвөлжин нүдтэй байх ба
талууд нь 0.3 м-ээс багагүй хэмжээтэй байна. Нүдний өнгө нь хоорондоо ялгарч
харагдах ба цаад харагдах суурь өнгөнөөс ялгарч байх ёстой. Эдгээр өнгө нь суурь
өнгөтэй уусаж байхаас бусад тохиолдолд, улбар шар болон цагаан, эсхүл улаан болон
цагаан өнгийг ашиглах ёстой.
F.5.

Байгууламжийн гэрэлтүүлэг

(a) Хавсралт F.1-д заасан гэрэлтүүлэх шаардлагатай байгууламжийг бага, дунд,
эсхүл өндөр тодорцтой саадын гэрлээр, эсхүл тэдгээр гэрлийн хослолоор
гэрэлтүүлсэн байх ёстой.
(b) Бага тодорцтой С маягийн саадын гэрлийг агаарын хөлгөөс бусад тээврийн
хэрэгсэл дээр болон бусад хөдөлгөөнт байгууламж дээр байрлуулсан байх ёстой.
(c) Бага тодорцтой D маягийн саадын гэрлийг “Follow-me” тээврийн хэрэгсэл дээр
байрлуулсан байх ёстой.
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(b) Flags used to mark fixed objects must not be less than 0.6 m square and flags
used to mark mobile objects, not less than 0.9 m square.
(c) Flags used to mark mobile objects must consist of a chequered pattern, each
square having sides of not less than 0.3 m. The colours of the pattern must contrast
each with the other and with the background against which they will be seen. Orange
and white or alternatively red and white must be used, except where such colours
merge with the background.
F.5.

Lighting of objects

(a) The presence of objects which must be lighted, as specified in Appendix F.1, must
be indicated by low-, medium- or high-intensity obstacle lights, or a combination of
such lights.
(b) Type C low-intensity obstacle lights must be displayed on vehicles and other
mobile objects excluding aircraft.
(c) Type D low-intensity obstacle lights must be displayed on follow-me vehicles.
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Хавсралт G - Хязгаарлагдмал хэрэглээний бүсийг тэмдэглэх ил
харааны туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ
G.1.

Хаалттай ХБЗ болон явгалах зам

Агаарын хөлөг ашиглахгүй, бүрмөсөн хаагдсан ХБЗ, эсхүл явгалах зам, эсхүл
тэдгээрийн хэсэг дээр “Хаалттай” тэмдэглэгээг байрлуулсан байх ёстой.
G.2.

Даацын бус гадаргуу

Явгалах зам, хүлээх байрлал, апроны хөвөө болон бусад даацын бус гадаргуу нь
даацын гадаргуугаас ялгарч харагдахгүй байгаа ба хэрэв түүнийг агаарын хөлөг
ашигласан тохиолдолд, агаарын хөлөгт эвдрэл үүсгэж болох дээрх гадаргуу болон
даацын гадаргуугийн хил хязгаарын хооронд хажуугийн зураасан тэмдэглэгээ хийсэн
байх ёстой.
G.3

Ашиглалтгүй бүс

Агаарын хөлөг дээгүүр нь аюулгүй өнгөрөн гарах боломжтой ч, агаарын хөлгийн
хөдөлгөөн үйлдэхэд тохиромжгүй хүлээх талбай, эсхүл явгалах зам, апроны аливаа
хэсэгт ажиллагаагүй болохыг анхааруулсан тэмдэгт байрлуулсан байх ёстой. Шөнийн
цагаар ашиглах хөдөлгөөнт бүсэд ажиллагаагүй болохыг харуулсан гэрлэн тэмдэгт
ашиглах ёстой.
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Appendix G - Visual Aids for Denoting Restricted Use Areas
G.1.

Closed runways and taxiways

A closed marking must be displayed on a runway or taxiway, or portion thereof, which
is permanently closed to the use of all aircraft.
G.2.

Non-load-bearing surfaces

Shoulders for taxiways, holding bays and aprons and other non-load-bearing surfaces
which cannot readily be distinguished from load-bearing surfaces and which, if used
by aircraft, might result in damage to the aircraft must have the boundary between such
areas and the load-bearing surface marked by a side stripe marking.
G.3.

Unserviceable areas

Unserviceability markers must be displayed wherever any portion of a taxiway, apron
or holding bay is unfit for the movement of aircraft but it is still possible for aircraft to
bypass the area safely. On a movement area used at night, unserviceability lights must
be used.
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Хавсралт H - Цахилгаан систем
H.1.

Аэронавигацийн байгууламжийн цахилгаан хангамжийн систем

(a) Аэронавигацийн байгууламжийн аюулгүй ажиллагааг хангах зорилгоор тухайн
аэродром дээр үндсэн цахилгаан хангамжийн хангалттай эх үүсвэр байх ёстой.
(b) Энэ дүрмийн 139.5(aa)(1)-д заасан аэродромын хувьд, аэродромын ил харааны
туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ, радио навигацийн туслах төхөөрөмжийн цахилгаан
хангамжийн системийн төлөвлөлт болон хангалт нь тухайн төхөөрөмж татгалзсан үед
нисгэгчид хангалтгүй ил харааны болон ил харааны бус чиглүүлэлт, эсхүл
төөрөгдүүлэх мэдээлэл өгөхгүй байхаар хийгдсэн байх ёстой.
H.2.

Ил харааны туслах хэрэгсэл, тэмдэглэгээ

(a) Нарийвчлалтай ойртолтын ХБЗ-ны хувьд, Хүснэгт H-1-д заасан нарийвчлалтай
ойртолтын ХБЗ-ны тохиромжтой категорийн шаардлагыг хангасан цахилгаан
хангамжийн хоёрдогч эх үүсвэртэй байх ёстой. Хоёрдогч эх үүсвэр шаардагдах
байгууламжид цахилгаан хангамжийн холболт нь үндсэн эх үүсвэр татгалзахад
хоёрдогч эх үүсвэрт автоматаар холбогдож байхаар зохион байгуулагдсан байх ёстой.
(b) ХБЗ-ны ил харааны зайн нөхцөл нь 800 м-ээс бага, хөөрөлт үйлдэх ХБЗ-ны хувьд,
Хүснэгт H-1-д заасан холбогдох шаардлагыг хангасан цахилгаан хангамжийн хоёрдогч
эх үүсвэртэй байх ёстой.
H.3.

Системийн төлөвлөлт

(a) ХБЗ-ны ил харааны зайн нөхцөл нь 550 м-ээс бага үед ашиглах ХБЗ-ны хувьд,
Хүснэгт Н-1-д үзүүлсэн, цахилгаанаар хангах систем, гэрэлтүүлэг болон гэрэлтүүлгийн
системийн удирдлагыг, тухайн төхөөрөмж татгалзсан үед нисгэгчид хангалтгүй ил
харааны чиглүүлэлт, эсхүл төөрөгдүүлэх мэдээлэл өгөхгүй байхаар төлөвлөсөн байх
ёстой.
(b) Нөөц нэмэлт шугам ашиглан аэродромын цахилгаан хангамжийн хоёрдогч эх
үүсвэрийг хангасан бол бэлэн байдлын болон бие даасан байдлын шаардлагатай
түвшнийг хангаж байгааг бататгахын тулд, тухайн хангалт нь бодит биетээр болон
цахилгааны холболтоор бие даан хамааралгүй байх ёстой.
(c) Стандарт явгалах чиглэлийн замын хэсгийг бүрдүүлж байгаа ХБЗ-ыг ХБЗ-ны
гэрэлтүүлэг болон явгалах замын гэрэлтүүлгээр хангасан бол тухайн гэрэлтүүлгийн
систем нь хоёр хэлбэрийн гэрэлтүүлэг зэрэг ажиллах боломжийг хязгаарлахын тулд
нэгтгэж холбосон байх ёстой.
H.4.

Мониторинг

Гэрэлтүүлгийн системийг агаарын хөлгийг удирдах зорилгоор ашигладаг бол эдгээр
системийн удирдлагын үйл ажиллагаанд нөлөөлж болох гэмтлийн шинж тэмдгийг
мэдээлэх автомат хяналттай байх ёстой. Энэ мэдээллийг НХҮ-ний нэгжид автоматаар
дамжуулдаг байх ёстой.
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Appendix H - Electrical Systems
H.1.

Power supply systems for air navigation facilities

(a) Adequate primary power supply must be available at aerodromes for the safe
functioning of air navigation facilities.
(b) For aerodromes that are referred to in rule 139.5(aa)(1), the design and provision
of electrical power systems for the aerodrome visual and radio navigation aids must
be such that an equipment failure will not leave pilots with inadequate visual and nonvisual guidance or misleading information.
H.2.

Visual aids

(a) For a precision approach runway, a secondary power supply capable of meeting
the requirements specified in Table H-1 for the appropriate category of precision
approach runway must be provided. Electric power supply connections to those
facilities for which secondary power is required must be so arranged that the facilities
are automatically connected to the secondary power supply on failure of the primary
source of power.
(b) For a runway meant for take-off in runway visual range conditions of less than
800m, a secondary power supply capable of meeting the relevant requirements of
Table H-1 must be provided.
H.3.

System design

(a) For a runway meant for use in runway visual range conditions of less than 550 m,
the electrical systems for the power supply, lighting and control of the lighting systems
included in Table H-1 must be so designed that an equipment failure will not leave the
pilot with inadequate visual guidance or misleading information.
(b) Where the secondary power supply of an aerodrome is provided by the use of
duplicate feeders, such supplies must be physically and electrically separate so as to
ensure the required level of availability and independence.
(c) Where a runway forming part of a standard taxi-route is provided with runway
lighting and taxiway lighting, the lighting systems must be interlocked to preclude the
possibility of simultaneous operation of both forms of lighting.
H.4.

Monitoring

Where lighting systems are used for aircraft control purposes, such systems must be
monitored automatically so as to provide an indication of any fault which may affect the
control functions. This information must be automatically relayed to the ATS unit.
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Хүснэгт H-1. Цахилгааны хоёрдогч эх үүсвэрт тавих шаардлага
Сэлгэн
Цахилгаан тэжээл шаарддаг гэрэлтүүлгийн залгалт
ХБЗ
Тайлбар
төхөөрөмж
хийх дээд
хугацаа
САТ I-ийн
Ойртолтын гэрэлтүүлгийн систем
15 секунд
нарийвчлал
ХБЗ-ны ирмэг зах
15 секунд
c
тай ойртолт
Ил харааны ойртолтын налуу заагч (VASI)
15 секунд
a, c
ХБЗ-ны босго
15 секунд
c
ХБЗ-ны төгсгөл
15 секунд
Үндсэн явгалах зам
15 секунд
a
Саад
15 секунд
a
САТ II / III-ын Ойртолтын гэрэлтүүлгийн системийн 300 м
1 секунд
нарийвчлалт дотоод хэсэг
ай ойртолт
Ойртолтын гэрэлтүүлгийн системийн бусад
15 секунд
хэсэг
Саад
15 секунд
a
ХБЗ-ны ирмэг зах
15 секунд
ХБЗ-ны босго
1 секунд
ХБЗ-ны төгсгөл
1 секунд
ХБЗ-ны гол шугам
1 секунд
ХБЗ-ны газардах бүс
1 секунд
Бүх “Зогс” тэмдэг
1 секунд
Үндсэн явгалах зам
15 секунд
ХБЗ-ны ил
ХБЗ-ны ирмэг зах
15 секунд
b
харааны зайн ХБЗ-ны төгсгөл
1 секунд
нөхцөл нь
ХБЗ-ны гол шугам
1 секунд
550 м-ээс
Бүх “Зогс” тэмдэг
1 секунд
a
бага үеийн
Үндсэн явгалах зам
15 секунд
a
ХБЗ
Саад
15 секунд
Тайлбар:
a.

Нислэгийн аюулгүй байдалд зайлшгүй чухал учраас хоёр дахь эх үүсвэртэй холбогдсон.

b.

ХБЗ-ны гол шугамын гэрэлгүй үед 1 секунд

c.

Ойртолтын нөхцөл нь аюултай, эсхүл огцом өргөгдсөн газрын бартаа дээгүүр
өнгөрдөг бол 1 секунд.

--oOo--
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Table H-1. Secondary power supply requirements
Runway
Precision
approach
category I

Precision
approach
category II / III

Runway meant
for take-off in
runway visual
range
conditions less
than a value of
550 m

Lighting aids requiring power
Approach lighting system
Runway edge
Visual approach slope indicators
Runway threshold
Runway end
Essential taxiway
Obstacle
Inner 300 m of the approach lighting system
Other parts of the approach lighting system
Obstacle
Runway edge
Runway threshold
Runway end
Runway centre line
Runway touchdown zone
All stop bars
Essential taxiway
Runway edge
Runway end
Runway centre line
All stop bars
Essential taxiway
Obstacle

Maximum
switch-over Notes
time
15 seconds
15 seconds
c
15 seconds
a, c
15 seconds
c
15 seconds
15 seconds
a
15 seconds
a
1 second
15 seconds
15 seconds
15 seconds
a
1 second
1 second
1 second
1 second
1 second
15 seconds
15 seconds
b
1 second
1 second
1 second
a
15 seconds
a
15 seconds

Notes:
a.

Supplied with secondary power when their operation is essential to the safety of flight
operation.

b.

1 second where no runway centre line lights are provided.

c.

1 second where the approaches are over hazardous or precipitous terrain.
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