НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
/MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES/

ГАРЧИГ
/TABLE OF CONTENTS/
ГАРЧИГ/TABLE OF CONTENTS........................................................................................................ii
ХҮЧИНТЭЙ ХУУДАСНЫ ЖАГСААЛТ/ LIST OF EFFECTIVE PAGES /...........................................xii
ТҮГЭЭЛТИЙН ХУУДАС/DISTRIBUTION LIST/..............................................................................xxiv
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ/AMENDMENT RECORD/...................................................................xxv
ТОДОРХОЙЛОЛТ / DEFINITIONS/.................................................................................................xxvi
ТОВЧЛОЛ / ABBREVIATIONS/..........................................................................................................xli
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ /CHAPTER ONE. GENERAL/ ......................................... 1-1
1.1.

НХҮ-НД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА /REQUIREMENTS FOR AIR TRAFFIC SERVICES/ 1-1

1.2.

НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ /AMENDMENTS/ ....................................................... 1-1

1.3.

ҮГ ХЭЛЛЭГ /TERMS/ ...................................................................................................... 1-1

1.4.

ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД /LEGAL DOCUMENTS/ ................................................. 1-2

1.5.

НХҮ-НИЙ ЗОРИЛГО /PURPOSE OF AIR TRAFFIC SERVICES/ ................................... 1-3

1.6.

НХҮ-НИЙ ТӨРӨЛ /TYPES OF AIR TRAFFIC SERVICES/ ............................................. 1-3

1.7.

НХҮ-НИЙ НЭГЖ /AIR TRAFFIC SERVICES UNIT/ ......................................................... 1-4

1.8. НХҮ-НИЙ НЭГЖИЙН НЭР БА ДУУДЛАГА /DESIGNATORS OF THE AIR TRAFFIC
SERVICES UNIT/ ....................................................................................................................... 1-5
1.9.

ЦАГ ХУГАЦАА, ХЭМЖЛИЙН НЭГЖ /TIME, UNITS OF MEASUREMENT/ .................... 1-6

1.10

АШИГЛАХ ХЭЛ /LANGUAGE/......................................................................................... 1-7

1.11

ХАРИУЦЛАГА /RESPONSIBILITY/ ................................................................................. 1-7

1.12 НХУ-ЫН НЭГЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА /OPERATION OF AIR TRAFFIC CONTROL
UNIT/ ………………………………………………………………………………………………………1-8
1.13

БИЧЛЭГ БА БАРИМТЖУУЛАЛТ /RECORDING AND DOCUMENTATION/ ................... 1-9

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ЗӨВШӨӨРӨЛ БА ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ
/CHAPTER TWO. CLEARANCE AND CO-ORDINATION/ ............................................................. 2-1
2.1.

НХУ-ЫН ЗӨВШӨӨРӨЛ /AIR TRAFFIC CONTROL CLEARANCE/ ................................. 2-1

2.2.

ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХАРИУ БАТАЛГААЖУУЛАХ /READBACK OF CLEARANCE / .......... 2-3

2.3. НХУ-ЫН ЗӨВШӨӨРЛӨӨС ГАЖИХ ҮЕИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ /REGULATION ON
DEVIATING FROM AIR TRAFFIC CONTROL CLEARANCE/ .................................................... 2-3
2017/03/30

Хуудас | ii

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын
2017 оны .... дугаар сарын ....-ний өдрийн
..... дугаар тушаалын хавсралт

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ

2017/03/30

Хуудас | i

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Нэр

2.4.

УДИРДЛАГА ШИЛЖҮҮЛЭХ /TRANSFER OF CONTROL/ .............................................. 2-4

2.5. НХҮ-НИЙ НЭГЖ ХООРОНД УДИРДЛАГА ШИЛЖҮҮЛЭХ /TRANSFER OF CONTROL
BETWEEN AIR TRAFFIC SERVICES UNITS/ ........................................................................... 2-5
2.6. УДИРДЛАГЫГ ХЭВЭЭР ХАДГАЛАХ НӨХЦӨЛҮҮД /CONDITIONS OF RETAINING
CONTROL/ ................................................................................................................................. 2-6
2.7.

ЭЭЛЖ ХҮЛЭЭН АВАХ, ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ /TAKEOVER AND HANDOVER OF SHIFTS/
………………………………………………………………………………………………………2-6

2.8.

ЭЭЛЖИЙН БҮРТГЭЛ /SHIFT LOG/ ................................................................................ 2-8

2.9.

АЖЛЫН БАЙРНЫ БҮРТГЭЛ /POSITION LOG/ .............................................................. 2-9

2.10. НХҮ-НИЙ НЭГЖ ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ /COORDINATION BETWEEN AIR TRAFFIC SERVICES UNITS/ .................................................. 2-10
2.11.
НХҮ-НИЙ НЭГЖ БА АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧ ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАН
АЖИЛЛАГАА /CO-ORDINATION BETWEEN AIR TRAFFIC SERVICES UNITS AND AIR
OPERATORS/ .......................................................................................................................... 2-11
2.12.
НХҮ-НИЙ НЭГЖ БА ЦЭРГИЙН НЭГЖ ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА /COORDINATION BETWEEN AIR TRAFFIC SERVICES UNITS AND MILITARY UNITS/ ............. 2-11
2.13.
НХҮ-НИЙ НЭГЖ БА НЦУБ ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА /COORDINATION
BETWEEN
AIR
TRAFFIC
SERVICES
UNITS
AND
AVIATION
METEOROLOGICAL ORGANIZATIONS/ ................................................................................. 2-12
2.14.
НХҮ-НИЙ НЭГЖ БА НМҮБ ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА /COORDINATION BETWEEN AIR TRAFFIC SERVICES UNITS AND AERONAUTICAL
INFORMATION SERVICES UNIT/ ........................................................................................... 2-13
2.15.
НХҮ-НИЙ НЭГЖ БА АНҮТБ ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА /COORDINATION BETWEEN AIR TRAFFIC SERVICE UNITS AND AERONAUTICAL
TELECOMMUNICATION SERVICE ORGANIZATIONS/ .......................................................... 2-13
2.16.
НХҮ-НИЙ НЭГЖ БА АЭРОДРОМ АШИГЛАГЧ ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАН
АЖИЛЛАГАА /CO-ORDINATION BETWEEN AIR TRAFFIC SERVICES UNITS AND
AERODROME USER/ .............................................................................................................. 2-14
2.17.
НИСЛЭГТ АЮУЛТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ ЗОХИЦУУЛАЛТ
/INFORMATION REGULATION OF POTENTIALLY HAZARDOUS OPERATIONS TO AIRCRAFT/
………………………………………………………………………………………………….2-14
2.18.
НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ ЗОХИЦУУЛАЛТ /PLANNING AND
REGULATION OF AIR TRAFFIC/ ............................................................................................ 2-14
2.19 АЛБАДАН
СААТУУЛАГДСАН
АГААРЫН
ХӨЛӨГ
/OPERATION
DURING
INTERCEPTION OF AIRCRAFT/ ............................................................................................. 2-15
2.20

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЭРЭМБЭ БА ДАВУУ ЭРХ /PRIORITY/............................................ 2-16

2.21 ОНЦГОЙ ҮҮРГИЙН НИСЛЭГТ ҮЙЛЧЛЭХ /CONTROL OF VIP AND SPECIAL DUTY
FLIGHT/ ................................................................................................................................... 2-17
2.22

ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН НИСЛЭГ /FLIGHT INSPECTION/ ..................................... 2-18

2017/03/30

Хуудас | iii

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Нэр

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. АЭРОДРОМЫН УДИРДЛАГА/CHAPTER THREE. AERODROME
CONTROL/ .................................................................................................................................... 3-1
3.1.

ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ /GENERAL/ ......................................................................................... 3-1

3.1.1. АЭРОДРОМЫН УДИРДЛАГЫН ЦАМХАГ /AERODROME CONTROL TOWER/......... 3-1
3.1.2. ИЛ ХАРААГААР АЖИГЛАХ /VISUAL SURVEILLANCE/ .............................................. 3-2
3.1.3. АЭРОДРОМЫН БҮСИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЭРЭМБЭ /PRIORITY ON AERODROME
MOVEMENT AREA/ ............................................................................................................... 3-2
3.1.4. ХБЗ СОНГОХ /RUNWAY SELECTION/ ...................................................................... 3-3
3.1.5. АЭРОДРОМЫН ОНЦГОЙ ХӨДӨЛГӨӨН /ESSENTIAL AERODROME TRAFFIC/ ..... 3-3
3.1.6. ДАГАЛДАХ ХУЙЛРАЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛ /WAKE TURBULENCE CATEGORY/ ............ 3-3
3.1.7. АЭРОДРОМЫН ТОЙРОГ НИСЛЭГ БА ЯВГАЛАХ БҮДҮҮВЧ /DESIGNATED
POSITIONS OF AIRCRAFT IN THE AERODROME TRAFFIC AND TAXI CIRCUITS/ ........... 3-4
3.1.8. ИЛ ХАРААНЫ НИСЛЭГИЙН ДҮРМИЙН ТУСГАЙ НИСЛЭГТ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ
/CLEARANCE TO SPECIAL VFR FLIGHTS/ .......................................................................... 3-4
3.1.9. ИЛ ХАРААНЫ НИСЛЭГИЙГ ЦУЦЛАХ /CANCELLING VFR FLIGHTS/ ....................... 3-5
3.2. АЭРОДРОМЫН МЭДЭЭЛЭЛ /AERODROME INFORMATION/ ......................................... 3-5
3.3. АЭРОДРОМЫН БҮСЭД АШИГЛАХ ДОХИО /USE OF LIGHT SIGNALS ON THE
AERODROME/ ........................................................................................................................... 3-6
3.4. НИСЭН ГАРАХ АГААРЫН ХӨЛӨГ /DEPARTING AIRCRAFT/ .......................................... 3-7
3.4.1. ХӨДӨЛГҮҮР АСААХ /START ENGINE/ ....................................................................... 3-7
3.4.2. ЯВГАЛАХ ЗААВАР /TAXI INSTRUCTION/ .................................................................. 3-7
3.4.3. ХӨӨРӨХ ЗӨВШӨӨРӨЛ /TAKE-OFF CLEARANCE/ .................................................. 3-8
3.4.4. ДАВТАМЖ СОЛИХ /CHANGE OF FREQUENCY/ ...................................................... 3-8
3.5. БУУХ ЗӨВШӨӨРӨЛ /LANDING CLEARANCE/ ................................................................ 3-9
3.6. БУУЛТЫН ДАРАА ЯВГАЛАХ /TAXIING INSTRUCTIONS AFTER LANDING/................. 3-10
3.7. МАНЕВРЛАХ ТАЛБАЙ ДАХЬ ХҮН, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ
ЗОХИЦУУЛАЛТ /REGULATION OF MOVEMENT OF PERSONNELS AND VEHICLES ON THE
MANOEUVRING AREA/ ........................................................................................................... 3-10
3.8. МАНЕВРЛАХ ТАЛБАЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЭРЭМБЭ /PRIORITY OF MOVEMENTS ON
THE MANOEUVRING AREA/ ................................................................................................... 3-11
3.9. ХОРИГ ХЯЗГААРЛАЛТ /PROHIBITION AND RESTRICTIONS/....................................... 3-11
3.10. АЭРОДРОМЫН ГЭРЭЛ СУУЛТЫН СИСТЕМ /AERODROME LIGHTING SYSTEM/ ... 3-12
3.11. ОЙРТОЛТЫН ГЭРЭЛ /APPROACH LIGHTING/ ............................................................ 3-13
3.12. ХБЗ-НЫ БОЛОН БУСАД ГЭРЭЛ /RUNWAY AND OTHER LIGHTING/ ......................... 3-13
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ОЙРТОЛТЫН УДИРДЛАГА /CHAPTER FOUR. APPROACH CONTROL/
...................................................................................................................................................... 4-1
2017/03/30

Хуудас | iv

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Нэр

4.1. ОЙРТОЛТЫН УДИРДЛАГЫН БАЙР /APPROACH CONTROL/ ......................................... 4-1
4.2. НИСЭН ИРЖ БУЙ АГААРЫН ХӨЛГИЙН БУУЛТЫН ОРОЛТ ҮЙЛДЭХ ЖУРАМ
/APPROACH PROCEDURES FOR ARRIVING AIRCRAFT/ ...................................................... 4-1
4.3. ИЛ ХАРААГААР ОЙРТОЛТ ҮЙЛДЭХ /VISUAL APPROACH/ ........................................... 4-1
4.4. ХЭРЭГЛЭЛЭЭР ОЙРТОЛТ ҮЙЛДЭХ /INSTRUMENT APPROACH/ ................................. 4-2
4.5. БУУЛТЫН ОРОЛТ ҮЙЛДЭХ ДАРААЛАЛ /APPROACH SEQUENCE/............................... 4-2
4.6. ХУГАЦААТ ОЙРТОЛТЫН ЖУРАМ /TIMED APPROACH PROCEDURES/ ...................... 4-3
4.7. ХҮЛЭЭХ БҮСИЙН НИСЛЭГ /FLIGHT IN HOLDING AREA/................................................ 4-3
4.8. БУУЛТЫН ОРОЛТ ҮЙЛДЭХ ТООЦООТ ЦАГ /EXPECTED APPROACH TIME/ ............... 4-4
4.9. ЦАГ АГААР САЙЖРАХЫГ ХҮЛЭЭХ /HOLDING FOR WEATHER IMPROVEMENT/ ........ 4-5
4.10. ХӨӨРӨЛТ БУУЛТЫН БҮСЭД ОРОХ ..................................................................................
/JOINING THE AERODROME TRAFFIC CIRCUIT/ ................................................................... 4-5
4.11. ТОЙРОГ НИСЛЭГ /TRAFFIC CIRCUIT/ .......................................................................... 4-6
ТАВДУГААР БҮЛЭГ. БҮСИЙН УДИРДЛАГА /CHAPTER FIVE. AREA CONTROL/ ..................... 5-1
5.1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ /GENERAL/ ............................................................................................. 5-1
5.1.1. НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ /ISSUING AIR
TRAFFIC CONTROL CLEARANCE/ ....................................................................................... 5-1
5.1.2. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТ /USE OF NAVIGATIONAL AIDS/ ............... 5-1
5.1.3. НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЭРЭМБЭ /PRIORITY/ .............................................. 5-1
5.2.

АГААРЫН ХӨЛГИЙН БАЙРЛАЛ ИЛТГЭЛ /AIRCRAFT POSITION REPORTING/ ......... 5-2

5.3.

ЗАЙЧЛАЛ /SEPARATION/ .............................................................................................. 5-2

5.4.

ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ /METEOROLOGICAL INFORMATION/ .................................... 5-3

5.5.

НИСЛЭГИЙН МАРШРУТ /ROUTE OF FLIGHT/ ............................................................. 5-4

5.6.

НИСЛЭГИЙН ХАМГИЙН ДООД ЦУВАА /LOWEST FLIGHT LEVEL/ ............................. 5-4

5.7.

НИСЛЭГИЙН ЦУВАА ОЛГОХ /ISSUING FLIGHT LEVEL/ ............................................. 5-4

5.8. НИСЛЭГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ /CLEARANCE OF
REQUESTED CHANGE IN FLIGHT PLAN /……………………………………………………….…….5-5
ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ /CHAPTER SIX. FLIGHT
INFORMATION SERVICE/ ........................................................................................................... .6-1
6.1. НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО /PURPOSE OF FLIGHT
INFORMATION SERVICE/ ......................................................................................................... 6-1
6.2. НХҮ-НД ШААРДЛАГАТАЙ НИСЛЭГИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /GENERAL FLIGHT
INFORMATION REQUIRED FOR AIR TRAFFIC SERVICES/ .................................................... 6-2
6.3. НИСЭХИЙН РАДИО-НЭВТРҮҮЛЭГ /AERONAUTICAL BROADCASTS/ ........................... 6-2
6.4. АЭРОДРОМЫН АВТОМАТ МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ–ATIS /AUTOMATED TERMINAL
INFORMATION SERVICE/ ......................................................................................................... 6-2
2017/03/30

Хуудас | v

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

6.5. НИСЛЭГИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ БА АЮУЛТАЙ НӨХЦӨЛИЙН МЭДЭЭ /INFORMATION ON
FLIGHT RESTRICTIONS AND HAZARDOUS SITUATIONS/ .................................................... 6-6
6.6. НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ДАМЖУУЛАХ /TRANSMISSION OF FLIGHT INFORMATION/
................................................................................................................................................... 6-7
6.7. ЦАГ УУРЫН МЭДЭЭ /METEOROLOGICAL INFORMATION/ ........................................... 6-7
6.7.1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ /GENERAL/ ...................................................................................... 6-7
6.7.2. ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН БА ОНЦГОЙ МЭДЭЭ ДАМЖУУЛАХ /TRANSMISSION
OF TAF AND SPECI/ .............................................................................................................. 6-8
6.8. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ /INFORMATION ON
OPERATION OF EQUIPMENT/ ................................................................................................. 6-8
6.9. НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /TRAFFIC INFORMATION/ ......................... 6-9
6.9.1. НИСЭХ БАГИЙН ИЛТГЭЛД ТУЛГУУРЛАСАН МЭДЭЭЛЭЛ /TRAFFIC INFORMATION
BASED ON FLIGHT CREW REPORTS/ ................................................................................. 6-9
6.9.2. БОДИТ АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМИЙН ӨГӨГДӨЛД ҮНДЭСЛЭСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
/TRAFFIC INFORMATION BASED ON SURVEILLANCE SYSTEM/ .................................... 6-10
6.10. МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ, ДАМЖУУЛАХ /RECEIVING AND TRANSMITTING
INFORMATION/ ....................................................................................................................... 6-10
6.10.1. НИСЛЭГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /FLIGHT PLAN/ ........................................................ 6-10
6.10.2. НАМ ӨНДРИЙН САЛХИНЫ ШИЛЖЛЭГИЙН МЭДЭЭ /WIND SHEAR REPORT/ ... 6-11
6.10.3. ХБЗ ДЭЭРХ ЦАС МӨС УСНЫ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /RUNWAY CONDITION
INFORMATION ON SNOW AND WATER/ ........................................................................... 6-11
6.10.4. ТУСГАЙ АГААРЫН ЗАЙН МЭДЭЭ /INFORMATION ON SPECIAL USE OF
AIRSPACE/........................................................................................................................... 6-11
ДОЛДУГААР БҮЛЭГ. ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ /CHAPTER SEVEN. EMERGENCY AND
URGENCY SITUATION/ ................................................................................................................ 7-1
7.1 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ /GENERAL/ .............................................................................................. 7-1
7.2 ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА /CO-OPERATION/ ..................................................................... 7-2
7.3 АЮУЛЫН ДОХИО /EMERGENCY ALERT/ ......................................................................... 7-2
7.4 ЯАРАВЧЛАЛЫН ДОХИО /URGENCY ALERT/ ................................................................... 7-2
7.5 АЮУЛЫН ТҮГШҮҮРИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ /ALERTING SERVICE/ ................ 7-3
7.6. ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮЕ ШАТУУД /EMERGENCY PHASES/ ............................ 7-3
7.7. РАДИО ДАВТАМЖ СОЛИХ БУЮУ ДАВТАМЖ ДЭЭР ҮЛДЭЭХ /CHANGE OF
FREQUENCY AND REMAIN ON FREQUENCY/ ....................................................................... 7-6
7.8. МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ /NOTIFICATION PROCEDURE/ ...................................................... 7-6
7.9. АГААР-ГАЗАР РАДИО ХОЛБОО АЛДАГДАХ /AIR-GROUND RADIO COMMUNICATION
FAILURE/ ................................................................................................................................... 7-7

2017/03/30

Хуудас | vi

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Нэр

7.10. ИЛ ХАРААНЫ НИСЛЭГ ТӨӨРӨХ БУЮУ ЦАГ АГААРЫН ТААЛАМЖГҮЙ НӨХЦӨЛД
ОРОХ /STRAYED VFR FLIGHTS AND VFR FLIGHTS ENCOUNTERING ADVERSE
METEOROLOGICAL CONDITIONS/. ....................................................................................... 7-11
7.11.
АЭРОДРОМЫН БҮСИЙН ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ /EMERGENCY ON
AERODROME CONTROL ZONE/ ............................................................................................ 7-12
7.12.

АРГАГҮЙДСЭН БУУЛТ /FORCED LANDING/ ........................................................... 7-12

7.13.
АГААРЫН ХӨЛӨГ ХУУЛЬ БУС ХАЛДЛАГАД ӨРТӨХ /UNLAWFUL INTERFERENCE
OF AIRCRAFT/ ........................................................................................................................ 7-12
7.14.

ТЭСРЭХ БӨМБӨГӨӨР ЗАНАЛХИЙЛЭХ /BOMB THREAT/ ..................................... 7-13

7.15.

ТҮЛШ ЮҮЛЭХ АЖИЛЛАГАА /FUEL DUMPING PROCEDURE/ ................................ 7-14

7.16.

ACAS/TCAS ДОХИОЛОХ /ACAS AND TCAS ALERT/ .............................................. 7-15

7.17.

АГААРЫН ХӨЛГИЙН ХӨДӨЛГҮҮР ТАТГАЛЗАХ /AIRCRAFT ENGINE FAILURE/ .. 7-16

7.18.

АГААРЫН ХӨЛГИЙН БИТҮҮМЖЛЭЛ АЛДАГДАХ /CABIN DEPRESSURIZATION/ . 7-16

7.19.

АГААРЫН ХӨЛӨГ ШУВУУТАЙ МӨРГӨЛДӨХ /BIRD STRIKE/ ................................ 7-17

7.20.

АГААРЫН ХӨЛӨГТ ГАЛ ГАРАХ /FIRE ON BOARD/ ................................................ 7-18

7.21.
ТҮЛШНИЙ СИСТЕМИЙН ТАТГАЛЗАЛ, ТҮЛШ ДУТАГДАЛ /AIRCRAFT FUEL SYSTEM
FAILURE, LACK OF FUEL/ ...................................................................................................... 7-19
7.22.

ЦАХИЛГААН, ТЭЖЭЭЛИЙН ТАТГАЛЗАЛ /ON BOARD ELECTRICAL FAILURE/ ... 7-19

7.23.

ТООРМОЗНЫ СИСТЕМИЙН ГЭМТЭЛ /BRAKE SYSTEM FAILURE/ ...................... 7-20

7.24.

ШИНГЭНИЙ СИСТЕМИЙН ДОГОЛДОЛ /HYDRAULIC SYSTEM MALFUNCTION/ . 7-21

7.25.

АГААРЫН ХӨЛӨГ ЯАРАЛТАЙ ӨНДӨР АЛДАХ /EMERGENCY DESCENT/ ........... 7-21

7.26. НИСЭХ БАГИЙН ГИШҮҮД БУЮУ ЗОРЧИГЧИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД ГЭНЭТ МУУДАХ
/SUDDEN HEALTH DETERIORATION OF FLIGHT CREW AND PASSENGERS/ .................. 7-23
7.27. ТӨӨРСӨН ЭСХҮЛ ҮЛ ТАНИГДАХ АГААРЫН ХӨЛӨГ /STRAYED OR UNIDENTIFIED
AIRCRAFT/ .............................................................................................................................. 7-23
НАЙМДУГААР БҮЛЭГ. НХҮ-НИЙ АЖИГЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ /CHAPTER EIGHT. ATC
SURVEILLANCE SERVICES/ ........................................................................................................ 8-1
8.1.

ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА /GENERAL REQUIREMENTS/ ............................................... 8-1

8.2. ӨГӨГДЛИЙН ДЭЛГЭЦ /DATA DISPLAY/ ........................................................................... 8-3
8.3. ХАРИЛЦАА ХОЛБОО /COMMUNICATION/ ....................................................................... 8-5
8.4. НХҮ-НИЙ АЖИГЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ /ATS SURVEILLANCE SERVICES/ .................... 8-5
8.5. SSR ХАРИУЛАГЧ БОЛОН ADS-B ДАМЖУУЛАГЧИЙГ АШИГЛАХ /USE OF SSR
TRANSPONDER AND ADS-B TRANSMITTER/......................................................................... 8-6
8.5.1 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ /GENERAL/ ....................................................................................... 8-6
8.5.2 SSR КОД МЕНЕЖМЕНТ /SSR CODE MANAGEMENT/ ............................................... 8-6
8.5.3 SSR ХАРИУЛАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА /OPERATION OF SSR TRANSPONDER/ .. 8-8
2017/03/30

Хуудас | vii

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

8.5.4 ADS-B ДАМЖУУЛАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА /OPERATION OF ADS-B
TRANSMITTER/ ..................................................................................................................... 8-9
8.5.5 ДАРАЛТААР ИЛЭРХИЙЛЭГДЭХ УТГАД ҮНДЭСЛЭСЭН ӨНДРИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ
АШИГЛАХ /LEVEL INFORMATION BASED ON THE USE OF MODE C/ .............................. 8-9
8.6. ЕРӨНХИЙ ЖУРМУУД /GENERAL PROCEDURES/ ........................................................ 8-12
8.6.1 ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ШАЛГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА /PERFORMANCE CHECKING
OPERATION/ ........................................................................................................................ 8-12
8.6.2 АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТАНИЛТ ТОГТООХ /IDENTIFICATION OF AIRCRAFT/ ......... 8-12
8.6.3 ТАНИЛТЫГ ШИЛЖҮҮЛЭХ /TRANSFER OF AIRCRAFT IDENTIFICATION/ ............... 8-16
8.6.4 БАЙРЛАЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ /POSITION INFORMATION/ ............................... 8-17
8.6.5 ВЕКТОР ОЛГОЛТ /VECTORING/................................................................................ 8-18
8.6.6 НАВИГАЦИАР ЧИГЛҮҮЛЭХ ТУСЛАЛЦАА /NAVIGATION ASSISTANCE/ ................. 8-20
8.6.7 НХҮ-НИЙ АЖИГЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОГСООХ ЭСВЭЛ ЦУЦЛАХ /INTERRUPTION
OR TERMINATION OF RADAR SERVICE/ .......................................................................... 8-20
8.6.8 ХАМГИЙН БАГА ӨНДРИЙН ТҮВШИН /MINIMUM LEVELS/ ...................................... 8-21
8.6.9 ЦАГ АГААРЫН АЮУЛТАЙ ҮЗЭГДЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ /INFORMATION
REGARDING ADVERSE WEATHER/ ................................................................................... 8-21
8.6.10 ЦАГ АГААРЫН ОНЦГОЙ ҮЗЭГДЛИЙН ТАЛААР НЦУТ-Д МЭДЭЭЛЭХ /REPORTING
OF SIGNIFICANT METEOROLOGICAL INFORMATION TO METEOROLOGICAL OFFICES/
........................................................................................................................................... ..8-22
8.7. НХУ-ЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД НХҮ-НИЙ АЖИГЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АШИГЛАХ /USE OF
SURVEILLANCE IN THE AIR TRAFFIC CONTROL SERVICE/ ............................................... 8-22
8.7.1 ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА /OPERATION/ ............................................................................... 8-22
8.7.2 ЗАЙЧЛАЛ /SEPARATION/........................................................................................... 8-23
8.7.3 УДИРДЛАГА ШИЛЖҮҮЛЭХ /TRANSFER OF RADAR CONTROL/ ............................. 8-26
8.7.4 ХУРДНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ /SPEED CONTROL/.......................................................... 8-28
8.8 ОЙРТОЛТЫН УДИРДЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМИЙН ХЭРЭГЛЭЭ
/USE OF RADAR IN APPROACH CONTROL SERVICE/......................................................... 8-29
8.8.1 ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ /GENERAL PROVISIONS/ ........................................................ 8-29
8.8.2 ЧИГ ҮҮРЭГ /FUNCTIONS/........................................................................................... 8-29
8.8.3 НХҮ-НИЙ АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМИЙГ АШИГЛАН ОЙРТОЛТЫН АЖИГЛАЛТЫН
УДИРДЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ /GENERAL PROCEDURES OF
APPROACH RADAR CONTROL USING ATS SURVEILLANCE SYSTEM/ .......................... 8-29
8.8.4 АГААРЫН ХӨЛГИЙГ ОЙРТОЛТЫН ТӨГСГӨЛИЙН ҮЕ ШАТ РУУ ВЕКТОР ОЛГОХ
/VECTORING AIRCRAFT TO FINAL/ ................................................................................... 8-31
8.8.5 ИЛ ХАРААНЫ ОЙРТОЛТЫН ВЕКТОР /VECTORING IN VISUAL APPROACH/ ........ 8-31

2017/03/30

Хуудас | viii

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Нэр

8.9 АЭРОДРОМЫН УДИРДЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМИЙГ АШИГЛАХ
/USING SURVEILLANCE SYSTEM IN AERODROME CONTROL SERVICE/ ......................... 8-32
8.10 НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМИЙГ АШИГЛАХ
/USING SURVEILLANCE SYSTEM IN FLIGHT INFORMATION SERVICE/ ............................ 8-32
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ХОЛБООНЫ ЖУРАМ /CHAPTER NINE. COMMUNICATION PROCEDURES/
...................................................................................................................................................... 9-1
9.1.

ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА /GENERAL REQUIREMENTS/ ............................................... 9-1

9.1.1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ /GENERAL/ ...................................................................................... 9-1
9.1.2. БИЧЛЭГ /RECORDING/ ............................................................................................... 9-1
9.2. НХҮ-НИЙ НЭГЖИЙН ХОЛБОО /COMMUNICATION OF AIR TRAFFIC SERVICES
UNITS/ ....................................................................................................................................... 9-2
9.3. ХОЛБООНЫ ХЭРЭГСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ /SPECIFICATIONS OF COMMUNICATION
EQUIPMENT/ ............................................................................................................................. 9-4
9.4. НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН РАЙОН ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА ХОЛБОО
/COMMUNICATION BETWEEN FLIGHT INFORMATION REGIONS/........................................ 9-4
9.5.

НУУЦЛАЛ /CONFIDENTIALITY/ ..................................................................................... 9-5

9.6.

МЭДЭЭЛЭЛ /INFORMATION/ ......................................................................................... 9-5

9.6.1. МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ /INFORMATION CATEGORIES/ ....................................... 9-5
9.6.2. AFTN МЭДЭЭНИЙ ЗЭРЭГЛЭЛ /PRIORITY OF AFTN MESSAGES/ ........................... 9-6
9.7

РАДИО-ХОЛБООГ ШАЛГАХ /RADIO COMMUNICATION CHECK/ ............................... 9-6

9.8. РАДИО-ХОЛБООНЫ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА /GENERAL REQUIREMENTS FOR
RADIO COMMUNICATION/ ....................................................................................................... 9-7
9.9.

РАДИО-ХОЛБОО ТОГТООХ /ESTABLISHMENT OF RADIO COMMUNICATION/ ........ 9-7

9.10.
РАДИО-ХОЛБОО БАРИХ БА МЭДЭЭГ ДАМЖУУЛАХ /RADIO COMMUNICATION
AND TRANSMITTING MESSAGES/ .......................................................................................... 9-8
9.11.

РАДИО-ХОЛБОО ШИЛЖҮҮЛЭХ /TRANSFERING RADIO COMMUNICATION/ ......... 9-9

9.12.

МЭДЭЭГ БАТАЛГААЖУУЛАХ /CONFIRMING MESSAGES/ .................................... 9-10

9.13.

РАДИО ДАВТАМЖИД ХЯНАЛТ ТАВИХ /MONITORING RADIO FREQUENCIES/ .. 9-11

9.14.

ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ ЖУРАМ /PROCEDURES OF TELECOMMUNICATION/ .... 9-11

9.14.1. ТЕЛЕФОН ХОЛБОО ТОГТООХ /ESTABLISHING TELECOMMUNICATION/.......... 9-11
9.14.2. ТЕЛЕФОНООР ХАРИЛЦАХ /TELECOMMUNICATION/ .......................................... 9-11
9.15.
ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮЕД ХОЛБОО ТОГТООХ ЖУРАМ /PROCEDURES
FOR ESTABLISHING COMMUNICATION DURING EMERGENCY SITUATIONS/.................. 9-12
9.16.

ЗАГВАРЧИЛСАН ХЭЛЛЭГ /PHRASEOLOGIES/ ...................................................... 9-13

9.16.1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ /GENERAL/................................................................................... 9-13

2017/03/30

Хуудас | ix

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Нэр

9.16.2. РАДИО-ХОЛБООНЫ ТҮГЭЭМЭЛ ХЭЛЛЭГ, ҮГ/GENERAL RADIO COMMUNICATION
PHRASEOLOGIES/ .............................................................................................................. 9-14
9.16.3. ЗАГВАРЧИЛСАН ХЭВШМЭЛ ХЭЛЛЭГ /STANDARD PHRASEOLOGIES/ .............. 9-15
9.16.4. БҮСИЙН УДИРДЛАГА /AREA CONTROL/ ............................................................... 9-18
9.16.5. ОЙРТОЛТЫН УДИРДЛАГА /APPROACH CONTROL/ ............................................ 9-19
9.16.6. АЭРОДРОМЫН УДИРДЛАГА /AERODROME CONTROL/ ..................................... 9-20
9.16.7. ХӨӨРӨХ /TAKE-OFF/ .............................................................................................. 9-22
9.16.8. ТОЙРОГ НИСЛЭГ /TRAFFIC CIRCUIT/ ................................................................... 9-23
9.16.9. ОЙРТОЛТ ҮЙЛДЭХ, БУУХ /APPROACH AND LANDING/ ....................................... 9-24
9.16.10.
АЖИГЛАЛТЫН
УДИРДЛАГЫН
РАДИО-ХОЛБООНЫ
ХЭЛЛЭГ
/RADIO
COMMUNICATION PHRASEOLOGIES IN RADAR CONTROL/........................................... 9-25
АРАВДУГААР БҮЛЭГ. НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН СТРИП /CHAPTER TEN.
AIR TRAFFIC CONTROL STRIP/ ................................................................................................ 10-1
10.1. ЗОРИЛГО /PURPOSE/ ................................................................................................... 10-1
10.2. НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ /TERMS AND DEFINITIONS/ .................................. 10-1
10.3. НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН СТРИПИЙН ТӨРӨЛ /TYPES OF AIR
TRAFFIC CONTROL STRIPS/ ................................................................................................. 10-1
10.4. СТРИП ЗАГВАР /FLIGHT PROGRESS STRIP TEMPLATE/ .......................................... 10-2
10.5. СТРИП ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ТҮҮНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА /STRIP MARKINGS AND
REQUIREMENTS/.................................................................................................................... 10-5
АРВАННЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. НХҮ-НИЙ НӨӨЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /CHAPTER ELEVEN. ATS
CONTINGENCY PROCEDURE/ .................................................................................................. 11-1
11.1. АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМИЙН ТАТГАЛЗАЛ /SURVEILLANCE SYSTEM FAILURE/ ..... 11-1
11.2. АЖИГЛАЛТЫН ДЭЛГЭЦ ТАТГАЛЗАХ /SURVEILLANCE DISPLAY FAILURE/ ............. 11-1
11.3. АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТЭМДЭГТ АЛДАГДАХ /AIRCRAFT IDENTIFICATION LOST/ .... 11-1
11.4. АЖЛЫН БАЙРНЫ ХЭВИЙН НӨХЦӨЛ АЛДАГДСАН ҮЕИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
/PROCEDURES DURING ABNORMAL SITUATION/ ............................................................... 11-2
11.5.
АГААР-ГАЗАР
РАДИО-ХОЛБОО
ТАТГАЛЗАХ
/AIR-GROUND
RADIO
COMMUNICATION FAILURE/ ................................................................................................. 11-4
11.6.

НХУ-ЫН ДАВТАМЖ ХААГДАХ /ATC BLOCKED FREQUENCY/ .............................. 11-5

11.7.
НХУ-ЫН ДАВТАМЖ ДЭЭР ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ АЖИЛЛАХ /UNAUTHORIZED USE OF
ATC FREQUENCY/ .................................................................................................................. 11-5
11.8.

ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ЗАЙЧЛАЛ /EMERGENCY SEPARATION/ .............. 11-6

11.9.
АГААРЫН ХӨЛӨГ АЮУЛТАЙ ЗАЙД ОЙРТСОН ТУХАЙ ДОХИОЛОЛ (STCA) ХҮЛЭЭН
АВСАН ҮЕД АЖИЛЛАХ ЖУРАМ /SHORT-TERM CONFLICT ALERT (STCA) PROCEDURES/
………………………………………………………………………………………………….11-6
2017/03/30

Хуудас | x

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Нэр

11.10. АГААРЫН ХӨЛӨГ АЮУЛГҮЙ НАМ ӨНДРӨӨС ДООШ ОРСОН ТУХАЙ ДОХИОЛОЛ
ХҮЛЭЭН АВСАН ҮЕД АЖИЛЛАХ ЖУРАМ /MINIMUM SAFE ALTITUDE WARNING (MSAW)
PROCEDURES/ ....................................................................................................................... 11-7
11.11. АГААРТ МӨРГӨЛДӨХӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СИСТЕМ /TRAFFIC
COLLISION AVOIDANCE SYSTEM PROCEDURES/ .............................................................. 11-7
11.12. АГААРЫН ХӨЛГИЙН РАДИО-ХОЛБООНЫ ДУУДЛАГА ӨӨРЧЛӨХ /CHANGE OF
RADIOTELEPHONY CALL SIGN FOR AIRCRAFT/ ................................................................. 11-9
11.13. АГААРЫН ХӨЛГИЙН АВТОМАТ ХАРИУЛАГЧ ТАТГАЛЗАХ
/AIRCRAFT
TRANSPONDER FAILURE/ ..................................................................................................... 11-9
АРВАНХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД ЖУРАМ /CHAPTER TWELVE. MISCELLANEOUS
PROCEDURES/........................................................................................................................... 12-1
12.1. ОСОЛ СҮЙРЛИЙН ДАРААХ ҮЕИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ
/OPERATIONAL
PROCEDURES AFTER AN ACCIDENT/ .................................................................................. 12-1
12.2.
НИСЛЭГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ /PROCEDURE OF
ACCEPTANCE OF FLIGHT PLAN/ .......................................................................................... 12-2
12.3.
ӨНДРИЙН ХЭРЭГЛЭЛИЙН ДАРАЛТЫН ТОХИРУУЛГА ХИЙХ ЖУРАМ /ALTIMETER
SETTING PROCEDURES/ ....................................................................................................... 12-3
12.4.

НИСЛЭГИЙН ЦУВААЧЛАЛЫН ЖУРАМ /FLIGHT LEVEL PROCEDURES/.............. 12-3

12.5.
МӨСТӨЛТ АРИЛГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ /PROCEDURES FOR
DE-ICING OPERATION/ .......................................................................................................... 12-4
12.6 АГААРЫН ЗАМЫН ГОЛ ТЭНХЛЭГТЭЙ ЗЭРЭГЦЭЭ НИСЛЭГ ҮЙЛДЭХ /STRATEGIC
LATERAL OFFSET PROCEDURES/ ....................................................................................... 12-5
12.7

ХБЗ ДЭЭРХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ /RUNWAY SAFETY PROCEDURES/
…………………………………………………………………………………………………….12-6

12.7.1 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ/GENERAL/….. …………………………………………………………….12-6
12.7.2 АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО/SAFETY MANAGEMENT
SYSTEM/………………………………….. …………………………………………………………….12-6
12.7.3 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ/OPERATIONAL SYSTEM/...………….12-6
12.7.4 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АШИГЛАГДАХ РАДИО ХОЛБООНЫ ХЭРЭГСЭЛ/RADIO
COMMUNICATION EQUIPMENTS TO USE IN OPERATION/...………………………………….12-6

2017/03/30

Хуудас | xi

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Нэр

ХҮЧИНТЭЙ ХУУДАСНЫ ЖАГСААЛТ /LIST OF EFFECTIVE PAGES/
Бүлэг

Хуудас

Огноо

Нүүр хуудас

-

2017 он

Баталгаажилтын хуудас

-

2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2020.02.12
Хэвлэлт-2
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1

Тушаалын хавсралт хуудас

0-1

Гарчиг

0-2

Хүчинтэй хуудасны жагсаалт

0-12

Түгээлтийн хуудас

0-24

Өөрчлөлтийн бүртгэл

0-25

Тодорхойлолт /definitions/

0-26

Товчлол /abbreviations/

0-41

Нэгдүгээр бүлэг. Ерөнхий зүйл

1-1

1.1.

НХҮ-нд тавигдах шаардлага

1-1

1.2.

Нэмэлт өөрчлөлт оруулах

1-1

1.3.

Үг хэллэг

1-1

1.4.

Эрх зүйн баримт бичгүүд

1-2

1.5.

НХҮ-ний зорилго

1-3

1.6.

НХҮ-ний төрөл

1-3

1.7.

НХҮ-ний нэгж

1-4

1.8.

НХҮ-ний нэгжийн нэр ба дуудлага

1-5

1.9.

Цаг хугацаа, хэмжлийн нэгж

1-6

1.10. Ашиглах хэл
2020/02/12

1-7

Хуудас |xii

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

1.11. Хариуцлага

1-7

1.12. НХУ-ын нэгжийн үйл ажиллагаа

1-8

1.13. Бичлэг ба баримтжуулалт

1-9

Хоёрдугаар бүлэг. Зөвшөөрөл ба харилцан
ажиллагааны зохицуулалт

2-1

2.1.

НХУ-ын зөвшөөрөл

2-1

2.2.

Зөвшөөрлийг хариу баталгаажуулах

2-3

2.3.
НХУ-ын зөвшөөрлөөс гажих үеийн
зохицуулалт

2-3

2.4.

Удирдлага шилжүүлэх

2-4

2.5.

НХҮ-ний нэгж хооронд удирдлага шилжүүлэх

2-5

2.6.

Удирдлагыг хэвээр хадгалах нөхцөлүүд

2-6

2.7.

Ээлж хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх

2-6

2.8.

Ээлжийн бүртгэл

2-8

2.9.

Ажлын байрны бүртгэл

2-9

2.10. НХҮ-ний нэгж хоорондын харилцан
ажиллагааны зохицуулалт
2.11. НХҮ-ний нэгж ба агаарын тээвэрлэгч
хоорондын харилцан ажиллагаа
2.12. НХҮ-ний нэгж ба цэргийн нэгж хоорондын
харилцан ажиллагаа
2.13. НХҮ-ний нэгж ба НЦУБ хоорондын харилцан
ажиллагаа
2.14. НХҮ-ний нэгж ба НМҮБ хоорондын харилцан
ажиллагаа
2.15. НХҮ-ний нэгж ба АНҮТБ хоорондын харилцан
ажиллагаа
2.16. НХҮ-ний нэгж ба аэродром ашиглагч
хоорондын харилцан ажиллагаа
2.17. Нислэгт аюултай үйл ажиллагааны мэдээлэл
зохицуулалт
2.18. Нислэгийн хөдөлгөөний төлөвлөлт
зохицуулалт

2020/02/12

2-10
2-11
2-11
2-12
2-13
2-13
2-14
2-14
2-14

2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2020.02.12
Хэвлэлт-2
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
Хуудас |xiii

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Нэр

2.19

Албадан саатуулагдсан агаарын хөлөг

2-15

2.20

Үйлчилгээний эрэмбэ ба давуу эрх

2-16

2.21

Онцгой үүргийн нислэгт үйлчлэх

2-17

2.22

Шалгалт тохируулгын нислэг

2-18

Гуравдугаар бүлэг. Аэродромын удирдлага

3-1

3.1.

Ерөнхий зүйл

3-1

3.1.1.

Аэродромын удирдлагын цамхаг

3-1

3.1.2.

Ил хараагаар ажиглах

3-2

3.1.3.

Аэродромын бүсийн хөдөлгөөний эрэмбэ

3-2

3.1.4.

ХБЗ сонгох

3-3

3.1.5.

Аэродромын онцгой хөдөлгөөн

3-3

3.1.6.

Дагалдах хуйлралын зэрэглэл

3-3

3.1.7. Аэродромын тойрог нислэг ба явгалах
бүдүүвч
3.1.8. Ил харааны нислэгийн дүрмийн тусгай
нислэгт зөвшөөрөл олгох
3.1.9.

Ил харааны нислэгийг цуцлах

3-4
3-4
3-5

3.2.

Аэродромын мэдээлэл

3-5

3.3.

Аэродромын бүсэд ашиглах дохио

3-6

3.4.

Нисэн гарах агаарын хөлөг

3-7

3.4.1.

Хөдөлгүүр асаах

3-7

3.4.2.

Явгалах заавар

3-7

3.4.3.

Хөөрөх зөвшөөрөл

3-8

3.4.4.

Давтамж солих

3-8

2020/02/12

2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
Хуудас |xii

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

3.5.

Буух зөвшөөрөл

3-9

3.6.

Буултын дараа явгалах

3-10

3.7. Маневрлах талбай дахь хүн, тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөний зохицуулалт

3-10

3.8.

Маневрлах талбайн хөдөлгөөний эрэмбэ

3-11

3.9.

Хориг хязгаарлалт

3-11

3.10.

Аэродромын гэрэл суултын систем

3-12

3.11.

Ойртолтын гэрэл

3-13

3.12.

ХБЗ-ны болон бусад гэрэл

3-13

Дөрөвдүгээр бүлэг. Ойртолтын удирдлага

4-1

4.1. Ойртолтын удирдлагын байр

4-1

4.2. Нисэн ирж буй агаарын хөлгийн буултын оролт
үйлдэх журам

4-1

4.3. Ил хараагаар ойртолт үйлдэх

4-1

4.4. Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх

4-2

4.5. Буултын оролт үйлдэх дараалал

4-2

4.6. Хугацаат ойртолтын журам

4-3

4.7. Хүлээх бүсийн нислэг

4-3

4.8. Буултын оролт үйлдэх тооцоот цаг

4-4

4.9. Цаг агаар сайжрахыг хүлээх

4-5

4.10. Хөөрөлт буултын бүсэд орох

4-5

4.11. Тойрог нислэг

4-6

Тавдугаар бүлэг. Бүсийн удирдлага

5-1

5.1.

5-1

Ерөнхий зүйл

2020/02/12

2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
Хуудас |xiii

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

5.1.1. Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын
зөвшөөрөл олгох

5-1

5.1.2.

Тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

5-1

5.1.3.

Нислэгийн хөдөлгөөний эрэмбэ

5-1

5.2.

Агаарын хөлгийн байрлал илтгэл

5-2

5.3.

Зайчлал

5-2

5.4.

Цаг агаарын мэдээ

5-3

5.5.

Нислэгийн маршрут

5-4

5.6.

Нислэгийн хамгийн доод цуваа

5-4

5.7.

Нислэгийн цуваа олгох

5-4

5.8. Нислэгийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах
зөвшөөрөл
Зургаадугаар бүлэг. Нислэгийн мэдээллийн
үйлчилгээ
6.1.

Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний зорилго

6.2. НХҮ-нд шаардлагатай нислэгийн ерөнхий
мэдээлэл
6.3.

Нисэхийн радио-нэвтрүүлэг

6.4. Аэродромын автомат мэдээллийн үйлчилгээ ATIS
6.5. Нислэгийн хязгаарлалт ба аюултай нөхцөлийн
мэдээ

5-5
6-1
6-1
6-2
6-2
6-2
6-6

6.6.

Нислэгийн мэдээллийг дамжуулах

6-7

6.7.

Цаг уурын мэдээ

6-7

Ерөнхий зүйл

6-7

6.7.1.

6.7.2. Цаг агаарын урьдчилсан ба онцгой мэдээ
дамжуулах
6.8. Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын талаарх
мэдээлэл
6.9.

Нислэгийн хөдөлгөөний мэдээлэл

2020/02/12

6-8
6-8
6-9

2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
Хуудас |xiv

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Нэр

6.9.1. Нисэх багийн илтгэлд тулгуурласан
мэдээлэл
6.9.2. Бодит ажиглалтын системийн өгөгдөлд
үндэслэсэн мэдээлэл
6.10.

Мэдээллийг хүлээн авах, дамжуулах

6-9
6-10
6-10

6.10.1.

Нислэгийн төлөвлөгөө

6-10

6.10.2.

Нам өндрийн салхины шилжлэгийн мэдээ

6-11

6.10.3.

ХБЗ дээрх цас мөс усны байдлын мэдээ

6-11

6.10.4.

Тусгай агаарын зайн мэдээ

6-11

Долдугаар бүлэг. Онцгой нөхцөл байдал

7-1

7.1.

Ерөнхий зүйл

7-1

7.2.

Харилцан ажиллагаа

7-2

7.3.

Аюулын дохио

7-2

7.4.

Яаравчлалын дохио

7-2

7.5.

Аюулын түгшүүрийн мэдээллийн үйлчилгээ

7-3

7.6.

Онцгой нөхцөл байдлын үе шатууд

7-3

7.7. Радио давтамж солих буюу давтамж дээр
үлдээх

7-6

7.8.

Мэдээлэх журам

7-6

7.9.

Агаар-газар радио холбоо алдагдах

7-7

7.10. Ил харааны нислэг төөрөх буюу цаг агаарын
тааламжгүй нөхцөлд орох

7-11

7.11.

Аэродромын бүсийн онцгой нөхцөл байдал

7-12

7.12.

Аргагүйдсэн буулт

7-12

7.13.

Агаарын хөлөг хууль бус халдлагад өртөх

7-12

7.14.

Тэсрэх бөмбөгөөр заналхийлэх

7-13

2020/02/12

2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
Хуудас |xv

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

7.15.

Түлш юүлэх ажиллагаа

7-14

7.16.

ACAS/TCAS дохиолох

7-15

7.17.

Агаарын хөлгийн хөдөлгүүр татгалзах

7-16

7.18.

Агаарын хөлгийн битүүмжлэл алдагдах

7-16

7.19.

Агаарын хөлөг шувуутай мөргөлдөх

7-17

7.20.

Агаарын хөлөгт гал гарах

7-18

7.21.

Түлшний системийн татгалзал, түлш дутагдал

7-19

7.22.

Цахилгаан, тэжээлийн татгалзал

7-19

7.23.

Тоормозны системийн гэмтэл

7-20

7.24.

Шингэний системийн доголдол

7-21

7.25.

Агаарын хөлөг яаралтай өндөр алдах

7-21

7.26. Нисэх багийн гишүүд буюу зорчигчийн эрүүл
мэнд гэнэт муудах

7-23

7.27.

Төөрсөн эсхүл үл танигдах агаарын хөлөг

7-23

Наймдугаар бүлэг. НХҮ-ний ажиглалтын үйлчилгээ

8-1

8.1.

Ерөнхий шаардлага

8-1

8.2.

Өгөгдлийн дэлгэц

8-3

8.3.

Харилцаа холбоо

8-5

8.4.

НХҮ-ний ажиглалтын үйлчилгээ

8-5

8.5. SSR хариулагч болон ADS-B дамжуулагчийг
ашиглах

8-6

8.5.1.

Ерөнхий зүйл

8-6

8.5.2.

SSR код менежмент

8-6

8.5.3.

SSR хариулагчийн үйл ажиллагаа

8-8

2020/02/12

2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
Хуудас |xvi

Нэр

8.5.4.

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

ADS-B дамжуулагчийн үйл ажиллагаа

8-9

8.5.5. Даралтаар илэрхийлэгдэх утгад үндэслэсэн
өндрийн мэдээллийг ашиглах

8-9

8.6.

8-12

Ерөнхий журмууд

8.6.1.

Гүйцэтгэлийг шалгах үйл ажиллагаа

8-12

8.6.2.

Агаарын хөлгийн танилт тогтоох

8-12

8.6.3.

Танилтыг шилжүүлэх

8-16

8.6.4.

Байрлалын тухай мэдээлэл

8-17

8.6.5.

Вектор олголт

8-18

8.6.6.

Навигациар чиглүүлэх туслалцаа

8-20

8.6.7. НХҮ-ний ажиглалтын үйлчилгээг зогсоох
эсвэл цуцлах

8-20

8.6.8.

8-21

Хамгийн бага өндрийн түвшин

8.6.9. Цаг агаарын аюултай үзэгдлийн талаарх
мэдээлэл
8.6.10. Цаг агаарын онцгой үзэгдлийн талаар
НЦУТ-д мэдээлэх
8.7. НХУ-ын үйлчилгээнд нхү-ний ажиглалтын
үйлчилгээг ашиглах

8-21
8-22
8-22

8.7.1.

Үйл ажиллагаа

8-22

8.7.2.

Зайчлал

8-23

8.7.3.

Удирдлага шилжүүлэх

8-26

8.7.4.

Хурдны зохицуулалт

8-28

8.8. Ойртолтын удирдлагын үйлчилгээний
ажиглалтын системийн хэрэглээ

8-29

8.8.1.

Ерөнхий нөхцөл

8-29

8.8.2.

Чиг үүрэг

8-29

8.8.3. НХҮ-ний ажиглалтын системийг ашиглан
ойртолтын ажиглалтын удирдлагын үйлчилгээ
үзүүлэх ерөнхий журам
2020/02/12

8-29

2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
Хуудас |xvii

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

8.8.4. Агаарын хөлгийг ойртолтын төгсгөлийн үе
шат руу вектор олгох

8-31

8.8.5.

8-31

Ил харааны ойртолтын вектор

8.9. Аэродромын удирдлагын үйлчилгээнд
ажиглалтын системийг ашиглах
8.10. Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээнд
ажиглалтын системийг ашиглах

8-32
8-32

Есдүгээр бүлэг. Холбооны журам

9-1

9.1.

9-1

Ерөнхий шаардлага

9.1.1.

Ерөнхий зүйл

9-1

9.1.2.

Бичлэг

9-1

9.2.

НХҮ-ний нэгжийн холбоо

9-2

9.3.

Холбооны хэрэгслийн тодорхойлолт

9-4

9.4. Нислэгийн мэдээллийн район хоорондын
харилцаа холбоо

9-4

9.5.

Нууцлал

9-5

9.6.

Мэдээлэл

9-5

9.6.1.

Мэдээллийн ангилал

9-5

9.6.2.

AFTN мэдээний зэрэглэл

9-6

9.7.

Радио-холбоог шалгах

9-6

9.8.

Радио-холбооны ерөнхий шаардлага

9-7

9.9.

Радио-холбоо тогтоох

9-7

9.10.

Радио-холбоо барих ба мэдээг дамжуулах

9-8

9.11.

Радио-холбоо шилжүүлэх

9-9

9.12.

Мэдээг баталгаажуулах

9-10

9.13.

Радио давтамжид хяналт тавих

9-11

2020/02/12

2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
Хуудас |xviii

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Телефон холбооны журам

9-11

9.14.1.

Телефон холбоо тогтоох

9-11

9.14.2.

Телефоноор харилцах

9-11

9.14.

9.15. Онцгой нөхцөл байдлын үед холбоо тогтоох
журам
9.16.
9.16.1.

Загварчилсан хэллэг
Ерөнхий зүйл

9.16.2 Радио-холбооны түгээмэл хэллэг, үг

9-12
9-13
9-13
9-14

9.16.3.

Загварчилсан хэвшмэл хэллэг

9-15

9.16.4.

Бүсийн удирдлага

9-18

9.16.5.

Ойртолтын удирдлага

9-19

9.16.6.

Аэродромын удирдлага

9-20

9.16.7.

Хөөрөх

9-22

9.16.8.

Тойрог нислэг

9-23

9.16.9.

Ойртолт үйлдэх, буух

9-24

9.16.10. Ажиглалтын удирдлагын радио-холбооны
хэллэг
Аравдугаар бүлэг. Нислэгийн хөдөлгөөний
удирдлагын стрип

9-25
10-1

10.1.

Зорилго

10-1

10.2.

Нэр томьёо, тодорхойлолт

10-1

10.3. Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын стрипийн
төрөл

10-1

10.4.

10-2

Стрип загвар

10.5. Стрип тэмдэглэгээ, түүнд тавигдах
шаардлага

10-5

Арваннэгдүгээр бүлэг. НХҮ-ний нөөц төлөвлөгөө

11-1

2020/02/12

2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1

2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
Хуудас |xix

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Нэр

11.1.

Ажиглалтын системийн татгалзал

11-1

11.2.

Ажиглалтын дэлгэц татгалзах

11-1

11.3.

Агаарын хөлгийн тэмдэгт алдагдах

11-1

11.4. Ажлын байрны хэвийн нөхцөл алдагдсан
үеийн үйл ажиллагаа

11-2

11.5.

Газар-агаар радио-холбоо татгалзах

11-4

11.6.

НХУ-ын давтамж хаагдах

11-5

11.7.

НХУ-ын давтамж дээр зөвшөөрөлгүй ажиллах

11-5

11.8.

Онцгой нөхцөл байдлын зайчлал

11-6

11.9. Агаарын хөлөг аюултай зайд ойртсон тухай
дохиолол (STCA) хүлээн авсан үед ажиллах журам
11.10. Агаарын хөлөг аюулгүй нам өндрөөс доош
орсон тухай дохиолол хүлээн авсан үед ажиллах
журам
11.11. Агаарт мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх
систем
11.12. Агаарын хөлгийн радио-холбооны дуудлага
өөрчлөх
11.13. Агаарын хөлгийн автомат хариулагч
татгалзах

11-6
11-7
11-8
11-9
11-9

Арванхоёрдугаар бүлэг. Бусад журам

12-1

12.1. Осол сүйрлийн дараах үеийн ажиллагааны
журам

12-1

12.2.

Нислэгийн төлөвлөгөө хүлээн авах журам

12.3. Өндрийн хэрэглэлийн даралтын тохируулга
хийх журам
12.4.

Нислэгийн цуваачлалын журам

12.5. Мөстөлт арилгах үйл ажиллагааны
зохицуулалт
12.6. Агаарын замын гол тэнхлэгтэй зэрэгцээ
нислэг үйлдэх
12.7.

ХБЗ дээрх аюулгүй ажиллагааны журам

12.7.1 Ерөнхий зүйл
2020/02/12

12-2
12-3
12-3
12-4
12-5
12-6
12-6

2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
Хуудас |xx

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

12.7.2 Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо

12-6

12.7.3 Үйл ажиллагааны зохион байгуулалт

12-6

12.7.4 Үйл ажиллагаанд ашиглагдах радио холбооны
хэрэгсэл

12-7

2020/02/12

2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1
2017.03.30
Хэвлэлт-1

Хуудас |xxi

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

ТҮГЭЭЛТИЙН ХУУДАС /DISTRIBUTION LIST/
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ИНЕГ-АНБЗХ

Хаана

НААХЗА-ны ААНХХ
НХҮА-ны ААХ
НХҮА-ны ЧБХ
НХҮА-ны ТҮАХ
НХҮА-ны БНХУХ
НХҮА-ны ОНХУХ
НХҮА-ны АНХУХ
НХҮА-ны НМҮХ
НХҮА-ны СДХ
НХҮА-ны ЭХАТМЗХ
ИНЕГ-ын НСТ
“БАЯН-ӨЛГИЙ” нисэх буудал
“ХОВД” нисэх буудал
“УВС” нисэх буудал
“ХӨВСГӨЛ” нисэх буудал
“ДОРНОД” нисэх буудал
“ОВООТ” нисэх буудал
“ОЮУТОЛГОЙ” нисэх буудал
“ӨМНӨГОВЬ” нисэх буудал
“ТАВАНТОЛГОЙ” нисэх буудал
“БАЯНХОНГОР” нисэх буудал
“ГОВЬ-АЛТАЙ” нисэх буудал
“ЗАВХАН” нисэх буудал
“ӨВӨРХАНГАЙ” нисэх буудал
“СҮХБААТАР” нисэх буудал
“ХЭНТИЙ” нисэх буудал
“БУЛГАН” нисэх буудал
“ДУНДГОВЬ” нисэх буудал
“ТОСОНЦЭНГЭЛ” нисэх буудал
“ХАР-ХОРИН” нисэх буудал
“ХАТГАЛ” нисэх буудал
“ХОВД БУЛГАН” нисэх буудал

2017/03/30

Хувь
Үндсэн хувь
Үндсэн хувь
Үндсэн хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь
Хяналттай хувь

Хуудас | xxiv

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ /AMENDMENT RECORD/
№
1
2

Товч утга

Өөрчлөлт
батлагдсан огноо

Өөрчлөлт
хийсэн

Шинэ форматад оруулан,
шинэчлэн баталсан анхны хувь

2017.03.30

ИНД172.71.в-д заасан
шаардлагын дагуу 2.2.3 заалтад
өөрчлөлт оруулав.

2020.02.12

Өөрчлөлт
оруулсан огноо

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2020/02/12

Хуудас |xxv

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Нэр

ТОДОРХОЙЛОЛТ БА ТОВЧЛОЛ
/DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS/
I.

ТОДОРХОЙЛОЛТ/DEFINITIONS/

"Авран туслах/Rescue" гэж аюул осолд өртсөн хүмүүст эмнэлгийн анхан шатны болон
шаардлагатай бусад тусламж үзүүлэх, тэднийг аюулгүй газарт хүргэх ажиллагааг;
“Авран туслах ажиллагааг зохицуулах төв/Rescue Coordination Centre” гэж тухайн бүсэд авран
туслах үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулж, зохицуулах үүрэг хариуцлага хүлээсэн
нэгжийг;
"Автомат хамааралтай ажиглалтын систем/Automatic dependent surveillance (ADS)" гэж
өгөгдлийн холбооны тусламжтайгаар агаарын хөлгийн навигацийн болон байршил
тодорхойлох автомат системээс илгээж буй дараах мэдээллийг хүлээн авч агаарын хөлгийн
шилжилт, хөдөлгөөнийг хянах системийг;
-агаарын хөлгийн дуудлага
-4 хэмжээст байрлал
-бусад тодорхойлох өгөгдлүүд
"Автомат хамааралтай ажиглалтын систем-нэвтрүүлэг/Automatic dependent surveillancebroadcast (ADS-B)" гэж агаарын хөлөг, аэродром дээрх тээврийн хэрэгсэл болон бусад
обьектууд өөрийн танилтын мэдээлэл, байрлал болон бусад өгөгдлөө өгөгдлийн шугамаар
автоматаар тасралтгүй цацах аргыг;
"Автомат хамааралтай ажиглалтын систем-гэрээ/Automatic dependent surveillance-Contract
(ADS-C)" гэж ADS-C хэлэлцээрийн нөхцөлийг газрын систем, агаарын хөлгөөр харилцан
солилцох арга бөгөөд үүнд ADS-C илтгэлийг ямар нөхцөлөөр эхлүүлэх, энэ илтгэлд ямар
мэдээллийг агуулахыг тодорхой заасныг;
Тайлбар:"ADS-C гэрээ" гэдэг үг нь нэлээд өргөн хүрээний утга агуулга бүхий
ерөнхийлсөн үг бөгөөд ADS үйлдлийн гэрээ, ADS шаардах гэрээ, ADS үе тутмын
гэрээ, эсхүл нэн яаралтай гэх зэрэг олон хэлбэртэй байж болно. ADS илтгэлийг
газраар дамжуулах үйлдлийг газрын систем хооронд гүйцэтгэж болно.
“Автомат хамааралтай ажиглалтын систем-хэлэлцээр/ADS agreement” гэж ADS-C-ийн
өгөгдлийн илтгэлийн нөхцөлийг тогтоосон илтгэлийн төлөвлөгөөг;
Тайлбар: НХҮ-нд ADS-C ашиглахаас өмнө НХҮ-нд шаардлагатай өгөгдөл болон ADSC-ийн илтгэлийн давтамжийг зөвшилцсөн байх шаардлагатай.
“Агаар–газар нэг талын холбоо/Air-to-groundcommunication” гэж агаарын хөлгөөс газарт
байрлах станц, эсхүл тодорхой байрлал руу барих нэг талын холбоог;
“Агаар–газар хоёр талын холбоо/Air-ground communication” гэж агаарын хөлөг болон газарт
байрлах станцын хоорондын хоёр талын холбоог;
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“Агаарын зам/Airway” гэж хонгил хэлбэрээр тогтоогдсон, НХУ-аар хангагдах бүс, эсхүл түүний
хэсгийг;
“Агаарын хөлөг/Aircraft” гэж агаарын өгсөх урсгалын нөлөөллөөр бус, өөрөө агаартай харилцан
үйлчилсний хүчинд агаарт тогтож, хөдөлгөөн хийж чадах аливаа төхөөрөмжийг;
“Агаарын хөлгийн дарга/Pilot-in-command” гэж нислэгийн хугацаанд агаарын хөлгийн
удирдлага, аюулгүй ажиллагааг хариуцах үүрэг хүлээсэн нисэгчийг;
“Агаарт мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх систем/Airborne Collision Avoidance System
(ACAS)” гэж ажиглалтын хоёрдогч локатор (SSR автомат хариулагчийн мэдээлэлд үндэслэн,
SSR автомат хариулагчаар тоноглогдсон агаарын хөлөгтэй ойртож буй тухай мэдээллийг
нисэгчид өгөх зориулалттай, газрын тоног төхөөрөмжөөс хамааралгүй ажилладаг бүхээгийн
системийг;
“Ажиглалтын радиолокатор/Surveillance Radar”гэж агаарын хөлгийн байрлалыг алслалт ба
азимутаар тодорхойлоход ашиглагддаг радиолокаторын тоног төхөөрөмжийг;
“Ажиглалтын хоёрдогч радиолокатор/Secondary surveillance radar” гэж дамжуулагч/хүлээн
авагч (өдөөгч) болон хариулагчийг ашигладаг ажиглалтын радиолокаторын системийг;
“Ажил үүрэг/Duty” гэж НХҮБ-ын шаардлагаар нислэгийн удирдагчийн гүйцэтгэх үүргүүд. Үүнд
ажлын байран дээр ажиллах, сургалтад хамрагдах болон захиргаанаас зохион байгуулсан
бусад ажлууд орно;
“Ажлын байран дээр ажиллах хугацаа/Time in position” гэж нислэгийн удирдагч эзэмшиж буй
үнэмлэх, зэрэглэлийн дагуу НХУ-ын ажлын байрны үйл ажиллагаанд оролцохыг;
“Ажлын бус цаг/Non-Duty period” гэж ажил, үүргээ гүйцэтгэх хугацааны дараа болон өмнө,
нислэгийн удирдагчийн бүх ажил үүргээс чөлөөлөгдөхөөр тогтоогдсон цаг хугацааг;
“Ажил, үүргээ гүйцэтгэх хугацаа/Duty period” гэж НХҮБ-ын шаардлагаар нислэгийн удирдагч нь
ажил, үүрэг гүйцэтгэхээр заавар авсан эсхүл ажил, үүргээ гүйцэтгэж эхлэх хугацаанаас тухайн
ажилтан нь бүх ажил, үүргээс чөлөөлөгдөх хүртэлх хугацааг;
“Алсын барааны харагдац/Visibility”гэж нисэхийн үйлчилгээнд ашиглах алсын барааны
харагдацийг;
а) газар дээр байрлуулсан тохиромжтой хэмжээтэй хар биет (обьект)-ийг тод буюу
гэгээтэй дэвсгэрээс ялгаж харж болох хамгийн хол зай;
б) 1000 канделийн (гэрлийн хүчний нэгж) хүчтэй гэрлийг харанхуй дэвсгэрээс ялгаж
харж болох хамгийн их буюу хол зай;
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“AFTN станц/AFTN station” гэж тухайн улсын хяналт, зөвшөөрөлтэйгээр үйл ажиллагаа
явуулдаг, AFTN-ний бүрэлдэхүүнд ордог байгууламжийг;
“Аргагүйтсэн буулт/Forced landing/” гэж агаарын хөлгийн бүхээгт байгаа болон газар дээр
байгаа хүмүүст гэмтэл учруулахгүй байх боломжтой гэж үзсэний үндсэн дээр газар дээр эсхүл
усан дээр аргагүйдсэн буулт үйлдэхийг;
“Аюулгүй ажиллагаа/Safety”гэж агаарын хөлөгт хамааралтай эсхүл түүний үйл ажиллагаанд
шууд дэмжлэг үзүүлдэг нисэхийн үйл ажиллагаатай холбоотой эрсдэлийг хүлээн
зөвшөөрөгдөх түвшин хүртэл бууруулах болон хянах байдлыг;
“Аюулгүй байдал/Security”гэж иргэний нисэхийг хөндлөнгийн хууль бус үйлдлээс хамгаалах
цогцолбор арга хэмжээг;
“Аюултай бүс/Danger area” гэж тодорхой хугацаанд тухайн агаарын зайд явагдах ажиллагаа нь
агаарын хөлгийн нислэгийн үйл ажиллагаанд аюул учруулж болзошгүй, тодорхой хэмжээсээр
тогтоогдсон агаарын зайг;
“Аюулын үе/DETRESFA” гэж агаарын хөлөг болон түүнд яваа хүмүүст ноцтой аюул тулгарсан
ба яаралтай тусламж шаардлагатай болсон үеийг;
“Аэродром/Aerodrome” гэж бүхэлдээ, эсхүл зарим хэсэг нь агаарын хөлгийн хөөрөлт, буулт,
гадаргуу дээрх хөдөлгөөнд зориулагдсан усан болон газрын гадаргууг (барилга, байгууламж,
тоног төхөөрөмжийн хамт);
“Аэродромын тойрог нислэг/Aerodrome traffic circuit” гэж аэродромын бүсэд нислэг үйлдэж буй
агаарын хөлөг нисэх тогтоогдсон замыг;
“Аэродромын автомат мэдээллийн үйлчилгээ/Aerodrome Terminal Information System” гэж ирж
буй, хөөрч буй агаарын хөлөгт тухайн үеийн болон байнгын мэдээллийг 24 цагийн турш, эсхүл
тодорхой заасан хэсэг хугацаанд автоматаар хүргэх ажиллагааг;
D-ATIS: өгөгдлийн холболт-автомат терминал мэдээллийн үйлчилгээ;
Voice-ATIS: ATIS-ийг дуут хэлбэрээр үргэлжлүүлэн давтаж цацах нэвтрүүлэх
үйлчилгээ;
“Аэродромын өндөр/Aerodrome elevation/” гэж далайн түвшнээс дээш хэмжигдэх, ХБЗ-ны
тэнхлэгийн дагуух хамгийн өндөр цэгийг;
“Аэродромын НХУ-ын удирдлагын үйлчилгээ/Aerodrome control service” гэж аэродромын
хөдөлгөөний НХУ-ын үйлчилгээг;
“Аэродромын удирдлагын цамхаг/Aerodrome control tower” гэж аэродромын хөдөлгөөнийг
зохицуулах НХУ-ын үйлчилгээний цамхагийг;
“Аэродромын хөдөлгөөн/Aerodrome traffic” гэж аэродромын орчимд нисэж буй нийт агаарын
хөлгүүд болон аэродромын маневрлах талбай дахь бүх хөдөлгөөнийг;
2017/03/30

Хуудас |xxviii

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Тайлбар: Хөөрч буух бүдүүвч (traffic circuit)-д орж ирж буй болон орхин гарч буй
агаарын хөлгийг аэродромын орчимд байгаад тооцно.
“Аэродромын хөдөлгөөний бүс /Aerodrome control zone”гэж аэродромын хөдөлгөөний аюулгүй
байдлыг хангах зорилгоор тогтоогдсон, аэродром орчмын тодорхой хэмжээст агаарын орон
зайг;
“Аюулын түгшүүрийн мэдээллийн үйлчилгээ/Alerting service” гэж эрэн хайх, авран туслах
ажиллагаа шаардлагатай болсон нислэгийн тухай холбогдох байгууллагуудад мэдээлэх,
тэдгээрт шаардлагатай тусламж дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээг;
“Байрлал (газарзүйн)/Position” гэж дэлхийн гадаргуу дээрх цэгийн байрлалыг тодорхойлох
математик аргачлалын эллипсоидод тулгуурласан уртраг ба өргөргөөр тодорхойлох
солбицлыг;
"Блинд нэвтрүүлэг/Blind transmission" гэж хоёр талын радио холбоо аль нэг талаасаа
алдагдсан бөгөөд мэдээлэл хүлээн авагч талыг мэдээллийг хүлээн авч байх магадлалтай гэж
үзсэн тохиолдолд нөгөө талаас мэдээллийг үргэлжлүүлэн нэвтрүүлэх ажиллагааг;
“Босго/Threshold” гэж агаарын хөлөг буухад ашиглагдах ХБЗ-ны эхлэл хэсгийг;
“Босоо зайчлал/Vertical separation” гэж агаарын хөлгүүд хоорондын босоо тэнхлэгийн дагуух
зайчлалыг;
"Бүрэн бүтэн байдлын ангилал (нисэхийн өгөгдөл)/Integrity Classfication (Aeronautical data) гэж
Алдаатай өгөгдөл ашигласнаас үүсч болзошгүй эрсдэлд тулгуурласан ангиллыг;
а) Энгийн өгөгдөл: Алдаатай энгийн өгөгдлийг ашиглах нь агаарын хөлгийн нислэгийн
болон буултын үед ноцтой нөлөөлж осолд хүргэх маш бага магадлалтай.
б) Чухал өгөгдөл: Алдаатай чухал өгөгдлийг ашиглах нь агаарын хөлгийн нислэгийн
болон буултын үед ноцтой нөлөөж осолд хүргэх бага магадлалтай.
в) Эрсдэлтэй өгөгдөл: Алдаатай эрсдэлтэй өгөгдлийг ашиглах нь агаарын хөлгийн
нислэгийн болон буултын үед ноцтой нөлөөлж осолд хүргэх өндөр магадлалтай.
"Бүсийн навигаци/Area navigation”гэж агаарын хөлгийн нислэгийг газрын, эсхүл сансрын
навигацийн тоног төхөөрөмжийн бүрхэлт, эсхүл өөр дээрээ тулгуурласан системүүдийн
чадлын хязгаар, эсхүл тэдгээрийн хослолын хүрээнд хүссэн нислэгийн шулуунаар нисэх
боломжийг олгодог навигацийн аргачлалыг;
“Бүсийн навигацид суурилсан агаарын зам/Area navigation route” гэж бүсийн навигацийг
ашиглах чадвартай агаарын хөлгийн нислэгт зориулан тогтоосон агаарын замыг;
“Буултын бүс/Landing area” гэж агаарын хөлөг буулт, эсхүл хөөрөлт үйлдэхэд зориулагдсан,
хөдөлгөөнт бүсийн тодорхой хэсгийг;

2017/03/30

Хуудас |xxix

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

“Бүсийн удирдлагын төв/Area control centre” гэж өөрийн хариуцсан бүсийн хүрээнд, агаарын
хөлгүүдийн хөдөлгөөнийг удирдах НХҮ-ний нэгжийг;
“Бүсийн удирдлагын үйлчилгээ/Area control service” гэж удирдлагын бүс дэх хяналттай
нислэгүүдэд үзүүлэх НХУ-ын үйлчилгээг;
“Вектор олгох/Vectoring/” гэж агаарын хөлөгт НХҮ-ний ажиглалтын системийг ашиглан
тодорхой чиглэл өгөх хэлбэрээр навигацийн удирдамж өгөхийг;
“Газар дахь алсын барааны харагдац/Ground visibility” гэж итгэмжлэгдсэн ажиглагч эсхүл
автомат системээс мэдээлж байгаа аэродром дээрх ил харааны харагдацийг;
“Газардах бүс/Touchdown zone” гэж буулт үйлдэж буй онгоц хамгийн эхэлж шүргэх, тухайн
ХБЗ-ны босгоноос дотогш байрлах ХБЗ-ны хэсгийг;
“Глиссад/Glidepath” гэж ойртолтын төгсгөлийн үе шатны босоо чиглүүлэгчид зориулж
тогтоосон өндөр алдалтын зүсэлтийг;
“Далайн бээр/Nautical mile” гэж 1,852 метртэй тэнцүү зайг;
“Дүүжин нислэг/Air taxi” гэж тодорхой гадаргуугаас дээш, тогтвортой байрлал болон өндөрт
байх нисдэг тэрэгний нислэгийг;
“Зорчигч/Passenger” гэж агаарын хөлгийн багийн гишүүдээс бусад агаарын хөлгөөр зорчиж буй
аливаа этгээдийг;
“Зөвшөөрлийн хязгаар/Clearance limit” гэж НХУ-ын зөвшөөрөл үйлчлэх хязгаар цэгийг;
“Зөрчил/Incident” гэж осол болон ноцтой зөрчлөөс бусад, агаарын хөлгийн ашиглалттай
холбогдсон, агаарын хөлгийн аюулгүй үйл ажиллагаанд нөлөөлж байгаа, эсхүл нөлөөлж
болзошгүй тохиолдол/үйл явдлыг;
“Ил хараагаар ойртолт үйлдэх журам/Visual approach procedure” гэж ойртолтын эхний үе
шатны хяналтын цэгээс, эсхүл холбогдох тохиолдолд тогтоосон нисэн ирэх маршрутын
эхлэлээс буулт үйлдэх цэг хүртэл, буулт үйлдэгдээгүй үед 2-р тойрогт гарах журам үйлдэгдэх,
ил харааг лавлагаа болгон урьдчилан тодорхойлсон цуврал маневруудыг;
“Ил харааны нислэгийн цаг уурын нөхцөл/Visual meteorological condition” гэж тогтоогдсон
хязгаарлалттай тэнцүү ба түүнээс дээш, алсын барааны харагдац, үүл хүртэлх зай ба үүлний
доод суурийн өндрөөр илэрхийлэгдэх цаг агаарын нөхцөлийг;
“Илтгэх цэг/Reporting point” гэж агаарын хөлгийн байрлалыг илтгэх боломжтой газар зүйн
тогтоогдсон байршлыг;
“Маневрлах талбай/Manoeuvring area" гэж агаарын хөлгийн хөөрөх, буух, явгалахад
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зориулагдсан, перрон, зогсоолоос бусад аэродромын хэсгийг;
“Маршрутын үе шат/Route stage” гэж завсрын буултгүй нисэх маршрут, эсхүл түүний хэсгийг;
“Маршрутын хэсэг/сегмент/Route segment” гэж ихэвчлэн завсрын зогсолтгүй гүйцэтгэгдэх
нислэгийн маршрут, эсхүл маршрутын хэсгийг;
“Махын тоо/Mach number” гэж агаарын бодит хурдыг дууны хурдад харьцуулсан харьцааг;
“Навигацийн техникийн үзүүлэлт/Navigation Specification” гэж тодорхой агаарын зайд
үзүүлэлтэд
тулгуурласан навигаци /PBN/-ийн үйл ажиллагааг хангаж ажиллахад
шаардлагатай агаарын хөлөг болон нисгэх багт тавигдах багц шаардлагуудыг;
Тайлбар: Навигацийн шаардлагатай гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд (RNP) ба бүсийн
навигацийн үзүүлэлтүүд (RNAV) гэсэн хоёр төрлийн навигацийн техникийн үзүүлэлт
байна.
“Навигацийн шаардлагатай үзүүлэлтүүд/Required Navigation Performance” гэж гүйцэтгэлийн
ажиглалт болон анхааруулгын шаардлагыг агуулсан бүсийн навигацид үндэслэгдсэн
навигацийн тодорхойлолтыг; RNP гэсэн угтвартайгаар RNP 4, RNP APCH гэх мэтчилэн
нэрлэгдэнэ;
“Нисдэг тэрэг/Helicopter” гэж хөдөлгүүрийн хүчээр босоо тэнхлэгийг тойрон эргэх нэг буюу хэд
хэдэн даах сэнс агаартай харилцан үйлчилсний үндсэн дээр өргөх хүч үүсгэн нислэг үйлдэх
агаараас хүнд агаарын хөлгийг;
“Нислэгийн алсын барааны харагдац/Flight visibility” гэж нислэгийн явцад агаарын хөлгийн
бүхээгээс харагдах алсын барааны харагдацыг;
“Нислэгийн замын дагуух цаг агаарын аюултай үзэгдлийн мэдээ/SIGMET” гэж өндрийн
нислэгийн замын дагуу агаарын хөлгийн нислэгийн аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлж болох цаг
агаарын аюултай үзэгдлийн тухай цаг агаарын ажиглалтын нэгжээс гаргасан бодит болон
урьдчилсан мэдээг;
“Нислэгийн замын дагуух цаг агаарын мэдээлэл/AIRMET” гэж нам өндрийн нислэгийн замын
дагуу агаарын хөлгийн нислэгийн аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлж болох цаг агаарын аюултай
үзэгдлийн тухай цаг агаарын ажиглалтын нэгжээс гаргасан бодит болон урьдчилсан мэдээг;
“Нислэгийн зураг/Aeronautical chart” гэж газрын гадаргуугийн хэсэг, түүний хиймэл байгууламж
болон рельефийг нисэхийн шаардлагад нийцүүлэн тусгайлан тодорхойлсон дүрслэлийг;
“Нислэгийн цуваа/Flight level” гэж тусгайлан заасан даралтын утга буюу 1013.2 гПа-аас
тооцсон тогтмол атмосферийн даралтын түвшин ижил төрлийн бусад түвшингээс тодорхой
даралтын интервалаар тусгаарлагдсаныг;
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"Нислэгийн төлөвлөгөө/ Flight plan” гэж нисэх баг буюу түүнийг төлөөлөх этгээдээс НХҮ-гээр
хангуулах зорилгоор нислэг эхлэхийн өмнө тухайн төлөвлөгдсөн нислэг, эсхүл нислэгийн
тодорхой хэсгийн талаар НХҮ-ний нэгжид өгч буй мэдээллийг;
“Нислэгийн хөдөлгөөн/Air traffic” гэж агаарт болон аэродром дээр хөдөлгөөн үйлдэж байгаа бүх
агаарын хөлгүүдийн хөдөлгөөнийг;
“Нислэгийн хөдөлгөөний зөвлөмжийн үйлчилгээ/Air Traffic Advisory Service” гэж агаарын хөлөг
хоорондын зайчлалыг хангах зорилгоор зөвлөмж өгөхөөр заагдсан агаарын зайд (F ангиллын)
ХНД-ээр нислэг үйлдэж буй агаарын хөлөгт үзүүлэх үйлчилгээг;
“Нислэгийн хөдөлгөөний мэдээлэл/Traffic information” гэж нислэгийн удирдагчаас, нислэг
үйлдэж байгаа агаарын хөлөгт, түүний ойролцоо нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгийн талаар
өгөх мэдээллийг;
“Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын захирамж/Air traffic control instruction” гэж НХУ-ын нэгжээс
тодорхой үйлдэл гүйцэтгэх талаар агаарын хөлөгт өгч буй захирамжийг;
“Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын зөвшөөрөл/Air traffic control clearance” гэж НХУ-ын
нэгжээс тодорхойлсон нөхцөлийн дагуу агаарын хөлөг нислэгээ үргэлжлүүлэх эрхийг;
Тайлбар 1: Хялбар байлгах үүднээс “Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын
зөвшөөрлийг” ихэвчлэн хураангуйлсан хэлбэрээр “зөвшөөрөл” гэж хэрэглэнэ.
Тайлбар 2: Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын зөвшөөрлийг нислэгийн аль үе
шатанд олгож байгаагаас хамаарч “taxi”, “take-off”, “departure”, “en route,” “approach”,
“landing” гэх мэт үгсийг “зөвшөөрөл” гэсэн үгийн өмнө угтвар болгон хэрэглэж болно.
“Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын үйлчилгээ/Air traffic control service” гэж доорх зорилгоор
үзүүлж буй үйлчилгээг хэлнэ:
a) агаарын хөлгүүд өөр хоорондоо, эсхүл аэродромын маневрлах талбай дээрх
агаарын хөлөг, саадуудтай мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх;
б) нислэгийн хөдөлгөөний урсгалыг дэс дараалалтай, түргэн шуурхай явуулах;
“НУ-ын ээлжийн хуваарь/ATC schedule" гэж нислэгийн удирдагчийн ажил, үүргээ гүйцэтгэх
болон ээлж хоорондын амрах хугацааг тогтоосон хуваарийг;
“Нислэгийн удирдагч-нисэгч өгөгдлийн сүлжээний холбоо/Controller-Pilot Data Link
Communications (CPDLC)” гэж НХУ-ын өгөгдлийн сүлжээг ашиглан нисэгч болон нислэгийн
удирдагчийн хооронд холбоо барих аргачлалыг;
“Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ/Air traffic service” гэж нислэгийн мэдээллийн, аюул
түгшүүрийн мэдээллийн, нислэгийн хөдөлгөөний зөвлөмжийн болон НХУ (бүс, ойртолт,
аэродромын удирдлагын үйлчилгээ)-ын үйлчилгээг багтаасан нийтлэг ойлголтыг;
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“Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний маршрут/ATS route” гэж НХҮ-нд нислэгийн хөдөлгөөний
урсгалыг хуваарилах зорилгоор тогтоосон маршрутыг;
“Нисэн ирэх тооцоот цаг/Estimated time of arrival” гэж хэрэглэлийн нислэгийн дүрмийн дагуу
үйлдэгдэх нислэгийн хувьд, навигацийн тоноглолын тусламжтайгаар тодорхойлсон,
хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журмыг эхлүүлэх цэгт агаарын хөлөг нисэн хүрэх тооцоот цаг,
эсхүл аэродром дээр навигацийн тоноглол байхгүй тохиолдолд агаарын хөлөг тухайн
аэродром дээрх тодорхой цэгт нисэн очих тооцоот цагийг; Ил харааны нислэгийн дүрмийн
дагуу үйлдэгдэх нислэгийн хувьд агаарын хөлөг тухайн аэродром дээрх тодорхой цэгт нисэн
очих тооцоот цагийг;
“Нисэхийн мэдээлэл/Aeronautical information” гэж нисэхийн өгөгдлийг цуглуулан задлан
шинжилгээ хийж хэлбэржүүлсний үр дүнд бий болсон мэдээллийг;
“Нисэхийн мэдээлэл дамжуулах үйлчилгээ/Aeronautical broadcasting service” гэж нисэхийн
холбогдолтой мэдээллийг дамжуулах үйлчилгээг;
“Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ/Aeronautical information service” гэж тогтоогдсон бүсэд
агаарын навигацийн аюулгүй ажиллагаа, тогтмолжилт болон үр ашигт шаардлагатай нисэхийн
мэдээлэл болон нисэхийн өгөгдлөөр хангах үүрэг бүхий үйлчилгээг;
“Нисэхийн мэдээллийн эмхэтгэл/Aeronautical information publication” гэж тухайн улсаас, эсхүл
тухайн улсын зөвшөөрлөөр эрхлэн гаргадаг, агаарын навигацид чухал шаардлагатай, тогтмол
шинж чанартай нисэхийн мэдээллийг агуулсан хэвлэлийг;
“Нисэхийн суурин холбооны үйлчилгээ/Aeronautical Fixed Telecommunication Service” гэж
агаарын навигацийн аюулгүй ажиллагаа болон үйлчилгээний тогтмол, үр ашигтай, эдийн
засгийн хэмнэлттэй байхад чиглэсэн, тодорхой тогтмол цэгүүдийн хоорондын холбооны
үйлчилгээг;
“Нисэхийн цахилгаан суурин холбооны сүлжээ /Aeronautical Fixed Telecommunication Network
(AFTN)” гэж ижил төстэй үзүүлэлт бүхий нисэхийн суурин станцуудын хооронд тоон өгөгдөл
буюу мэдээлэл солилцоход зохиулсан, нисэхийн суурин үйлчилгээний бүрдэл хэсэг болох
дэлхийн нэгдсэн сүлжээг;
“Нисэхийн хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээ/Aeronautical mobile service” гэж газрын станц болон
агаарын хөлөг хоорондын, эсхүл агаарын хөлгүүдийн станц хоорондын радио-холбооны
үйлчилгээг;
Тайлбар: Үүнд осол сүйрлийн мэдээлэл өгөх давтамж дээр ажиллаж буй радио-станц
орж болно.
“Нисэхийн цаг уурын станц/Aeronautical meteorological station” гэж нислэгт зориулан цаг
агаарын ажиглалт хийх болон мэдээ дамжуулах станцыг;
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“Нисэхийн цахилгаан холбооны үйлчилгээ/Aeronautical telecommunication service” гэж нисэхийн
зориулалтаар ашиглагдах холбооны үйлчилгээг;
“NOTAM мэдээ/Notice to Airmen (NOTAM)” гэж нисэхийн тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ, журмыг
шинээр нэвтрүүлэх, өөрчлөх эсхүл тэдгээрт үүссэн нөхцөл байдлын талаар болон нислэгт
нөлөөлөх аюултай нөхцөлийн талаар нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа этгээдэд
цаг тухайд нь урьдчилан мэдэгдэх зайлшгүй шаардлагатай, цахилгаан холбоогоор тараадаг
мэдээг;
“Ноцтой зөрчил/Serious incident” гэж осолд хүргэх дөхсөн аливаа зөрчлийг;
“Нөөц аэродром/Alternate aerodrome” гэж буухаар төлөвлөсөн аэродромд нисэн очих/буух
боломжгүй болсон нөхцөлд агаарын хөлөг бууж болох бусад аэродромыг;
Нөөц аэродромд дараах аэродромууд хамаарна:
1) Хөөрөлтийн үеийн нөөц аэродром: хөөрөлтийн дараа, агаарын хөлөг зайлшгүй
шаардлагаар нисэн гарсан аэродромдоо эргэж буух боломжгүй үед буулт үйлдэж болох
аэродром;
2) Замын дагуух нөөц аэродром: нислэгийн үед тохиолдсон хэвийн бус, эсхүл онцгой
нөхцөл байдлын улмаас агаарын хөлөг нислэгээ үргэлжлүүлэх боломжгүй үед буулт
үйлдэж болох аэродром;
3) ЕТОРS- нөөц аэродром: ЕТОРS нислэгийн үед хөдөлгүүр ажиллахгүй болсон, эсхүл
хэвийн бус болон онцгой нөхцөл байдал тохиолдсоны улмаас агаарын хөлөг нислэгээ
үргэлжлүүлэх боломжгүй үед буулт үйлдэж болох аэродром;
4)Нисэн очих газрын нөөц аэродром: нисэн очихоор төлөвлөсөн аэродромд буух
боломжгүй үед нисэн очих газрын ойролцоох буулт үйлдэж болох аэродром;
“Ойртолтоос хоёрдугаар тойрогт гарах журам/Missed approach procedure” гэж ойртолтыг
үргэлжлүүлэх боломжгүй нөхцөлд дагаж мөрдөх журмыг;
“Ойртолтын дунд үе шатны хэсэг/Intermediate approach segment” дунд үе шатны хяналтын цэг
болон ойртолтын төгсгөлийн үе шатны хяналтын цэг (эсхүл цэг) хоорондох, эсхүл буцаж эргэх
нислэг, хайрцаг нислэг, эсхүл барагцаалан тооцоолсон замын журмын төгсгөл болон
ойртолтын төгсгөлийн үе шатны хяналтын цэг (эсхүл тогтоосон цэг) хоорондох хэрэглэлээр
ойртолт үйлдэх журмын хэсгийг;
“Ойртолтын төгсгөлийн үе шат/Final approach” гэж энэ нь тусгайлан тогтоосон ойртолтын
сүүлчийн хянах цэгээс хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх горимыг эхлүүлэх ойртолтын тодорхой
хэсэг, эсхүл ийм хянах цэг байхгүй тохиолдолд дараах цэгүүдээс:
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а) сүүлчийн эргэлтийн төгсгөлөөс 3-р эргэлт болон ойртолтын эргэлт хийх журмаар
тодорхойлсон, эсхүл,
б) Ойртолтын журамд заагдсан сүүлчийн замтай огтлолцох цэгт; аэродром орчмын
дараах цэгт дуусна:
1) суулт үйлдэх боломтой; эсхүл
2) 2-р тойрогт гарах цэг.
“Ойртолтын удирдлагын нэгж/Approach control unit” гэж нэг болон хэд хэдэн аэродромоос
нисэн гарч буй болон нисэн ирж буй хяналттай нислэгт НХУ-ын үйлчилгээ үзүүлэх нэгжийг;
“Ойртолтын удирдлагын үйлчилгээ/Approach control service” гэж нисэн гарч буй эсхүл нисэн
ирж буй хяналттай нислэгт зориулагдсан, нислэгийн хөдөлгөөнийг удирдах үйлчилгээг;
“Ойртолтын удирдлагын бүс /Approach control area” гэж НХҮ-ний маршрутууд огтлолцон
нийлсэн, нэг буюу түүнээс дээш гол аэродромын агаарын зайд тогтоогдох удирдлагын бүсийг;
“Онцгой нөхцөл байдлын үе/Emergency phase” гэж тодорхой бус, сэрэмжлүүлсэн, аюултай
нөхцөл байдлын аль ч үеийг илэрхийлэх ерөнхий ойлголтыг;
“Осол/Accident” гэж аливаа этгээд нислэг үйлдэх болон зорчих зорилгоор агаарын хөлгийн
бүхээгт орсон үеэс эхлэн, агаарын хөлөгт байгаа бүх этгээд хөлгийн бүхээгийг бүрэн орхих
хүртэлх хугацаанд:
а)хэн нэгэн этгээд дараах нөхцөлд хүнд гэмтэл авах буюу амь насаа алдах:
- тухайн агаарын хөлөгт байх үедээ, эсхүл
- агаарын хөлөгтэй шууд буюу агаарын хөлгөөс салсан хэсэгтэй
харьцсаны улмаас, эсхүл
- сэнс болон тийрэлтэт хөдөлгүүрийн хийн урсгалын шууд нөлөөлөлд орсны улмаас
Тайлбар: Ердийн шалтгаанаар биед үүссэн гэмтэл, өөрөө өөрийгөө гэмтээх буюу
өрөөл бусдаас гэмтэл авах, мөн тийзгүй зорчигч агаарын хөлөгт нуугдаж
байрласнаас гэмтэл авах зэрэг тохиолдлууд үүнд хамаарахгүй.
б) агаарын хөлөг эвдрэх буюу түүний хийцэд эвдрэл гарсны улмаас:
- агаарын хөлгийн үндсэн хийцийн бөх бат чанар болон нислэг, техникийн
үзүүлэлтүүд алдагдах ба,
- гэмтсэн хэсгийг солих, эсхүл томоохон хэмжээний засвар шаардагдах:
Тайлбар: Хөдөлгүүрийн эд анги болон капотын гэмтлээс шалтгаалан үүссэн
хөдөлгүүрийн гэмтэл болон татгалзал эсхүл сэнс, антенн, дугуй, тоормоз зэргийн
гэмтэл болон их биений гадаргууд үүссэн бага зэргийн хонхойлт, бусад гэмтэл зэрэг
тохиолдлууд үүнд хамаарахгүй.
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в) агаарын хөлөг сураггүй алга болох, эсхүл түүнд хүрэх боломжгүй газарт байхыг тус
тус хэлнэ.
“Өгөгдлийн сүлжээний холбоо/Data link communications” гэж өгөгдлийн сүлжээгээр мэдээлэл
солилцох холбооны хэлбэрийг;
“Перрон/Apron” гэж зорчигчдыг буулгаж суулгах, ачаа шууданг ачих буулгах, агаарын хөлгийг
цэнэглэх, байрлуулах болон техник үйлчилгээ хийхэд зориулагдсан аэродромын тодорхой
хэсгийг;
“Саад/Obstacle” гэж нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлгийн аюулгүй ажиллагааг хангах
өндрийн хязгаарлалтаас хэтэрсэн, агаарын хөлгийн хөдөлгөөнт бүсэд байрласан болон эдгээр
тогтоосон гадаргын гадна байрласан боловч агаарын навигацид аюултай гэж үзсэн бүх (түр
болон байнгын) хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнгүй обьект, эсхүл түүний хэсгийг;
“SIGMET мэдээлэл/SIGMET information” гэж өндрийн нислэгийн замын дагуу нислэгт аюултай
цаг агаарын үзэгдэл ажиглагдсан, эсхүл ажиглагдах нөхцөл бүрдсэн үед тухайн үзэгдлийн цаг
хугацаа, орон зайн өөрчлөлтийн талаар өгөх мэдээллийг;
“Тодорхой бус үе/Uncertainty phase (INCERFA)” гэж агаарын хөлөг болон түүний бүхээгт байгаа
этгээдүүдийн аюулгүй байдал эргэлзээтэй байдалд орсон нөхцөлийг;
“Түгшүүрийн үе/Alert phase (ALERFA)” гэж агаарын хөлгийн аюулгүй ажиллагааны үүднээс
агаарын хөлөг болон түүний зорчигчдыг аврах нөхцөл байдал үүссэн үеийг;
“Удирдлагын бүс/Control area” гэж газрын гадаргуугаас дээш, тодорхой өндрөөс дээш
тогтоогдсон хяналттай агаарын зайг;
“Үйл ажиллагааны заавар/Local Operation Instruction (LOI)” гэж ажилтнуудад зориулсан,
тэдгээрийн гүйцэтгэх ажил үүргийн зааварчилга, гарын авлагыг агуулсан зааврыг;
“Үндсэн цэг/Significant point” гэж НХҮ-ний маршрут, эсхүл агаарын хөлгийн нислэгийн
чиглэлийг тодорхойлох, навигацийн болон НХҮ-ний бусад зорилгоор ашиглагдаж байгаа
газарзүйн тодорхойлогдсон байрлалыг;
“Үзүүлэлтэд тулгуурласан ажиглалт/Performance-based surveillance” гэж үзүүлэлтэд суурилсан
ажиглалтыг ашиглан НХҮ үзүүлэхийг;
“Үзүүлэлтэд тулгуурласан холбоо/Performance-based communication” гэж үзүүлэлтэд суурилсан
холбоог ашиглан НХҮ үзүүлэхийг;
“Үнэмлэхүй өндөр/Altitude” гэж далайн дундаж түвшнээс түвшин, цэг, эсхүл цэг болгон авсан
обьект хүртэл хэмжигдсэн босоо зайг;

2017/03/30

Хуудас |xxxvi

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

“Үүлний доод суурийн өндөр/Ceiling” гэж усан болон газрын гадаргаас хамгийн нам өндөртэй
үүлний суурь хүртэлх босоо зайг;
“Харьцангуй өндөр/Height” гэж тодорхой тогтоосон түвшингээс тухайн цэг буюу обьект хүртэлх
босоо зайг;
“Хориотой бүс/Prohibited area” гэж тухайн улсаас тодорхой хэмжээсээр тогтоосон, агаарын
хөлгийн нислэгийг хориглосон агаарын зайг;
“Хөөрөх буух зурвас/Runway” гэж агаарын хөлгийн буулт, хөөрөлтөд зориулан тоноглож
бэлдсэн, аэродромын тэгш өнцөгт талбайг;
“Хөөрөх буух зурвасны алсын барааны харагдац/ Runway Visual Range (RVR)” гэж зурвасны
гадаргуу дээрх тэмдэглэгээ, тэнхлэгийн, эсхүл хязгаарын тэмдэглэгээ ба гэрлүүд нь ХБЗ-ны
тэнхлэгийн шугам дээр байгаа агаарын хөлгийн нисэгчид харагдах зайг;
“Хөөрөх буух зурвасны хүлээх байрлал/Runway holding position” гэж ХБЗ-ны ILS мэдрэмж
бүхий хязгаарлагдмал орчныг хамгаалах зорилгоор явгалж буй агаарын хөлөг болон тээврийн
хэрэгсэл нислэгийн хөдөлгөөний цамхагаас зөвшөөрөх хүртэл зогсож хүлээх цэгийг;
"ХБЗ-ны алсын барааны харагдац/ Runway visual range (RVR)" гэж зурвасны гадаргуу дээрх
тэмдэглэгээ, тэнхэлгийн эсхүл хязгаарын тэмдэглэгээ ба гэрлүүд нь ХБЗ-ны тэнхэлгийн шугам
дээр байгаа агаарын хөлгийн нисэх багт харагдах зайг;
“Хүлээх нислэгийн журам/Holding procedure” гэж агаарын хөлөг дараагийн зөвшөөрлийг
хүлээж, тодорхой агаарын зайд үлдэх боломжийг олгож байгаа урьдчилан тогтоосон маневр;
“Хэрэглэлийн нислэгийн дүрмийн нислэг (ХНД)/Instrument flight rule (IFR)” гэж хэрэглэлийн
нислэгийн дүрмийн дагуу үйлдэх нислэг;
"Хэрэглэлийн нислэгийн журам боловсруулах үйлчилгээ/Instrument flight procedure design
service" гэж агаарын навигацийн үр ашигтай, тогтмол мөн аюулгүй ажиллагааг хангах үүднээс
хэрэглэлийн нислэгийн журам боловсруулах, баримтжуулах, баталгаажуулах, засвар
үйлчилгээ болон төлөвлөгөөт дүн шинжилгээ хийх үйлчилгээг;
“Хэрэглэлийн нислэгийн цаг уурын нөхцөл/Instrument Meteorological Conditions”гэж алсын
барааны харагдац, үүл хүртэлх зай ба үүлний доод суурийн өндөр нь ил харааны нислэгийн
цаг агаарын нөхцөлийн хязгаарлалтаас доош илэрхийлэгдэх нөхцөлийг;
“Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журам/Instrument approach procedure” гэж ойртолтын эхний үе
шатны хяналтын цэгээс, эсхүл боломжтой тохиолдолд тогтоосон нисэн ирэх маршрутын
эхлэлээс буулт үйлдэх боломжтой цэг хүртэл, харин буулт үйлдэгдээгүй бол хүлээх нислэгийн,
эсхүл маршрутын саадаас чөлөөлөгдөх шалгуурууд тавигдах цэг хүртэл тогтоосон
шаардлагуудын дагуу саадаас чөлөөлөгдсөн, нислэгийн хэрэглэлийг лавлагаа болгон
урьдчилан тодорхойлсон цуврал маневруудыг;
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“Хэрэглэлээр нисэн ирэх стандарт маршрут/Standard Instrument Arrival (STAR)” нь хэрэглэлээр
оролт үйлдэх нислэгийн журмын эхлэлийн цэгийг НХҮ-ний маршруттай цэгээр холбон ХНД-ээр
нисэн ирэх маршрутыг тогтооно.
“Хэрэглэлээр нисэн гарах стандарт маршрут Standard instrument depature (SID)” нь аэродром
эсхүл тодорхой аэродромын зурвасыг НХҮ-ний маршрутын үе шатны эхлэлтэй цэгээр холбон
ХНД-ийн нисэн гарах маршрутыг тогтооно;
“Хяналттай агаарын зай/Controlled airspace” гэж агаарын зайн ангиллын дагуу НХУ-ын
үйлчилгээгээр хангагдахаар тогтоогдсон, тодорхой хэмжээ бүхий агаарын зайг;
“Хяналттай аэродром/Controlled aerodrome” гэж аэродромын хөдөлгөөнд НХУ-ын үйлчилгээ
үзүүлэх аэродромыг;
Тайлбар: “Хяналттай аэродром” гэдэг хэллэг нь аэродромын хөдөлгөөнд НХУ-ын
үйлчилгээ үзүүлэхийг илэрхийлэх бөгөөд тухайн аэродром удирдлагын бүстэй
болохыг илэрхийлэхгүй.
“Хязгаарлалттай бүс/Restricted area” гэж тусгай нөхцөл байдлын улмаас агаарын хөлгийн
нислэгийг хязгаарласан, тодорхой хэмжээсээр тогтоосон тухайн улсын агаарын зайг;
“Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ/Forecast” гэж бүс нутгийн хэмжээнд тодорхой цагт, эсхүл
тодорхой хугацааны турш цаг уурын нөхцөл байдлын ирээдүйн төлөв байдлын тухай
мэдээллийг;
“Цаг уурын мэдээ/Meteorological report” гэж тодорхой хугацаа болон байрлал дахь цаг уурын
нөхцөл байдлын ажиглалтын мэдээг;
“Цаг уурын мэдээлэл/Meteorological information” гэж нислэгийн үйл ажиллагаанд зориулсан цаг
агаарын бодит болон ирээдүйн төлөв байдлыг илэрхийлсэн цаг уурын мэдээ, өгөгдлийг;
“Цаг уурын үйлчилгээ/ Meteorological service” гэж цаг агаарын дараах үйлчилгээг:
1) цаг агаарын ажиглалт хийх үйлчилгээ: цаг агаарын байнгын ажиглалтын мэдээгээр
хангах;
2) цаг агаарын хяналт тавих үйлчилгээ: НХУ-ын тогтоосон бүс дотор ажиглагдсан
нислэгт аюултай цаг агаарын үзэгдлүүдийн хувьсал, хөдөлгөөнийг хянаж мэдээлэх;
3) мэдээлэл солилцох үйлчилгээ: цаг агаарын нэгж, салбаруудаас мэдээлэл цуглуулах,
дамжуулах;
4) зөвлөмж өгөх үйлчилгээ: цаг агаарын бодит болон урьдчилсан мэдээг бичгээр, эсхүл
амаар тайлбарлан танилцуулах;
5) урьдчилан мэдээлэх үйлчилгээ: тухайн цаг хугацааны болон агаарын зайн цаг
агаарын нөхцөлийн тухай урьдчилсан мэдээгээр хангах;
6) уур амьсгалын мэдээллээр хангах үйлчилгээ: тухайн газар нутаг болон агаарын зайн
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уур амьсгалын нөхцөлийн олон жилийн дундаж мэдээллээр хангах.
“Чиглэл/Heading” гэж агаарын хөлгийн хөндлөн тэнхлэгийг ихэвчлэн хойноос урагш байдлаар
(жинхэнэ, соронзон, луужингийн, эсхүл солбилцлоор) заасан чиглэлийг;
“Шилжих үнэмлэхүй өндөр/Transition altitude” гэж тухайн түвшин ба түүнээс доош агаарын
хөлгийн босоо байрлалыг үнэмлэхүй өндрөөр илэрхийлж хянах өндрийг;
“Эрэн хайх/Search” гэж аюул тулгарсан, эсхүл аюулд өртсөн агаарын хөлгийн байрлалыг
тодорхойлох зорилгоор бие бүрэлдэхүүн, төрөл бүрийн тээврийн хэрэгсэл оролцсон, эрэн
хайх үйл ажиллагааг;
“Эрэн хайх, авран туслах бүс/Search and rescue region” гэж хил хязгаарт нь ЭХАТ үйлчилгээ
явагдаж байгаа, авран хамгаалах зохицуулах төвтэй холбоотой тодорхой хэмжээний бүсийг;
“Эрэн хайх, авран туслах мэдээлэл зохицуулах төв/Search and Rescue Coordination Centre” гэж
өөрийн хариуцсан бүсэд эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл
зохицуулах үүрэг бүхий нэгжийг;
“Эрэн хайх, авран туслах үйлчилгээ/Search and rescue service” гэж гамшгийн хяналт, мэдээлэл,
эрэн хайх авран туслах үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах үүрэг, эмнэлгийн анхан шатны
тусламж үзүүлэх, эсхүл нийтийн болон хувийн агаарын хөлөг бусад төхөөрөмж ашиглан
эмнэлэгт хүргэх ажиллагааг;
“VOLMET” гэж нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлөгт зориулсан цаг уурын мэдээллийг;
Өгөгдөл дамжуулах шугам дээр суурилагдсан VOLMET(D-VOLMET). METAR, SPECI, TAF,
SIGMET болон боломжтой тохиолдолд AIRMET мэдээллийг өгөгдөл дамжуулах шугамаар
хангах. VOLMET өргөн нэвтрүүлэг. METAR, SPECI, TAF болон SIGMET мэдээллийг тодорхой
хугацааны давталттай, тасралтгүй хоолойгоор цацдаг өргөн нэвтрүүлгээр хангах;
“VOLMET радио нэвтрүүлэг/VOLMET broadcast” гэж нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлөгт
зориулсан цаг уурын мэдээллийн тогтмол радио нэвтрүүлгийг;
“Явгалах зам/Taxiway” гэж агаарын хөлгийн явгалалт болон аэродромын нэг хэсгийг нөгөө
хэсэгтэй нь холбох зориулалттайгаар аэродром дээр тогтоосон тодорхой замыг хэлнэ.Үүнд:
1) Зогсоолын (агаарын хөлгийн) явгалах шугам (Aircraft stand taxilane) – зөвхөн агаарын
хөлгийн зогсоолд хүрэхэд зориулагдсан явгалах зам буюу перроны хэсэг;
2) Перроны явгалах зам (Apron taxiway)- Перроныг хөндлөн нэвтрэн явгалахад
зориулагдсан, перрон дээр байрлах явгалах замын системийн нэг хэсэг;
3) Хурдны явгалах зам (Rapid exit taxiway)- ХБЗ-ыг эзлэх хугацааг багасгах зорилгоор
буулт үйлдэж байгаа агаарын хөлөг өндөр хурдаар зурвасыг чөлөөлөхөд
зориулагдсан, ХБЗ-тай хурц өнцгөөр холбогдсон явгалах зам.
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“Явгалах замын огтлолцол/Taxiway intersection” хоёр ба түүнээс дээш явгалах замын
огтлолцлыг;
“Явгалах маршрут/Taxi-route” гэж хэлипортын нэг хэсгээс нөгөө хэсэгт нисдэг тэрэг шилжихэд
зориулагдсан зам. Явгалах маршрутад түүнээс эх авсан агаараар болон газраар явгалах
замуудыг;
“Ядаргаа/Fatigue” гэж нойр алдах, эсхүл урт хугацаагаар сэрүүн байх, мөн биеийн хүчний ажил
зэргээс шалтгаалан багийн гишүүн сонор сэрэмж болон аюулгүй ажиллагаатай холбогдох
үүргээ гүйцэтгэх чадвар нь буурсан бие махбодийн байдлыг;
“Ядаргааны эрсдэлийн удирдлагын систем/Fatigue Risk Management System” гэж ажилчдын
анхаарлыг тохиромжтой түвшинд барихын тулд шинжлэх ухааны зарчим, мэдлэг мөн ажлын
туршлагад үндэслэсэн үргэлжилсэн ажиглалт болон удирдлаар хянах ядаргаатай холбоотой
эрсдэлийн удирдлагыг;
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
/CHAPTER ONE. GENERAL/
1.1.

НХҮ-НД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА/REQUIREMENTS FOR AIR TRAFFIC SERVICES/

1.1.1. “Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ерөнхий журам” нь Монгол Улсын иргэний
нисэхэд ашиглах агаарын зайд Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээг зохион байгуулах,
үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөх үндсэн шаардлагуудыг агуулсан баримт бичиг болно.
1.1.2. ИНЕГ-аас албан ёсоор зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд энэхүү журамд заасан
шаардлагыг зөрчихийг хориглоно.
1.1.3. Энэхүү баримт бичигт туссан шаардлагын дагуу үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж,
байгууллага, салбар, нэгжийн үйл ажиллагааны журам заавар, бусад байгууллага,
салбартай харилцан ажиллах журам, гэрээг боловсруулж, батлан мөрдөх үүргийг НХҮБ
хүлээнэ.
1.2.

НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ /AMENDMENTS/

1.2.1. Энэхүү журамд оруулах батлагдсан буюу зөвшөөрөгдсөн нэмэлт, өөрчлөлтийг дараах
мэдээллийн хамт оруулж, журмын хуудаст зохих тэмдэглэгээг хийнэ:
а)
б)
в)
г)
д)

нэмэлт, өөрчлөлтийн дугаар;
нэмэлт, өөрчлөлтийн агуулга;
нэмэлт, өөрчлөлт батлагдсан огноо;
нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан шийдвэр;
нэмэлт, өөрчлөлт хүчин төгөлдөр болсон огноо.

1.2.2. Энэхүү журмын хуудас бүрийн хөлний бичиглэл (footer) хэсэгт хэвлэгдсэн огноо,
хуудасны дугаар тэмдэглэгдэнэ.

1.3.

ҮГ ХЭЛЛЭГ/TERMS/

1.3.1. Энэхүү журамд хэрэглэгдсэн дараах үгнүүд нь харгалзах утгыг илэрхийлнэ:
а) “ёстой”, “шаардлагатай” болон бусад үгс захиран тушаах хэлбэрээр бичигдсэн
тохиолдолд заасан журмыг заавал дагаж мөрдөх үүрэгтэйг илэрхийлнэ;
б) “хэрэгтэй” үгийг хэрэглэсэн тохиолдолд тухайн заалт нь зөвлөмж болохыг
илэрхийлнэ;
в) “болно” үгийг хэрэглэсэн тохиолдолд НХҮ-ний ажилтан өөрийн үзэмж, шийдвэрээр
хэрэглэж болохыг илэрхийлнэ;
г) “агаарын хөлөг” гэдэг нь агаарын хөлөг, эсхүл нисэх багийн алиныг ч илэрхийлж
болно;
д) “бээр” нь далайн бээрийг;
е) “өндөр” үг нь жинхэнэ өндөр, харьцангуй өндөр болон нислэгийн цувааг
илэрхийлсэн ерөнхий утгыг илэрхийлнэ.
1.3.2. Ганц тоо нь олон тоог илтгэж болохын адил олон тоо нь мөн ганц тоог илтгэж болно.
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ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГҮҮД/LEGAL DOCUMENTS/

1.4.1. Энэхүү журам нь эрх зүйн болон удирдлагын дараах баримт бичгүүдтэй хавсран
үйлчилнэ. Эдгээр нь:
а) Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль;
б) Иргэний нисэхийн багц дүрэм;
в) Бусад баримт бичгүүд:
•
•
•
•

ИНЕГ-ын даргын тушаал;
Зэргэлдээх төв болон бусад алба салбаруудтай байгуулсан НХҮ-ний гэрээ,
харилцан ажиллагааны журам;
Хөрш зэргэлдээх улсын НХУ-ын төвтэй байгуулсан НХҮ-ний гэрээ;
Иргэний нисэхийн байгууллагын бусад алба, салбаруудтай байгуулсан харилцан
ажиллагааны журам.

г) ОУИНБ-ын баримт бичгүүд:
•
•
•
•
•
•
•

Annex 11, Air Traffic Service;
Doc 4444, Air Traffic Management;
Doc 7910, Location Indicators;
Doc 8400, Abbreviations and Codes;
Doc 8585, Designators for Aircraft Operating Agencies, Aeronautical Authorities and
Services;
Doc 8643, Aircraft Type Designators;
Doc 9426, Air Traffic Service Planning Manual.

1.4.2. НХҮ-ний ажлын байр, Бүсийн удирдлагын төвийн секторуудын ҮАЗ нь энэхүү журамд
заагдсан шаардлага, үйл ажиллагааны зарчмыг нарийвчлан заасан баримт бичиг
болно.
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НХҮ-НИЙ ЗОРИЛГО /PURPOSE OF AIR
TRAFFIC SERVICES/

1.5.1. НХҮ нь дараах үүргийг хэрэгжүүлэх зорилготой:
а)

агаарт болон аэродромын маневрлах
талбайд хөдөлгөөн үйлдэж байгаа агаарын
хөлгүүд өөр хоорондоо мөргөлдөхөөс
урьдчилан сэргийлэх;
б) аэродромын маневрлах талбайд агаарын
хөлөг
газрын
гадарга
дахь
бусад
хөдөлгөөн болон саадтай мөргөлдөхөөс
урьдчилан сэргийлэх;
в)
нислэгийн хөдөлгөөний дэс дараалалт
шуурхай байдлыг хангах;
г)
нисэх
багийн
хүсэлтээр
болон
шаардлагатай
тохиолдолд
НХҮ-ний
санаачилгаар нислэгийг аюулгүй, үр
ашигтай үйлдэхэд хэрэгцээтэй мэдээллээр
хангах;
д) агаарын хөлөгт аюул тулгарч, эрэн хайх,
авран туслах яаралтай тусламж хэрэгтэй
болсон тохиолдолд энэ талаар холбогдох
байгууллагад мэдэгдэх, шаардлагатай
мэдээлэл, дэмжлэг тусламжаар хангах.

1.6.

НХҮ-НИЙ ТӨРӨЛ/TYPES OF AIR TRAFFIC
SERVICES/

1.6.1. НХҮ-г дараах төрөлд ангилна. Үүнд:
а) Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага:

i.
ii.
iii.

Аэродромын удирдлагын үйлчилгээ;
Ойртолтын удирдлагын үйлчилгээ;
Бүсийн удирдлагын үйлчилгээ.

б) Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ;

в) Аюулын түгшүүрийн мэдээллийн үйлчилгээ.
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Тайлбар:
Энэ журмын 1.5.1-ийн а), б), в), г), д)-д
заасан
үйлчилгээг
аэродромын
нислэгийн хөдөлгөөнд үзүүлэх;
Тайлбар:
Энэ журмын 1.5.1-ийн а), в), г), д)-д
заасан үйлчилгээг нисэн гарах, нисэн
ирэх агаарын хөлгүүдэд үзүүлэх;
Тайлбар:
Энэ журмын 1.5.1-ийн а), в)-д заасан
үйлчилгээг
удирдлагын
бүс
дэх
нислэгийн хөдөлгөөнд үзүүлэх;
Тайлбар:
Энэ журмын 1.5.1-ийн г)-д заасан
үйлчилгээг нийт нислэгийн хөдөлгөөнд
үзүүлэх;
Тайлбар:
Энэ журмын 1.5.1-ийн д)-д заасан
үйлчилгээг нийт нислэгийн хөдөлгөөнд
үзүүлэх;
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НХҮ
үзүүлэх
хэрэгцээ
шаардлагыг
тодорхойлох, НХҮ-ий нэгжийг шинээр буюу
өөрчлөн зохион байгуулахад дараах хүчин
зүйлсийг тооцно:
а) нислэгийн хөдөлгөөний төрөл;
б) нислэгийн хөдөлгөөний эрчимжилт;
в) тухайн орчны цаг агаарын нөхцөл байдал;
г) бусад голлох хүчин зүйлс.

1.6.3

Нэгж агаарын зайд нислэг үйлдэж байгаа
агаарын хөлгүүд мөргөлдөхөөс сэргийлэх
төхөөрөмж (ACAS)-өөр тоноглогдсон эсэх нь
тухайн агаарын зай, бүсэд НХҮ үзүүлэх эсэхийг
тодорхойлох хүчин зүйл болохгүй.

1.7.

НХҮ-НИЙ НЭГЖ/AIR TRAFFIC SERVICES
UNIT/

1.7.1. НХҮБ
нь
ИНД-172
дүрмээр
олгосон
гэрчилгээний хавсралтад заагдсан үйлчилгээг
дараах нэгжээс үзүүлнэ.
а) НХУ-ын нэгж;

•
•
•

Аэродромын удирдлагын цамхаг;
Ойртолтын удирдлагын байр;
Бүсийн удирдлагын төв.

б) Аэродромын нислэгийн мэдээллийн байр;
в) Нислэгийн мэдээллийн төв;
1.7.2. НХУ-ын нэгжийг удирдлагын бүс, хяналттай
аэродромд НХУ, нислэгийн мэдээллийн
үйлчилгээ, аюулын түгшүүрийн мэдээллийн
үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор байгуулна.

Тайлбар:
• Аэродромын удирдлагын цамхаг Aerodrome Control Tower
• Ойртолтын удирдлагын байр –
Approach Control Office
• Бүсийн удирдлагын төв– Area
Control Center гэж ойлгоно.
Тайлбар:
• Аэродромын нислэгийн мэдээллийн
байр – Aerodrome Flight Information
Office
• Нислэгийн мэдээллийн төв– Flight
Information Center гэж ойлгоно.

1.7.3. Нислэгийн мэдээллийн төвийг Нислэгийн
мэдээллийн
районд
НМҮ
ба
аюулын
түгшүүрийн мэдээллийн үйлчилгээг үзүүлэх
зорилгоор байгуулна.
1.7.4. Нислэгийн эрчимжилт, үйлчилгээ эрхэлж
байгаа аэродромын онцлогоос шалтгаалан
Аэродром ба Ойртолтын НХУ-ыг нэг байрнаас
нэгтгэн үзүүлж болно.
1.7.5. Бүсийн
удирдлагын
төвийг
тусгайлан
байгуулаагүй тохиолдолд НХУ-ыг удирдлагын
бүсэд өргөтгөсөн хэлбэрээр гүйцэтгэж байгаа
2017/03/30
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Ойртолтын НХУ-ын
хавсаргаж болно.

байранд

уг

үүргийг

1.7.6. НХУ эрхэлж байгаа нэгж шаардлагатай
тоноглолоор
хангагдаж,
НМҮ,
аюулын
түгшүүрийн мэдээллийн үйлчилгээг хавсран
гүйцэтгэж байгаа бол Нислэгийн мэдээллийн
төвийг тусгайлан байгуулахгүй байж болно.

1.8.

НХҮ-НИЙ НЭГЖИЙН НЭР БА
ДУУДЛАГА/DESIGNATORS OF THE AIR
TRAFFIC SERVICES UNIT/

1.8.1. Аэродромын болон Ойртолтын НХУ-ын нэгжийг
түүний байрлаж байгаа буюу хариуцлагын бүс
дэх үндсэн аэродромын нэрээр нэрлэнэ.
1.8.2. Бүсийн удирдлагын төв ба Нислэгийн
мэдээллийн төвийг ойролцоо орших хот
суурин, эсхүл газар нутгийн нэрээр нэрлэнэ.
1.8.3. Удирдлагын бүс, удирдлагын район, нислэгийн
мэдээллийн дэд район нь (Sub-FIR) нэгж
агаарын зайг хариуцаж байгаа НХҮ-ний
нэгжийн нэрээр нэрлэгдэнэ.
1.8.4. Бүсийн удирдлагын төвийн дуудлага нь энэ
зүйлийн 1.8.2-д заасан нэр ба түүний ард
залгасан “Контрол” (Control) гэсэн үгнээс
бүрдэнэ.
1.8.5. Бүсийн удирдлагын төв нь бодит ажиглалтын
удирдлагын үйлчилгээ үзүүлдэг бол нэрийн ард
“Радар” (Radar) гэсэн үгийг залгаж хэрэглэнэ.
1.8.6. Ойртолтын НХУ-ын байрны дуудлага нь энэ
зүйлийн 1.8.1-д заасан нэр ба түүний ард
залгасан “Ойртолт” (Approach) гэсэн үгнээс
бүрдэнэ.
1.8.7. Аэродромын удирдлагын цамхагийн дуудлага
нь энэ зүйлийн 1.8.1-д заасан нэр ба түүний
ард залгасан “Цамхаг” (Tower) гэсэн үгнээс
бүрдэнэ.
1.8.8. Нислэгийн мэдээллийн төвийн дуудлага нь энэ
зүйлийн 1.8.2-д заасан нэр ба түүний ард
залгасан “Радио” (Radio) гэсэн үгнээс бүрдэнэ.
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1.8.9. Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ
(AFIS) үзүүлэх нэгжийн дуудлага нь 1.8.2-д
заасан нэр ба түүний ард “Мэдээлэл”
(Information) гэсэн үгнээс бүрдэнэ.
1.8.10. Аэродром болон Ойртолтын
байрнаас
нэгтгэн
үзүүлэх
дуудлагыг “Ойртолт” гэнэ.
1.9.

НХУ-ыг нэг
тохиолдолд

ЦАГ ХУГАЦАА, ХЭМЖЛИЙН НЭГЖ/TIME,
UNITS OF MEASUREMENT/

1.9.1. Цаг хугацааны
тавигдана:

хувьд

дараах

шаардлага

а) НХҮ-нд он тооллын Григорийн хуанлиг
ашиглана;
б) НХҮ-нд Ертөнцийн үндсэн цаг буюу UTC
цагийг хэрэглэнэ;
в) НХҮ-нд ашиглагдах цаг нь цаг, минут,
секундын хэмжээстэй байна;
г) НХҮ-нд ашиглах цаг нь стандарт цаг
хугацааны станцын цагтай харьцуулан
тохиргоо хийгдэх ба UTC цагаас зөрүү нь 30
секундээс хэтрэхгүй байна;
д) Орон
нутгийн
нислэгийн
хөдөлгөөнд
үйлчлэх үйл ажиллагаа болон НХҮ-ний
ажлын
зохион
байгуулалт,
ээлжийн
хуваарьт тухайн орон нутгийн цагийг
хэрэглэж болно.
1.9.2

НХҮ-ний ажлын байруудаас дараах агаарын
хөлөгт цагийн тохиргоо хийнэ. Үүнд:
а) Аэродромын удирдлагын цамхагаас хөөрөх
агаарын хөлөгт явгалж эхлэхээс өмнө;
б) Бүх ажлын байруудаас тохируулга хийх
хүсэлт тавьсан агаарын хөлөг бүрт.

1.9.3 НХҮ-нд хэмжүүрийн тодорхой дараах нэгжийг
хэрэглэнэ:
а) навигаци: км-ээр
б) бага хэмжээний зай, алслалт, өндөр: м-ээр
в) хэвтээ хурд:
км/цаг, эсхүл Мах тоо
г) салхины хурд:
• өндрийн салхи: км/цаг
• газрын гадаргын салхи: м/с
д) босоо хурд: м/с
2017/03/30

Тайлбар:
НХҮ-нд Монгол Улсын MNS ISO
1000:2002 стандарт хэмжлийн нэгжийг
хэрэглэнэ.
Тайлбар:
Шаардлагатай тохиолдолд олон улсын
нислэгт нисэх багийн хүсэлтээр далайн
миль (NM)-ийг хэрэглэж болно.
Тайлбар:
Шаардлагатай тохиолдолд олон улсын
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е) салхины чиг: соронзон өнцгийн градус
ж) нислэгийн, газрын болон ХБЗ-ны алсын
барааны харагдац:
• км, эсхүл м
з) өндрийн хэрэглэлийн тохируулгад ашиглах
агаарын даралт:
• гПа, эсхүл мм/м.у.б
и) температур:
Цельсийн хэмээр
к) хүнд, жин, даац: кг ба тн-оор
л) нислэгийн чиглэл: соронзон өнцгийн
градусаар.

нислэгт нисэх багийн хүсэлтээр болон
НХҮ-ний гэрээнд заагдсан нөхцөлд фут
(feet)-ыг хэрэглэж болно.

1.10 АШИГЛАХ ХЭЛ/LANGUAGE/
1.10.1 Нислэгийн газар-агаар радио-холбоо, НХҮ-ний
нэгжүүд хоорондын харилцан ажиллагааны
зохицуулалт, зөвшилцлийг англи хэлээр
явуулна.
1.10.2 Дараах тохиолдолд нислэгийн газар-агаарын
радио-холбоог англи, монгол хэлээр явуулж
болно:
а) хяналтгүй агаарын зайд;
б) аэродром орчмын хяналтгүй агаарын зай;
в) мэдээлэл хүлээн авч байгаа ажилтан нь англи
хэлний мэдлэггүй тохиолдолд.
1.10.3 НХҮ-ний ҮАЗ, гэрээнд заасан тохиолдолд
газар-газар холбоонд монгол хэлийг ашиглаж
болно.

Тайлбар:
Өгөгдлийн холбоонд (CPDLC)
англи хэлийг хэрэглэнэ.

зөвхөн

Тайлбар:
Монгол хэлийг орон нутгийн нислэгт
ашиглаж
болно.
Энэ
тохиолдолд
хариуцлагын бүсэд байгаа бусад агаарын
хөлөгт
хүндрэл
үүсгэхгүй
байхад
анхаарна.

1.10.4 Нислэгийн онцгой нөхцөл байдлын үед газарагаар радио-холбоонд хамгийн сайн ойлголцох
хэлийг хэрэглэж болно.
1.11

ХАРИУЦЛАГА /RESPONSIBILITY/

1.11.1 НХУ-аар хангагдаж байгаа агаарын хөлөг нь
тухайн нэгж хугацаанд НХУ-ын зөвхөн нэг
нэгжийн удирдлага хяналтад байна.
1.11.2 Тогтоогдсон агаарын зайд нислэг үйлдэж
байгаа агаарын хөлгийн удирдлагад тухайн
бүсэд удирдлагаар хангаж буй нэг НХУ-ын нэгж
хариуцлага хүлээнэ.
1.11.3 Удирдлага шилжүүлэх нөхцөлийг зэргэлдээх
НХУ-ын
нэгжтэй
урьдчилан
зөвшилцөж,
харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр агаарын
хөлгийн удирдлагыг шилжүүлнэ.
2017/03/30
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1.11.4 Дараах нислэгүүдэд НХУ үзүүлнэ:
а) “A”, “B”, “C”, “D” ангиллын агаарын зайд ХНДээр нислэг үйлдэж байгаа бүх нислэг;
б) ИХНД-ээр нислэг үйлдэж байгаа бүх нислэг;
в) Хяналттай аэродромд нислэг үйлдэж буй бүх
нислэг.
1.11.5 Нислэгийн хөдөлгөөний зөвлөмжийн үйлчилгээг
“F” ангиллын агаарын зайд нислэг үйлдэж
байгаа агаарын хөлгүүдэд үзүүлнэ.
1.11.6 “G” ангиллын агаарын зайд нислэг үйлдэж
байгаа
агаарын
хөлгүүдэд
нислэгийн
мэдээллийн үйлчилгээг үзүүлнэ.
1.11.7 Аэродромын
нислэгийн
мэдээллийн
үйлчилгээгээр (AFIS) ИНЕГ-аас тогтоосон
Нислэгийн
мэдээллийн
үйлчилгээ
бүхий
аэродромын бүсийн хүрээнд ХНД ба ИХНД-ээр
үйлдэгдэх нислэгүүдийг хангана.
1.12 НХУ-ЫН НЭГЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
/OPERATION OF AIR TRAFFIC CONTROL UNIT/
1.12.1 НХУ-ын нэгж
гүйцэтгэнэ:

нь

дараах

үйл

ажиллагааг

а) агаарын хөлөг тус бүрийн байрлал, шилжилт,
эсхүл маршрутаас гарах, гажих зэрэг
хөдөлгөөний мэдээллийг нисэх багаас, эсхүл
бодит ажиглалтын систем ашиглан авна;
б) хүлээн авсан мэдээлэлд тулгуурлан агаарын
хөлгүүдийн байрлал, хоорондын харьцааг
тодорхойлно;
в) удирдлагад байгаа агаарын хөлгүүд өөр
хоорондоо болон газрын техник хэрэгсэлтэй
мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх, нислэгийн
хөдөлгөөний
хэвийн
урсгалыг
хангах
зорилгоор
агаарын
хөлөгт
зөвшөөрөл,
захирамж олгох, мэдээлэл дамжуулах;
г) өөрийн хариуцлагын бүсэд байгаа агаарын
хөлөг нь зэргэлдээх нэгжийн удирдлагад
байгаа агаарын хөлгүүдтэй аюулгүй зайчлал
алдагдаж
болзошгүй
нөхцөл
үүсэхээс
сэргийлэх болон удирдлага шилжүүлэх
зорилгоор НХУ-ын зөвшөөрөл, захирамж,
мэдээллийг зэргэлдээх нэгжид дамжуулах,
зөвшилцөх.
2017/03/30
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1.13

БИЧЛЭГ БА БАРИМТЖУУЛАЛТ/RECORDING
AND DOCUMENTATION/

1.13.1 НХҮ-ний дараах үйл ажиллагааг
бичлэгээр баримтжуулсан байна.

цахим

а) НХҮ-ний ажлын байруудын телефон утсан
холбооны яриа;
б) НХҮ-ний ажлын байруудын радио-холбооны
яриа ба нэвтрүүлэг;
в) хоёрдогч ба анхдагч радио-локатор, бодит
ажиглалтын бусад системийн өгөгдөл;
г) НХУ-ыг шилжүүлэх, хүлээн авах харилцан
зохицуулалт
хийх
тоног
төхөөрөмжийн
өгөгдөхүүн;
д) AFTN сувгаар дамжсан нислэгийн үндсэн ба
давтагдах төлөвлөгөө.
1.13.2 Цахим бичлэгийн тоног төхөөрөмж нь дараах
шаардлагыг хангасан байна.
а) бичлэгийн хугацаа ба UTC цагийн зөрүү 1
секундээс хэтрэхгүй байх;
б) бичлэгийн цагийн тохиргоо ажлын байруудад
байрлах цагтай зөрүүгүй байх ба адил
тохиргоо хийгдсэн байх;
в) бичлэг нь дуу болон дүрсийг үнэн зөв
хуулбарласан байх;

Холбоос:
Энэ журмын 1.9: Цаг хугацаа, хэмжлийн
нэгжийн шаардлага

1.13.3 Цахим бичлэгийг бичигдсэн хугацаанаас нь
хойш 30 хоногийн хугацаанд хадгална.
1.13.4 Бичлэгийг эргүүлэн сонсох тохиолдолд эрх
бүхий байгууллагаас баталсан холбогдох
журмыг удиртгал болгоно.
1.13.5 Дор дурдсан зүйлийг цаасаар баримтжуулан
хадгална:
а) стрип;
б) ээлжийн ажлын цагийн хуваарь;
в)
ижил
хугацаанд
НЦУБ
ба
НМҮБ-д
хадгалагддаггүй тохиолдолд, цаг агаарын
болон агаарын навигацийн холбогдолтой
нисэхийн мэдээ;
г) ИНД172.117-р зүйлд заасан чанарын дотоод
хяналт
шалгалт,
дүгнэлтийн
хуулбар,
дүгнэлтэд шалгалт хийсэн тухай дэлгэрэнгүй
тайлан,
түүний
мөрөөр
залруулсан
ажиллагаа, анхааруулгыг тус тус хавсаргана.
2017/03/30
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1.13.6 НХҮБ-ын Ээлжийн хуваарийг хоёр жилээс
доошгүй хугацаагаар хадгална.
1.13.7 Бусад баримт бичгийг бичигдсэн хугацаанаас
нь хойш 30 хоногийн хугацаанд хадгална.

2017/03/30
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ЗӨВШӨӨРӨЛ БА ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГААНЫ
ЗОХИЦУУЛАЛТ
/CHAPTER TWO. CLEARANCE AND CO-ORDINATION/
2.1.

НХУ-ЫН ЗӨВШӨӨРӨЛ
/AIR TRAFFIC CONTROL CLEARANCE/

2.1.1. НХУ-ын зөвшөөрөл нь нислэгийн хөдөлгөөний
явц, нөхцөл байдалд үндэслэн агаарын хөлгүүд
хооронд
аюулгүй
зайчлалыг
хангуулах,
нислэгийн шуурхай урсгалыг хадгалахад
чиглэгдэнэ. Энэхүү зөвшөөрөл нь агаарт болон
газарт хөдөлгөөн үйлдэж байгаа агаарын
хөлгөөс гадна маневрлах талбайн хөдөлгөөнд
оролцож байгаа хүн, тээврийн хэрэгсэл,
хөдөлгөөнт бусад техник зэрэг нислэгийн
хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагаанд нөлөөлөх
нийт хөдөлгөөнд мөн адил хамаарна.

2.1.2. НХУ-ын зөвшөөрлийг хяналттай агаарын зайд
нислэг үйлдэж буй дараах агаарын хөлгүүдэд
олгоно.

Тайлбар:
Хэрэв нисэх баг ИНД-ийн шаардлагад
нийцэхгүй үйлдэлд зөвшөөрөл авах
хүсэлт гаргасан тохиолдолд (салхины
хязгаарлалт хэтэрсэн үед буух, ХББ-д
цаг агаарын байдал тухайн агаарын
хөлөгт тохиромжгүй үед нэвтрэх г.м):
• Нислэгийн аюулгүй ажиллагаатай
холбоотой, цаг агаарын байдал г.м
мэдээллийг дахин мэдээл.
• НХУ-ын
зөвшөөрлийг
зөвхөн
нислэгийн хөдөлгөөний байдалд
(зайчлал хадгалах) тулгуурлан гарга.
• Нислэгийн зөрчлийн маягтыг бөглөн
нисэхийн
аюулгүй
ажиллагааны
хяналтын байгууллагад мэдээл.

а) ХНД-ээр нислэг үйлдэх агаарын хөлөг;
б) “С” ангиллын агаарын зайд ИХНД-ээр нислэг
үйлдэх агаарын хөлөг;
в) удирдлагын бүсэд ИХНД болон Ил харааны
нислэгийн онцгой дүрэм (ИХНОД)-ээр нислэг
үйлдэх агаарын хөлөг;
г) хяналттай аэродром дээрх нислэгийн
хөдөлгөөн;
д) хяналттай агаарын зай дахь шүхрээр буух
үйл ажиллагаа.
2.1.3. НХУ-ын зөвшөөрлийг агаарын хөлөгт радиохолбооны хэрэгсэл ашиглан дамжуулна.
2.1.4. Зэргэлдээх
НХУ-ын
байранд
удирдлага
шилжүүлэхээс өмнө удирдлага шилжүүлэх
нөхцөл, олгох НХУ-ын зөвшөөрлийг харилцан
тохиролцсон байна.
2.1.5. Багц нислэгийг нэг нислэгт тооцож, түүний
ахлагчид зөвшөөрөл олгоно.
2020/02/12
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2.1.6. НХУ-ын зөвшөөрлийг агаарын хөлөг уг
зөвшөөрлийг биелүүлэх үйлдэлд бэлтгэх,
гүйцэтгэх боломжит хангалттай хугацааны
өмнө олгоно.

2.1.7. Хэрэв НХУ-ын зөвшөөрөл нь агаарын хөлгийн
нислэгт нийцэмжгүй тохиолдолд нисэх баг
нислэгийн удирдагчаас нэмэлт өөрчлөлт
оруулсан шинэ зөвшөөрөл олгох хүсэлтийг
тавьж болно.

Тайлбар:
• НХУ-ын зөвшөөрлийг шаардлагатай
хугацааны өмнө олгох боломжгүй
тохиолдолд нислэгийн удирдагч
нисэх багт хяналттай агаарын зай,
эсхүл маневрлах талбайд нэвтрэхгүй
байх зааврыг өгнө.
• Нислэгийн
удирдагч
НХУ-ын
зөвшөөрлийг
нислэгийн
онцгой
нөхцөл байдлаас бусад үед нисэх
багийн ачаалалтай үе буюу хөөрөлт,
буулт, хоёрдугаар тойрогт гарах
зэрэг үед өгөхөөс зайлсхий.

2.1.8. НХУ-ын маршрутын зөвшөөрөлд дараах зүйлс
орно:
а) Агаарын хөлгийн дуудлага(нислэгийн
төлөвлөгөөнд бичигдсэний дагуу);
б) Зөвшөөрөл үйлчлэх хязгаар;
в) Маршрут;
г) Нислэгийн турш болон эхний шатанд
зөвшөөрсөн нислэгийн өндөр, цуваа;
д) Бусад мэдээлэл (нисэн гарах стандарт
маршрут, нисэн гарах стандарт маршрут
тогтоогдоогүй тохиолдолд нисэн гарах
журам).
2.1.9. НХУ-ын зөвшөөрөл үйлчлэх хязгаар нь
маршрутын дагуух үндсэн цэг, аэродром, эсхүл
хяналттай агаарын зайн хил дээр тогтоосон
буюу заасан цэг байна.
2.1.10. Нисэн очих аэродром нь хяналттай агаарын
зайн гадна оршиж байгаа бол агаарын хөлөг
агаарын зайг нь дамжин өнгөрөх хамгийн
сүүлийн НХУ-ын нэгж тухайн хяналттай
агаарын
зайн
хязгаар
хүртэл
нисэх
зөвшөөрлийг олгоно.
2.1.11. Нислэгийн маршрутыг НХУ-ын маршрутын
зөвшөөрөл бүрт заана.

2020/02/12
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“Cleared via flight planned route”
хэллэгийг
зөвхөн
агаарын
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2.2. ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХАРИУ БАТАЛГААЖУУЛАХ
/READBACK OF CLEARANCE/
2.2.1. Нисэх баг дараах зөвшөөрөл, зааврыг
нислэгийн удирдагчид заавал хариу давтаж
баталгаажуулна:
а) НХУ-ын маршрутын зөвшөөрөл;
б) ХБЗ-т орох, хөндлөн нэвтэрч гарах, хөөрөх,
буух зөвшөөрөл, ХБЗ-ны хүлээх цэгт хүлээх,
ХБЗ дээр буцаж явгалах заавар;
в) Ашиглах ХБЗ, өндрийн хэрэглэлийн
тохируулгын даралтын утга, хоёрдогч радиолокаторын код, өндөр, хурд, чиглэлийн
заавар;
г) Нислэгийн
удирдагч мэдээлсэн буюу
Аэродромын автомат мэдээллийн үйлчилгээ
(ATIS)-нд агуулагдан мэдээлэгдсэн шилжих
цуваа;

Тайлбар:
Нислэгийн удирдагчаас нисэх багт
өгөгдлийн
холбоо
(CPDLC)-гоор
дамжуулсан зөвшөөрөл, зааврыг радиохолбоогоор
хариу
баталгаажуулах
шаардлагагүй.

2.2.2. Бусад зөвшөөрөл, зааврыг нисэх баг ойлгосон
бөгөөд гүйцэтгэхээ илэрхийлсэн хэлбэрээр
хариу баталгаажуулж болно.

Холбоос:
Энэ журмын 8 дугаар бүлэг, Холбооны
журам

2.2.3. Нислэгийн удирдагч НХУ-ын зөвшөөрөл,
заавар,
мэдээллийг
нисэх
баг
хариу
баталгаажуулж байгааг анхааралтай сонсох ба
хэрэв алдаатай буюу орхигдуулсан байдлаар
баталгаажуулбал шуурхай залруулна.

Тайлбар:
Mэдээлэл гэдэгт мэдээллийн хуудас
хэлбэрээр цаасаар хүлээн авсан цаг
агаарын мэдээг багтаах ба тус мэдээг
радио-холбоогоор түгээх үед мөн алдаа
гарах, буруу мэдээлэгдэхээс сэргийлж,
хяналт тавина.

2.3.

НХУ-ЫН ЗӨВШӨӨРЛӨӨС ГАЖИХ ҮЕИЙН
ЗОХИЦУУЛАЛТ/REGULATION ON DEVIATING
FROM AIR TRAFFIC CONTROL CLEARANCE/

2.3.1. Дараах тохиолдолд нисэх
зөвшөөрлөөс гажиж болно:

баг

НХУ-ын

а) агаарын хөлөг TCAS системийн зөвлөмжөөр
мөргөлдөхөөс сэргийлэх зорилгоор шуурхай
маневр хийх;
б) нислэгт аюултай цаг агаарын үзэгдлээс
зайлах, тойрох маневр хийх.

Тайлбар:
Зөвшөөрөл гажих гэдэг нь нисэх баг
нислэгийн
бодит
нөхцөл
байдал,
ажиллагаатай холбоотойгоор нислэгийн
удирдагчийн зөвшөөрлийг биелүүлэхгүй
байх нөхцөлийг хэлнэ.

2.3.2. Нисэх баг аргагүйдэн, шуурхай маневр хийж
байгаа тухай мэдээлэл авсан тохиолдолд НХҮний зүгээс нисэх багийн үйлдэлд хориг тавьж
болохгүй.
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2.3.3. Нисэх баг аргагүйдэн шуурхай маневр хийж
байгаагаа илтгэсэн тохиолдолд нислэгийн
удирдагч бусад агаарын хөлгүүдтэй зайчлал
алдагдуулахгүй арга хэмжээ авна.
2.3.4. Яаралтай
маневр
үйлдэж
буй
нөхцөл
шаардлагыг харгалзан дараах арга хэмжээг авч
болно. Үүнд:
а) агаарын хөлөгт илүү чөлөөтэй маршрут,
чиглэл санал болгох;
б) хэрэв агаарын хөлөг аюулгүй нам өндрөөс
доош өндөр алдах бол түүнд аюулгүй нам
өндөр, тухайн районы даралтын утгыг
мэдээлэх.
2.3.5. Хэрэв аюулгүй зайчлалыг хангуулах боломжгүй
бол бүх агаарын хөлөгт уг агаарын хөлгийн
тухай (өндөр, байрлал, чиглэл г.м) мэдээлнэ.
2.3.6. Нислэгийн удирдагч нь агаарын хөлөг аюулаас
зайлах маневр гүйцэтгэсний дараа нислэгийн
цуваа, зайчлалыг нэн даруй эргүүлэн тогтоох
арга хэмжээ авна.
2.4. УДИРДЛАГА ШИЛЖҮҮЛЭХ
/TRANSFER OF CONTROL/
2.4.1. Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагыг НХУ-ын
байрны хариуцлагын бүсийн хил, удирдлага
шилжүүлэх
цэг,
урьдчилан
харилцан
тохиролцсон цаг болон өндөрт шилжүүлнэ.
2.4.2. Дараах нөхцөлд агаарын хөлгийн нислэгийн
хөдөлгөөний удирдлагыг НХУ-ын нэг нэгжээс
нөгөөд шилжүүлнэ:
а)

б)

нислэгийн төлөвлөгөөний тодорхой хэсэг,
удирдлага шилжүүлэхэд шаардлагатай
бусад мэдээллийг удирдлага хүлээн авч
байгаа нэгжид урьдчилан мэдээлсэн байх;
радио-локатор болон ADS-B ашиглан
удирдлага шилжүүлж байгаа тохиолдолд
энэ зүйлийн а)-д зааснаас гадна агаарын
хөлгийн
байрлал,
шаардлагатай
тохиолдолд нислэгийн чиглэл ба хурдыг
хүлээн авч байгаа нэгжид урьдчилан
мэдэгдсэн байх.

2.4.3. Удирдлага хүлээн авах тал нь удирдлага
шилжүүлэх нөхцөлийг тодорхойлно.
2.4.4. Удирдлага хүлээн авч байгаа нэгж нь:
2020/02/12
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а)
б)

удирдлага хүлээн авах нөхцөл, түүний
өөрчлөлтийг удирдлага шилжүүлж байгаа
нэгжид мэдээлнэ;
удирдлага шилжүүлэхэд шаардлагатай
бусад мэдээлэл, зөвшөөрлийг мэдээлнэ.

2.4.5. НХҮ-ний гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол
удирдлага хүлээн авч байгаа нэгж нь агаарын
хөлөгтэй радио болон өгөгдлийн холбоогоор
холбоо
тогтоосон
тухайгаа
удирдлага
шилжүүлсэн нэгжид хариу мэдээлнэ.
2.4.6. Удирдлага шилжүүлэх журам, цэг, бусад
мэдээлэл НХУ-ын нэгжүүд хоорондын НХҮ-ний
гэрээ, эсхүл харилцан ажиллагааны заавар, тус
тусын ҮАЗ-т тусгагдсан байна.
2.4.7. Агаарын хөлөгт хяналттай агаарын зайд орж
ирсэн мөчөөс НХУ-аар хангах бөгөөд хяналттай
агаарын зайгаас бүрэн гарсан үед үйлчилгээ
дуусгавар болно.
2.5. НХҮ-НИЙ НЭГЖ ХООРОНД УДИРДЛАГА
ШИЛЖҮҮЛЭХ/TRANSFER OF CONTROL
BETWEEN AIR TRAFFIC SERVICES UNITS/
2.5.1. Хил залгаа Бүсийн удирдлагын төвүүдийн
хооронд агаарын хөлгийн удирдлагыг уг
агаарын хөлөг удирдлагын бүсийн хилийг
огтлох мөчид, эсхүл агаарын хөлөг хоёр төвийн
урьдчилан
харилцан
тохиролцсон
буюу
тогтоосон цэгт нисэн ирэх мөчид шилжүүлнэ.
2.5.2.

Бүсийн удирдлагын төв ба Ойртолтын
удирдлагын
байр нь
агаарын
хөлгийн
удирдлагыг
уг
хоёр
нэгж
урьдчилан
тохиролцсон цаг, цэг, эсхүл өндөрт шилжүүлнэ.

2.5.3. Нисэн ирж байгаа агаарын хөлгийн удирдлагыг
Ойртолтын удирдлагын байрнаас Аэродромын
удирдлагын цамхагт удирдлага шилжүүлэх:
а) агаарын хөлөг аэродромын бүсэд орсон;
эсхүл
б) агаарын хөлөг ил хараагаар ойртолт буулт
үйлдэж байгаа; эсхүл
в)
урьдчилан тохиролцсон буюу тогтоосон
өндөрт.
2.5.4. Нисэн гарч буй агаарын хөлгийн удирдлагыг
Аэродромын удирдлагын цамхагаас Ойртолтын
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удирдлагын байранд шилжүүлэхдээ:
а) аэродромын бүс нь ил харааны нислэгийн
цаг агаарын нөхцөлд байгаа үед:

• агаарын хөлөг аэродромын бүсээс гарахаас
өмнө; эсхүл
• агаарын хөлөг хэрэглэлийн нислэгийн цаг
агаарын нөхцөлд орохоос өмнө; эсхүл
• урьдчилан тохиролцсон буюу тогтоосон цэг
эсхүл өндөрт.

б) аэродромын бүс нь хэрэглэлийн нислэгийн
цаг агаарын нөхцөлд байгаа бол

• агаарын хөлөг хөөрсний дараа; эсхүл
• урьдчилан тохиролцсон буюу тогтоосон цэг
эсхүл өндөрт.

2.6. УДИРДЛАГЫГ
ХЭВЭЭР
ХАДГАЛАХ
НӨХЦӨЛҮҮД
/CONDITIONS OF RETAINING CONTROL/
2.6.1. Дараах
тохиолдолд
агаарын
удирдлагыг шилжүүлэлгүй хэвээр
болно:

хөлгийн
хадгалж

а) удирдлага шилжүүлсэнээр агаарын хөлөгтэй
радио холбоо алдагдах нөхцөл бий болох;
б) агаарын хөлөг битүүмжлэл алдагдах зэрэг
шалтгаанаар өндөр алдаж удирдлагын
бүсийн доод хилээс нам өндөрт нислэгээ
үргэлжлүүлэх тохиолдолд НХҮ-г үр дүнтэй
үзүүлэх
зорилгоор
бусад
нэгжтэй
зөвшилцсөний
үндсэн
дээр
Бүсийн
удирдлагын төв уг агаарын хөлгийн
удирдлага
мэдээллээр
хангах
үйл
ажиллагааг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх.
2.7. ЭЭЛЖ ХҮЛЭЭН АВАХ, ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ
/TAKEOVER AND HANDOVER OF SHIFTS/
2.7.1. ЕНУ нь ээлжийн өмнөх зааварчилга яриа болон
ээлжийн дараах шүүмж яриаг зориулалт бүхий
тасалгаанд удирдан зохион байгуулна.

Тайлбар:
Энэхүү хэсэгт НХҮ-ний нэгжид нэг
ээлжинд олон ажилтан ажиллах зохион
байгуулалт бүхий ээлж хүлээлцэх
ажиллагааг тусгасан болно.

2.7.2. Ээлжийн өмнөх зааварчилга ярианы үеэр
дараах мэдээллийг холбогдох байгууллага,

НХҮ-ний нэгжид нэг ажилтан ажиллах
байранд ҮАЗ-т заасан дотоод зохион
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ажилтнаас авсан байна. Үүнд:
а) НЦУБ-ын ээлжийн синоптик инженерээс
нислэгийн мэдээллийн район, удирдлагын
бүс, түүний сектор болон үндсэн, бэлтгэл
аэродромын бүсийн цаг агаарын урьдчилсан
ба бодит мэдээлэл;
б) НМҮБ-ын ээлжийн мэргэжилтнээс нисэхийн
мэдээлэл, орсон өөрчлөлтүүд болон бусад
шаардлагатай мэдээлэл;
в) АНҮТБ-ын ээлжийн ЕЗИ-ээс НХҮ-ний үйл
ажиллагаатай холбоотой техник, тоног
төхөөрөмжийн бэлэн байдал, ашиглалтын
горим, төлөвлөгөөт техник үйлчилгээний
талаарх мэдээлэл;
г) НМҮБ-ын ээлжийн нислэгийн
мэдээлэл
зохицуулалтын мэргэжилтнээс хоногийн
нислэгийн төлөвлөгөөний явц, гүйцэтгэлийн
мэдээлэл;
д) НХҮБ-ын Нислэгийн шуурхай төлөвлөлтийн
хэсгийн ээлжийн мэргэжилтнээс ээлжийн
хугацаа
дахь
өнгөрөлтийн
нислэгийн
хуваарийн мэдээлэл, хоногийн нислэгийн
төлөвлөгөөнд орсон өөрчлөлт, нэмэлтийн
тухай мэдээлэл;
е)АХТ-ийн
Нислэгийн
хөдөлгөөн
зохицуулагчаас
Монгол
Улсын
нутаг
дэвсгэрт хязгаарлалттай, хориотой, аюултай
бүс дэх нислэг, цэргийн нислэг, буудлагын
талаарх мэдээлэл.

байгуулалтыг мөрдөнө. Ингэхдээ ээлж
хүлээн авахаас өмнө заавал танилцсан
байх мэдээллийг авсан байх талаар
тусгана.

Тайлбар:
Техникийн боломжтой тохиолдолд цаг
агаарын болон нисэхийн хангалтын
мэдээллийг шууд утсаар болон шууд
цахим видео хэлбэрээр авч болно.

2.7.3. ЕНУ нь мэдээлэлтэй танилцсаны дараа
ээлжийн үйл ажиллагааг төлөвлөх ба албаны
удирдлагаас
өгөгдсөн
үүрэг,
зааврыг
ажилтнуудад танилцуулах, өмнөх ээлжийн
шүүмж ярианаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын
биелэлтийг шалгаж, ээлжийн хугацаанд мөрдөх
зааварчилга өгч, ээлж хүлээн авах захирамж
гаргана.
2.7.4. Ээлж хүлээн авч байгаа нислэгийн удирдагч нь
нислэгийн
хөдөлгөөний
явц,
байдалтай
танилцахад ажлын ачааллаас шалтгаалан
ажлын байранд 5 минутаас багагүй хугацааг
зарцуулж болно.
2.7.5. ЕНУ ажлын байр тус бүрээр ээлж хүлээлцэх
явцад хяналт тавьж, ажлын байранд өмнөх
ээлжийн ЕНУ-тай ээлж хүлээлцэнэ.
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Нэр

2.7.6. Ээлж
хүлээлцсэн
талаарх
тэмдэглэгээг
Ээлжийн бүртгэлд үйлдэн, ээлж хүлээн авсан
тухай болон шаардлагатай бусад мэдээллийг
хэсгийн даргад илтгэнэ.
2.7.7. ЕНУ нь ээлжийн дараах шүүмж яриаг дараах
хэлбэрээр зохион байгуулж явуулна:
а)
б)
в)
г)
д)

ээлжийн
нийт
бүрэлдэхүүнээс
үйл
ажиллагааны талаарх илтгэлийг сонсох;
ээлжийн хугацаанд гарсан, илэрсэн зөрчил,
дутагдал, амжилтыг дүгнэн танилцуулах,
шүүн хэлэлцэх;
зөрчил дутагдлыг давтагдуулахгүй байх
талаар ээлжийн бүрэлдэхүүнд анхааруулга,
заавар, зөвлөмж, үүрэг даалгавар өгөх;
удирдлагаас өгөгдсөн шинэ үүрэг, зааврыг
танилцуулах;
дараагийн ээлжинд хэрхэн бэлтгэх чиглэл,
үүрэг даалгавар өгөх.

2.7.8. ЕНУ шаардлагатай гэж үзвэл ээлжийн дараах
шүүмж ярианд харилцан ажиллагч бусад алба,
салбараас зохих ажилтныг оролцуулж болно.
2.7.9. Ээлж
хүлээлцсэн
талаарх
тэмдэглэгээг
Ээлжийн бүртгэлийн дэвтэрт үйлдэн, ээлж
хүлээлгэн өгсөн тухай болон шаардлагатай гэж
үзсэн мэдээллийг хэсгийн даргад илтгэнэ.
2.8. ЭЭЛЖИЙН БҮРТГЭЛ/SHIFT LOG/
2.8.1. НХҮБ-ын дараах ажлын байруудад ээлжийн
бүртгэл хөтөлнө. Үүнд:
а) Аэродромын удирдлагын цамхаг;
б) Ойртолтын удирдлагын байр;
в) Бүсийн удирдлагын төв;
г) Нислэгийн мэдээллийн төв (“Арцат/Туул”);
д) ЭХАТМЗТ;
е) Нислэгийн төлөвлөлт хариуцсан нэгж;
ж)Бүсийн
удирдлагын
төвийн
AFTN-ийн
операторын ажлын байр.

Тайлбар:
Орон нутагт байрлах нэгж нь ээлжийн
бүртгэл хөтлөх тохиолдолд энэ талаар
ҮАЗ-т заасан байна.

2.8.2. Ээлжийн бүртгэлийг тухайн ажлын байранд
ээлжинд ажиллаж буй ЕНУ эсхүл АНУ хөтөлнө.
2.8.3. Ээлжийн бүртгэлийг ээлжийн хугацаанд ажлын
байранд хадгална.
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2.8.4. Ээлжийн бүртгэлд дараах тэмдэглэгээг хийнэ.
Үүнд:
а) ээлжийн бүрэлдэхүүний нэрс;
б) ажилтан тус бүрийн томилогдсон ажлын
байр;
в) ажлын байранд хуваарилсан цаг, минут;
г) ээлжийн хугацаанд шаардлагатай мэдээлэл
(NOTAM,
цаг
агаарын
мэдээ,
тоног
төхөөрөмжийн ажиллагааны мэдээ г.м);
д) ээлжийн үйл ажиллагааны явц (гэмтэл,
саатал, дутагдал г.м)
е) ээлжийн дараах шүүмж ярианы мэдээлэл;
ж) бүртгэл хөтөлж эхэлсэн ба дууссан хугацаа
буюу ээлж хүлээн авсан, ээлж хүлээлгэн
өгсөн хугацаа, гарын үсэг.

Тайлбар:
Бүртгэлд тавигдах шаардлага:
•
•
•
•

Он, сар, өдөр цаг хугацааны зөв
дараалалтай байна
Хар
өнгийн
тосон
балаар
бичилтийг хийх
Баллаж,
давхардуулаагүй,
гаргацтай байх
Алдаатай бичиглэлийг тэмдэглэл
үйлдэн залруулах ба залруулга
хийсэн ажилтан гарын үсгээ зурсан
байна.

2.9. АЖЛЫН БАЙРНЫ БҮРТГЭЛ/POSITION

LOG/
2.9.1 Ажлын байрны бүртгэл (Position Log)-ийг
дараагийн ажилтанд ээлж хүлээлгэн өгөх
хугацаанд хөтөлнө. Нэг өдрийн дараалсан
хуудсуудыг дараалан дугаарлана.
2.9.2 Ажлын байрны бүртгэлд тухайн ажлын байрны
нэр, ээлж авсан болон ээлж хүлээлгэн өгсөн
цаг, ажилтны нэр зэргийг тодорхой тэмдэглэнэ.
2.9.3 Хэрэв ажилтан багшийн хяналтад дадлага авч
байгаа бол дадлагажуулагчийн нэрийг бичин,
дугуйлан зурж тэмдэглэнэ.
2.9.4 Ажлын байрны бүртгэлд дараах тэмдэглэгээг
хийнэ. Үүнд:
а) ажил үйлчилгээ гүйцэтгэсэн ажилтны нэр,
б) ажлын байр,
в) ажилтныг тухайн ажлын байранд
хуваариласан цаг, минут,
г) тухайн ажлын байранд ажилласан үеийн үйл
ажиллагааны
явц/тоног
төхөөрөмжийн
ажиллагаа, гэмтэл, саатал, дутагдал, ажил
үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд НХҮ-ээр ханган
ажилласан нислэгийн тоо г.м/
д) бүртгэл хөтөлж эхэлсэн ба дууссан хугацаа
буюу ээлж хүлээн авсан, ээлж хүлээлгэн
өгсөн хугацаа, гарын үсэг.
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2.10. НХҮ-НИЙ НЭГЖ ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАН
АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ/COORDINATION BETWEEN AIR TRAFFIC
SERVICES UNITS/
2.10.1 Хариуцлагын бүсийн хил залгаж байгаа НХҮний нэгжүүд нислэгийн төлөвлөгөө, түүний
дагалдах мэдээлэл, НХУ-ын зөвшөөрөл, түүний
өөрчлөлт,
НХҮ-ний
аюулгүй
ажиллагааг
хангуулахад шаардлагатай бусад мэдээллийг
солилцон, зөвшилцөж харилцан ажиллана.

Холбоос:
НХҮБ ба зэргэлдээ төвүүд хооронд
байгуулсан гэрээ (ОХУ, БНХАУ)

2.10.2 НХУ-ын зөвшөөрлийг агаарын хөлгийн
нислэгийн нийт маршрут болон түүний
тодорхой хэсгүүдийг хариуцаж буй НХУ-ын
нэгжүүд
хооронд
зөвшилцөхдөө
дараах
зарчмыг баримтална:
а) агаарын хөлөг буухаар төлөвлөсөн анхны
аэродром хүртэл нисэх зөвшөөрөл авсан
байх;
б) агаарын хөлөг нисэн гарахаас өмнө тухайн
агаарын хөлөгт үйлчлэх НХҮ-ний нэгжүүд
зөвшилцөл хийсэн байх; эсхүл
в) тухайн
нислэг
дараагийн
нэгжийн
удирдлагад орохоос өмнө зөвшилцөл
хийгдсэн байх.
2.10.3.Хэрэв 2.10.1-д заагдсан зөвшилцөл хийгдээгүй
буюу хийгдэх боломжгүй тохиолдолд агаарын
хөлөгт
НХУ-ын
зөвшөөрлийг
өөрийн
хариуцлагын бүсийн хил, эсхүл зөвшилцөл
хийгдсэн цэг хүртэл олгоно. Уг цэгт нисэн
очихоос өмнө, эсхүл нисэн ирсэн үед агаарын
хөлөг цааш нисэх зөвшөөрлөө авах, эсхүл
хүлээх нислэг үйлдэх захирамж олгоно.
2.10.4. Агаарын хөлөг удирдлагын бүс дэх
аэродромоос хөөрснөөс хойш дараагийн
удирдлагын бүсэд 30 минутын хугацаанд, эсхүл
Бүсийн удирдлагын төвүүд хооронд харилцан
тохирсон хугацаанд нэвтрэх тохиолдолд уг
нислэгийн
талаарх
мэдээлэл
солилцоог
хөөрөлтийн
зөвшөөрөл
олгохоос
өмнө
гүйцэтгэнэ.
2.10.5. Агаарын хөлөг удирдлагын бүсээс гарч
хяналтгүй агаарын зайд шилжих, эсхүл
дараагийн удирдлагын бүсэд нэвтрэх хүртлээ
хяналтгүй агаарын зайгаар дамжин нисэх
тохиолдолд хөөрөх цэгээс буух эхний цэг
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хүртэл
зөвшөөрөл
олгож
болно.
Энэ
тохиолдолд зөвшөөрөл ба түүний өөрчлөлт нь
уг
нислэгийн
хяналттай
агаарын
зайд
үйлдэгдэх үе шатанд хамаарна.
2.10.6. НХУ-ын нэг нэгж дэх секторууд болон ажлын
байрууд хооронд агаарын хөлгийн удирдлага
шилжүүлэхдээ тухайн нэгжийн ҮАЗ-т заагдсан
цэг, цаг, өндрийг баримтална.
2.11. НХҮ-НИЙ НЭГЖ БА АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧ
ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА/COORDINATION BETWEEN AIR TRAFFIC
SERVICES UNITS AND AIR OPERATORS/
2.11.1. НХҮ-ний нэгж нь өөрийн эрхэлж байгаа үйл
ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл агаарын
тээвэрлэгч, түүний төлөөлөгч үүрэгт ажлаа
хэрэгжүүлэхэд
нь
хэрэгцээтэй
болсон
тохиолдолд
шаардлагатай
мэдээллээр
шуурхай хангана.

Холбоос:
НХҮБ ба агаарын тээвэрлэгчид хооронд
байгуулсан гэрээ

2.11.2. Агаарын тээвэрлэгчээс хүсэлт тавьсан
тохиолдолд НХҮ-ний нэгж нь түүний агаарын
хөлгийн нислэгийн талаар хүлээн авсан
мэдээллээ агаарын тээвэрлэгч буюу түүний
төлөөлөгчид дамжуулах ба энэхүү харилцан
ажиллагаа НХҮБ ба агаарын тээвэрлэгч
хоорондын гэрээнд тусгагдсан байна.
2.12. НХҮ-НИЙ НЭГЖ БА ЦЭРГИЙН НЭГЖ
ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА/COORDINATION BETWEEN AIR TRAFFIC
SERVICES UNITS AND MILITARY UNITS/
2.12.1. НХҮ-ний нэгж нь түүний хариуцлагын бүсийн
нислэгийн хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагаанд
сөргөөр нөлөөлж болзошгүй аливаа үйл
ажиллагаа явуулах цэргийн нэгжтэй харилцан
ажиллагааны зохицуулалттай байна.

Холбоос:
НХҮБ ба БХЯ-ны ЗХЖШ-ын агаарын
довтолгооноос
хамгаалах
цэргийн
командлал хоорондын гэрээ, эсхүл
холбогдох анги нэгтгэлтэй харилцан
ажиллах журам

2.12.2. НХҮ-ний нэгж ба цэргийн нэгж нь агаарын
хөлгийн
аюулгүй
ажиллагаа,
нислэгийн
хөдөлгөөний шуурхай урсгалтай холбоотой
мэдээллийг шуурхай солилцоно.
2.12.3. НХҮ-ний нэгж нь иргэний агаарын хөлгийн
нислэгийн
төлөвлөгөө,
түүний
дагалдах
мэдээллээр цэргийн нэгжийг тогтмол болон
тодорхой хүсэлтийн дагуу хангах ба энэхүү
харилцан ажиллагаа уг хоёр нэгжийн хооронд
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байгуулсан гэрээнд тусгагдсан байна.
2.12.4. Иргэний агаарын хөлөг цэргийн аливаа
хориотой байгууламж, бүсэд ойртох буюу
нэвтрэн орсон тохиолдолд Цэргийн нэгж нь
НХҮ-ний
нэгжид
анхааруулан
шуурхай
мэдэгдэнэ.
2.12.5. Цэрэг ба иргэний НХҮ-ний нэгжүүд хориотой,
хязгаарлалттай бүсэд ойртсон буюу нэвтэрсэн
иргэний агаарын хөлгийг шуурхай тодорхойлж
таних, хориотой бүсээс холдуулах навигацийн
дэмжлэг
туслалцааг
харилцан
үзүүлж
ажиллана.
2.12.6. Агаарын хөлөг улсын хилийг зөвшөөрөлгүй
нэвтэрсэн, зөрчлөө таслан зогсоох шаардлагыг
биелүүлээгүй тохиолдолд холбогдох НХҮ-ний
нэгж нь Цэргийн нэгжид энэ талаар шуурхай
мэдэгдэнэ.
2.13. НХҮ-НИЙ НЭГЖ БА НЦУБ ХООРОНДЫН
ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА/CO-ORDINATION
BETWEEN AIR TRAFFIC SERVICES UNITS AND
AVIATION METEOROLOGICAL
ORGANIZATIONS/
2.13.1. Агаарын хөлгийг цаг агаарын хүчин төгөлдөр
мэдээллээр хангах зорилгоор НХҮ-ний нэгж ба
НЦУБ хооронд харилцан ажиллагааны дараах
зохицуулалттай байна. Үүнд:

Холбоос:
НХҮБ ба НЦУБ хооронд байгуулсан
гэрээ

а) НХҮ-ний нэгж нь НЦУБ-аас хүлээн авах
мэдээний төрөл, агуулагдах мэдээлэл нь
хоёр талын урьдчилан тохиролцсон баримт
бичгээр баталгаажсан байх;
б) НХҮ-ний нэгж дэх цаг агаарын автомат
төхөөрөмжийн заалт, НХҮ-ний ажилтны
ажигласан ба нисэх багаас мэдээлсэн,
нислэгийн цаг агаарын мэдээнд агуулагдах
болон агуулагдахгүй цаг агаарын үзэгдэл,
өгөгдөхүүний талаар НХҮ-ний нэгж ба НЦУБ
хооронд мэдээлэл солилцох.
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2.14. НХҮ-НИЙ НЭГЖ БА НМҮБ ХООРОНДЫН
ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА /CO-ORDINATION
BETWEEN AIR TRAFFIC SERVICES UNITS AND
AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES
UNIT/
2.14.1. НХҮ-ний нэгж нь НМҮБ-ыг нислэгийн өмнөх
болон нислэгийн үеийн бодит, хүчин төгөлдөр
мэдээлэл
боловсруулах,
хангахад
шаардлагатай дараах мэдээ мэдээллээр
шуурхай хангана:

Холбоос:
НХҮБ ба НМҮБ хоорондын харилцан
ажиллагааны журам

а) аэродромын нөхцөл байдлын мэдээлэл;
б) хариуцлагын бүс дэх холбоо навигаци
ажиглалтын
болон
бусад
тоног
төхөөрөмжийн ашиглалтын байдал;
в) агаарын хөлгийн болон НХҮ-ний аюулгүй
ажиллагаанд шаардлагатай бусад мэдээлэл.
2.14.2. НХҮБ
нь
зохион
байгуулалт,
үйл
ажиллагаандаа орох өөрчлөлтийн шийдвэр, уг
мэдээллийг боловсруулах, түгээх тусгайлан
тогтоосон хангалттай хугацааны өмнө НМҮБ-д
хүргүүлнэ.
2.15. НХҮ-НИЙ НЭГЖ БА АНҮТБ ХООРОНДЫН
ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА/CO-ORDINATION
BETWEEN AIR TRAFFIC SERVICE UNITS AND
AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION
SERVICE ORGANIZATIONS/
2.15.1. НХҮ-ний нэгж нь АНҮТБ-ыг нислэгийн үйл
ажиллагаанд ашиглах агаарын навигацийн
тоног төхөөрөмжийн хэвийн, найдвартай үйл
ажиллагааг хангахад шаардлагатай дараах
мэдээ, мэдээллээр шуурхай хангана:

Холбоос:
НХҮБ ба АНҮТБ хооронд байгуулсан
харилцан ажиллагааны журам

а) гэрэлтүүлэлтийн тохируулга хийх явцад
гэмтэл дутагдлын дохиолол ажилласан;
б) хариуцлагын бүс дэх холбоо навигаци
ажиглалтын
болон
бусад
тоног
төхөөрөмжийн ашиглалтын байдал;
в) агаарын хөлгийн нисэх багаас тоног
төхөөрөмжийн доголдлын талаар мэдээлсэн
болон ээлжийн хугацаанд гарсан тоног
төхөөрөмжийн
ашиглалтын
горимын
өөрчлөлт, гэмтэл дутагдлын болон НХҮ-ний
аюулгүй ажиллагаанд шаардлагатай бусад
мэдээлэл.
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2.15.2. НХҮБ
нь
зохион
байгуулалт,
үйл
ажиллагаандаа орох өөрчлөлтийн шийдвэр,
холбоо, навигаци, бодит ажиглалтын тоног,
төхөөрөмжийн ашиглалтын горимд өөрчлөлт
оруулах тухай хүсэлт, мэдээллийг тусгайлан
тогтоосон хангалттай хугацааны өмнө АНҮТБ-д
хүргүүлнэ.
2.16. НХҮ-НИЙ НЭГЖ БА АЭРОДРОМ АШИГЛАГЧ
ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА/COORDINATION BETWEEN AIR TRAFFIC
SERVICES UNITS AND AERODROME USER/

Холбоос:
НХҮБ ба Чингис хаан ОУНБ хооронд
байгуулсан гэрээ

2.17. НИСЛЭГТ АЮУЛТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
МЭДЭЭЛЭЛ ЗОХИЦУУЛАЛТ /INFORMATION
REGULATION OF POTENTIALLY HAZARDOUS
OPERATIONS TO AIRCRAFT/
2.17.1. Агаарын хөлгийн нислэгт аюултай аливаа үйл
ажиллагаа эрхлэгч этгээд нь уг үйл ажиллагааг
явуулах талаар НХҮБ, түүний холбогдох
нэгжтэй урьдчилан зөвшилцсөн байна.
2.17.2. Зөвшилцөл нь
НХҮ-ний аюулгүй
байх, НХҮ-ний
алдагдуулах
чиглэгдэнэ.

аливаа үйл ажиллагаа нь
ажиллагааг алдагдуулахгүй
хэвийн үйл ажиллагааг
эрсдэлийг
бууруулахад

2.17.3. Зөвшилцлийг уг үйл ажиллагаа нөлөөлж
болох агаарын хөлгүүдэд мэдэгдэж, сэрэмжлэх
арга хэмжээг бүрэн хангуулах үүднээс аль
болох эрт гүйцэтгэнэ.
2.17.4. НХҮ-ний нэгж нь түүний хариуцлагын бүсэд
буюу
ойролцоо
явагдах
аюултай
үйл
ажиллагааны талаар мэдээлэл авсан даруйд
агаарын хөлөгт буюу холбогдох бусад хаягаар
шуурхай мэдээлнэ.
2.17.5. Агаарын хөлгийн нислэгийн үйл ажиллагааны
бүсэд лазерын цацраг бүхий үйл ажиллагааг
хориглоно.

Тайлбар:
Нисэх багаас лазерын цацрагийн
гялбалтын талаар илтгэсэн даруйд
холбогдох хаягаар шуурхай мэдээл

2.18. НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ
ЗОХИЦУУЛАЛТ/PLANNING AND REGULATION
OF AIR TRAFFIC/
2.18.1. НХУ үзүүлж байгаа агаарын зайн багтаамж
хэтэрсэн, эсхүл хэтрэх төлөв бий болсон
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нөхцөлд
уг
агаарын
зайд
Нислэгийн
хөдөлгөөний төлөвлөлт зохицуулалтыг хийнэ.

хариуцсан нэгжийн ҮАЗ

2.18.2. Нислэгийн
хөдөлгөөний
урсгал
зохицуулалтыг бүсийн агаарын навигацийн
гэрээ, эсхүл харилцан ажиллаж байгаа талууд
хооронд
байгуулсан
гэрээг
үндэслэн
гүйцэтгэнэ. Энэхүү гэрээнд агаарын зайн
багтаамжийг
тодорхойлох,
төлөвлөлт
зохицуулалтыг хийх ижил аргачлал, ижил
журам ашиглахаар заасан байвал зохино.
2.18.3. Тухайн мөчид буюу хугацааны интервалд,
тухайн байршил, агаарын зайд үйлдэгдэхээр
төлөвлөгдсөн нислэг болон удирдлагад байгаа
агаарын хөлгөөс илүү нэмэлт агаарын хөлөг
хүлээн авч үйлчлэх боломжгүй нөхцөл үүссэн
тохиолдолд,
эсхүл
зөвхөн
тодорхой
хязгаарлалт
нөхцөлийн
хүрээнд
нэмэлт
агаарын хөлөг хүлээн авч үйлчлэх боломжтой
тохиолдолд НХҮ-ын нэгж нь энэ тухай НХҮБ-ын
Нислэгийн
төлөвлөлт
хариуцсан
нэгж,
харилцан ажиллаж байгаа НХҮ-ний нэгжид
мэдэгдэнэ. Түүнчлэн холбогдох агаарын
тээвэрлэгчид
нислэгийн
хөдөлгөөний
төлөвлөлт зохицуулалтаас шалтгаалан түүний
агаарын
хөлгийн
нислэгт
хязгаарлалт
тогтоогдох болон нислэгийн саатал үүсэх тухай
холбогдох тайлбарын хамт мэдээлнэ.
2.19 АЛБАДАН СААТУУЛАГДСАН АГААРЫН
ХӨЛӨГ/OPERATION DURING INTERCEPTION
OF AIRCRAFT/
2.19.1 НХҮ-ний нэгж өөрийн хариуцлагын бүсэд
нисч
байгаа
агаарын
хөлөг
албадан
саатуулагдсан тухай мэдээллийг авсан даруй
тухайн нөхцөлд нь тохируулж дараах арга
хэмжээг авна:

Холбоос:
Нисэхийн
эмхэтгэл, AIP ENR 1.12

мэдээллийн

а) албадан саатуулагдсан агаарын хөлөгтэй
хоёр талын холбоо, түүний дотор 121.5 МГц
ослын давтамж дээр холбоо тогтоохыг
оролдох;
б) агаарын хөлгийн нисэх багт агаарын хөлөг
албадан саатуулагдсан талаар нь мэдээлэх;
в) агаарын хөлгийг албадан саатуулж байгаа
байгууллагатай холбоо тогтоож агаарын
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хөлгийн талаар мэдээлэл солилцох;
г) албадан саатуулагдсан агаарын хөлөг ба
албадан саатуулж байгаа байгууллага
хооронд мэдээлэл дамжуулахад туслах;

Холбоос:
НХҮБ, Зэвсэгт хүчний 303-р анги
хоорондын
харилцан
ажиллагааны
зохицуулалтын журам

д) агаарын хөлгийг албадан саатуулсан
байгууллагатай нягт холбоотой ажиллаж
аюулгүй ажиллагааг алдагдуулахгүй байх
бүхий л арга хэмжээг авах;
е) хэрэв албадан саатуулагдсан агаарын хөлөг
нь зэргэлдээх Нислэгийн мэдээллийн
районоос нэвтрэн орж ирсэн бол уг бүсийг
хариуцаж байгаа НХҮ-ний нэгжид шуурхай
мэдээлэх.
2.20 ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЭРЭМБЭ БА ДАВУУ
ЭРХ/PRIORITY/
2.20.1 НХУ-ын үйлчилгээг агаарын хөлгүүдийн
хооронд “түрүүлж удирдлаганд орсон нь давуу
эрх эдлэх” зарчмаар үзүүлнэ.
2.20.2 Дараах тохиолдолд 2.20.1-д заасан зарчмыг
баримтлахгүй:
а) агаарын хөлөг онцгой нөхцөл байдлын үед
орсон, эсхүл зорчигчийн эрүүл мэнд муудаж
яаралтай тусламж шаардлагатай болсон
талаар нисэх баг мэдээлсэн, хөндлөнгийн
хууль бус халдлагад өртсөн талаар
илтгэсэн;
б) эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагааны
зорилго бүхий нислэг;
в) агаарын хөлгийн зорчигчид эмнэлгийн
яаралтай тусламж шаардлагатай нислэг
буюу түргэн тусламжийн нислэг;
г) байгалийн гамшигтай тэмцэх, хүний амь нас,
эд хөрөнгийг аврах зорилго бүхий гамшгаас
хамгаалах үйл ажиллагаатай холбоотой
нислэг;
д) онцгой үүргийн нислэг.

2020/02/12

Тайлбар:
Төрийн тэргүүн буюу түүнтэй адилтгах
зочин зорчин яваа онцгой үүргийн
нислэгийн талаар НХҮБ-д урьдчилан
мэдэгдсэн байна. Үүнээс үл хамааран,
Улсын ерөнхийлөгч, УИХ-ын дарга
болон Засгийн газрын Ерөнхий сайдыг
тээвэрлэн яваа агаарын хөлгийн нисэх
баг анхлан радио-холбоо тогтоохдоо
“VIP” буюу “Онцгой үүргийн нислэг”
тодотголыг агаарын хөлгийн дуудлагын
ард залгуулан хэлж онцгой үүргийн
нислэг гүйцэтгэж байгаагаа илтгэнэ.
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2.21 ОНЦГОЙ ҮҮРГИЙН НИСЛЭГТ
ҮЙЛЧЛЭХ/CONTROL OF VIP AND SPECIAL
DUTY FLIGHT/
2.21.1. Онцгой үүргийн нислэгийн үед баримтлах
тусгай хамгаалалт, хязгаарлалтыг ашиглана.
Дараах
хязгаарлалтуудаар
энэ
төрлийн
нислэгийн аюулгүй зайг хангана.
а)

Онцгой үүргийн нислэг болон бусад
нислэгүүд хооронд энгийн стандарт босоо
зайчлалыг баримтална.
б) Шаардлагатай гэж үзвэл онцгой үүргийн
нислэгт бусад нислэгүүдээс давуу эрхийг
олгоно.
в) Онцгой үүргийн нислэгийн төлөвлөгөө нь
бусад энгийн ХНД-ээр үйлдэгдэх нислэгийн
нэгэн адил бөглөгдөнө.

Тайлбар:
Энгийн стандарт босоо зайчлал гэдэг нь
Багасгасан босоо зайчлалын минимум
(RVSM) бүхий агаарын зайд 300 м,
бусад агаарын зайд 600 м зайчлалыг
хэлнэ.

2.21.2 Аюулгүй байдлыг хангах үүднээс онцгой
үүргийн нислэг үйлдэгдэх бүсэд түр зуур
хязгаарлалт
тогтоовоос
уг
бүсийг
түр
хязгаарлалттай агаарын зайд тооцож, босоо
болон хэвтээ хязгаарлалтыг зарлана.
2.21.3 Холбогдох эрх бүхий төрийн байгууллагаас
албан
ёсоор
ёслол
хүндэтгэлийн
үйл
ажиллагааг онгоцны зогсоол дээр зохион
байгуулах
тухай
урьдчилан
мэдэгдсэн
тохиолдолд Онцгой үүргийн нислэгийн буулт,
хөөрөх тооцоот цагаас өмнө буюу хойших 15
минутын туршид бусад агаарын хөлгүүдийн
хөдөлгөөнийг хориглоно.
2.21.4 Онцгой үүргийн нислэгийн хойшлогдсон
хугацааг 10 минут тутамд холбогдох нэгжид
мэдээлнэ.
2.21.5 Онцгой үүргийн нислэг тодорхой буюу
тодорхойгүй
шалтгаанаар
саатах,
төлөвлөснөөс ондоо нисэх буудалд буух,
маршрут өөрчлөх тохиолдолд энэ талаар
завсрын буух буюу нисэн очихоор төлөвлөсөн
нисэх буудлын НХҮ-ний нэгж, холбогдох төрийн
байгууллагад шуурхай мэдэгдэж, тэмдэглэл
үйлдэнэ.
2.21.6 Энэ зүйлийн 2.21.5-д заасан мэдээллийг
хэрэв холбогдох хаяг тодорхой тохиолдолд
агаарын тээвэрлэгчийн төлөөлөгчид мөн
мэдэгдэнэ.
2020/02/12
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2.22 ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН НИСЛЭГ/FLIGHT
INSPECTION/
2.22.1. Навигацийн газрын тоног төхөөрөмж, бодит
ажиглалтын системийн тохиргоо, шалгалтын
нислэгийн
үед
нислэгийн
хөдөлгөөнийг
тохиргоо болон шалгалтын үйл ажиллагаанд
аль болох саатуулахгүйгээр төлөвлөж зохион
байгуулна.
2.22.2 Шалгалт тохируулгын нислэгийн агаарын
болон газрын багтай тохиргоо, шалгалтын
нислэг эхлэхээс өмнө урьдчилан харилцан
тохиролцож, нислэг хийгдэх цаг, өдрийг
урьдчилан нарийвчлан тогтооно.
2.22.3. Шалгалтын нислэгийн газрын баг системийн
тохиргоо шалгалтын нислэг эхлэх цаг (ердийн
тохиолдолд 2 цагийн өмнө)-ийг NOTAM
мэдээгээр зарлуулах бөгөөд нислэг үргэлжлэх
хугацааг тодорхойлно.
2.22.4. Тохиргоо, шалгалтын нислэгийн талаарх
мэдээллийг
тохиргоо
шалгалтын
нислэг
үргэлжлэх хугацааны туршид ATIS мэдээ ба
Аэродромын удирдлагын цамхагаас мэдээлнэ.
2.22.5. НХҮ-ний нэгж нь тохиргоо шалгалтын
нислэгийг хязгаарлах, эсхүл хорих эрхтэй.
2.22.6. Шалгалтын нислэгийн агаарын болон газрын
баг нь тохиргоо шалгалтын ажилд оролцох хувь
хүн болон техник, тоног төхөөрөмжийг ХБЗ,
явгалах замаас аюулгүй тогтоосон зайд
байрлаж, бусад нислэгийн хөдөлгөөнд саад
болохгүй байхыг хариуцна.

2020/02/12

Тайлбар:
Тохиргоо шалгалтын ажилтан онцгой
нөхцөл байдлын үед (онцгой нөхцөл
байдлын үед агаарын хөлөг буух г.м)
дотоод журамд заагдсаны дагуу бэлэн
байдалд байх ёстой. Мөн аэродром
орчмын
хөдөлгөөний
талаарх
зөвлөмжийг НХҮ-ний нэгжээс авна.
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. АЭРОДРОМЫН УДИРДЛАГА
/CHAPTER THREE. AERODROME CONTROL/
ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ/GENERAL/

3.1.

3.1.1. АЭРОДРОМЫН УДИРДЛАГЫН ЦАМХАГ
/AERODROME CONTROL TOWER/
3.1.1.1. Аэродромын удирдлагын цамхаг нь дараах
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:
а) хүлээн авсан илтгэл, мэдээлэл ба ил харааны
хяналтад тулгуурлан агаарын хөлгүүдийн
хоорондын байрлал, харьцааг тодорхойлох;
б) дараах агаарын хөлгүүд өөр хоорондоо буюу
газар дахь саадтай мөргөлдөхөөс сэргийлэх
зорилгоор НХУ-ын зөвшөөрөл, захирамж,
зөвлөмж, мэдээлэл өгөх:

•
•
•
•
•

аэродромын бүсэд нисч байгаа агаарын
хөлгүүд;
хөөрч, бууж байгаа агаарын хөлгүүд;
маневрлах талбайд хөдөлгөөн үйлдэж байгаа
агаарын хөлгүүд;
маневрлах талбайд хөдөлгөөн үйлдэж байгаа
агаарын хөлөг ба тээврийн хэрэгсэл, хүн;
маневрлах талбай дахь агаарын хөлөг ба
хиймэл саад.

в)

нислэгийн хөдөлгөөний аюулгүй, шуурхай
урсгалыг
хангах
зорилгоор
НХУ-ын
зөвшөөрөл, захирамж, мэдээлэл өгөх;
г) аюулд орсон буюу аюул тулгарсан агаарын
хөлөгт
яаралтай
тусламж
үзүүлэх
зорилготой тээврийн хэрэгсэлд газрын бусад
тээврийн хэрэгслээс давуу эрх олгох;
д) маневрлах талбайд зорчиж буй хүн, тээврийн
хэрэгсэл, чирүүлж буй агаарын хөлөг ба
хөөрч, бууж, явгалж байгаа агаарын хөлөг
хоорондоо мөргөлдөх аюулаас сэргийлэн
тогтмол хяналт тавьж байх;
е) НХҮ-ний бусад салбар, нэгжүүдтэй харилцан
зохицуулалт хийгдэж байх.

3.1.1.2. Аэродромын удирдлагын цамхаг нь, агаарын
хөлөг суултын систем ашиглан бууж байгаа
тохиолдолд өөр агаарын хөлөг уг системийн
хязгаарлалт, хориотой бүсэд нэвтрэн саад
болохоос сэргийлж хяналт тавина.
2017/03/30
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3.1.2. ИЛ ХАРААГААР АЖИГЛАХ
/VISUAL SURVEILLANCE/
3.1.2.1.Аэродромын нислэгийн удирдагч нь боломжтой
тохиолдолд аэродром дээрх болон аэродромын
бүс дэх ил хараагаар харагдахуйц нислэгийн
хөдөлгөөн, хүн, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд
тогтмол хяналт тавьж ажиллана.
3.1.2.2. Агаарын хөлгийг таних, хянах ажиллагааг
дараах хэлбэрээр гүйцэтгэнэ:

Тайлбар:
Видео камер, радар зэрэг хөдөлгөөнийг
хянах зориулалтын техник тоног
төхөөрөмжтэй
үед
ил
харааны
хяналтыг
техникийн
өгөгдөлтэй
хоршуулан хэрэглэж болно.

а) агаарын хөлгийн маяг, өнгө будаг, тэмдэглээ
харьцуулах, ажиглах;
б) байрлал илтгэлтэй тулгах;
в) шөнийн цагт холбоо барьж байгаа агаарын
хөлгийн гэрлийг асаалгах г.м
3.1.3. АЭРОДРОМЫН БҮСИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ
ЭРЭМБЭ
/PRIORITY ON AERODROME MOVEMENT
AREA/
3.1.3.1. Нислэгийн онцгой нөхцөл, онцгой нөхцөл
байдлын үед агаарын хөлөг ямагт давуу эрх
эдэлнэ.
3.1.3.2. Бууж байгаа болон буултын өмнөх шулуунд
нисэж байгаа агаарын хөлөг хөөрөх агаарын
хөлгөөс давуу эрх эдэлнэ.
3.1.3.3. Хэвийн нөхцөлд, хөөрөхөд бэлэн болсон
илтгэлийг
баримтлан
агаарын
хөлгүүдийг
хөөргөх дарааллыг тогтооно. Аюулгүй зайчлалыг
хангуулах, удаан хугацаагаар хүлээлгэхээс
зайлсхийх болон хөдөлгөөний шуурхай байдлыг
хадгалах үүднээс хөөргөх дараалалд өөрчлөлт
оруулж болно.
3.1.3.4. Аэродром, маневрлах талбай дээрх тээврийн
хэрэгслийн хөдөлгөөнд дараах эрэмбэ, дэг
тогтоогдоно:

Холбоос:
Маневрлах
эрэмбэ үзэх

талбайн

хөдөлгөөний

а) газрын бүх тээврийн хэрэгсэл нь хөөрч, бууж,
явгалж байгаа агаарын хөлгийн хөдөлгөөнд
зам тавьж өгөх;
б) агаарын хөлгийг чирэгч нь бусад тээврийн
хэрэгслээс давуу эрхтэй байх;
в)тээврийн хэрэгслүүд нь нислэгийн удирдагчийн
зааврыг шууд дагаж мөрдөх.
2017/03/30
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3.1.3.5. Аэродромын удирдлагын цамхаг нь аэродром
болон ХБЗ дээрх алсын барааны харагдац
муудсан нөхцөлд дараах зарчмыг баримтална:
а) маневрлах талбай дээрх хүн ба газрын
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хамгийн бага
хэмжээнд хязгаарлах;
б) агаарын хөлөг CAT II ба CAT III
нарийвчлалтай ойртолт үйлдэж байх үед ILS-ын
хориотой бүсэд хязгаарлалт хийх.
3.1.4. ХБЗ СОНГОХ/RUNWAY SELECTION/
3.1.4.1. НХҮ-ний нэгж нь буух агаарын хөлөгт
тохиромжтой ХБЗ-ыг “Ашиглах ХБЗ”-аар сонгож
мэдээлнэ.
3.1.4.2. Салхины хурд 5 м/с буюу түүнээс дээш үед
агаарын хөлөг салхины эсрэг чиглэлд хөөрөх,
буух боломжтой ХБЗ-ыг
ашиглах тухай
мэдээлнэ. Нисэх баг НХҮ-нээс авсан мэдээлэлд
үндэслэн уг ХБЗ-аар буух, эс буух эцсийн
шийдвэрийг гаргана.
3.1.4.3. Аэродромын удирдлагын цамхаг нь явгалах
замыг зөвхөн иргэний нисэхийн хяналтын
байгууллага ба агаарын тээвэрлэгч зөвшөөрсөн
тохиолдолд хөөрөлт буултад ашиглаж болно.
3.1.5. АЭРОДРОМЫН ОНЦГОЙ ХӨДӨЛГӨӨН
/ESSENTIAL AERODROME TRAFFIC/
3.1.5.1. Нислэгийн хөдөлгөөнд саад, аюул учруулж
болзошгүй, маневрлах талбай дээрх агаарын
хөлөг, хүн, тээврийн хэрэгсэл ба аэродром
орчимд нисэж байгаа агаарын хөлгүүдийг онцгой
хөдөлгөөнд тооцон бусад агаарын хөлөгт
мэдээлнэ.
3.1.6. ДАГАЛДАХ ХУЙЛРАЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛ
/WAKE TURBULENCE CATEGORY/
3.1.6.1.Агаарын хөлгийн дагалдах хуйлралын зэрэглэл
нь дараах ангиллаар ангилагдана:
а) хүнд агаарын хөлөг:
• Хөөрөлтийн дээд жин 136 000 кг буюу
түүнээс дээш;
б) дунд агаарын хөлөг:
• Хөөрөлтийн дээд жин нь 7 000 кг-136 000 кг;
2017/03/30
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в) хөнгөн агаарын хөлөг:
• Хөөрөлтийн дээд жин нь 7 000 кг буюу
түүнээс бага.
3.1.7. АЭРОДРОМЫН ТОЙРОГ НИСЛЭГ БА ЯВГАЛАХ
БҮДҮҮВЧ /DESIGNATED POSITIONS OF
AIRCRAFT IN THE AERODROME TRAFFIC AND
TAXI CIRCUITS/
3.1.7.1. Нислэгийн удирдагч Аэродромын хөдөлгөөний
ба явгалах бүдүүвчийн доорх хэсгүүдэд агаарын
хөлөгт нислэгийн удирдагчийн зөвшөөрөл,
захирамж өгнө.
а)
б)

в)
г)
д)
е)

Зогсоол: агаарын хөлөг хөдөлгүүр асаах
зөвшөөрөл ба явгалах захирамж авна.
Хүлээх цэг: агаарын хөлөг хөөрөхөд бэлэн
болсноо илтгэнэ. Хөөрөх агаарын хөлөг
гүйцэтгэх шугамд орох зөвшөөрөл эсвэл
хөөрөлтийн зөвшөөрөл авч баталгаажуултал
энэ байрлалд хүлээнэ.
Гүйцэтгэх шугам: Агаарын хөлөг хөөрөх
зөвшөөрөл авч хөөрөхөөр гүйж эхлэх цэг.
2-р эргэлт: шаардлагатай бол агаарын хөлөг
2-р эргэлт хийсэн тухай илтгэл авна.
3-р эргэлт: шаардлагатай бол агаарын хөлөг
3-р эргэлт хийсэн тухай илтгэл авна.
Буултын
өмнөх
төгсгөлийн
эргэлт:
шаардлагатай бол агаарын хөлөг буултын
өмнөх чиг шулуунд орсон тухай илтгэл авна.
Нисэх баг буух зөвшөөрөл авч хариу
баталгаажуулна.

Тайлбар:
• Нисэх буудлууд дахь тодорхой
ХБЗ-т буухаар ойртолт үйлдэх
журам, тойрог нислэгийн бүдүүвч
нь НМЭ-д дэлгэрэнгүй тусгагдсан
болно.
• Түүнчлэн тойрог нислэгийн болон
хүлээх бүсийн нислэгийн өндөр нь
НМЭ-д заагдсан.
.

3.1.8. ИЛ ХАРААНЫ НИСЛЭГИЙН ДҮРМИЙН ТУСГАЙ
НИСЛЭГТ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ /CLEARANCE
TO SPECIAL VFR FLIGHTS/
3.1.8.1. Доорх бүх нөхцөл байдал бүрдсэн үед ИХНД
тусгай нислэгт зөвшөөрөл олгоно.
а) Нислэгийн хөдөлгөөний байдал зөвшөөрөл
олгоход нийцсэн байх
б) нислэгийн удирдагч тухайн тохиолдолд тогтсон
үйл ажиллагааны хүрээнд зөвшөөрөл өгсөн.
в) Цаг агаарын нөхцөл байдал (алсын барааны
харагдац, үүлний доод суурийн өндөр)
шаардлага хангасан.

Жишээ нь:
“Leave control Zone Special VFR via …
(маршрут)” or
“Enter Control Zone Special VFR via …
(маршрут)”

3.1.8.2. Зөвшөөрөл олгохдоо ИХНД тусгай нислэгээр
нисэхийг мэдэгдэнэ.
2017/03/30
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3.1.8.3. Бүх ИХНД-ийн нислэг ба ИХНД тусгай
нислэгүүд хооронд болон ИХНД тусгай нислэгүүд
хооронд зайчлал хангуулна.
3.1.8.4. Газар дахь алсын барааны харагдац 1500 мээс багагүй нөхцөлд ИХНД-ийн тусгай нислэгт
буухаар хөөрөх буух бүсэд нэвтрэх, хөөрч нисэн
гарах, хөөрөх буух бүсийг огтлон нисэх болон
хөөрөх буух бүсийн хүрээнд маневр хийх
зөвшөөрлийг олгож болно.
3.1.9. ИЛ ХАРААНЫ НИСЛЭГИЙГ ЦУЦЛАХ
/CANCELLING VFR FLIGHTS/
3.1.9.1. Хөдөлгөөний эрчимжилтийг харгалзан агаарын
хөлгүүдийн ИХНД-ийн үйл ажиллагааг аюулгүй үр
ашигтайгаар удирдаж чадах хэмжээнд хүртэл
хязгаарлаж болно.
3.1.9.2. Агаарын хөлөгт шалтгааныг нь тайлбарлан
агаарын хөлгөөс удирдлагын бүсээс гарахыг
эсвэл газарт тодорхой хугацаанд хүлээхийг хүсэх
замаар хөдөлгөөнийг хязгаарлаж болно.
3.2. АЭРОДРОМЫН МЭДЭЭЛЭЛ
/AERODROME INFORMATION/
3.2.1. Нислэгийн аюулгүй ажиллагааг хангуулахад
шаардлагатай дараах мэдээллийг аэродромын
мэдээлэлд тооцно:
а) аэродром дээрх хөдөлгөөний бүс ба түүний
орчимд байгаа засвар үйлчилгээний ажлын
талаарх мэдээ;
б) ХБЗ, явгалах зам, перроны гадаргуун гэмтэл,
хэвийн бус байдал, түүнийг анхааруулах
тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулагдсан эсэх;
в) ХБЗ, явгалах зам, перрон дээрх цас, мөс, усны
байдлын мэдээ;
г) аэродромын элементүүдэд байрлуулсан
агаарын хөлөг, байнгын бус обьектын
анхааруулга мэдээ;
д) түр зуурын аюултай үзэгдэл, шувууны
бөөгнөрөл;
е) аэродромын гэрлэн системийн ашиглалтын
байдал;
ж) бусад шаардлагатай мэдээ.
3.2.2. Агаарын хөлөг ХБЗ-ны зууралтыннөхцөлийн
талаар буюу зууралт муу байгаа талаар илтгэсэн
2017/03/30

Тайлбар:
Тухайн мэдээлэл NOTAM мэдээгээр
зарлагдан
агаарын
тээвэрлэгчид
мэдээлэгдсэн бөгөөд мэдээ нь 24
цагийн
хугацаанд
хүчинтэй
бол
мэдээлэл дамжуулах шаардлагагүй.
Тайлбар:
ХБЗ дээр ус тогтсон үед зурвасны
гадаргын
байдлыг
мэдээлэхдээ
зурвасны төв дэх усны хэмжээг дараах
тодорхойлолтын
аль
тохирохыг
хэрэглэнэ:
• Damp буюу Чийгтэй – зурвас
чийглэгдсэнээс
өнгө
нь
өөрчлөгдсөн
• Wet буюу Нойтон – зурвас норсон
боловч гадаргууд тогтсон ус үгүй
• Water Patches буюу Тогтоол –
зурвас дээр ус хэсэгчлэн тогтсон
• Flooded буюу Үер – зурвас их
хэмжээний
үерлэсэн
усаар
бүрхэгдсэн
Тайлбар:
ХБЗ, явгалах зам дээрх цасны байдлыг
хунгарласан, овоолсон, тодорхойлох
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бол энэ талаар бусад агаарын хөлөг ба аэродром
ашиглалтын албанд шуурхай мэдэгдэж, илтгэл
өгсөн агаарын хөлгийн маяг, хугацааг хавсарган
мэдээлнэ.
3.2.3. Хэвийн бус нөхцөл байдал бий болсон үед
(жишээ нь: гэмтэлтэй агаарын хөлөг буух талбай
дээр эсхүл аюулгүйн зурвас дээр байгаа)
аюулаас
урьдчилан
сэргийлэх
зорилгоор
маневрлах талбай ба түүний зарим хэсгийг түр
хугацаагаар хааж болно. Шаардлагатай арга
хэмжээ авахуулах үүднээс аэродромын ажилтанд
шуурхай мэдэгдэнэ.
3.2.4. Хөөрөлт, буултад шаардлагатай салхины чиглэл
ба хурдыг Аэродромын удирдлагын цамхагийн
салхи заагч багажийн заалт утгаар дамжуулна.

боломжтой бөгөөд аэродром
ашиглалтын албанаас мэдээлэл авсан
тохиолдолд цасны зузаан, түүнчлэн
цасыг арилгасан, хайлуулах, арилгах
бодис асгасан буюу үлээлгэсэн эсэх
талаар мэдээлнэ.

Тайлбар:
• Салхины хурд заагч тэг утгыг
заагаагүй байхад "салхигүй" гэж
мэдээлэхгүй.
• Зөвхөн зөөлөн салхитай үед (3м/с
ба
түүнээс
бага)
салхины
чиглэлийн голлох утгыг тогтоох
боломжгүй тогтворгүй чиглэлтэй
бол "тогтворгүй чиглэлийн" гэж
өгнө.

3.3. АЭРОДРОМЫН БҮСЭД АШИГЛАХ ДОХИО
/USE OF LIGHT SIGNALS ON THE AERODROME/
3.3.1. Радио-холбоо алдагдсан тохиолдолд дараах
гэрэлт дохиог ашиглана:
3.3.2. Агаарт байгаа агаарын хөлөгт чиглэсэн гэрэлт
дохио нь дараах агуулгыг илэрхийлнэ:
а) үргэлжилсэн ногоон гэрэл- “буухыг
зөвшөөрнө”
б) үргэлжилсэн улаан гэрэл- “бусад агаарын
хөлөгт зам тавьж өгөн аэродромын тойрог
нислэгийг үйлд”
в) анивчсан ногоон гэрэл- “буултын өмнөх
оролтыг үргэлжлүүл (буух зөвшөөрөл хүлээ)”
г) анивчсан улаан гэрэл- “буухыг хориглоно”
д) анивчсан цагаан гэрэл- “аэродромд бууж,
зогсоол тийш явгал”
3.3.3. Газарт байгаа агаарын хөлөгт чиглэсэн гэрэлт
дохио нь дараах агуулгыг илэрхийлнэ:
а) тасралтгүй үргэлжилсэн ногоон гэрэл“хөөрөхийг зөвшөөрнө”
б) тасралтгүй үргэлжлэх улаан гэрэл-“зогс”
2017/03/30

Тайлбар:
Нисэх баг гэрэлт дохиог хүлээн авч
ойлгосноо дараах байдлаар хариу
баталгаажуулна:
а) өдрийн цагт агаарын хөлөг 3-р
эргэлт ба буултын өмнөх чиг
шулуун нислэгийн хоорондох үе
шатанд
агаарын
хөлгийн
далавчаар дохих;
б) шөнийн цагт галбирын ба суултын
гэрлүүдийг анивчуулах.
Холбоос:
ИНД-91.243 НХУ-аас өгөх гэрлэн дохио
Тайлбар:
Нисэх баг гэрэлт дохиог хүлээн авч
ойлгосноо дараах байдлаар хариу
баталгаажуулна:
а) өдрийн цагт элерон ба залуураа
хөдөлгөнө;
б) шөнийн цагт галбирын ба суултын
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в) анивчсан ногоон гэрэл-“явгалахыг зөвшөөрнө”
г) анивчсан улаан гэрэл-“ХБЗ-ыг чөлөөл”
д)анивчсан цагаан гэрэл- “гарааны цэгт буцаж
оч”

гэрлээ анивчуулна.
Холбоос:
ИНД-91.243 НХУ-аас өгөх гэрлэн дохио

3.4. НИСЭН ГАРАХ АГААРЫН ХӨЛӨГ
/DEPARTING AIRCRAFT/
3.4.1. ХӨДӨЛГҮҮР АСААХ/START ENGINE/
3.4.1.1. Хэрэв хөөрөлтийн хүлээх хугацаа нь 20
минутаас
бага
байхаар
бол
нислэгийн
төлөвлөгөөг шалгаж, нисэгчийн хүсэлтийн дагуу
хөдөлгүүр асаах болон маршрутын дагуу нисэх
зөвшөөрлийг олгоно.

Тайлбар:
Маршрутын зөвшөөрөл ба ИХНОД-ээр
нисэх зөвшөөрлийг Бүсийн удирдлагын
төвөөс авч, нисэн гарах журам зааврыг
хамтатган агаарын хөлөгт дамжуулна.

3.4.1.2. Агаарын хөлөг явгалж эхлэхээс өмнө
маршрутын дагуу нисэх зөвшөөрөл олгогдоогүй
үед нисэх багаас НХУ-ын зөвшөөрөл авах
боломжтой тухайгаа илтгэхийг мэдэгдэнэ.

Жишээ:
“Advise when ready to copy ATC
clearance”

3.4.1.3. Хэрэв хөөрөлт нь 20 минут ба түүнээс их
хугацаагаар хүлээгдэх бол хүлээх хугацааг нисэх
багт мэдээлнэ.

Жишээ:
“Expect start up at … (time)”

3.4.1.4. Нислэгийг зогсоосон мэдээ хүлээж авсан
тохиолдолд
хөдөлгүүр
асаах
зөвшөөрөл
олгохгүй.

Тайлбар:
Энэ тохиолдолд нисэх багт НМҮБ-тай
холбоо барихыг зөвлөнө.

3.4.2. ЯВГАЛАХ ЗААВАР/TAXI INSTRUCTION/
3.4.2.1. Агаарын хөлөг явгалах үед Аэродромын
удирдлагын цамхагаас нисэх багт агаарын
хөлгийг бусад агаарын хөлөг болон саадтай
мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, мөн явгалах
замыг зөв тодорхойлоход туслах тодорхой
заавар, мэдээллийг өгсөн байна.

Тайлбар:
Нислэгийн хөдөлгөөний нөхцөл байдал
шаардсан
гарцаагүй
тохиолдлоос
бусад үед агаарын хөлгийг ХБЗ-аар
явгалуулахаас аль болох зайлсхий.

3.4.2.2. Нисэн гарах агаарын хөлөгт өгөх явгалах
заавар нь дараах зүйлсийг дарааллын дагуу
агуулсан байна:
а) хүлээх цэг;
б) ХБЗ-ны дугаар;
в) явгалах зам;
г) явгалж очих цэг хүртэл ХБЗ-ыг огтлох бол ХБЗ
огтлох зөвшөөрлийг тодорхой өгнө.
д) Бусад шаардлагатай мэдээлэл.

Жишээ:
“Taxi to holding point runway 32 via
taxiways F and E, wind … QNH …”

3.4.2.3. Агаарын хөлөг буулт үйлдэж байгаа үед ХБЗ
дээр бусад агаарын хөлөгт хүлээх зөвшөөрөл
олгохгүй.
2017/03/30
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3.4.3. ХӨӨРӨХ ЗӨВШӨӨРӨЛ
/TAKE-OFF CLEARANCE/
3.4.3.1. Агаарын хөлөг хөөрөхөд бэлэн болсон, саад
болох хөдөлгөөнгүй үед хөөрөх зөвшөөрөл
олгоно.
3.4.3.2. Хэрэв нислэгийг түр хойшлуулсон мэдээ
хүлээж авсан бол хөөрөх зөвшөөрөл олгохгүй.
3.4.3.3. Агаарын хөлөгт дараах мэдээллийг хөөрөхийн
өмнө мэдээлнэ:

Тайлбар:
Энэ тохиолдолд нисэх багт НМҮБ,
эсхүл агаарын тээвэрлэгчтэйгээ холбоо
барихыг мэдэгдэнэ.

а)
Аэродромын
хөдөлгөөний
мэдээллийн
өөрчлөлт;
б) QNH даралт, түүний 1 гПа ба түүнээс их
өөрчлөлт;
в) Алсын барааны харагдац эсхүл ХБЗ-ны алсын
бараа, агаарын температур, салхины чиглэл,
хурд;
г) Хөөрөлт болон өндөр авах бүс дэх цаг агаарын
онцгой нөхцөл.
3.4.3.4. Агаарын хөлөг хөөрөхөд бэлэн болсон боловч
түүнд хөөрөх зөвшөөрөл олгох болоогүй
тохиолдолд
дараах
нөхцөлд
нислэгийн
хөдөлгөөнийг хурдавчлахын тулд гүйцэтгэх
шугамд орох заавар өгч болно.Үүнд:
а) Гүйцэтгэх шугам чөлөөтэй, явгалах болон
хүлээхэд бусад хөдөлгөөнд саадгүй тохиолдолд
нэмэлт зааваргүйгээр;
б)
Хэрэв агаарын хөлгийг хөөрөх байрлалд
явгалж буй үед бусад хөдөлгөөн ажиглагдвал
нэмэлт заавар өгнө.
в) Нисэх багийн хүсэлтээр, эсхүл шаардлагатай
бол хөөрөх буух зурвас дээр буцаж эргэхийг
зөвшөөрч болно.
3.4.3.5. Өөр агаарын хөлөг буултын оролт үйлдэж
байгаа ба зохих зайчлал хангагдаж байгаа бол
нисэн гарах агаарын хөлөгт яаралтай хөөрөх
зөвшөөрөл өгч болно. Энэ үед нислэгийн
хөдөлгөөний мэдээллийг өгнө.

Жишээ:
“Line up runway 32 and wait”
Жишээ:
“Behind landing Boeing 737 on short final
line up”
Жишээ:
“Line up runway 32 backtrack approved”
Жишээ:
“Airbus 330 on base, wind 300 degrees 4
metres per second, cleared for immediate
take-off”

3.4.4. ДАВТАМЖ СОЛИХ/CHANGE OF FREQUENCY/
3.4.4.1. Агаарын хөлөг Ойртолтын болон НМҮ-ний
давтамжид шилжих заавар урьдчилан авснаас
бусад тохиолдолд хөөрөх буух бүсээс гарах үед
давтамжийг солихыг агаарын хөлөгт зөвшөөрнө.
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3.5. БУУХ ЗӨВШӨӨРӨЛ/LANDING CLEARANCE/
3.5.1. Агаарын хөлгийн аюулгүй зайчлал болон ХБЗны нөхцөл шаардлага хангаж байвал буухыг
зөвшөөрнө.
3.5.2. Буухаар буултын өмнөх чиг шулуунд орсноо
илтгэсэн агаарын хөлгийн нисэх багт дараах
мэдээллийг дамжуулна.

Жишээ:
“Runway 14 is clear, wind 330 degrees 8
m/s”

а) ХБЗ-ны дугаар;
б) Буух зөвшөөрөл;
в) Салхины чиглэл, хурд.
3.5.3. Агаарын хөлөг буух явцад салхины чиглэл, хурд
тухайн
агаарын
хөлгийн
хязгаарлалтаас
хэтэрсэн
үед
агаарын
хөлгийн
даргын
шийдвэрээр буултыг үргэлжлүүлж байгаа бол
нислэгийн удирдагч дараах мэдээллээр хангана:
а) ХБЗ-ны чиглэл, зурвас чөлөөтэй эсэх
б) Салхины чиглэл, хурд.

3.5.4. Хэрэв нислэгийн хөдөлгөөний байдалд нийцэж
байвал агаарын хөлөгт буусны дараа зогсолтгүй
гүйлтээ үргэлжлүүлэн хөөрөх (touch-and-go), нам
өндөрт ойртолт үйлдэх, нам өндрөөр нисэн
өнгөрөхийг зөвшөөрч болно.

3.5.5. Агаарын хөлгийг буултын өмнөх шулуунд нисч
байх үед 2-р тойрогт гаргах тохиолдолд
шаардлагатай бол 2-р тойрогт гарах зааврыг
мэдээлнэ.
2017/03/30

Тайлбар:
Хэрэв нисэх баг ИНД-ийн шаардлагад
нийцэхгүй үйлдэлд зөвшөөрөл авах
хүсэлт гаргасан тохиолдолд (салхины
хязгаарлалт
хэтэрсэн
үед
буух,
Хөөрөлт буултын бүсэд цаг агаарын
байдал
тухайн
агаарын
хөлөгт
тохиромжгүй үед нэвтрэх г.м):
• Нислэгийн аюулгүй ажиллагаатай
холбоотой, цаг агаарын байдал г.м
мэдээллийг дахин мэдээл.
• НХУ-ын
зөвшөөрлийг
зөвхөн
нислэгийн хөдөлгөөний байдалд
(зайчлал
хадгалах)
тулгуурлан
гарга.
• Нислэгийн зөрчлийн хуудсыг бөглөн
Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны
хяналтын байгууллагад мэдээл.
Жишээ:
“Cleared touch and go”
Тайлбар:
Нам өндрийн ойртолт гэдэг нь ХБЗ-ны
дагуу
эсхүл
параллелиар
зөвшөөрөгдсөн өндрөөр нам ойртолт
үйлдэхийг хэлнэ.
Тайлбар:
Нам өндрөөр нисэн өнгөрөх гэдэг нь
агаарын хөлгийг ил хараагаар хянах,
гаднах тоноглол төхөөрөмжийг ажиглах
зорилгоор Аэродромын удирдлагын
цамхагийн дэргэдүүр нисэн өнгөрөх
нислэгийг хэлнэ.( дугуй шалгах г.м.)
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3.6. БУУЛТЫН ДАРАА ЯВГАЛАХ/TAXIING
INSTRUCTIONS AFTER LANDING/
3.6.1. Агаарын хөлөг буусны дараа явгалах заавар
өгнө. Шаардлагатай бол тусгай заавар болон
аэродромын онцгой мэдээллийг явгалах зааварт
хавсаргана.
3.7. МАНЕВРЛАХ ТАЛБАЙ ДАХЬ ХҮН, ТЭЭВРИЙН
ХЭРЭГСЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ
ЗОХИЦУУЛАЛТ/REGULATION OF MOVEMENT OF
PERSONNELS AND VEHICLES ON THE
MANOEUVRING AREA/

Холбоос:
НХҮБ ба ГҮБ, НХҮБ ба Чингис хаан
ОУНБ хооронд харилцан ажиллах
журам

3.7.1. Аэродромын маневрлах талбайд нэвтэрч ажил
гүйцэтгэх аливаа этгээд, тээврийн хэрэгсэл нь
Аэродромын удирдлагын цамхагтай хоёр талын
газар-газар радио-холбоотой байна.
3.7.2. Аэродромын маневрлах талбайд ажил гүйцэтгэх
хүн, тээврийн хэрэгсэл нь ХБЗ-ыг хөндлөн
огтлох, маневрлах талбайд нэвтрэн орохоос
өмнө Аэродромын удирдлагын цамхагаас
урьдчилан зөвшөөрөл авсан байх ёстой.
3.7.3. Аэродромын удирдлагын цамхагаас маневрлах
талбайд ажиллах хүн, тээврийн хэрэгсэлд
нислэгийн хөдөлгөөнтэй холбоотой холбогдох
захирамж, зөвлөмж, мэдээлэл өгч, хариу
баталгаажуулалтыг авсан байна.
3.7.4. Аэродромын нислэгийн удирдагч (үүргийг
нэгтгэсэн тохиолдолд Ойртолтын нислэгийн
удирдагч) нь маневрлах талбайд зорчиж буй хүн,
тээврийн хэрэгсэл, чирүүлж буй агаарын хөлөг
ба хөөрч, бууж, явгалж байгаа агаарын хөлөг
хоорондоо мөргөлдөх аюулаас сэргийлэн
тогтмол хяналт тавина.
3.7.5. Нислэгийн аюулгүй ажиллагаанд харшлах
нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд нислэгийн
удирдагч маневрлах талбай дахь тээврийн
хэрэгсэл, хүний хөдөлгөөнийг нийтэд нь болон
хэсэгчлэн зогсоох эрхтэй.
3.7.6. Энэхүү журмын зарчмууд болон харилцан
ажиллагааны журам, гэрээ, баримт бичиг,
холбооны хэрэгсэл, дуудлага зэрэг дэлгэрэнгүй
мэдээллийг Аэродромын удирдлагын ҮАЗ-т
тусган, энэхүү журамтай хавсран мөрдөж
хэрэгжүүлнэ.
2017/03/30
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3.8. МАНЕВРЛАХ ТАЛБАЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ
ЭРЭМБЭ/PRIORITY OF MOVEMENTS ON THE
MANOEUVRING AREA/
3.8.1. Маневрлах талбай дахь хөдөлгөөний эрэмбийг
дараах байдлаар тогтооно:
а) онцгой нөхцөлд орсон агаарын хөлгийн
хөдөлгөөн;
б) аюулд орсон буюу аюул тулгарсан агаарын
хөлөгт яаралтай тусламж үзүүлэх зорилготой
тээврийн хэрэгсэл, хүний хөдөлгөөн;
в) бууж байгаа агаарын хөлөг;
г) хөөрч байгаа агаарын хөлөг;
д) явгалж байгаа агаарын хөлөг;
е) маневрлах талбайд үйл ажиллагаа гүйцэтгэж
байгаа газрын бусад тээврийн хэрэгсэл, хүний
хөдөлгөөн.
3.8.2. Нислэгийн хөдөлгөөний хэвийн нөхцөлд газрын
бүх тээврийн хэрэгсэл нь хөөрч, бууж, явгалж
байгаа агаарын хөлгийн хөдөлгөөнд зам тавьж
өгнө.
3.8.3.Нислэгийн хөдөлгөөний хэвийн нөхцөлд агаарын
хөлгийг чирэгч нь бусад тээврийн хэрэгслээс
давуу эрхтэй байна.
3.9. ХОРИГ ХЯЗГААРЛАЛТ/PROHIBITION AND
RESTRICTIONS/
3.9.1. Аэродромд онцгой нөхцөл байдал үүссэн
тохиолдолд аюул тулгарсан агаарын хөлөг,
зорчигчдод яаралтай тусламж үзүүлэх, авран
хамгаалах үүрэг бүхий тээврийн хэрэгсэл
хүнээс бусад бүх хөдөлгөөнийг зогсоож,
маневрлах талбайг нэн даруй чөлөөлүүлэн,
хориг тогтооно.
3.9.2.

Аэродромын нислэгийн удирдагч (үүргийг
нэгтгэсэн тохиолдолд Ойртолтын нислэгийн
удирдагч) нь аюул тулгарсан агаарын хөлөгт
үйлчлэхээс
бусад,
зөвшөөрөл
авалгүй
маневрлах
талбайд
нэвтэрсэн
тээврийн
хэрэгсэл, хүний хөдөлгөөнийг, хэрэв хоёр
талын газар-газар холбоотой бол шууд
хориглож, талбайг нэн даруй чөлөөлөх
захирамжийг өгнө.

2017/03/30

Хуудас 3-11

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Нэр

Аэродромын нислэгийн удирдагч (үүргийг
нэгтгэсэн тохиолдолд Ойртолтын нислэгийн
удирдагч) нь аэродром болон ХБЗ дээрх алсын
барааны харагдац муудсан нөхцөлд дараах
зарчмыг баримтална:

3.9.3

а) маневрлах талбай дээрх хүн ба газрын
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хамгийн
бага хэмжээнд хязгаарлах;
б) агаарын хөлөг CAT II ба cat III нарийвчлалтай
ойртолт үйлдэж байх үед ILS-ын хориотой
бүсэд
тээврийн
хэрэгсэл,
хүний
хөдөлгөөнийг хориглох, хязгаарлалт хийх.

3.10. АЭРОДРОМЫН ГЭРЭЛ СУУЛТЫН
СИСТЕМ/AERODROME LIGHTING
SYSTEM/
3.10.1. Хэрэв дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол дараах
нөхцөлд
аэродромын
гэрэл
суултын
системийг асаана.
а) Нар жаргахаас нар мандах хооронд; эсхүл
б) Нисэх багийн хүсэлтээр;эсхүл
в) Нислэгийн удирдагч шаардлагатай гэж
үзвэл;
3.10.2.

Өндөр эрчимжилттэй гэрлийн системийн
тавилыг цаг агаарын нөхцөлд тохируулан
сонгох бөгөөд мөн нисэх багийн хүсэлтийн
дагуу эрчимжилтийг тохируулж болно.
Хүснэгт 3.10.2
Алсын барааны харагдац:
5500 м-ээс их
RVR 2600 м-ээс их, алсын хараа
5500 м-ээс бага
RVR 2600 м-ээс бага

Тайлбар:
ИНД-91.301-д Ил харааны нислэг
үйлдэгдэх нөхцөлийг “нар жаргахаас
тэгш тал газарт нар шингэхээс 30
минутын өмнө, уулархаг газарт нар
шингэх“ гэж заасан.

Холбоос:
Хүснэгт 3.10.2.үзэх
Тайлбар:
Монгол орны хувьд утааны хүчин
зүйлийг тооцох

Гэрэл суултын систем
Унтраана
Нисэх баг хүсэлт гаргасан үед
Асаана
Унтраана
Асаана

3.10.3. Аэродромын гэрэл суултын системийг НХУ-д
ашиглах шаардлагагүй болсон үед унтраана.
3.10.4. ХБЗ-ны хажуугийн, тэнхлэгийн (centerline light)
болон газардах бүсийн гэрлийг ижил
эрчимжилтээр асаана.
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3.11. ОЙРТОЛТЫН ГЭРЭЛ/APPROACH LIGHTING/
3.11.1.

Дараах тохиолдолд
ашиглана:

ойртолтын

гэрлийг

а) Өдрийн цагт ойртолт үйлдэж байгаа нисэх
багийн хүсэлтээр;
б) ХБЗ-ны гэрлийг асаасан тохиолдолд;
3.11.2.

Тайлбар:
Ойртолтын гэрэлд энгийн ойртолтын
гэрлийн систем, ILS бүхий ойртолтын
гэрлийн систем, ил харааны ойртолтын
налууг заагч гэрлийн систем (PAPI)
хамаарна.

PAPI системийн гэрлийг үзэгдэх орчин
хязгаарлагдсан үед болон шөнийн цагт,
түүний хамаарах ХБЗ-ны гэрэлтэй хамт
асаана.

3.11.3 Өдрийн цагт үзэгдэх орчин хэвийн үед PAPI
системийг дангаар нь асааж болно.
3.12. ХБЗ-НЫ БОЛОН БУСАД ГЭРЭЛ
/RUNWAY AND OTHER LIGHTING/
3.12.1.ХБЗ-ны гэрлийг дараах тохиолдолд асаана:

Тайлбар:
ХБЗ-ны гэрэлд зурвасны, хажуугийн,
босгоны,
тэнхлэгийн,
төгсгөлийн,
газардах бүсийн гэрлүүд орно.

а) Төвлөрсөн удирдлага бүхийгэрэл суултын
системтэй аэродромд хөөрөлтийн дараа
зайлшгүй, эсхүл онцгой нөхцөлийн улмаас
агаарын хөлөг буцаж буух шаардлагын
үүднээс агаарын хөлгийг хөөрсний дараа
ХБЗ-ны гэрлийг асаалттай үлдээнэ; эсхүл
б) Төвлөрсөн удирдлагагүй гэрэл суултын
системтэй аэродромд агаарын хөлөг
хөөрсний
дараа
15
минутаас
хэтрэхгүйгээр, эсхүл тухайн агаарын хөлөг
онцгой
нөхцөлийн
буулт
үйлдэх
болзошгүйг харгалзан хэвийн нөхцөл
бүрдтэл
ХБЗ-ны
гэрлийг
асаалттай
байлгана.
3.12.2. Явгалах замын гэрлүүд (Taxiway lights) явгалж
буй агаарын хөлгийн замыг тасралтгүй
заахаар ассан байх шаардлагатай. Явгалж
буй агаарын хөлөг цаашид хэрэглэх
шаардлагагүй болсон тохиолдолд нийт гэрэл
болон түүний аль нэг хэсгийг унтрааж болно.

Тайлбар:
Явгалах
замын
гэрэлд
түүний
хажуугийн
(Taxiway
Edge
Light),
тэнхлэгийн (Centerline), зогсох шугамын
гэрэл (Stopbar) болон ХБЗ хамгаалах
гэрлүүд (Runway Guard Light) багтана.

3.12.3. Зогсох шугамын гэрэл асах үед бүх хөдөлгөөн
зогсохыг зааж унтарсан үед хөдөлгөөн
зөвшөөрснийг заана.
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3.12.4 Саадын
гэрэлтүүлэгт
саадны
болон
байгууламж,
тоног
төхөөрөмж,
тоног
төхөөрөмж ажиллагаагүйг илтгэх гэрэл, гэрлэн
цацраг орно.
3.12.5 Саадын хэвтээ хавтгай дахь дүрслэл ялгарч
харагдахааргүй үед хөөрөлт буултад ашиглах
ХБЗ, эсхүл сувгийн гэрэлтүүлгийг саадын
гэрэлтүүлэгтэй хамт асааж унтраана.
3.12.6 Аэродром нээлттэй үед байгууламж, тоног
төхөөрөмжийн ажиллагаагүйг илтгэх гэрлийг
унтраахгүй.
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ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ОЙРТОЛТЫН УДИРДЛАГА
/CHAPTER FOUR. APPROACH CONTROL/
4.1. ОЙРТОЛТЫН УДИРДЛАГЫН БАЙР
/APPROACH CONTROL/
4.1.1. Ойртолтын удирдлагын байр нь агаарын хөлөг
нисэх буудлаас нисэн гарах, агаарын замд
нэгдэх болон нисэн ирэх үеийн нислэгийн
хөдөлгөөнийг зохицуулах чиг үүрэгтэй.

Тайлбар:
Аэродром ба Ойртолтын удирдлагын
байруудыг нэгтгэсэн тохиолдолд нэг
заавартай байж болно.

4.2. НИСЭН ИРЖ БУЙ АГААРЫН ХӨЛГИЙН БУУЛТЫН
ОРОЛТ ҮЙЛДЭХ ЖУРАМ/APPROACH

PROCEDURES FOR ARRIVING AIRCRAFT/
4.2.1.

Нисэн гарах хөдөлгөөнийг шуурхайлуулах,
баримжаа тодорхойлох зорилгоор буух агаарын
хөлгийг илтгэх цэгийг өнгөрөх ба огтлох, 3-р
эргэлт, стандарт эргэлтийг хийж эхлэх үеүдэд
илтгүүлэх
ба
шаардлагатай
мэдээллээр
хангана.

4.2.2. ХНД-ийн нислэгийг зөвшөөрөгдсөн өндрөөс
доош өндөрт буултын оролт үйлдэх, мөн
өндрөөс доош өндөр алдахыг доорхоос бусад
тохиолдолд хориглоно.
а)

нисэгч навигацийн тоног төхөөрөмжөөр
тодорхойлогдох цэгийг өнгөрснийг илтгэсэн;
эсхүл
б) нисэгч аэродромыг ил хараагаар харж
байгааг илтгэсэн; эсхүл
в) агаарын хөлөг ил хараагаар буултын оролт
үйлдэж байгаа.
4.3. ИЛ ХАРААГААР ОЙРТОЛТ ҮЙЛДЭХ
/VISUAL APPROACH/
4.3.1. ХНД-ийн нислэг саадуудыг нүдэн баримжаагаар
тодорхойлж чадах дараах нөхцөлийг хангаж
байгаа нөхцөлд ил хараагаар ойртолт, буултын
оролт гүйцэтгэхийг зөвшөөрч болно:
а) үүлний доод суурийн өндөр уг агаарын хөлөгт
зөвшөөрсөн ойртолт, буултын оролтын өндөрт
ба түүнээс дээш үед; эсхүл
б) нисэгч буултын оролтын эхний шатны өндөрт
илтгэсэн, эсхүл ойртолт буулт үйлдэх нийт
хугацаанд цаг агаарын нөхцөл ил хараагаар
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буултын оролт хийх, буухад саад болохооргүй
үед.
4.4. ХЭРЭГЛЭЛЭЭР ОЙРТОЛТ ҮЙЛДЭХ
/INSTRUMENT APPROACH/
4.4.1.

Хэрэв нисэгч хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх
журамтай танилцаагүй бол, агаарын хөлөг
шулуун оролт үйлдэх зөвшөөрөл өгөхөөс бусад
тохиолдолд хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх өндөр,
буултын өмнөх шулууны чиглэлийг зааж өгнө.

4.4.2. Шаардлагатай үед 2-р тойрогт гарах журмыг
тусгайлан зааж өгнө.
4.4.3. Хэрэв хэрэглэлээр ойртолт гүйцэтгэж бүрэн
дуусахаас өмнө газрын саадуудыг ил хараагаар
тодорхойлох боломжтой болсон ч, ил хараагаар
ойртолт үйлдэх зөвшөөрөл өгөхөөс бусад
тохиолдолд
ойртолтыг
хэрэглэлээр
үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ.
4.4.4.

Нислэгийн
хөдөлгөөнийг
шуурхайлуулах
зорилгоор ойртолт үйлдэх тусгай захирамжийг
нисэх багт өгч болно.

4.5. БУУЛТЫН ОРОЛТ ҮЙЛДЭХ ДАРААЛАЛ
/APPROACH SEQUENCE/
4.5.1. Буултын оролт үйлдэх дарааллыг нислэгийн
хөдөлгөөнийг удаан саатуулахгүйгээр тогтооно.
4.5.2. Тусгай давуу эрхийг доорх тохиолдолд өгч
болно.
а) агаарын хөлгийн хэвийн үйл ажиллагаа
алдагдан аргагүйдэн буух нөхцөл байдал
бий болсон (хөдөлгүүр татгалзах, шатахуун
хүрэлцэхгүй гэх мэт);
б) түргэн тусламжийн нислэг буюу эмнэлгийн
яаралтай тусламж хүссэн өвчтөн, хүнд
бэртсэн хүн тээвэрлэсэн агаарын хөлөгт
4.5.3. Дараах тохиолдолд удаах агаарын хөлөгт
ойртолт үйлдэх зөвшөөрөл өгч болно:
а)

эхний агаарын хөлөг цаг агаарын
хэрэглэлийн нислэгийн нөхцөлд буултын
оролтыг аюулгүйгээр гүйцэтгэх боломжтойг
илтгэсэн; эсхүл
б)
нислэгийн удирдагч агаарын хөлөгтэй
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холбоо тогтоосон, агаарын хөлөг ил
хараагаар бие биенээ харж байгаа ба ил
харааны зайчлал хангагдаж байвал.
4.5.4. Нисэгч цаг агаар сайжрахыг хүлээх буюу бусад
шалтгаанаар
хүлээх
шийдвэр
гаргасан
тохиолдолд нислэгийн удирдагчаас заавал
зөвшөөрөл авна. Гэвч бусад агаарын хөлөг
буултын оролтыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх
шийдвэр гаргасан бол энэ тохиолдолд мөрдөх
нөөц журмыг баримтлан хүлээх шийдвэр
гаргасан агаарын хөлгийг зэргэлдээх хүлээх
бүсэд шилжүүлэн хүлээлгэнэ.

Тайлбар:
Хэрэв шаардлагатай бол, бүсийн
нислэгийн
хөдөлгөөнд
хүндрэл
учруулахгүйн үүднээс бүсийн нислэгийн
удирдагчтай зөвшилцөнө. Боломжтой
бол уг агаарын хөлгийг эзэмшигч буюу
түүнийг төлөөлөх ажилтанд авсан арга
хэмжээний талаар шуурхай мэдээлнэ.

4.6. ХУГАЦААТ ОЙРТОЛТЫН ЖУРАМ
/TIMED APPROACH PROCEDURES/
4.6.1. НХУ-ын зөвшөөрөл олгогдсоны дагуу олон тооны
агаарын хөлгүүдийн ойртолтыг сааталгүй
удирдахад дараах аргачлалыг ашиглана:
а) дараалсан ойртолтын хугацааг тодорхойлох
зорилгоор нисэх баг тодорхойлж чадах
байрлал, цэгийг заана;
б) агаарын хөлөг аэродромыг чиглэн нисэх
замдаа тухайн цэгт нисэн ирэх тооцоот цагийг
нисэх багт мэдээлэх ба уг цаг нь бусад
агаарын
хөлөгтэй
аюулгүй
зайчлалыг
хангахаар тооцоологдсон байна.
4.6.2. Тодорхой цэг дээр нисэн ирэх цагийг Ойртолтын
нислэгийн удирдагч тогтоох ба агаарын хөлөг
нислэгийн замыг тухайн тооцоот цагт нийцүүлэн
сонгох шаардлагыг харгалзан нисэх багт
шуурхай мэдэгдэнэ.
4.6.3. Дараалан ойртолт үйлдэж байгаа агаарын хөлөг
тус бүр нэг цэг дээр өмнөө яваа агаарын хөлөг
уг цэгийг дайран өнгөрснөө илтгэсний дараа,
нислэгийн удирдагчийн захирамжаар ирж
илтгэнэ.
4.7. ХҮЛЭЭХ БҮСИЙН НИСЛЭГ
/FLIGHT IN HOLDING AREA/
4.7.1. Агаарын хөлгийг хүлээх бүсэд нислэг үйлдүүлэх
болон хүлээх бүсэд шилжүүлэхдээ НМЭ-д
зарлагдсан журмыг баримтална.
4.7.2. Хүлээх бүсэд нислэг үйлдэх журам зарлагдаагүй
буюу агаарын хөлгийн нисэгч уг журамтай
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танилцаагүй тохиолдолд холбогдох нислэгийн
удирдлагын нэгж хэрхэн хүлээх нислэг үйлдэх
зааврыг тодорхой зааж өгнө.
4.7.3. Агаарын хөлөг тогтоогдсон хүлээх цэг дээр
хүлээх нислэг үйлдэнэ. Тухайн хүлээх цэг дээр
агаарын хөлгүүд хооронд босоо зайчлал
хангагдсан байна.
4.7.4. Агаарын хөлөг хүлээх бүсэд нислэг үйлдэх үед
агаарын замаар нисэж буй агаарын хөлөг
хүлээж буй агаарын хөлгүүдийн хооронд босоо
зайчлал хангагдаж байх ба хажуугийн зайчлал
хангагдахгүй үед, агаарын замаар нисэж буй
агаарын хөлөг хүлээх бүсээс 5 минутын зайд
байхаар зайчилна.
4.7.5. Хүлээх цэг дэх агаарын хөлөг тус бүрд зохистой
дарааллыг баримтлан буултын оролт үйлдэхэд
хялбар байхаар өндрийг олгоно.

4.7.6. Агаарын хөлгийн нисэгч ойртолтын нислэгийн
удирдагчид хүлээх бүсэд нислэг үйлдэх
боломжгүйгээ илтгэсэн тохиолдолд нислэгийн
хөдөлгөөнийг
харгалзан
ойртолт
үйлдэх
зөвшөөрлийг олгож болно.

Тайлбар:
Түрүүлж буух агаарын хөлөг хүлээх цэг
дэх хамгийн бага өндөрт нисэх ба
дараагийн агаарын хөлөг түүний дээд
өндөрт байна. Хэдий тийм боловч, нам
өндөрт их түлш зарцуулдаг агаарын
хөлгүүдэд тэдний суултын оролт үйлдэх
дарааллыг
алдагдуулахгүйгээр
олгогдох өндрөөс дээр өндөр өгч, радар
ашиглан доод өндөрт хүлээж буй
агаарын
хөлгүүдтэй
аюулгүйгээр
зайчлан өндөр алдуулж болно.

4.8. БУУЛТЫН ОРОЛТ ҮЙЛДЭХ ТООЦООТ ЦАГ
/EXPECTED APPROACH TIME/
4.8.1. Хүлээх бүс, цэгийг нисэх багт ойртолт үйлдэж
эхлэх тооцоот цагийн хамт мэдээлнэ.
4.8.2. Ойртолт үйлдэж эхлэх тооцоот цаг нь нислэгийн
хөдөлгөөний байдал ба бууж байгаа явцад
үндэслэгдэн тооцоологдоно. Тооцоот цаг нь
хугацаа (интервал) хэлбэрээр бус, цаг минутаар
тодорхой мэдээлэгдэх ба нөхцөл байдлаас
шалтгаалан өөрчлөлт орсныг агаарын хөлөг
хүлээх бүсийг чөлөөлөхөөс өмнө мэдээлнэ.
4.8.3.

Ойртолт үйлдэж эхлэх тооцоот цагийг нисэх
багт дараах байдлаар өгнө:
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а) Боломжтой бол нислэгийн цуваанаас өндөр
алдаж эхлэхээс өмнө;
б) Хэрэв уг агаарын хөлөг нам өндөрт их түлш
зарцуулдаг бол нисэх багт хүлээх нислэг хийх
журмаа тодорхойлох, эсхүл агаарын замаар
бага хурдтай нисэх зэрэг тооцооллыг хийж
амжихуйц хугацааны өмнө аль болох шуурхай,
в) Агаарын хөлөг 30 минут буюу түүнээс удаан
хугацаагаар хүлээх шаардлагатай тохиолдолд
аль болох шуурхай,
4.8.4. Ойртолт үйлдэх тооцоот цагт 5 минут буюу
түүнээс их өөрчлөлт орсон даруй шинэ тооцоот
цагийг шуурхай мэдээлнэ.
4.9. ЦАГ АГААР САЙЖРАХЫГ ХҮЛЭЭХ
/HOLDING FOR WEATHER IMPROVEMENT/
4.9.1. Хэрэв агаарын хөлөг буух аэродромд цаг агаар
сайжрахыг хүлээх шийд гаргасан бол нислэгийн
удирдагч хүлээх бүсэд орж байгаа эхний
агаарын хөлөгт энэ тухай мэдээлэл өгнө.

Жишээ:
"delay not determined. (number) . aircraft
holding for weather improvement".

4.9.2. Энэ тухай мөн дараагийн агаарын хөлөгт
мэдээлэл дамжуулна.
4.10. ХӨӨРӨЛТ БУУЛТЫН БҮСЭД ОРОХ
/JOINING THE AERODROME CIRCUIT/
4.10.1. Цаг агаарын болон нислэгийн хөдөлгөөний
нөхцөлд дүгнэлт хийн нисэн ирж буй агаарын
хөлгийг
хөөрөлт
буултын
бүсэд
орохыг
зөвшөөрнө. Дараах зүйлүүдийг дарааллын дагуу
нисэх багт мэдээлнэ;
а) Ойртолтын төрөл;
б) ХБЗ-ны дугаар эсхүл буултын чиглэл;
4.10.2. Шаардлагатай бол цаг агаарын болон бусад
мэдээллийг нисэх багт дамжуулна.Үүнд:
а)
б)
в)
г)
д)

Өндөр;
Салхины чиглэл, хурд;
Хөдөлгөөний онцгой мэдээлэл;
Аэродромын онцгой хөдөлгөөний мэдээлэл;
Тусгай заавар;

Жишээ:
“Enter Control Zone via Echo not above
altitude 1500 metres runway 14 QNH
1011”

4.10.3.Нислэгийн хөдөлгөөний байдлаас шалтгаалж
ИХНД-аар нисэн ирж буй агаарын хөлгийг тойрог
нислэгт орохыг зөвшөөрөх боломжгүй үед
хөөрөлт буултын бүсэд орох зөвшөөрлийг тойрог
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нислэгт орох зөвшөөрөл өгөх хүртэл ил харааны
хүлээх цэгт хүлээх зааврын хамт өгөх ба
боломжтой бол хүлээх цагийг мэдээлнэ.
4.11. ТОЙРОГ НИСЛЭГ/TRAFFIC CIRCUIT/
4.11.1. Агаарын хөлгүүдийг тойрог нислэг үйлдэх
зөвшөөрлийг олгохдоо нисэн гарах ба нисэн ирэх
агаарын хөлгүүдийн хооронд аюулгүй зайчлал
бүрэн хангагдах нөхцөлийг бүрдүүлэхүйц зайг
баримтална.
4.11.2. Нислэгийн хөдөлгөөний байдалд дүгнэлт хийн
нисэн ирж буй агаарын хөлгийг тойрог нислэгт
орохыг зөвшөөрөх ба дараах зүйлүүдийг
дарааллын дагуу нисэх багт өгсөн байна;

Жишээ:
“Join traffic circuit runway 14 QNH 1011”

а) Тойрог нислэг үйлдэж эхлэх чиглэл;
б) ХБЗ-ны дугаар;
в) Өндрийн хэрэглэлийн даралтын тохируулга;
4.11.3. Шаардлагатай бол дараах мэдээллийг нисэх
багт дамжуулна:
а)
б)
в)
г)
д)

Тойрог нислэг үйлдэх өндөр;
Салхины чиглэл, хурд;
Нислэгийн онцгой хөдөлгөөний мэдээлэл;
Аэродромын онцгой мэдээлэл;
Тусгай заавар;

4.11.4. Тойрог нислэгт шаардлагатай аюулгүй зайг
хангуулахын тулд агаарын хөлгийг 2-оос 3-р
эргэлт хүртэл нисэх зайг (downwind leg) сунгах,
эсхүл богиносгох захирамж өгч болно.

Жишээ:
“Extend downwind”

4.11.5. Зайчлал хангах зорилгоор тойрог нислэг дэх
агаарын хөлгийг хүлээлгэх шаардлагатай үед нэг
ба түүнээс дээш эргэх захирамж өгч болно.
4.11.6. Агаарын хөлгийг таних, эсхүл байрлалыг
тодорхойлох зорилгоор агаарын хөлгийн буултын
гэрлийг асаахыг хүсч болно.
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ТАВДУГААР БҮЛЭГ. БҮСИЙН УДИРДЛАГА
/CHAPTER FIVE. AREA CONTROL/
5.1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ/GENERAL/
5.1.1. НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН
ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ /ISSUING AIR TRAFFIC
CONTROL CLEARANCE/
5.1.1.1. Нислэгийн хөдөлгөөний байдал өөр дараалал,
эрэмбэ тогтоохыг шаардахаас бусад тохиолдолд
Бүсийн удирдлагын төв нь агаарын хөлгийн
нислэгийн төлөвлөгөөнд тусгасан хүсэлтийн
дагуу
НХУ-ын
зөвшөөрлийг
Аэродромын
удирдлагын цамхагаар уламжлуулан олгоно.

Тайлбар:
Төлөвлөгдсөн нислэг хяналттай бөгөөд
НХУ-тай
агаарын
зайд
үйлдэгдэх
тохиолдолд НХУ-ын зөвшөөрлийн гол эх
үүсвэр буюу санаачилга ямагт Бүсийн
удирдлагын төвд байхыг анхаар

5.1.1.2. Хэрэв НХУ-ын зөвшөөрөл нь агаарын хөлгийн
нислэгт нийцэмжгүй тохиолдолд нисэх баг
нислэгийн
удирдагчаас
нэмэлт
өөрчлөлт
оруулсан шинэ зөвшөөрөл олгохыг хүсэж болно.
5.1.1.3. Өөр нэгжээс олгосон НХУ-ын зөвшөөрлийг
агаарын хөлөгт дамжуулж байгаа тохиолдолд
зөвшөөрлийг үг нэг бүрчлэн, өөрчлөлтгүйгээр
дамжуулна.
5.1.2. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТ
/USE OF NAVIGATIONAL AIDS/
5.1.2.1. Бүсийн удирдлагын төв нь ашиглагдахаар
зарлагдсан навигацийн тоног төхөөрөмжийг
дараах байдлаар НХУ-д ашиглана:
а) аливаа хязгаарлалтгүй тоног төхөөрөмжийг
ашиглалтын хүрээнд;
б) ямар нэг хязгаарлалт тогтоогдсон тоног
төхөөрөмжийг уг хязгаарлалтын хүрээнд;
в) шалгалт тохируулга бүрэн хийгдээгүй,
баталгаажаагүй тоног төхөөрөмжийг НХУ-д
ашиглахгүй байх.
5.1.3. НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЭРЭМБЭ
/PRIORITY/
5.1.3.1. Нислэгийн онцгой нөхцөлд орсон, эсхүл
түргэний нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлөг
бусад агаарын хөлгөөс давуу эрхтэй.
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5.1.3.2. Хэвийн үйл ажиллагааны нөхцөлд түрүүлж
удирдлагад орсон агаарын хөлөг давуу эрхтэй.
5.1.3.3. Агаарын хөлөг Бүсийн удирдлагын төвийн
хариуцлагын бүсэд орж ирэхдээ аюулгүй
хамгийн бага доод цуваанаас нам өндөрт нисэж
байх тохиолдолд нислэгийн цувааг даруй
өөрчилнө.
5.1.3.4. Агаарын хөлгүүд ижил цуваанд нисч байгаа
тохиолдолд түрүүнд нисч байгаа нь давуу
эрхтэй.
5.1.3.5. Нислэгийн цуваагаа хадгалан нисэж байгаа
агаарын хөлөг нь уг цувааг эзлэхийг хүссэн өөр
агаарын хөлгөөс давуу эрхтэй.
5.2 АГААРЫН ХӨЛГИЙН БАЙРЛАЛ ИЛТГЭЛ
/AIRCRAFT POSITION REPORTING/
5.2.1 Бүсийн удирдлагын төвийн нислэгийн удирдагч
агаарын хөлгийг заавал илтгэх цэгүүдэд нисэн
ирсэн болон нисэн өнгөрч байгаа тухай
илтгүүлнэ.
5.2.2 Бүсийн
удирдлагын
төв
нь
нислэгийн
хөдөлгөөний байдлаас шалтгаалан заавал
илтгэх шаардлага тавигдаагүй үндсэн цэгт
агаарын хөлгийг илтгүүлэх, эсхүл илтгэх цэг дээр
илтгэлгүй алгасах шийдвэрүүдийг гаргаж болно.

Тайлбар:
Нисэх баг зөвхөн нислэгийн удирдагчийн
заавраар заавал илтгэх цэгт ирэх
байрлал
илтгэлийг
алгасах
буюу
илтгэхгүй байж болно.

5.3 ЗАЙЧЛАЛ/SEPARATION/
5.3.1 Бүсийн удирдлагын төв нь агаарын хөлгүүд
хооронд ИНБД-д заасан аюулгүй зайчлалыг
хангуулна.
5.3.2 Бүсийн удирдлагын төв нь тодорхой бүсэд хүчтэй
сэгсрэлт мэдээлэгдсэн, эсхүл агаарын хөлөг
хөндлөнгийн хууль бус халдлагад өртсөн зэрэг
тохиолдолд аюулгүй ажиллагааг хангуулах
нэмэлт арга хэмжээ болгон ихэсгэсэн аюулгүй
зайчлалыг агаарын хөлгүүд хооронд бариулж
болно.

Холбоос:
Зайчлалын
дэлгэрэнгүй
шаардлага
Улаанбаатарын
бүсийн
удирдлагын
төвийн Секторын ҮАЗ-т туссан болно.

5.3.3 Бүсийн удирдлагын төв нь cruise climb буюу
аажим өндөр авахаас бусад тохиолдолд агаарын
хөлөгт зөвхөн нэг нислэгийн цуваагаар нисэх
зөвшөөрөл олгоно.
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5.3.4 Зөвхөн дараах нөхцөлд Бүсийн нислэгийн
удирдагч агаарын хөлөг эзэлж байсан өндрөө
орхисон болохоо илтгэсний дараа өөр агаарын
хөлөгт уг өндрийг эзлэх зөвшөөрөл олгож болно:
а)

тухайн орчимд дунд хүчтэй сэгсрэлт
илтгэгдээгүй
б) агаарын хөлгүүд cruise climb буюу маршрутад
аажим өндөр авах шилжилт хийгээгүй
в)
агаарын
хөлгүүдийн
нислэг
техник
үзүүлэлтийн ялгаа нь аюулгүй зайчлал
алдагдах хэмжээнд хүргэхүйц их биш.

5.4. ЦАГ АГААРЫН МЭДЭЭ
/METEOROLOGICAL INFORMATION/
5.4.1. Бүсийн удирдлагын төв нь цаг агаарын дараах
нэмэлт мэдээллээр хангагдана:
а) нислэгийн мэдээллийн район, дээд
зайн мэдээллийн бүсийн цаг
урьдчилсан мэдээ;
б) нислэгийн мэдээллийн район, дээд
зайн мэдээллийн районы өндрийн
урьдчилсан мэдээ;
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5.5.

НИСЛЭГИЙН МАРШРУТ /ROUTE OF FLIGHT/

5.5.1

Нислэгийн маршрутыг шаардлагатай үед
зөвшөөрөл тус бүрт тодорхой заана. Нислэгийн
төлөвлөгөөнд тусгагдсан маршрутаар нисэх
зөвшөөрлийг “Нислэгийн төлөвлөгөөт замын
дагуу зөвшөөрсөн” (cleared via flight planned
route) гэсэн хэллэгийг ашиглан олгож болно.
Нисэн гарах буюу нисэн ирэх стандарт
маршрут тогтоогдсон бөгөөд НМЭ-д тусгагдсан
тохиолдолд
стандарт
зааврыг
мөрдөн
зөвшөөрөл олгож болно.

5.5.2

“Нислэгийн төлөвлөгөөт маршрутын дагуу
зөвшөөрсөн” гэсэн хэллэгийг дахин зөвшөөрөл
авах үед хэрэглэхгүй.

5.6.

5.6.1

НИСЛЭГИЙН ХАМГИЙН ДООД ЦУВАА
/LOWEST FLIGHT LEVEL/
Бүсийн НХУ-аас өөрийн хариуцлагын бүс буюу
түүний хэсгүүдэд хэрэглэгдэх хамгийн бага
аюулгүй цувааг тогтоож, нисэх багийн
хүсэлтээр уг цуваанд нисэх зөвшөөрлийг олгож
болно.

5.7 НИСЛЭГИЙН ЦУВАА ОЛГОХ
/ ISSUING FLIGHT LEVEL/
5.7.1 Cruise Climb буюу маршрутын нислэгтээ аажим
өндөр авах нөхцөл хангагдсанаас бусад
тохиолдолд нислэгийн удирдагч агаарын
хөлөгт зөвхөн нэг цуваагаар нисэх зөвшөөрөл
олгоно.
5.7.2 Агаарын хөлөг тухайн НХУ-ын хариуцлагын
бүсэд орж ирэхдээ агаарын замын тухайн хэсэг
буюу нийт бүсийн хэмжээнд тогтоогдсон
аюулгүй хамгийн бага доод цуваанаас нам
нислэгийн цуваанд орж ирсэн тохиолдолд
нисгэх багаас өндөр өөрчлөх хүсэлт тавихийг
хүлээлгүйгээр
нислэгийн
цувааг
даруй
өөрчилнө.
5.7.3 Шаардлагатай тохиолдолд, агаарын хөлөгт
тодорхой цэгт ирээд, эсхүл тодорхой цагт,
тодорхой өндөр авах алдах босоо хурдтайгаар
өндөр өөрчлөх зөвшөөрөл, захирамж өгч
болно. Ижил чиглэлд буюу аэродром руу
нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгүүдэд
нислэгийн цувааг олгохдоо нисэн очих
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аэродромд ойртолт үйлдэх дэс дарааллыг аль
болох харгалзах хэрэгтэй.
5.7.4 Нислэгийн цуваагаа эзлэн яваа агаарын хөлөг
нь уг нислэгийн цувааг эзлэхийг хүссэн өөр
агаарын хөлгөөс давуу эрхтэй. Агаарын
хөлгүүд ижил цуваанд дараалан нисч яваа
тохиолдол түрүүлж яваа нь давуу эрхтэй.
5.7.5 Агаарын хөлөгт өөр агаарын хөлөг хадгалж
байсан нислэгийн цувааг эзлэх зөвшөөрлийг
өмнөх агаарын хөлөг уг цувааг бүрэн
чөлөөлсний дараа олгоно. Хэрэв хүчтэй
сэгсрэлт зэрэг цаг агаарын болон бусад хүчин
зүйлс үйлчилж байгаа бол өмнөх агаарын
хөлөг нислэгийн өөр цуваанд хүрч илтгэсний
дараа
өндөр
авах,
алдах
зөвшөөрөл,
захирамжийг удаах агаарын хөлөгт олгоно.
5.8 НИСЛЭГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ/CLEARANCE OF
REQUESTED CHANGE IN FLIGHT PLAN/
5.8.1 Нислэгийн төлөвлөгөөнд өөрчлөлт (маршрут
болон нислэгийн өндөр) оруулах зөвшөөрөл
олгохдоо үндсэн өөрчлөлтийг тодорхой заана.
5.8.2 Нислэгийн өндөрт өөрчлөлт оруулж байгаа буюу
нислэгийн төлөвлөгөөнд нэгээс илүү өндөр
заагдсан бол зөвшөөрөлд бүх өндрүүдийг заана.
5.8.3 Нислэгийн хөдөлгөөний нөхцөлөөс шалтгаалан
нислэгийн төлөвлөгөөнд оруулах өөрчлөлтийг
зөвшөөрөх
боломжгүй
бол
“зөвшөөрөх
боломжгүй” буюу “unable to clear” гэсэн хэллэгийг
ашиглан мэдэгдэнэ. Нислэгийн хөдөлгөөний
нөхцөлийг
үндэслэн
боломжит
нөхцөл,
төлөвлөгөөг санал болгож болно.
5.8.4 Дээр дурдсан нислэгийн нөөц төлөвлөгөөг санал
болгохдоо өөрчлөгдсөн бүрэн зөвшөөрөл буюу
өөрчлөлт
оруулсан
хэсгийг
багтаасан
зөвшөөрлийг олгоно.
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ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ. НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
/CHAPTER SIX. FLIGHT INFORMATION SERVICE/
6.1. НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ЗОРИЛГО/PURPOSE OF FLIGHT INFORMATION
SERVICE/
6.1.1. Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний зорилго нь
нислэгийн аюулгүй, үр ашигтай байдал болон
шуурхай урсгалыг хангахад шаардлагатай
мэдээлэл, зөвлөмжөөр нисэх багийг хангах, эрэн
хайх, авран туслах нэгжид тусламж дэмжлэг
үзүүлэхэд оршино.
6.1.2. Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ нь дараах
үндсэн зорилготой:
а) нисэхийн радио-нэвтрүүлгийн мэдээлэл зэрэг
Нислэгийн ерөнхий мэдээллийг дамжуулах;
б) онцгой нөхцөлийн талаарх мэдээлэл
дамжуулах;
в) нислэгийн хөдөлгөөний мэдээллийг хүлээн
авах, дамжуулах;
г) нислэгийн илтгэлийг хүлээн авах, дамжуулах.

Холбоос:
Энэ журмын 6.2. Нислэгийн ерөнхий
мэдээлэл (Aeronautical Broadcast)

6.1.3. Нислэгийн мэдээлэлд дараах мэдээ багтана:
а) SIGMET ба AIRMET мэдээ;
б) агаарт цацраг идэвхит бодис, химийн хорт
бодис тархсан тухай мэдээ;
в) навигацийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын
байдал, өөрчлөлтийн мэдээ;
г) аэродромын элементүүд, байгууламж, тоног
төхөөрөмжийн ашиглалт, өөрчлөлт, түүн дээрх
цас, мөс, усны байдал;
д) агаарын бөмбөлгийн нислэг;
е) агаарын хөлөг нисэн гарах, нисэн очих болон
бэлтгэл аэродромын цаг агаарын бодит ба
урьдчилсан мэдээ;
ж) агаарын хөлөг хүсэлт гаргасан тохиолдолд
ажиглалтын системд ажиглагдсан нислэгийн
чиглэл, өндөр, хурд;
з) мөргөлдөх буюу аюултай зайд ойртож
болзошгүй нислэгийн хөдөлгөөний мэдээлэл;
и) холбогдох бусад мэдээлэл.
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6.2. НХҮ-НД ШААРДЛАГАТАЙ НИСЛЭГИЙН
ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ/GENERAL FLIGHT
INFORMATION REQUIRED FOR AIR TRAFFIC
SERVICES/
6.2.1. Нислэгийн ерөнхий мэдээлэлд дараах мэдээлэл
багтана. Үүнд:
а)
ил
харааны
бус
навигацийн
тоног
төхөөрөмжийн ашиглалтын байдал (NDB, VOR,
DME, ILS);
б) хөөрөлт, буултад ашиглагдах ил харааны
хэрэгслүүдийн ашиглалтын байдал (ХБЗ, явгалах
замын гэрэл, PAPI);
в)
газар
дахь
шилжилт
хөдөлгөөний
зохицуулалтад ашиглагдах ил харааны ба ил
харааны бус хэрэгслийн ашиглалтын байдал
(ХБЗ, явгалах зам, зогсоолын гэрэл)
6.2.2. НХҮБ-ын аль нэг ажлын байр буюу хэсэг,
тэдгээрийн албан тушаалтан нь дээрх мэдээлэл
хүлээн авсан тохиолдолд яаралтай бусад
холбогдох ажлын байруудад мэдээлнэ.
6.2.3. Мэдээллийг бусад холбогдох алба салбар,
байгууллагад мэдээлэх үүргийг Аэродромын
удирдлагын цамхаг хариуцна.
6.3. НИСЭХИЙН РАДИО-НЭВТРҮҮЛЭГ
/AERONAUTICAL BROADCASTS/
6.3.1. Нисэхийн радио-нэвтрүүлгээр дараах төрлийн
мэдээг дамжуулна.
а) Нислэгийн хязгаарлалтууд ба аюултай нөхцөл
байдлын мэдээ;
б) Аэродромын автомат мэдээллийн үйлчилгээ
(ATIS);
в) SIGMET.

Тайлбар:
Нисэхийн радио-нэвтрүүлэг нь газарагаар
радио-холбооны
ачаалал,
завгүйдлийг
бууруулах
зорилготой
байна.

6.4. АЭРОДРОМЫН АВТОМАТ МЭДЭЭЛЛИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ - ATIS/AUTOMATED TERMINAL
INFORMATION SERVICE/
6.4.1. Аэродромын автомат мэдээллийн үйлчилгээ
(ATIS) нь дараах төрөлтэй байна:
а) нисэн ирэх агаарын хөлөгт зориулагдсан
мэдээлэл;
б) нисэн гарах агаарын хөлөгт зориулагдсан
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мэдээлэл;
в) нисэн ирэх ба нисэн гарах агаарын хөлгүүдэд
зориулагдсан нэг мэдээлэл;
г) нисэн ирэх ба нисэн гарах агаарын хөлгүүдэд
зориулагдсан салангид мэдээлэл.
6.4.2. АTIS мэдээг хэт богино долгионы (VHF) тусдаа
давтамж дээр дамжуулна.
6.4.3. ATIS мэдээ нь тасралтгүй үргэлжлэх ба
давтагддаг байна.
6.4.4.
Олон
улсын
нислэгийн
хөдөлгөөнд
зориулагдсан ATIS мэдээ нь англи хэлээр
цацагдана.

Тайлбар:
ATIS мэдээг суултын системийн (ILS)
давтамжаар дамжуулахыг хориглодог.

6.4.5. Нэг ATIS мэдээний үргэлжлэх хугацаа 30
секундээс илүүгүй байна.
6.4.6. ATIS мэдээнд дараах ерөнхий шаардлага
тавигдана:
а) зөвхөн нэг аэродромд хамаарах;
б) аэродромын байдалд, тоног төхөөрөмжийн
ашиглалтад
өөрчлөлт
орсон
даруйд
шинэчлэгдэж байх;
в) ATIS мэдээний бэлтгэл, боловсруулалт,
түгээлт, цуцлалтыг НХҮ-ний нэгж хариуцах;
г) нэвтрүүлэг бүр хоногийн хамгийн эхний мэдээг
латин цагаан толгойн А (ALPHA) үсгээр эхлэн,
цагаан
толгойн
удаах
үсгээр
дараалж
тодорхойлогдох;
д) нисэх баг ATIS мэдээг хүлээн авснаа
Аэродромын удирдлагын цамхагт мэдээлэх;
е) нисэх баг ATIS мэдээг хүлээн авснаа
баталгаажуулсны дараа НХҮ-ны нэгж нь агаарын
даралтын утгыг нисэх багт заавал тодотгож
мэдээлэх;
ж) ATIS мэдээний цаг агаарын мэдээ нь цаг
агаарын
тогтмол
ба
онцгой
мэдээлэлд
үндэслэгддэг байх;
6.4.7. Цаг агаарын байдал хурдан өөрчлөгдөж байгаа
бөгөөд түүнийг ATIS мэдээгээр дамжуулах
боломжгүй нөхцөлд ATIS мэдээнд цаг агаарын
мэдээг НХҮ-ний нэгж агаарын хөлөгтэй анхлан
холбоо тогтооход олгох тухай дурдах ёстой.
6.4.8. Нисэх багаас хариу баталгаажуулсан ATIS
мэдээ нь хуучирсан мэдээлэл байвал НХҮ-ний
нэгж энэ тухай нисэх багт мэдээлж, шинэ
мэдээлэл хүлээн авах заавар өгнө.
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6.4.9. Нисэн ирэх ба нисэн гарах агаарын хөлгүүдэд
өгөгдөх АТIS мэдээнд дараах мэдээлэл
харгалзах дэс дарааллаар агуулагдана:
а) аэродромын нэр;
б) нисэн ирэлт ба нисэн гаралтын мэдээний алин
болох тодотгол;
в) D-ATIS-аар мэдээлж байгаа бол холболтын
(contact) төрөл;
г) ATIS мэдээний таних дугаар;
д) ажиглалтын хугацаа;
е) ашиглагдах ХБЗ болон түүн дээр нислэгт
сөрөг нөлөөтэй үйл ажиллагаа явагдаж байгаа
бол тэр тухай мэдээлэл;
ж) ХБЗ-ны онцгой нөхцөл байдал, шаардлагатай
тохиолдолд зууралтын байдал;
з) шаардлагатай тохиолдолд хүлээх бүсэд нисэх
журам;
к) шилжих цуваа;
л) аэродром дээрх онцгой үйл ажиллагааны
талаарх бусад мэдээлэл;
м) гадаргын салхины чиглэл ба хурд, салхины
чиглэл огцом өөрчлөгдөж байгаа болон ХБЗ-ны
тодорхой хэсгүүдэд хэмжилт хийгдэж байгаа
бөгөөд тэдгээр нь өөр хоорондоо ялгаатай бол
салхины нарийвчилсан мэдээлэл;
н) алсын барааны харагдац, ХБЗ дээрх алсын
барааны харагдац;
о) цаг агаарын үзэгдэл;
ө) 1500 м-ээс дооших, эсхүл секторт тогтоогдсон
хамгийн бага аюулгүй өндрүүдийн хамгийн дээд
хэмжээнээс нам өндөрт тогтсон үүлний суурийн
өндөр, борооны бөөн үүл, босоо алсын барааны
харагдац;
п) агаарын хэм;
р) шүүдэр унах цэгийн хэм;
с) агаарын даралтын утга;
т) ойртолтын болон нисэн гарч өндөр авах бүс
дэх цаг агаарын онцгой аюултай үзэгдлийн
талаарх мэдээлэл, салхины шилжлэг;
у) боломжтой бол цаг агаарын хандлага;
ф) ATIS-ын холбогдох зааварчилга;
6.4.10. Зөвхөн нисэн ирэх агаарын хөлөгт өгөх ATIS
мэдээлэлд дараах мэдээ харгалзах дэс
дарааллаараа агуулагдана:
а) аэродромын нэр;
б) “Нисэн ирэлт” гэсэн тодотгол;
в) D-ATIS-аар дамжуулж байгаа бол контактын
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төрөл;
г) ATIS мэдээний таних нэр;
д) ажиглалтын хугацаа;
е) ойртолтын төрөл;
ж) ашиглагдах ХБЗ, түүн дээрх аливаа аюултай
үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл;
з) ХБЗ-ны нөхцөл байдал, шаардлагатай
тохиолдолд зууралтын байдал;
и) хүлээх бүсийн нислэгийн журам;
к)шилжих цуваа;
л) үйл ажиллагааны бусад мэдээлэл;
м) гадаргын салхины чиглэл ба хурд, салхины
чиглэл огцом өөрчлөгдөж байгаа болон ХБЗ-ны
тодорхой хэсгүүдэд хэмжилт хийгдэж байгаа
бөгөөд тэдгээр нь өөр хоорондоо ялгаатай бол
салхины нарийвчилсан мэдээлэл;
н) алсын барааны харагдац, шаардлагатай
тохиолдолд ХБЗ дээрх алсын барааны харагдац;
о) цаг агаарын үзэгдэл;
у) 1500 м-ээс дооших, эсхүл секторт тогтоогдсон
хамгийн бага аюулгүй өндрүүдийн хамгийн дээд
хэмжээнээс нам өндөрт тогтсон үүлний суурийн
өндөр, борооны бөөн үүл, босоо алсын барааны
харагдац;
ф) агаарын хэм;
х) шүүдэр унах цэгийн хэм;
ц) агаарын даралтын утга;
ч) ойртолтын бүс дэх цаг агаарын онцгой
аюултай үзэгдлийн талаарх мэдээлэл, салхины
шилжлэг;
э) боломжтой бол цаг агаарын хандлага;
ю) ATIS-ын холбогдох зааварчилга.
6.4.11. Зөвхөн нисэн гарах агаарын хөлөгт өгөх ATIS
мэдээлэлд дараах мэдээ харгалзах дэс
дарааллаар агуулагдана:
а) аэродромын нэр;
б) “Нисэн гаралт” гэсэн тодотгол;
в) D-ATIS-аар дамжуулагдаж байгаа бол
контактын төрөл;
г) ATIS мэдээний таних нэр;
д) ажиглалтын хугацаа;
е)ашиглагдах ХБЗ, түүн дээрх аливаа аюултай
үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл;
ж) ХБЗ-ны нөхцөл, шаардлагатай
тохиолдолд зууралтын байдал;
з) хөөрөлтөд хүлээх журам;
к) шилжих өндөр;
л) үйл ажиллагааны бусад мэдээлэл;
м) гадаргын салхины чиглэл ба хурд, салхины
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чиглэл огцом өөрчлөгдөж байгаа болон ХБЗ-ны
тодорхой хэсгүүдэд хэмжилт хийгдэж байгаа
бөгөөд тэдгээр нь өөр хоорондоо ялгаатай бол
салхины нарийвчилсан мэдээлэл;
н) алсын барааны харагдац, шаардлагатай
тохиолдолд ХБЗ дээрх алсын барааны харагдац;
о) цаг агаарын үзэгдэл;
р) 1500 м-ээс дооших, эсхүл секторт тогтоогдсон
хамгийн бага аюулгүй өндрүүдийн хамгийн дээд
хэмжээнээс нам өндөрт тогтсон үүлний суурийн
өндөр, борооны бөөн үүл, босоо алсын барааны
харагдац;
с) агаарын хэм;
т) шүүдэр унах цэгийн хэм;
у) агаарын даралтын утга;
ф) ойртолтын удирдлагын бүс дэх цаг агаарын
онцгой аюултай үзэгдлийн талаарх мэдээлэл,
салхины шилжлэг;
х) боломжтой бол цаг агаарын хандлага;
ц) ATIS-ын холбогдох зааварчилга.
6.4.12. ХБЗ зурвас болон ойртолтын системийн
ашиглалт, тэдгээрийн хязгаарлалт, ХБЗ дээр
болон түүний орчимд хийгдэж байгаа ажил
үйлчилгээний талаарх мэдээллийг NOTAM
мэдээгээр урьдчилан зарласан тохиолдолд ATIS
нэвтрүүлэгт оруулахгүй байж болно.
6.4.13. ATIS нэвтрүүлгийг НМЭ-д заасны дагуу
тодорхой хугацааны туршид, эсвэл хугацааны
завсарлагатайгаар нэвтрүүлнэ.
6.5. НИСЛЭГИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ БА АЮУЛТАЙ
НӨХЦӨЛИЙН МЭДЭЭ /INFORMATION ON FLIGHT
RESTRICTIONS AND HAZARDOUS SITUATIONS/
6.5.1. Дараах тохиолдлууд нь нислэгийг хязгаарлах ба
хэвийн бус үйл ажиллагаанд хүргэж болно:
а) осол зөрчил;
б) түлш юүлэх үйл ажиллагаа;
в) эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагаа;
г) газарт тохиолдож болзошгүй онцгой нөхцөл
(шатдаг хий алдагдах, шатах, гал гарах, залуурт
пуужин хяналтаас алдагдах гэх мэт.)
6.5.2.Нисэхийн
радио-нэвтрүүлэг
нь
дараах
дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулсан байна:
а) ерөнхий дуудлага;
б) мэдээлэгч нэгж;
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в) нэвтрүүлэх шалтгаан;
г) хамрах хүрээ, газар (хамгийн ойр байрлах
навигацийн төхөөрөмжийн дагуу газарзүйн
байрлал), мөн өндөр;
д) хязгаарлалтын төрөл.
6.6. НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ДАМЖУУЛАХ
/TRANSMISSION OF FLIGHT INFORMATION/
6.6.1. НХҮ-ний нэгж нислэгийн мэдээллийг дараах
байдлаар дамжуулна:
а) НХҮ-ний санаачилгаар, агаарын хөлөгтэй
шууд холбоогоор дамжуулах ба агаарын хөлөг
мэдээлэл хүлээн авснаа хариу баталгаажуулах;
б) ерөнхий дуудлага хэлбэрээр хариуцлагын
бүсэд байгаа бүх агаарын хөлгүүдэд мэдээлэл
дамжуулах
ба
агаарын
хөлөг
хариу
баталгаажуулах шаардлагагүй;
в) радио-нэвтрүүлэг хэлбэртэй; эсхүл
г) өгөгдөл хэлбэрээр
6.6.2. Ойртолтын төгсгөл, буултын үе шатанд нисч
байгаа агаарын хөлөгт мэдээллийг хариу
баталгаажуулах шаардлага тавигдахгүй.
6.6.3. Аюултай нөхцөл байдал үүссэн, ашиглах ХБЗ
өөрчлөгдсөн,
ойртолт,
буулт
үйлдэх
системүүдийн ашиглалтад өөрчлөлт орсон гэх
мэт чухал мэдээллийг хариуцлагын бүсэд
байгаа нийт агаарын хөлөг, тэдгээрийн заримд
яаралтай дамжуулах шаардлага үүссэн үед
ерөнхий дуудлагаар агаарын хөлгийг дуудаж,
мэдээг дамжуулна.
6.7. ЦАГ УУРЫН МЭДЭЭ
/METEOROLOGICAL INFORMATION/
6.7.1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ/GENERAL/
6.7.1.1. Цаг уурын мэдээ нь дараах мэдээллийг
агуулна.
а) агаарын замын дагуух цаг агаарын мэдээ;
б) суултын болон онцгой цаг агаарын мэдээ;
в) өндрийн салхины урьдчилсан мэдээ;
г) цаг агаарын онцгой үзэгдлүүдийн мэдээ;
д) түр хугацааны цаг агаарын мэдээ.
6.7.1.2. НХҮ-ний нэгж НЦУБ-аас хүлээн авсан мэдээг
нисэх багт аль болох шуурхай дамжуулна.
2017/03/30
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6.7.1.3. Цаг агаарын аюултай бүс болон цаг агаарын
аюултай үзэгдэл бүхий аливаа мэдээллийг
нислэгийн нөхцөл байдалд тохируулан, нисэх
багийг шийдвэр гаргахад нь шаардлагатай
хугацаа хангагдсан байхаар дамжуулна.
6.7.1.4. Агаарын хөлөг ИХНД-ээр нислэг үйлдэж
байгаа бөгөөд түүний маршрутын дагуу цаашид
ил хараагаар нислэгийг үргэлжлүүлэх боломжгүй
цаг агаарын нөхцөл байдал үүссэн талаар мэдээ
хүлээн авсан бол энэ тухай нисэх багт шуурхай
мэдээлнэ.
6.7.1.5. Мэдээлэлд цаг агаарын аюултай бүсийг
тодорхойлж заана.
6.7.1.6. Хэрэв Аэродромын удирдлагын цамхагийн
ажиглалтаар цаг агаарын байдал НЦУБ-ын
мэдээлснээс зөрж байвал энэ тухай холбогдох
цаг уурын эрх бүхий байгууллагад шуурхай
мэдээлж, шинэ залруулга мэдээг гаргуулна.

Тайлбар:
Цамхагт байрлах автомат системийн
үзүүлэлт болон нислэгийн удирдагчийн
ажиглалт

6.7.2. ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН БА ОНЦГОЙ
МЭДЭЭ ДАМЖУУЛАХ /TRANSMISSION OF TAF
AND SPECI /
6.7.2.1. НХҮ-ний нэгж нь SPECI буюу цаг агаарын
онцгой мэдээ, TAF урьдчилсан мэдээг нисэх
багийн хүсэлтээр, дараах хэлбэрээр дамжуулна:
а) агаарын хөлгийн нислэгийн төлөвлөгөөнд
тусгагдсан, нисэн гарсан, нисэн очих болон нөөц
аэродромын өөрчлөлт орсон урьдчилсан болон
онцгой мэдээг шууд газар-агаар холбоогоор
дамжуулах;
б) өөрчлөлт орсон урьдчилсан мэдээ ба онцгой
мэдээг ерөнхий дуудлага хэлбэрээр хариуцлагын
бүсэд байгаа нийт агаарын хөлөгт дамжуулах.
6.8. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН
ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ/INFORMATION ON
OPERATION OF EQUIPMENT/
6.8.1. НХҮ-ний нэгж нь уг мэдээлэл NOTAM мэдээгээр
урьдчилан зарлагдаагүй тохиолдолд дараах
тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, түүнд орсон
өөрчлөлт, хязгаарлалтын талаар нисэх багт
мэдээлнэ.
а) радио навигацийн төхөөрөмжүүд;
2017/03/30
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б) ажиглалтын тоног төхөөрөмжүүд;
в) радио-холбооны давтамжууд;
г) аэродромын холбогдох тоног төхөөрөмжүүд;
6.8.2. 6.8.1-д заасан мэдээллийг нисэх багт
мэдээлэхээс өмнө ИНД-171 дүрмийн дагуу
гэрчилгээжсэн АНТҮБ-ын холбогдох хэсэг болон
ЕЗИ-ээс мэдээлэл авч баталгаажуулсан байна.

Холбоос:
НХҮБ ба АНТҮБ хооронд харилцан
ажиллах журам

6.8.3. ЕНУ нь НХУ-ын үйлчилгээний өөрчлөлтийн
мэдээллийг
НМҮБ-ын
ээлжийн
ахлагчид
мэдэгдэж NOTAM мэдээ зарлуулна. Үүнд:

Тайлбар:
2008 оны 5-р сарын 13-ны өдрийн 356
тоот тушаал, Хавсралт 1-ийн 10, 17
дахь хүснэгт

а) Аэродромын нислэгийн хөдөлгөөний
удирдлага;
б) Аэродромын нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээ
(AFIS);
в) Ойртолтын удирдлага;
г) Бүсийн удирдлага.
д) Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний (OFIS)
нэвтрүүлэг

Жишээ:
Түр хугацаагаар үйлчилгээний цагийн
хуваарь өөрчлөгдөх, зөвхөн шөнөөр
ажиллах, зөвхөн өдрөөр ажиллах,
хүсэлтээр
ажиллах,
дуудлага
өөрчлөгдөх,
давтамж
өөрчлөгдөх,
хязгаарлалт хийх г.м

6.9. НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
/TRAFFIC INFORMATION/

Тайлбар:
Operational Flight Information Service
буюу OFIS-т энэ тохиолдолд Нислэгийн
мэдээллийн
төв
(Арцат/Туул)-өөс
үзүүлэх үйлчилгээг ойлгоно.

6.9.1. НИСЭХ БАГИЙН ИЛТГЭЛД ТУЛГУУРЛАСАН
МЭДЭЭЛЭЛ/TRAFFIC INFORMATION BASED ON
FLIGHT CREW REPORTS/
6.9.1.1. НХҮ-ний нэгжээс агаарын хөлөгт өгөх
нислэгийн
хөдөлгөөний
мэдээлэл
(traffic
information) нь тодорхой, ойлгомжтой байна.
6.9.1.2. Нисэх багийн илтгэлд тулгуурласан нислэгийн
хөдөлгөөний мэдээлэл нь дараах мэдээллийг
агуулна:
а) аюултай зайд дөхөж буй агаарын хөлгийн
дуудлага;
б) мэдэгдэж байгаа бол агаарын хөлгийн маяг;
в) агаарын хөлгийн ойртож байгаа чиглэл;
г) нислэгийн өндөр, түүний өөрчлөлт;
д) агаарын хөлгийн харьцангуй байрлал, эсхүл
агаарын хөлгүүд уулзах тооцоот цаг;
е) бусад шаардлагатай нэмэлт мэдээлэл;

2017/03/30

Тайлбар:
Нислэгийн хөдөлгөөний мэдээлэл нь
“IFR traffic is”, ”No IFR traffic”, эсхүл
агаарын
хөлгийн
байрлал
тодорхойлогдохоор бол ”Traffic is”, “No
known traffic” зэрэг хэллэгүүдээр
эхэлнэ.
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6.9.1.3. Нислэгийн хөдөлгөөний мэдээлэлд нислэгийн
зурагт тусгагдаагүй байрлал болон цэг орон
дурдагдсан тохиолдолд тодорхой болгох нэмэлт
тайлбар мэдээллийг хавсарган өгнө.
6.9.2. БОДИТ АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМИЙН
ӨГӨГДӨЛД ҮНДЭСЛЭСЭН
МЭДЭЭЛЭЛ/TRAFFIC INFORMATION BASED ON
SURVEILLANCE SYSTEM/
6.9.2.1. НХҮ-ний нэгж нь бодит ажиглалтын систем
ашиглаж байгаа бөгөөд түүн дээр агаарын
хөлгүүд аюултай зайд ойртож болзошгүй нөхцөл
үүссэн тохиолдолд энэ тухай холбогдох агаарын
хөлгүүдэд шуурхай мэдээлнэ.
6.10. МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ,
ДАМЖУУЛАХ/RECEIVING AND TRANSMITTING
INFORMATION/
6.10.1. НИСЛЭГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ/FLIGHT PLAN/
6.10.1.1. Нисэх баг нислэгийн төлөвлөгөөг нислэг
үйлдэх зорилгоор зогсоолоос хөдлөх тооцоот
цагаас (Estimated Off-Block Time) 30 минутаас
багагүй хугацааны өмнө холбогдох хаягаар
илгээсэн байна.
6.10.1.2. НХҮ-ний нэгж нь нислэгийн төлөвлөгөөг
нисэх багаас шууд эсхүл НМҮБ-аар дамжуулан
хүлээн авч, зөвшөөрлийг олгоно.
6.10.1.3. Нисэх баг зөвхөн нисэн гарахын өмнө бүрэн
тодорхойлох боломжгүй байсан, эсхүл нислэгийн
явцад зайлшгүй өөрчлөлт оруулах шаардлага
үүссэн
нөхцөлд
нислэгийн
төлөвлөгөөг
нислэгийн хугацаанд агаараас дамжуулна.
6.10.1.4. Агаарын хөлгөөс нислэгийн хугацаанд
дамжуулсан нислэгийн төлөвлөгөө нь дараах
зүйлийг агуулна.
а) агаарын хөлгийн дуудлага;
б) нислэгийн дүрэм;
в) агаарын хөлгийн маяг;
г) холбооны болон навигацийн тоноглол;
д) нисэн гарсан аэродром, эсвэл нислэгийн
төлөвлөгөөний хүчинтэй байх байрлал, цаг;
е) агаарын хөлгийн жинхэнэ хурд;
ж) шаардлагатай бол агаарын хөлгийн хүссэн
өндөр;
з) шаардлагатай бол агаарын зам, маршрут;
2017/03/30

Тайлбар:
Нислэгийн төлөвлөгөөний дагалдах
мэдээлэлд дараах мэдээлэл багтана:
•
•
•
•
•

нислэгийн
төлөвлөгөөний
өөрчлөлт (нислэгийн нөхцөлийн
өөрчлөлтийг багтаана) – CHG;
нислэгийн төлөвлөгөө цуцлалт –
CNL;
хөөрөлтийн мэдээ – DEP;
нисэн ирэлт, буултын мэдээ –
ARR;
нислэгийг хойшлуулсан, саатал
гарсан тухай мэдээ – DLA.
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к) нисэн очих аэродром, эсхүл нислэгийн
төлөвлөгөөний хүчинтэй байх байрлал, цаг;
л) шаардлагатай бол бэлтгэл аэродром;
м) шатахууны хэмжээ;
н) зорчигчдын тоо.
6.10.2. НАМ ӨНДРИЙН САЛХИНЫ ШИЛЖЛЭГИЙН
МЭДЭЭ /WIND SHEAR REPORT/
6.10.2.1. НХҮ-ний нэгж аэродром орчим, хөөрөлт
болон суулт үйлдэх бүсэд дунд зэрэг, хүчтэй,
эсхүл сул хүчтэй салхины шилжлэгийн талаар
мэдээ хүлээн авбал агаарын хөлөгт анхааруулах
мэдээлэл өгнө.

Жишээ:
“Wind shear warning Baruun-Urt, F50 has
reported moderate wind shear on
approach runway 34 at 100 metres at
time 0415”

6.10.2.2. Салхины шилжлэг тодорхойлох багаж бүхий
аэродромын хувьд энэ зүйлийн 6.10.2.1-д заасан
мэдээллийг ATIS мэдээгээр өгнө.
6.10.2.3. НХҮ-ний нэгж нисэх багаас дунд зэргийн,
хүчтэй эсвэл маш хүчтэй салхины шилжлэгийн
талаар мэдээ хүлээн авмагц НЦУБ, эсвэл цаг
агаарын хяналт бүхий аэродромын НХҮ-ний
салбар,
нэгжид
мэдэгдэх,
эсвэл
AIREP
мэдээгээр дамжуулан мэдээлнэ.
6.10.3. ХБЗ ДЭЭРХ ЦАС МӨС УСНЫ БАЙДЛЫН
МЭДЭЭ/RUNWAY CONDITION INFORMATION
ON SNOW AND WATER/
6.10.3.1. НХҮ-ний нэгж нисэх багаас болон
аэродромын ашиглалтын ажилтнаас ХБЗ дахь
цас, мөс, усны талаар мэдээ хүлээн авсан
тохиолдолд уг ХБЗ-ыг ашиглан хөөрөх буух бүх
агаарын хөлөгт энэ талаар мэдээлнэ.

Холбоос:
3-р бүлэг, Аэродромын мэдээлэл үзэх

6.10.4. ТУСГАЙ АГААРЫН ЗАЙН МЭДЭЭ
/INFORMATION ON SPECIAL USE OF
AIRSPACE/
6.10.4.1 Тусгай зориулалтын агаарын зайн ашиглалтын мэдээлэлд дараах мэдээ багтана:
а) шүхрээр буух үйл ажиллагаа;
б) үзүүлбэр нислэгийн үйл ажиллагаа;
в) агаарын бөмбөлөг, жолоодлогогүй онгоцны
тэмцээн уралдаан;
г) цэрэг, байлдааны үйл ажиллагааны дасгал
сургуулилт;
д) нислэгийн хязгаарлалттай бүсүүд;
е) нислэгийн үзүүлбэрийн үйл ажиллагаа;
ё) хөөрөлт буултын бүс дэх тусгай үйл
ажиллагааны цагийн хуваарь;
2017/03/30
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ДОЛДУГААР БҮЛЭГ. ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
/CHAPTER SEVEN. EMERGENCY SITUATION/
7.1 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ/GENERAL/
7.1.1. Нислэгийн онцгой нөхцөлд орсон, эсхүл
хөндлөнгийн хууль бус халдлагад өртсөн буюу
бусад хэвийн бус нөхцөлд орсон агаарын хөлөг
нь бусад агаарын хөлгөөс ямагт давуу эрхтэй
байна.

7.1.2. НХҮ-ний нэгж нь онцгой нөхцөл байдалд орсон
агаарын хөлөгт боломжтой бүх туслалцааг
шуурхай үзүүлнэ.

Тайлбар:
Аливаа онцгой нөхцөл байдлын шинж
чанар нь урьдчилан таамаглашгүй янз
бүр байх тул онцгой нөхцөл байдлын
үеийн үйл ажиллагааны нэг бүрчлэн
тодорхойлсон
шаардлагыг
тогтоох
боломжгүй.
Энэ
бүлэгт
заагдсан
шаардлага нь НХҮБ, нэгжид тавигдах
ерөнхий шаардлага юм. Онцгой нөхцөл
байдлын үед НХУ-ын нэгжүүд цогц
харилцан үйл ажиллагааг ханган
ажиллах ба нислэгийн удирдагчид
агаарын хөлгийн аюулгүй ажиллагааг
хангуулах чиглэлд өөрсдийн мэдлэг,
дадлага туршлагаа бүрэн дайчлан
ажиллах шаардлагатай.

7.1.3. НХҮ-ний нэгж нь аюулын түгшүүр, мэдээллийн
үйлчилгээ (Alerting service)-ний хүрээнд эрэн
хайх,
авран
туслах
үйл
ажиллагаанд
шаардлагатай мэдээллийг зохих байгууллага
нэгжид дамжуулах, тэдгээр байгууллага, нэгжийн
үйл ажиллагааг дэмжин ажиллана.
7.1.4. Илүү өргөн хүрээний, баталгаатай дэмжлэг
туслалцаа
үзүүлэхээс
бусад
тохиолдолд
нислэгийн онцгой нөхцөл байдалд орсон
агаарын хөлөгтэй холбоо барьж байгаа радиохолбооны давтамжийг аль болох өөрчлөхгүй
байвал зохино.
7.1.5. Хөдөлгүүрт нь дутагдал гэмтэл гарсан, түүнээс
шалтгаалан онцгой нөхцөл байдал зарласан
агаарын хөлгийг аль болох бага маневр
хийлгэнэ.
7.1.6. Шаардлагатай тохиолдолд нислэгийн онцгой
нөхцөл байдалд орсон агаарын хөлгийн
ойролцоо нислэг үйлдэж байгаа агаарын
хөлгүүдэд нислэгийн онцгой нөхцөл байдлын
талаар мэдээлнэ.

Тайлбар:
Агаарын хөлгүүд хооронд аюулгүй
зайчлал алдагдаж болох, эсхүл уг
агаарын хөлгөөс ямарваа дэмжлэг
хүсэх зэрэг нөхцөл байдаг нь энэхүү
шаардлагатай тохиолдолд тооцогдоно.

7.1.7 Агаарын хөлөгт аюул тулгарсан тохиолдолд
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тухайн агаарын хөлгийн цаашдын байрлал,
сүүлчийн байрлалаас хойш нислэг үргэлжлэн
үйлдэгдэж болох хамгийн их хүрээг тодорхойлох
зорилгоор тухайн агаарын хөлгийн нислэгийн
маршрутын тойм төлөвийг тооцож гаргана.
7.2 ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА/CO-OPERATION/
7.2.1 Нислэгийн удирдагч нь заавал илтгэх цэгийг
илтгэх тооцоот хугацаа нь өнгөрсөн, сураггүй
болсон эсхүл онцгой нөхцөл байдалд орсон
агаарын хөлөгт туслалцаа үзүүлэх зорилгоор
бусад
НХУ-ын
төвүүд
болон
холбогдох
байгууллагатай нягт хамтран ажиллана.
7.3 АЮУЛЫН ДОХИО/EMERGENCY ALERT/
7.3.1. Агаарын хөлөгт аюул тулгарсан, аюулд
нэрвэгдсэн үед дараах дохионуудыг хамтад нь,
эсхүл аль тохиромжтойг дангаар хэрэглэнэ:
а)
б)
в)

телеграфаар буюу бусад боломжтой
холбооны сувгаар морзын код SOS (…---…)
гэсэн дохиог дамжуулах;
радио-холбоогоор “Мэйдэй” (MAYDAY) гэсэн
үгийг ойлгомжтой, тод, гурван удаа давтах;
улаан гэрэл цацруулагч пуужин, эсхүл
дохионы сумыг нэг нэгээр нь, хоорондоо
богино хугацааны зайтай буудах;

7.4 ЯАРАВЧЛАЛЫН ДОХИО /URGENCY ALERT/
7.4.1. Агаарын хөлөг өөрт тулгарсан хүндрэл, хэвийн
бус байдлын талаар НХҮ-ний нэгжид мэдээлэх,
яаралтай
туслалцаа
авалгүйгээр
буух
шаардлага тулгарсан үед дараах дохионуудыг
хамтад нь, эсхүл аль тохиромжтойг дангаар
хэрэглэнэ:
а) суултын гэрлийг олон дахин унтрааж асаан
анивчуулах;
б) агаарын хөлгийн галбирын гэрлийг тухайн
гэрлийн хэвийн нөхцөлд ердийн анивчих
давтамжаас өөрөөр, онцгойрон ялгарахуйц
давтамжтайгаар асааж унтраах;
7.4.2.
Агаарын
хөлөг
газрын
үйлчилгээний
тээврийн хэрэгсэл, түүнд буюу тухайн орчинд
байгаа хүмүүсийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй
байдалтай холбоотой яаралтай мэдээлэл өгөх
үед дараах дохионуудыг хамтад нь, эсхүл аль
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тохиромжтойг дангаар өгнө.
а) телеграфаар буюу бусад холбооны бусад
боломжит сувгаар морзын код ХХХ (-..--..--..-)
гэсэн бүлэг дохиог дамжуулах;
б) радио-холбоогоор “Пан-Пан”(PAN-PAN) гэсэн
үгийг ойлгомжтой, тод, гурван удаа давтаж
хэлэх.
7.5 АЮУЛЫН ТҮГШҮҮРИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ/ALERTING SERVICE/
7.5.1. НХҮ-ний нэгж нь дараах агаарын хөлгийг
Аюулын түгшүүрийн мэдээллийн үйлчилгээгээр
хангана:
а) НХУ-аар хангагдаж байгаа бүх агаарын хөлөг;
б)
боломжтой
тохиолдолд,
нислэгийн
төлөвлөгөөгөө өгсөн бусад бүх агаарын хөлөг,
эсхүл НХҮ-нд мэдэгдэж байгаа бүх агаарын
хөлөг;
в) хөндлөнгийн хууль бус халдлагад өртсөн буюу
өртсөн байх магадлал, таамаглал бий болсон
агаарын хөлөг.
7.5.2. Аюулын түгшүүрийн мэдээллийн үйлчилгээ нь
ЭХАТ үйлчилгээ шаардлагатай болсон бүх
агаарын хөлгийн тухай ЭХАТМЗТ-д мэдэгдэж, уг
төвийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ.
7.6. ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮЕ ШАТУУД
/EMERGENCY PHASES/
7.6.1. Нислэгийн онцгой нөхцөл байдлыг 3 үе шатанд
ангилж,
аюулын
түгшүүрийн
мэдээллийн
үйлчилгээг үзүүлнэ. Үүнд:
а) Тодорхой бус үе- INCERFA;
б) Түгшүүрийн үе - ALERFA;
в) Аюулын үе - DETRESFA.
7.6.2. Онцгой нөхцөл байдлын үеийг эхлүүлэх үүргийг
тухайн агаарын зайд НХҮ явуулж байгаа нэгж
хүлээнэ.
7.6.3. Хариуцлагын бүсэд нь буюу удирдлагад нь
байгаа агаарын хөлөг нислэгийн онцгой нөхцөл
байдалд орсон үед НХҮ-ний нэгж нь уг агаарын
хөлгийн
талаарх
мэдээллийг
цуглуулах,
холбогдох
хаягаар
мэдээлэх
аюулын
мэдээллийн постын үүргийг гүйцэтгэнэ.
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7.6.4. Дараах тохиолдолд Тодорхойгүй үе (INCERFA)ийг зарлана:

а) ХНД, ИХНД-ээр нисч байгаа агаарын хөлгүүд
илтгэх тооцоот цагаасаа хойш 30 минутын
хугацаанд
радио-холбоо
бариагүй,
эсхүл
агаарын хөлөгтэй холбоо тогтоохоор хийсэн
оролдлого (30 минутын турш) үр дүнгүй болсон
тохиолдолд; эсхүл
б) нислэгийн төлөвлөгөөнд ИХНД-ээр нисэхээр
заасан агаарын хөлөг буух аэродромдоо нисэн
ирэх тооцоот цагаасаа хойш 30 минутын
хугацаанд ирээгүй тохиолдолд; эсхүл
в) нислэгийн төлөвлөгөөнд ИХНД-ээр нисэхээр
заасан агаарын хөлөг хөөрөлт буултын бүсэд
орох цагаасаа хойш 30 минутын хугацаанд
ирээгүй тохиолдолд; эсхүл
г) нислэгийн төлөвлөгөөнд ИХНД-ээр нисэхээр
заасан агаарын хөлөг буух төлөвлөгөөт болон
эцсийн аэродромд нисэн ирэх тооцоот цагаасаа
хойш 30 минутын хугацаанд ирээгүй тохиолдолд;
эсхүл
д) агаарын хөлөг ба зорчигчдод аюул тулгарсан
нь тогтоогдсоноос бусад үед, SARTIME хүчин
төгөлдөр хугацаанд агаарын хөлөг ямар нэг
илтгэл өгөөгүй буюу агаарын хөлгийн байрлалын
илтгэл ирээгүй тохиолдолд.
7.6.5. Дараах тохиолдолд Түгшүүрийн үе (ALERFA)ийг зарлана:
а) агаарын хөлөг хөндлөнгийн хууль бус
халдлагад өртсөн нь тогтоогдсон үед; эсхүл
б) тодорхойгүй үеийн дараагийн шатанд холбоо
алдагдсан агаарын хөлөгтэй боломжтой бүх
сувгийг ашиглан холбоо тогтоох нэмэлт арга
хэмжээ үр дүнд хүрээгүй буюу уг агаарын
хөлгийн талаар ямар нэг мэдээлэл ирээгүй
тохиолдолд; эсхүл
в) агаарын хөлөгт буух зөвшөөрөл олгогдсон
боловч буух тооцоот цагаасаа хойш 5 минутын
хугацаанд буулт үйлдээгүй ба дахин холбоо
тогтоогоогүй тохиолдолд; эсхүл
г) агаарын хөлөг ба зорчигчдын аюулгүй
байдалд
илт
аюул
тулгарснаас
бусад
тохиолдолд агаарын хөлөгт ямар нэг эвдрэл,
ажиллагааны доголдол гарсан тухай илтгэсэн
боловч аргагүйдэн буух шаардлага тулгараагүй
нөхцөлд.
2017/03/30

Хуудас | 7-4

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

7.6.6. Дараах тохиолдолд Аюулын үе (DETRESFA)ийг зарлана:
а) түгшүүрийн үеийн дараагийн шатанд радиохолбоо алдагдсан агаарын хөлөгтэй холбоо
тогтоох бүх оролдлого амжилтгүй болсон ба
агаарын хөлөг аюулд орсон магадлал ихэссэн;
б) тооцоогоор агаарын хөлгийн түлш дууссан
буюу аюулгүй буух хангалттай түлшгүй нь
тогтоогдсон;
в) агаарын хөлөг аргагүйдэн буухаас өөр аргагүй
байдалд хүргэх техник тоног төхөөрөмжийн
татгалзал, ажиллагааны доголдол тулгарсан
тухай мэдээлэл ирсэн;
г) агаарын хөлөг, зорчигчдод шууд аюул
тулгараагүй нь тогтоогдсоноос бусад тохиолдолд
агаарын хөлөг аргагүйдэн буусан нь тогтоогдсон
нөхцөлд;
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РАДИО ДАВТАМЖ СОЛИХ БУЮУ ДАВТАМЖ
ДЭЭР ҮЛДЭЭХ /CHANGE OF FREQUENCY
AND REMAIN ON FREQUENCY/

7.7.1 Нислэгийн онцгой тохиолдолд орсон агаарын

хөлгийн
радио-холбооны давтамж
болон
автомат
хариулагчийн
кодыг
өөрчлөхөөс
зайлсхийх
бөгөөд
зайлшгүй
өөрчлөх
шаардлагатай
үед
өөр
давтамж,
код
тохируулахыг мэдээлж болно.
7.7.2 Үндсэн давтамж дээрх бусад агаарын
хөлгүүдийн радио нэвтрүүлэгт хязгаарлалт
тогтоож эсхүл аюулын давтамж ашиглаж онцгой
тохиолдолд орсон агаарын хөлөгтэй байнгын
холбоотой ажиллана.
7.7.3 Нислэгийн онцгой тохиолдолд орсон агаарын
хөлгийн нислэгийн зам дагуух НХҮ-ний нэгж
өөрөөс нь илүү дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх
боломжтой гэж үзвэл нисэх багт уг нэгжтэй
ажиллах
давтамжийг
дараах
нөхцөлүүд
хангагдсан тохиолдолд өгч болно.
a) Агаарын хөлөг давтамж солиход бэлэн;
б) ЕНУ-д илтгэсэн;
в) Зэргэлдээх нэгжтэй удирдлага шилжүүлэх
талаар зөвшилцсөн;
г) Тухайн давтамжийн бүрхэлтийн бүсэд буй
агаарын хөлөг шилжүүлсэн радио давтамж
дээр холбоо тогтоож чадахгүй тохиолдолд
буцаж яаралтай холбоо тогтоох талаар
нисэх багт мэдээлсэн.
7.8.

МЭДЭЭЛЭХ ЖУРАМ /NOTIFICATION
PROCEDURE/

7.8.1. Агаарын хөлөг Ойртолтын ба Аэродромын
удирдлагын хариуцлагын бүсэд байхдаа онцгой
нөхцөл байдалд орсон бол тухайн бүсийн
удирдлагын төв нь нэн даруй дараах
байгууллага, албан тушаалтанд мэдэгдэнэ:
а) холбогдох эрэн хайх, авран туслах мэдээлэл
зохицуулах төвд; ба
б) холбогдох Бүсийн НХУ-ын нэгжид;
7.8.2. Мэдээлэл өгөх байгууллагуудын жагсаалтыг
НХҮБ-ын ҮАЗ-т тусган, ажлын байранд бэлэн
байлгана.
7.8.3. Агаарын хөлөг онцгой нөхцөл байдалд орсон
тухай мэдээллийг авсан холбогдох албан
тушаалтан онцгой нөхцөл байдлын үе шатуудыг
2017/03/30
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Онцгой нөхцөл байдлын үе шатуудыг
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зарлана. Онцгой нөхцөл байдлын үе шат
зарлагдсаныг эрэн хайх авран туслах мэдээлэл
зохицуулах төв, холбогдох НХУ-ын нэгжүүд
болон бусад шаардлагатай хаягаар шуурхай
мэдэгдэнэ.

холбогдох албан тушаалтан зарлана.

7.8.4. НХҮ-ний нэгж нь аюулын анхдагч мэдээг
дамжуулахдаа дараах мэдээллийг багтаана.
а) агаарын хөлгийн хамгийн сүүлийн мэдэгдэж
байгаа байрлал;
б) агаарын хөлгийн бүртгэлийн дугаар;
в) агаарын хөлгийн маяг;
г) чиглэл (курс);
д) нислэгийн өндөр;
е) хурд;
ж) түгшүүрийн мэдээлэл солилцох давтамж.
з) шаардлагатай тохиолдолд дараах нэмэлт
мэдээлэл:

i.
ii.
iii.
iv.
v.

чиглэл (курс) ба өндрийн өөрчлөлт;
нисэх багаас авсан арга хэмжээ;
нислэг үргэлжлэх боломжит хугацаа;
агаарын хөлөг дэх хүний тоо;
бусад мэдээлэл;

7.8.5. НХҮ-ний нэгж нь нислэгийн төлөвлөгөө дэх
эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагаанд
шаардлагатай мэдээллийг авах зорилгоор нисэн
гарсан буудлаас нислэгийн төлөвлөгөөний
нэмэлт болон дагалдах мэдээлэл (RQS)-ийг
шаардана.
7.9.

АГААР-ГАЗАР РАДИО ХОЛБОО АЛДАГДАХ
/AIR-GROUND COMMUNICATION FAILURE/

7.9.1. Хариуцлагын бүсийн радио-холбооны давтамж
дээр тухайн агаарын хөлгийг 5 минутын турш
дуудаад хариу өгөөгүй тохиолдлыг радио-холбоо
алдагдсанд тооцно.
7.9.2. НХҮ-ний нэгж агаарын хөлөгтэй радио-холбоо
алдагдсан тохиолдолд юуны түрүүнд газрын
холбооны систем хэвийн ажиллагаатай байгаа
эсэхийг шалгана.

2017/03/30

Тайлбар:
НХҮ-ний нэгж радио-холбоо алдагдсан
агаарын хөлөгтэй холбоо тогтоох
оролдлогыг холбооны боломжит бүх
суваг,
агаарын
хөлөг,
өгөгдлийн
холбоогоор
дамжуулан
гүйцэтгэнэ.
Үүнд:
• Аюулын 121,5 Мгц давтамж
• Хариуцлагын бүс дэх тохиромжтой
өөр агаарын хөлгөөр үндсэн болон
“агаар-агаар” 123,45 МГц давтамж
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• Богино долгионы 5680 КГц давтамж
• Бусад
НХҮ-ний
нэгж,
түүний
давтамж

7.9.3. НХҮ-ний нэгж агаарын хөлөгтэй радио-холбоо
алдагдсан талаар уг агаарын хөлөг дамжин
өнгөрөх агаарын зайг хариуцаж байгаа НХҮ-ний
нэгж, буух боломжтой аэродромын НХҮ-ний
нэгжид шуурхай мэдээлж анхааруулна.

7.9.4. Агаарын хөлөг нэг талын радио-холбоо
алдагдсан нь тогтоогдсон (өөрөөр хэлбэл
нэвтрүүлэг хүлээн авч байгаа), эсхүл нислэгийн
удирдагчаас өгсөн зөвшөөрлийг хүлээн авснаа
өөр агаарын хөлгөөр болон зэргэлдээх НХҮ-ний
нэгжээр
дамжуулан
баталгаажуулсан
тохиолдолд
Нислэгийн
удирдагч
өөрийн
зөвшөөрлийг нисэх багт олгогдсон гэж үзнэ.
7.9.5. Хэрэв “С” ангиллын агаарын зайд орохоос
өмнө ИХНД-ээр нислэг үйлдэж байгаа агаарын
хөлөг радио-холбоо алдагдвал нисэх баг тухайн
агаарын зайг өмнө нь ямар нэгэн зөвшөөрөл
олгосныг үл хамааран тойрч ниснэ.

Тайлбар:
Радио-холбоо алдагдсан, ИХНД-ээр
нислэг үйлдэж байгаа боловч цаашдын
нислэгийг ил хараагаар үйлдэхэд
тохиромжгүй цаг агаарын нөхцөлд
орсон агаарын хөлөг дараах арга
хэмжээг авах дүрэмтэйг анхаар:
• хамгийн
ойрын
боломжит
аэродромд буух;
• буусан тухайгаа холбогдох НХУ-ын
нэгжид яаралтай мэдэгдэнэ.

Холбоос:
ИНД-91

7.9.6. Радио-холбоо алдагдсан агаарын
хөлөг
аэродромд буух техникийн зайлшгүй шаардлага
гарсан тохиолдолд хэрэглэлийн нислэгийн
журмаар хөөрөлт буултын бүсэд орох зөвшөөрөл
олгогдсонд тооцно.
7.9.7. Хэрэв дээрх агаарын зайн аль нэгэнд нислэг
үйлдэж байхдаа радио-холбоо алдагдвал нисэх
баг хүлээн авч баталгаажуулсан хамгийн
сүүлийн
зөвшөөрлийн
дагуу
нислэгээ
үргэлжлүүлнэ.

Холбоос:
ИНД-91

7.9.8. Зайлшгүй шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд
нэг талын радио-холбоо алдагдсан агаарын
хөлгийн өндрийг өөрчлөх захирамж өгөхийг
хориглоно.
7.9.9. Нэг эсхүл хоёр талын радио-холбоо алдагдсан
агаарын хөлгийн талаар ЕНУ нь БХЯ-ны АХТийн нислэгийн хөдөлгөөний зохицуулагч, тухайн
агаарын хөлгийн удирдлага шилжүүлэх сектор,
ажлын байр, буух боломжтой аэродромын НХҮ2017/03/30
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ний нэгжид шуурхай мэдээлж,
шилжүүлэх зөвшилцөл хийнэ.

удирдлага

7.9.10. Хоёр талын радио-холбоо алдагдсан нь
тогтоогдсон үед уг агаарын хөлөг болон бусад
агаарын хөлгүүдийн хооронд дараах таамаглалд
үндэслэсэн зайчлалыг баримтална. Үүнд:
а) Ил харааны цаг агаарын нөхцөлөөр нисэж
байгаа агаарын хөлөг:
• ил харааны цаг агаарын нөхцөлд нислэгээ
үргэлжлүүлж байгаа
• хамгийн ойрын боломжтой аэродромд
буусан
• нисэн ирж байгаагаа зохих НХҮ-ний нэгжид
хамгийн түргэн мэдэгдсэн
б) ИХНД-ийн нислэг ил харааны нислэгийн цаг
агаарын
нөхцөлөөр
нислэгээ
цаашид
үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон мөн ХНД-ээр
нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлөг нь:
• Процедур удирдлагын зайчлал бүхий
агаарын зайд заавал илтгэх цэг дээр
байршлаа илтгээгүйгээс хойш 20 минутын
турш хамгийн сүүлд тогтоосон хурд болон
өндрийг хадгалж, үүнээс хойш нислэгийн
төлөвлөгөөнд тусгасан өндөр болон хурдаар
нисэж байгаа;
•
Ажиглалтын удирдлагын зайчлал бүхий
агаарын зайд дараах тохиолдлын аль нэгээс
хойш 7 минутын турш хамгийн сүүлд
тогтоосон хурд болон өндрөө хадгалж, үүнээс
хойш нислэгийн төлөвлөгөөнд тусгасан өндөр
болон хурдаар нисэж байгаа;

- Хамгийн сүүлд тогтоосон өндөр эзэлсэн

хугацаа
Автомат
хариулагчийн
код
7600
тохируулсан эсхүл ADS-B дамжуулагч дээр
агаар-газар
радио-холбоо
татгалзсаныг
мэдэгдсэн хугацаа;
Заавал илтгэх цэг дээр байрлал илтгэж
чадаагүй;
• RNAV ашиглан агаарын замын гол
тэнхлэгтэй зэрэгцээ болон чиг шулуун нисэх
захирамж илтгэх цэгийг заалгүй олгосон,
вектор чиглүүлэлт хийгдэж байсан бол
2017/03/30
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дараагийн үндсэн цэгт хүрэхээс өмнө агаарын
замдаа эргэн нэгдэхийн тулд хамгийн доод
нислэгийн цувааг тооцсон чиг шулуун нислэг
үйлдэж байгаа;
• нисэн
очих
буудлын
навигацийн
төхөөрөмж эсхүл ойртолт үйлдэх эхний цэг
хүртэл нислэгийн төлөвлөгөөний дагуу
үргэлжлүүлэх, мөн өндөр алдалт эхлэх хүртэл
тухайн төхөөрөмж эсхүл цэг дээр хүлээх
нислэг хийж байгаа;
• заагдсан навигацийн төхөөрөмж эсхүл
илтгэх цэг дээрээс хэрэглэлийн ойртолт
гүйцэтгэж байгаа;
• нисэн ирэх тооцоот цагаас хойш эсхүл
хамгийн сүүлд зөвшөөрөгдсөн ойртолт эхлэх
тооцоот цагаас хойш 30 минутын дотор
буусан.
7.9.11. Хэрэглэлийн нислэгийн цаг агаарын нөхцөл
(ХНЦАН) дэх нислэгүүд:
a) Хэрэв агаарын хөлөг ХНЦАН-д байгаа бөгөөд
цаашдын нислэгийг ИХНД-ээр үргэлжлүүлэх
боломжгүй үед нисэх баг:

• Нисэн

•

•

•
•
•

очих буудлын ойртолтын анхны
тогтоогдсон газарзүйн цэг хүртэл нислэгийн
бодит
төлөвлөгөөний
дагуу
нислэгээ
үргэлжлүүлэх;
НХҮ-ний нэгжээс хамгийн сүүлд хүлээн авч
баталгаажуулсан ойртолт үйлдэх цаг хүртэл
ойртолтын анхны тогтоогдсон газарзүйн цэг
дээр хүлээх нислэг үйлдэх; эсхүл
Хэрэв НХҮ-ний нэгжээс ойртолт үйлдэх
цагийг урьдчилан олгож баталгаажуулаагүй
бол ойртолтын эхний цэг дээр 5 минутын
хугацаанд хүлээх нислэг үйлдэнэ;
Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журмын дагуу
хүлээх нислэгийн үед шаталж өндөр алдах;
Нисэн очих буудалд тогтоосон журмын дагуу
хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх;
Буух боломжгүй бол нөөц буудал руу нисэх.

2017/03/30
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7.10. ИЛ ХАРААНЫ НИСЛЭГ ТӨӨРӨХ БУЮУ ЦАГ
АГААРЫН ТААЛАМЖГҮЙ НӨХЦӨЛД ОРОХ
/STRAYED VFR FLIGHTS AND VFR FLIGHTS
ENCOUNTERING ADVERSE METEOROLOGICAL
CONDITIONS/.
7.10.1. ИХНД-ээр нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлөг
өөрийн байрлалаа тодорхойлж чадахгүй байгаа,
эсхүл ил харааны нислэгийн хувьд тааламжгүй
цаг
агаарын
нөхцөлд
орсноо
илтгэсэн
тохиолдолд уг агаарын хөлгийг нислэгийн онцгой
нөхцөлд орсонд тооцно.
7.10.2. НХҮ-ний нэгж нь төөрсөн, эсхүл цаг агаарын
тааламжгүй нөхцөлд орсон агаарын хөлгийн
нисэх багийн нөхцөл байдал, хүний хүчин
зүйлийн нөлөөллийг ойлгож, аль болох тайван,
хүлээцтэй, итгэлтэй харьцвал зохино.
7.10.3. НХҮ-ний нэгж төөрсөн, эсхүл цаг агаарын
тааламжгүй нөхцөлд орсон агаарын хөлгийн
нисэх багаас дараах мэдээллийг авна:
а) агаарын хөлгийн нислэгийн нөхцөл байдал;
б) хэрэв тодорхойлох боломжтой байгаа бол
агаарын хөлгийн байрлал;
в) агаарын хөлгийн хурд, хэрэв тодорхойлох
боломжтой бол хамгийн сүүлд мэдэгдэж
байсан байрлалаас хойшхи нислэгийн чиглэл
г) нисэгчийн туршлага;
д) агаарын хөлгийн навигацийн тоноглол,
хэрэглэл;
е) нисэн гарсан, нисэн очих төлөвлөгөөт
аэродром;
ё) агаарын хөлөг дэх зорчигчийн тоо;
ж) түлшний үлдэгдэл.
7.10.4. Нисэх багаас хүлээн авсан мэдээлэлд
тулгуурлан НХҮ-ний нэгж агаарын хөлгийн
байрлалыг тодорхойлох, навигацийн дэмжлэг
үзүүлэх
холбогдох
арга
хэмжээг
авч
хэрэгжүүлнэ.
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7.11. АЭРОДРОМЫН БҮСИЙН ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ
БАЙДАЛ /EMERGENCY ON AERODROME
CONTROL ZONE/
7.11.1. Нисэх буудал дахь онцгой нөхцөл байдлын
төвшинг дараах байдлаар ангилна:
а)

•

б)

•

Бэлэн байдал (LOCAL STANDBY)
зөвхөн нисэх буудлын алба салбарууд
тухайн нисэх буудлын онцгой нөхцөл
байдлын үед хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөний
дагуу
бэлэн
байдалд
шилжиж, түүнд холбогдох үйл ажиллагаа
явуулна;
Онцгой байдал (FULL EMERGENCY)
тухайн нисэх буудлын алба салбаруудаас
гадна агаарын хөлөгт үйлчлэх болон
яаралтай
тусламж
үзүүлэх
бусад
байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулах;

Тайлбар:
Бэлэн байдал нь агаарын хөлгийн
нислэгт хүндрэл тулгарсан, гэхдээ
нислэгийг үргэлжлүүлж аюулгүйгээр
газардах боломжтой агаарын хөлөг
нисэх буудалд буухаар нисэн ирж
байгаа үеийн үйл ажиллагаа.
Тайлбар:
Нисэх буудалд нисэн ирж байгаа
агаарын хөлөг осолд орох магадлалтай
буюу осолд өртсөн тухай мэдэгдсэн
бол зарлана.
Тайлбар:
Нисэх буудал дээрх агаарын хөлгийн
сүйрэл (CRASH ON THE AIRPORT)
гэсэн мэдээ нь Онцгой байдалд
тооцогдоно.

7.12. АРГАГҮЙДСЭН БУУЛТ/FORCED LANDING/
7.12.1. Аргагүйдэн буух агаарын хөлгийн нислэгийн
замын дагуух ба ойртолт, буух бүсийг тухайн
агаарын хөлөгт ямар нэгэн саадгүй ойртолтыг
хангах зорилгоор чөлөөлнө.
7.12.2. Аргагүйдэн буусан агаарын хөлөг буух болсон
шалтгаан, буусан цагаа НХҮ-ний нэгжид
мэдээлнэ.
7.13. АГААРЫН ХӨЛӨГ ХУУЛЬ БУС ХАЛДЛАГАД
ӨРТӨХ/UNLAWFUL INTERFERENCE OF
AIRCRAFT/
7.13.1. Агаарын хөлгийн хөндлөнгийн хууль бус
халдлагад дараах хууль бус үйлдлийг тооцно:
а) агаарын хөлгийг барьцаалах;
б) агаарын хөлөгт гэмт халдлага хийх, тэсрэх
бөмбөгөөр заналхийлэх буюу түүнтэй адилтгах
нөхцөл байдал, тохиолдол;
7.13.2. Агаарын хөлөг хөндлөнгийн хууль бус
халдлагад өртсөн байж болзошгүй нөхцөл
үүссэн буюу ийнхүү өртсөн нь тодорхой болсон
тохиолдолд НХҮ-ний нэгж нь нисэх багийн
2017/03/30
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аливаа хүсэлтийг биелүүлнэ.
7.13.3. НХҮ-ний нэгж нислэгийн аюулгүй ажиллагаанд
шаардлагатай мэдээллийг дамжуулахаас гадна
нислэгийн бүхий л үе шат, ялангуяа буултанд
аливаа саад үл учруулахуйц арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлнэ.
7.13.4. Агаарын хөлөг хөндлөнгийн хууль бус
халдлагад өртсөн байж болзошгүй нөхцөл
үүссэн буюу өртсөн нь тогтоогдсон бол
Түгшүүрийн үе (ALERFA)-ийг зарлана.
7.13.5. Агаарын хөлөг хөндлөнгийн хууль бус
халдлагад өртсөн байж болох нөхцөл үүссэн
буюу ийнхүү өртсөн нь тодорхой болсон
тохиолдолд НХҮ-ний нэгж энэ талаар холбогдох
хаягаар шуурхай мэдэгдэж, агаарын хөлгийг
эзэмшигч буюу түүний бие төлөөлөгчтэй
харилцан мэдээллийг шуурхай солилцоно.
7.13.6. НХҮ-ний
нэгж
хөндлөнгийн
хууль
бус
халдлагад өртсөн агаарын хөлөг ба түүний
ойролцоо нислэг үйлдэж байгаа агаарын
хөлгүүдийн аюулгүй ажиллагааг хангуулах
үүднээс минимумаас илүү зайчлалыг тогтоож
болно.
7.13.7. Агаарын хөлгийн нисэх багаас радиохолбоогоор
барьцаалагдсан
тухайгаа
баталгаажуулж мэдэгдсэн ба радио-холбоо
барих хүсэлт гаргаснаас бусад тохиолдолд
барьцаалагдсан агаарын хөлөгтэй цаашид ямар
нэгэн радио-холбоо барихгүй.
7.14. ТЭСРЭХ БӨМБӨГӨӨР ЗАНАЛХИЙЛЭХ
/BOMB THREAT/

Тайлбар:
НХҮ-ний нэгж хөндлөнгийн хууль бус
халдлагад өртсөн агаарын хөлөгт
нислэгийн
аюулгүй
ажиллагааг
хангахад шаардлагатай мэдээллээр
хангах ба ингэхдээ нисэх багаас ямар
нэгэн хариу баталгаажуулалт, бусад
хэлбэрийн хариу авах шаардлагагүй.
Холбоос:
Нислэгийн онцгой нөхцөл байдлын
үеийн хяналтын хуудас №3-ыг үз

7.14.1. Агаарын
хөлгийг
тэсрэх
бөмбөгөөр
заналхийлсэн мэдээ хүлээн авсан тохиолдолд
НХҮ-ний нэгж нь дараах арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлнэ:
а) агаарын
хөлөгтэй
шууд
холбоотой
тохиолдолд үүссэн нөхцөл байдал, ирсэн
мэдээллийг нисэх багт шуурхай мэдээлэх;
б) хэрэв уг агаарын хөлөгтэй шууд холбоо үгүй
бол холбогдох НХҮ-ний нэгж, боломжит бусад
сувгийг ашиглан мэдээлэх;
в) нисэх багийн байр суурь, төлөвлөгөөг авах;
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г) нисэх багийн хүсэлтийг нэн даруй биелүүлэх,
заналхийлэгдсэн агаарын хөлөг, түүний орчимд
байгаа бусад агаарын хөлөг, хүнд аюул занал
учруулахгүй байх боломжит бүх арга хэмжээг
авах;
7.14.2. Тэсрэх бөмбөгөөр заналхийлэгдсэн, газарт
байгаа агаарын хөлгийг бусад агаарын хөлөг,
газрын байгууламжаас аль болох алс зайд
байрлуулах, шаардлагатай тохиолдолд ХБЗ ба
аэродромын холбогдох элементээс холдуулах
арга хэмжээг авна.
7.14.3. Агаарын хөлөг зорчигчдоо буулгах тохиолдолд
тэдгээрт үйлчлэх газрын үйлчилгээний хэрэгсэл,
хүмүүсийг аль болох алс зайд байрлуулна.
7.14.4. НХҮ-ний нэгж нь тэсрэх бөмбөгийг аюулгүй
болгох, хөндөх, холдуулах талаар нисэх багт
аливаа зөвлөмж, захирамж өгөхийг хориглоно.
7.15. ТҮЛШ ЮҮЛЭХ АЖИЛЛАГАА
/FUEL DUMPING PROCEDURE/
7.15.1. НХҮ-ний нэгж түлш юүлэх шийдвэр гаргасан
агаарын
хөлөгтэй
дараах
мэдээллийг
солилцоно:
а) нислэгийн маршрут;
б) хэрэв тусгайлан тогтоогдсон бол түлш юүлэх
бүсийг заах;
в) түлш юүлэх бүс тусгайлан тогтоогдоогүй
тохиолдолд хүн ам шигүү суурьшсан хот
суурин, эсхүл аянга цахилгаан ажиглагдаж
байгаа бүсээс аль болох хол юүлэх заавар
өгөх;
г) түлш юүлэх хугацаа;
д) түлш юүлэх өндөр;(Түлш юүлэх өндөр нь 1800
м-ээс багагүй байна)

Тайлбар:
Нислэгийн онцгой нөхцөл байдалд
орсон агаарын хөлөг яаралтай буух үед
буултын жинг тохируулах үүднээс түлш
юүлэх шаардлага тулгардаг.
Холбоос:
Нислэгийн онцгой нөхцөл байдлын
үеийн хяналтын хуудас №11-ыг үз

7.15.2. Түлш юүлэх агаарын хөлөг ба бусад агаарын
хөлгийн
зайчлал
нь
дараах
байдлаар
тогтоогдоно:
а)

хэвтээ зайчлал:
• агаарын хөлөг түлш юүлэх агаарын хөлгөөс
19 км-ээс багагүй хэвтээ зайчлалтай байх;
• агаарын хөлөг түлш юүлж байгаа агаарын
хөлгийн араас үл нисэх;
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б)

босоо зайчлал:

• агаарын хөлөг түлш юүлж байгаа агаарын

хөлгийн араас 15 минутын нислэгийн зайд
буюу 95 км-ээс багагүй зайд байгаа
тохиолдолд:

i. агаарын

хөлөг түлш юүлж байгаа
агаарын хөлгийн өндрөөс 300 м-ээс
багагүй өндөрт байх;
ii. агаарын хөлөг түлш юүлж байгаа
агаарын хөлгийн өндрөөс 900 м-ээс
багагүй доор өндөрт байх;
7.15.3. Агаарын хөлөг түлш юүлэх үед радиохолбооны хязгаарлалт тогтоосон тохиолдолд
тухайн давтамжийг бүх нисэх баг сонсож байх
зааварчилгаа өгнө.
7.15.4. Хяналтгүй агаарын зайд нислэг үйлдэж буй
агаарын хөлгүүдийг түлш юүлэх бүсээс хол
байлгах үүднээс тохирох давтамжууд дээр түлш
юүлж байгаа агаарын хөлгийн талаарх мэдээ
нэвтрүүлнэ.
7.15.5. Түлш юүлэх үйл ажиллагаа явагдаж байгаа
талаар зэргэлдээ НХҮ-ний нэгж, ажлын
байруудад мэдэгдэнэ. Мөн бусад агаарын
хөлгүүдийг түлш юүлж буй тухайн бүсээс
зайчлах
сэрэмжлүүлэг
мэдээг
өөрсдийн
давтамжууд дээр нэвтрүүлэхийг зэргэлдээх НХҮний нэгж, ажлын байрнаас хүснэ.
7.15.6. Түлш юүлэх үйл ажиллагаа дууссан үед ЕНУ,
зэргэлдээх НХҮ-ний нэгж, ажлын байруудад
мэдэгдэнэ.
7.16. ACAS/TCAS ДОХИОЛОХ
/ACAS AND TCAS ALERT/

Холбоос:
Нислэгийн онцгой нөхцөл байдлын
үеийн хяналтын хуудас №1-ыг үз

7.16.1. Нисэх баг ACAS системийн зөвлөмж (RA)-өөр
маневр хийж байгаагаа илтгэсэн тохиолдолд
НХУ-ын нэгжээс агаарын хөлөг хэвийн нислэгтээ
эргэн орох хүртэл түүний үйлдлийг зогсоох,
өөрчлөхгүй бөгөөд бусад агаарын хөлгийн
аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллана.
7.16.2. ACAS систем дохиолж, холбогдох арга
хэмжээ, үйлдлийг авч хэрэгжүүлсэний дараа
нисэх баг, нислэгийн удирдагч нь зөрчлийн
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бүртгэлийг хөтөлж холбогдох хаягаар илгээнэ.
7.17. АГААРЫН ХӨЛГИЙН ХӨДӨЛГҮҮР ТАТГАЛЗАХ
/AIRCRAFT ENGINE FAILURE/

Холбоос:
Нислэгийн онцгой нөхцөл байдлын
үеийн хяналтын хуудас №9-ийг үз.

7.17.1. Агаарын
хөлгийн
хөдөлгүүр
татгалзсан
тохиолдолд НХҮ-ний нэгж нь тухайн агаарын
хөлгийн байрлалыг тодорхойлж, нисэх багийг
НХҮ-ний боломжит бүх дэмжлэгээр хангах
бөгөөд
зайлшгүй
шаардлагатай
дараах
мэдээллийг авна.Үүнд:
а)
б)
в)
г)
д)

Татгалзсан хөдөлгүүрийн дугаар;
Татгалзлын шалтгаан, шинж байдал;
Нислэгийн ашигтай өндөр;
Үлдэгдэл шатахуун;
Нисэх багийн даргын шийдвэр;

7.17.2. Нисэх баг нислэгээ цааш үргэлжлүүлэх
боломжтой талаар мэдээлсэн үед НХҮ-ний нэгж
нь:
а) Нислэгийн хөдөлгөөний байдалд дүн
шинжилгээ хийж, боломжит дэмжлэгээр хангана.
б) Шаардлагатай тохиолдолд радио-холбоонд
хязгаарлалт тогтооно.
в) Нислэгийн явцад тогтмол хяналт тавина.
7.17.3. Нисэх баг нислэгээ цаашид үргэлжлүүлэх
боломжгүйгээс аргагүйдэн буух болсон талаар
мэдээлсэн үед НХҮ-ний ажилтан нь:
а) Түрүүлж буулгах дараалал тогтооно.
б) Буух аэродромын цаг агаарын мэдээг
дамжуулна.
в) Шаардлагатай тохиолдолд радио-холбоонд
хязгаарлалт тогтооно.
г) Тухайн бүсэд нислэг үйлдэж буй агаарын
хөлгүүдээс шаардлагатай дэмжлэг туслалцаа
авна.
д) Эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагааг
эхлүүлэх арга хэмжээ авна.
7.18. АГААРЫН ХӨЛГИЙН БИТҮҮМЖЛЭЛ АЛДАГДАХ
/CABIN DEPRESSURIZATION/

Холбоос:
Нислэгийн онцгой нөхцөл байдлын
үеийн хяналтын хуудас №15-ыг үз.

7.18.1. Агаарын хөлгийн битүүмжлэл алдагдсан
тохиолдолд НХҮ-ний ажилтан тухайн агаарын
хөлгийн байрлалыг тодорхойлж, дараах үйл
ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
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а) Яаралтай өндөр алдах боломжийг олгож,
бусад агаарын хөлгүүдээс аюулгүй зайд
зайчлах арга хэмжээ авна.
б) Шаардлагатай тохиолдолд радио-холбоонд
хязгаарлалт тогтооно.
в) Сектор, агаарын замын хамгийн бага аюулгүй
өндрийг мэдээлнэ.
г) Нисэх багийн шийдвэрийг авна.
д) Уг агаарын хөлгийн талаарх мэдээллийг
холбогдох НХҮ-ний нэгж, сектор, БХЯ-ны АХТийн нислэгийн хөдөлгөөний зохицуулагч,
ЭХАТМЗТ-д мэдэгдэнэ
е) Агаарын хөлөг аргагүйдэн буух шийдвэр
гаргасан тохиолдолд “Нисэх буудлын онцгой
байдлын үед ажиллах журам”-ын дагуу
ажиллана.
7.19. АГААРЫН ХӨЛӨГ ШУВУУТАЙ МӨРГӨЛДӨХ
/BIRD STRIKE/

Холбоос:
Нислэгийн онцгой нөхцөл байдлын
үеийн хяналтын хуудас №2-ыг үз

7.19.1. Агаарын хөлөг шувуутай мөргөлдсөнөөс
нислэгээ цаашид үргэлжлүүлэх боломжгүй
болсон талаар мэдээлэл авсан НХҮ-ний ажилтан
нь:
а) Буух боломжтой нэг буюу хэд хэдэн
аэродромыг санал болгох ба шаардлагатай
дараах мэдээллээр хангана. Үүнд:

•
•
•
•
•

ХБЗ-ны урт;
ХБЗ-ны хучилт, гадаргын байдал;
Аэродромын өндөр;
Үрэлтийн коэффициент;
Навигацийн болон бусад тоног төхөөрөмжийн
чадвар;

б) Цаг агаарын байдал
в) Хоёрдугаар тойрогт гарахгүй байх боломжоор
хангана.
7.19.2. Салхины шил бохирдсоноос нисэх багийн
алсын барааны харагдац багассан тухай
мэдээлсэн үед НХҮ-ний ажилтан нь:
а) ИХНД-ээр нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгийг
навигацийн
төхөөрөмж
ашиглан
ойртолт
үйлдүүлнэ.
б) ХНД-ээр нислэг үйлдэж буй тохиолдолд 3-р
эргэлтийг сунгаж ойртолт үйлдэхийг санал
болгоно.
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7.19.3. Шувуутай
мөргөлдсөн
агаарын
хөлгийн
тогтвор, тэнцвэр буурах магадлалтай бөгөөд
нисэх баг яаралтай буух шийдвэр гаргасан бол
НХҮ-ний ажилтан нь:
а) Агаарын хөлөгт хамгийн бага маневр үйлдэх
маршрут олгоно.
б) Бусад агаарын хөлгөөс ихэсгэсэн зайчлал
хадгалуулна.
в) Техникийн болон бусад туслалцаа
шаардлагатай эсэхийг лавлана.
7.19.4. Эхний агаарын хөлөг хөөрөлтийн дараа эсхүл
буултын үед шувуутай мөргөлдсөн болон
гэмтсэн тохиолдолд шувууны сэг, үлдэгдэл эсхүл
агаарын хөлгийн эд ангийн хэсэг зурвас дээр
байхаас сэргийлж дараагийн агаарын хөлөг
хөөрч, буухаас өмнө ХБЗ-ыг заавал шалгуулна.
7.20. АГААРЫН ХӨЛӨГТ ГАЛ ГАРАХ
/FIRE ON BOARD/

Холбоос:
Нислэгийн онцгой нөхцөл байдлын
үеийн хяналтын хуудас №16-ыг үз

7.20.1. Агаарын хөлгийн бүхээг эсхүл хөдөлгүүрт гал
гарсан талаар илтгэл авсан НХҮ-ний ажилтан нь:
а) Агаарын хөлгийн байрлалыг тогтооно.
б) Зорчигчийн тоо болон аюултай ачаа байгаа
эсэхийг асууна.
в) Агаарын хөлгийн эвдрэл, гэмтлийг тодруулна.
7.20.2. Нисэх баг нислэгээ үргэлжлүүлэх шийдвэр
гаргасан үед НХҮ-ний ажилтан нь:
а) Радио-холбоонд хязгаарлалт тогтооно.
б) Нислэгийн хөдөлгөөний байдалд дүн
шинжилгээ хийж боломжит дэмжлэг үзүүлнэ.
в) Нислэгийн явцад тогтмол хяналт тавина.
7.20.3. Нисэх баг нислэгээ үргэлжлүүлэх боломжгүй
болж аргагүйдэн буух шийдвэр гаргасан үед
НХҮ-ний ажилтан нь:
а) Түрүүлж буулгах дараалал тогтооно.
б) Боломжит буух аэродромын цаг агаарын
мэдээг дамжуулна.
в) Радио-холбоог хязгаарлана.
г) Тухайн бүсэд нислэг үйлдэж буй агаарын
хөлгүүдийн нисэх багийн туслалцааг авна.
д) Эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагааг
эхлүүлэх талаар арга хэмжээ авна.
е)Зэргэлдээх НХУ-ын төв, сектор болон
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харилцан ажиллагаатай бусад ажлын
байранд мэдэгдэнэ.
7.21. ТҮЛШНИЙ СИСТЕМИЙН ТАТГАЛЗАЛ, ТҮЛШ
ДУТАГДАЛ /AIRCRAFT FUEL SYSTEM FAILURE,
LACK OF FUEL/

Холбоос:
Нислэгийн онцгой нөхцөл байдлын
үеийн хяналтын хуудас №11-ыг үз

7.21.1. Агаарын
хөлгийн
түлш
хүрэлцэхгүйгээс
тусгайлан сонгосон аэродромд буухыг хүссэн
эсхүл дараалал тогтоох, тойрог нислэг үйлдэх
зэргээр хүлээх бүсэд нисэх боломжгүйгээ
илтгэснийг агаарын хөлгийн түлш дутагдал гэнэ.
7.21.2. Түлшний систем татгалзсан, эсхүл түлш
дутагдалд орсон агаарын хөлөгт үүсээд байгаа
нөхцөлийг удирдлага шилжүүлж буй нэгжээс
удирдлага хүлээн авч байгаа нэгжид, мөн тухайн
нислэгтэй холбоотой байх бусад НХҮ-ний нэгж
болон, шаардлагатай бол холбогдох авран
туслах ажиллагаа зохицуулах төвүүдэд яаралтай
мэдээлж дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
а) Агаарын хөлгийн байрлалыг тогтооно
б) Буух дараалалд урьдчилсан саатал эсхүл
хязгаарлалт байхгүй талаар нисэх багт
мэдэгдэнэ.
в) Нисэх багийг боломжит бүх байдлаар
дэмжинэ.
г) Агаарын хөлгийг дараалал харгалзахгүйгээр
буулгана.
7.22. ЦАХИЛГААН, ТЭЖЭЭЛИЙН ТАТГАЛЗАЛ/ON
BOARD ELECTRICAL FAILURE/

Холбоос:
Нислэгийн онцгой нөхцөл байдлын
үеийн хяналтын хуудас №7-г үз

7.22.1. Цахилгаан, тэжээлийн татгалзал нь агаарын
хөлгийн нэг болон түүнээс дээш генераторуудын
татгалзал, богино холбоос эсхүл бусад
техникийн
доголдол,
аянга
цахилгаанаас
шалтгаалан үүсдэг.
7.22.2. Цахилгаан, тэжээлийн татгалзлын улмаас
нисэх баг аргагүйдэн буух шийдвэр гаргасан бол
НХҮ-ний ажилтан нь:
а) нэг
болон
түүнээс
дээш
боломжит
аэродромыг дараах үзүүлэлтийн дагуу байхаар
сонгож санал болгох шаардлагатай. Үүнд:

• Агаарын хөлгийн төрөл болон тохиргоо;
• Аэродромын нөхцөл; (зурвасны урт, газрын

гадарга, далайн түвшнээс дээших өндөр,
навигацийн болон бусад тоног төхөөрөмж)
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• Цаг агаарын мэдээ гэх мэт.
б) Хоёрдугаар тойрогт гаргахаас зайлсхийнэ.
в) НХУ-аас өгч буй мэдээлэл нь агаарын хөлгийн
цахилгаан тэжээлийг бага зарцуулах зорилгоор
товч, тодорхой байх ёстой.
7.22.3. Агаарын хөлгийн нэг хөдөлгүүр ажиллахгүй
байгаа тухай илтгэсэн үед НХҮ-ний нэгж дараах
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
а) Тухайн нөхцөлд нийцсэн зөв шийдвэр гаргах
хугацааг нисэх багт олгоно.
б) Нисэх багт боломжит вектор болон
байрлалын мэдээллийг өгнө.
в) Хоёрдогч генераторт татгалзал үүсэх
нөхцөлөөс зайлсхийхийн тулд ИХНД-ээр
нислэгээ үргэлжлүүлэхийг зөвлөнө.
г) Хэрэв нисэх баг НХҮ-ний нэгжгүй аэродромд
буух шийдвэр гаргавал радио-холбоогүй буух
гэж байгаа талаар НМТ-д мэдэгдэнэ.
7.23. ТООРМОСНЫ СИСТЕМИЙН ГЭМТЭЛ
/BRAKE SYSTEM FAILURE/

Холбоос:
Нислэгийн онцгой нөхцөл байдлын
үеийн хяналтын хуудас №4-ыг үз.

7.23.1. Нисэх баг тоормослох болон халтирахаас
хамгаалах систем гэмтсэн бөгөөд буух тухай
илтгэсэн тохиолдолд НХҮ-ний ажилтан нь
дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
а) Тоормос болон халтирахаас хамгаалах
систем гэмтэлтэй агаарын хөлгийн гүйлтийн зай
50 хувь хүртэл ихсэх тул сонголттой тохиолдолд
хамгийн урт ХБЗ-ыг санал болгох;
б)
Нисэх
багт
ХБЗ-ын
урт,
үрэлтийн
коэффициент болон зурвасны гадаргуугийн
нөхцөл, байдлыг мэдэгдэх;
в) Агаарын хөлгийн дугуй гэмтэж ХБЗ дээр
маневрлах боломжгүй болох магадлалтай тул
ХБЗ болон буух бүсийг тодорхой хугацаагаар
хааж, дараагийн агаарын хөлгүүдэд буултын
зөвшөөрөл олгохгүй байх;
г) Тоормосны систем гэмтсэн агаарын хөлгийн
суултын жинг тохируулах зорилгоор түлш юүлж
байгаа үед НХҮ-ний нэгж нь бусад агаарын хөлөг
аюулгүйгээр хөөрөлт, буулт үйлдэх боломжийг
хангах;
д) ЭХАТМЗТ болон боломжтой бол аэродромын
авран туслах нэгжид мэдэгдэж, чирэх хэрэгсэл
болон ИТА-ыг бэлэн байлгах;
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7.24. ШИНГЭНИЙ СИСТЕМИЙН ДОГОЛДОЛ
/HYDRAULIC SYSTEM MALFUNCTION/

Холбоос:
Нислэгийн онцгой нөхцөл байдлын
үеийн хяналтын хуудас №13-ыг үз

7.24.1. Шингэний системийн хэсэгчилсэн болон бүрэн
доголдол нь агаарын хөлгийн удирдлага,
хөдөлгүүр,
тоормос болон урд
дугуйны
жолоодлогод нөлөөлдөг. Мөн далавчны хөндлөн
тэнцүүлэгч, ачаа өргөгч, залуур ажиллахаа
болих эсхүл ашиглахад хүндрэлтэй болох
магадлалтай.

Тайлбар:
Агаарын хөлгийн шингэний системийн
доголдсон үед нисэх баг нөөц системээ
шалгахад
хугацаа
шаардлагатай
бөгөөд шингэний систем доголдсон
агаарын
хөлгийн
дараах
чадвар
хязгаарлагдана. Үүнд:
• Агаарын хөлгийн маневрлах чадвар;
• Далавчны тохируулга;
• Агаарын хөлөг хурдаа хасах чадвар;
• Дугуй буулгах;
• Тоормослох
чадвар
хязгаарлагдсанаас ХБЗ-аас давах
магадлалтай.

7.24.2. Шингэний систем доголдсон агаарын хөлөг
аргагүйдэн буух үед НХҮ-ний нэгж нь:
а) Хүлээх бүсэд нислэг үйлдэж, шингэний
системийн доголдлыг шалгах боломжоор
нисэх багийг хангах;
б) Ойртолтын хурд (no-flap approach) 220
зангилаа хурдаас (knot) их байх тул
дөрөвдүгээр эргэлтийг 20 км (12 далайн бээр)
буюу түүнээс хол байхаар сунгана;
в) Буусны дараа ХБЗ-ыг хааж, шалгана;
г) Эзэлж буй нислэгийн цуваанаас доош 2
нислэгийн цуваа хязгаарлана;
д) Аюултай ачаа тээвэрлэж байгаа эсэхийг
лавлана;
е) Агаарын хөлөг дэх хүмүүсийн тоог лавлана;
ё) НХУ-аас шалтгаалж 2-р тойрогт
гаргахаас сэргийлнэ;
ж) Агаарын хөлөг 4-р тойрогт орохоос өмнө
ХБЗ-ыг бүрэн чөлөөлнө;
з) ХБЗ-ны аюулгүйн зурвасыг чөлөөтэй
байлгана;
и) Шаардлагатай тохиолдолд нисэх багт
ойртолт үйлдэхэд бэлэн болсныг 45 км (25
далайн бээр)-ээс алсад илтгүүлэх;
7.25. АГААРЫН ХӨЛӨГ ЯАРАЛТАЙ ӨНДӨР АЛДАХ
/EMERGENCY DESCENT/
7.25.1. Агаарын
хөлгийн битүүмжлэл
алдагдах,
бүхээгийн даралтын систем гэмтэх, цонх
хагарах, цуурах, хаалга эвдрэх мөн зарим онцгой
нөхцөл байдлын үеийн ҮАЗ-ыг мөрдөх зэргээс
шалтгаалж нисэх баг эзэлж буй нислэгийн цувааг
орхиж тохиромжтой доод өндөр рүү шилжих
2017/03/30

Хуудас | 7-21

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

шуурхай үйлдлийг яаралтай өндөр алдалт гэнэ.
Энэ үед өндөр алдах босоо хурд минутад 21004500 м болж нисэх баг хүчилтөрөгчийн багтай
ажиллах тул радио нэвтрүүлэг их шуугиантай
байх магадлалтай.
7.25.2. НХҮ-ний нэгж нь яаралтай өндөр алдаж
байгаагаа мэдэгдсэн нисэх багийн илтгэлийг
хүлээж авснаа тухайн агаарын хөлөгт нэн даруй
мэдэгдээд уг агаарын хөлөг огтлон өндөр алдах
нислэгийн цуваанд нисэж байгаа бусад агаарын
хөлгүүдэд онцгой нөхцөл байдлын үеийн өндөр
алдалтын талаар мэдээлж, агаарын зам
чөлөөлөх,
радио-холбоо
хязгаарлах
захирамжийг шуурхай нэвтрүүлнэ.
7.25.3. Яаралтай өндөр алдалтын үед аюулгүй
зайчлал алдагдах нөхцөл үүсэж байгаа тул
яаралтай өндөр алдаж буй агаарын хөлгийн
байрлалыг үнэн зөв тогтоож бусад агаарын
хөлөгт нислэгийн мэдээллийг заавал өгнө.
7.25.4. НХҮ-ний нэгж нь цаг алдалгүй зохих радиохолбооны хэрэгслээр онцгой нөхцөл байдлын
талаар
нэвтрүүлэх
бөгөөд
шаардлагатай
тохиолдолд бусад холбооны нэвтрүүлэх төв
болон сувгуудад дамжуулах хүсэлт гаргаж
болно.

Тайлбар:
НХҮ-ний нэгжээс яаралтай өндөр
алдаж байгаа мэдээллийг хүлээж
авснаа баталгаажуулаагүй тохиолдолд
нисэх
баг
тухайн
агаарын
тээвэрлэгчийн “Яаралтай өндөр алдах
үе”-ийн ҮАЗ-ын дагуу өндөр алдана.

7.25.5. Агаарын
зам
чөлөөлөх,
радио-холбоо
хязгаарлах нэвтрүүлэг хүлээн авсан бусад
агаарын хөлөг нь тусгагдсан бүсийг чөлөөлж,
НХҮ-ний нэгжээс өгөх дараагийн зөвшөөрлийг
хүлээж тухайн давтамж дээр үлдэнэ.
7.25.6. Агаарын хөлөг яаралтай өндөр алдаж байгааг
ЕНУ-д илтгэж, Онцгой нөхцөл байдлын үеийн
“Яаралтай өндөр алдах үеийн үйл ажиллагаа”
хяналтын хуудсын дагуу ажиллана.
7.25.7. Нисэх баг яаралтай буулт үйлдэх шийдвэр
гаргасан тохиолдолд боломжит аэродромын
QNH, аюулгүй нам өндөр, ХБЗ-ын урт болон
чиглэл, навигацийн төхөөрөмжийн давтамж, цаг
агаарын мэдээг дамжуулна.
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7.26. НИСЭХ БАГИЙН ГИШҮҮД БУЮУ ЗОРЧИГЧИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНД ГЭНЭТ МУУДАХ /SUDDEN
HEALTH DETERIORATION OF FLIGHT CREW
AND PASSENGERS/
7.26.1 Нисэх багийн гишүүд буюу зорчигчийн эрүүл
мэнд гэнэт муудсан тухай мэдээ хүлээн авсан
НУ нь нислэгийг цаашид үргэлжлүүлэх, буулт
үйлдэх аэродромын талаар нисэх багийн
даргын шийдвэрийг асууна.
7.27. ТӨӨРСӨН ЭСХҮЛ ҮЛ ТАНИГДАХ АГААРЫН
ХӨЛӨГ /STRAYED OR UNIDENTIFIED
AIRCRAFT/
7.27.1 Нислэг үйлдэхээр төлөвлөсөн болон НХҮ-ний
нэгжээс зөвшөөрсөн агаарын замаас илэрхий
хазайсан эсхүл нисэх баг төөрсөн гэдгээ
илтгэсэн тохиолдлыг агаарын хөлөг төөрсөн
гэж үзнэ.
7.27.2 Хариуцлагын бүсэд нэвтэрсэн гэдгээ илтгэсэн
эсхүл ажиглалтын дэлгэц дээр илэрсэн ч
агаарын хөлгийн дуудлага болон автомат
хариулагчийн код нийцэхгүй байгаа агаарын
хөлгийг үл танигдах агаарын хөлөг гэнэ.
7.27.3. Төөрсөн эсхүл үл танигдах агаарын хөлөг нь
НХҮ-ний нэг нэгжид “төөрсөн”, нөгөөх нэгжид
“үл танигдах агаарын хөлөг” гэж ойлгогдож
болно. НХҮ-ний нэгж нь төөрсөн эсхүл үл
танигдах агаарын хөлгийг хөндлөнгийн хууль
бус халдлагад өртсөн байж болзошгүй агаарын
хөлөг гэж тооцон “Агаарын хөлөг хөндлөнгийн
хууль бус халдлагад өртсөн үеийн үйл
ажиллагааны журам”-ын дагуу ажиллана.
7.27.4 НХҮ-ний нэгжийн навигацийн тусламж нь
төөрсөн, төөрсний улмаас огтлолцох чиглэлд
давхцал үүсгэсэн, бусад аюул үүсэх эрсдэлийн
бүсэд нэвтэрсэн агаарын хөлөгт онцгой чухал
үүрэгтэй.
7.27.5 Төөрсөн агаарын хөлгийн байрлал тодорхой
бус үед дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.
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а) Агаарын хөлгийн байрлал тодорхойлох бүх
арга хэмжээ авах;
б) Агаарын хөлгийн навигацийн тоноглолоос
шалтгаалж төөрсөн байж болох тул бусад
НХҮ-ний нэгжид мэдэгдэх;
в) Төөрсөн
агаарын
хөлгийн
нислэгийн
төлөвлөгөө болон бусад мэдээллээр АХТийг хангах;
г) Төөрсөн агаарын хөлгийн байрлалыг
тодорхойлох, холбоо тогтоох тусламж,
дэмжлэгийг зэргэлдээх НХҮ-ний нэгж,
сектор, АХТ-ийг, бусад агаарын хөлгөөс
хүсэх;
д) Агаарын хөлөгтэй хоёр талын радиохолбоогүй үед радио-холбоо
тогтоох
оролдлого хийх буюу “Агаар-газар радио
холбоо алдагдсан үеийн үйл ажиллагааны
журам”-ын дагуу ажиллах;
7.27.6 Агаарын хөлгийн байрлал тодорхой үед НХҮний нэгж:
а) Түүний байрлалыг мэдээлэх, чиглүүлэх
б) Шаардлагатай тохиолдолд бусад НХҮ-ний
нэгж, АХТ-д төөрсөн агаарын хөлгийн
байрлал, түүнд өгсөн зөвлөмжийн талаар
мэдээлэх
7.27.7

Үл танигдах агаарын хөлгийн талаар ЕНУ,
АХТ, ШТХ-д мэдэгдэж, нислэгийн зөвшөөрөл
олгох эсэхийг тогтоож, НХҮ үзүүлэх, яаралтай
агаарын хөлгийн дуудлага болон автомат
хариулагчийн код нийцүүлэх оролдлого хийнэ.
НХҮ-ний нэгж нь тухайн нөхцөлд нийцсэн
дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
а) Агаарын хөлөгтэй хоёр талын радио-холбоо
тогтоохыг оролдох
б) Үл танигдах агаарын хөлгийн талаар
зэргэлдээх НХҮ-ний нэгжээс тодруулах,
холбоо тогтооход тэдний тусламжийг авах
хүсэлт гаргах
в) Хариуцлагын бүс дэх бусад агаарын хөлгөөс
мэдээлэл авахыг оролдох

7.27.8 Үл танигдах агаарын хөлгийг танимагц АХТ-д
мэдэгдэнэ.
7.27.9 НХҮ нэгж нь төөрсөн болон үл танигдах
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агаарын хөлгийг хөндлөнгийн хууль бус
халдлагад өртсөн агаарын хөлөг байна гэж
үзвэл эрх бүхий байгууллагад яаралтай
мэдэгдэнэ.
7.27.10 Ажиглалтын удирдлагын үед агаарын хөлөг үл
танигдах агаарын хөлөгтэй мөргөлдөх аюул
үүссэн үед НХҮ-ний ажилтан нь:
а) Нисэх багт үл танигдах агаарын хөлгийн
талаар мэдээлэх ба
шаардлагатай
тохиолдолд мөргөлдөх аюулаас зайлсхийх
чиглэл өгнө.
б) Мөргөлдөх аюулаас зайлсхийсэн талаар
мэдэгдэнэ.
7.27.11Мөргөлдөх аюул үүсгэх чиглэлээр нислэг
үйлдэж буй агаарын хөлгийн талаарх
мэдээллийг дараах хэлбэрээр дамжуулна.
Үүнд:
а) 12 цагийн чиглэлээр тооцоолсон мөргөлдөх
аюул үүсгэж буй агаарын хөлгийн байрлал,
зай;
б) Үл танигдах агаарын хөлгийн нислэг үйлдэж
буй чиглэл;
в) Агаарын хөлгийн өндөр мөн мөргөлдөх аюул
үүсгэх магадлалтай агаарын хөлгийн хурд
мэдэгдэхгүй бол уг агаарын хөлгийн хурдыг
хурдан эсхүл удаан гэх мэтээр.
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НАЙМДУГААР БҮЛЭГ. НХҮ-НИЙ АЖИГЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
/CHAPTER EIGHT. ATS SURVEILLANCE SERVICES/
8.1.

ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА
/GENERAL REQUIREMENTS/

8.1.1. НХҮ-нд ажиглалтын систем ашигласнаар

өндөр төвшний найдвартай ажиллагаа,
хүртээмжтэй байдал болон үнэн зөв
мэдээллийг олгох юм. Системийн үйл
ажиллагаа
бүхэлдээ
эсвэл
хэсэгчлэн
татгалзах,
доголдол
эсвэл
системийн
ажиллагаанд эвдрэл гарах нь бага боловч
нөөц тоног төхөөрөмжтэй байх шаардлагатай.

Тайлбар:
НХҮ-ний ажиглалтын системд мэдрэгчүүд,
өгөгдөл
дамжуулах
шугам,
өгөгдөл
боловсруулах систем болон өгөгдлийн
дэлгэц зэрэг олон тооны элементийн
нэгдлийг хамааруулан ойлгоно.

8.1.2.НХҮ-ний ажиглалтын систем нь холбогдож
буй бүх өгөгдлийн эх үүсвэрээс мэдээллийг
үнэн бодитоор хүлээн авах, боловсруулах
болон дэлгэцэнд дүрслэн харуулах зэрэг
боломжтой байна.
8.1.3. НХҮ-ний ажиглалтын систем нь НХҮ-ний үйл
ажиллагаанд ашиглагдах бусад автоматжсан
системүүдтэй уялдан ажиллах чадвартай,
нислэгийн удирдагчийн ашиглах өгөгдлийн
дэлгэцэнд
биетийн
нарийвчлал
болон
өгөгдлийн үнэн бодитой байдлыг дээшлүүлж,
нислэгийн удирдагчийн ажлын ачааллыг
багасган, хөрш зэргэлдээх ажлын байр болон
НХУ-ын нэгжүүдтэй харилцан ажиллагаа хийх
боломжтой байх зэрэг шаардлагуудыг бүрэн
хангах чадвартай байна.
8.1.4.НХУ-ын өгөгдлийн дэлгэц нь агаарын хөлгүүд
хоорондын аюулгүй зайчлал алдагдах зэрэг
зөрчлийг анхааруулах, аюулгүй хамгийн бага
үнэмлэхүй өндрийн анхааруулга, зөрчлөөс
урьдчилан
сэргийлэх
болон
автомат
хариулагчийн кодууд давхардах, агаарын
хөлгүүдийн
танилт
давхардах
зэрэг
үйлдлүүдийг анхааруулах зэрэг аюулгүй
ажиллагаатай холбогдолтой анхааруулга
болон дохиог дэлгэцэнд харуулах чадвартай
байна.
8.1.5

Ажиглалтын
системийн
бүрхэлтийг
сайжруулах болон хамрах хүрээг ихэсгэх
зорилгоор НХҮ-ний ажиглалтын системийн
өгөгдлийг зэргэлдээх удирдлагын бүсэд
давхар ашиглаж боломжийг бүрдүүлсэн
байна.
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8.1.6 Бүсийн агаарын навигацийн хэлэлцээрийн
дагуу НХҮ-ний ажиглалтын үйлчилгээнд
хамрагдаж буй агаарын хөлгийн холбогдох
өгөгдлийг ашиглан хөрш зэргэлдээх нэгжтэй
автоматаар
харилцан
ажиллагаа
хийх
харилцан
ажиллагааны
журмыг
боловсруулсан байна.
8.1.7 Ажиглалтын анхдагч радиолокатор (PSR),
ажиглалтын хоёрдогч радиолокатор болон
автомат хамааралтай ажиглалтын систем–
нэвтрүүлэг
(ADS-B)
зэрэг
НХҮ-ний
ажиглалтын систем нь дангаараа эсвэл
хосолсон хэлбэрээр НХҮ-нд ашиглагдаж
болох бөгөөд дараах тохиолдолд агаарын
хөлөг
хооронд
холбогдох
зайчлал
тогтоогдоно. Үүнд:
а)

тухайн бүс нь ажиглалтын системийн
бүрхэлтээр найдвартай бүрхэгдсэн;
б) НХҮ-ний ажиглалтын системийн илрүүлэлт
хийх магадлал, нарийвчлал болон үнэн
зөв, бүрэн байдал нь шаардлага хангаж
байгаа;
в)
ADS-B–ийн хувьд холбогдогч агаарын
хөлгөөс дамжуулж буй өгөгдлүүд нь
хангалттай гэж үзсэн тохиолдолд;

8.1.8 SSR эсвэл ADS-B зэрэг системүүд дангаараа
байх нь НХҮ-ний шаардлагыг хангаж чадахгүй
гэж үзсэн тохиолдолд PSR системийг
ашиглана.
8.1.9 SSR системүүд, ялангуяа монопульс техник
аргачлалаар эсвэл S горим (Mode S)-оор
ажиллах чадвартай системүүдийг дангаар
ашиглаж болох бөгөөд тухайн ажиглалтын
үйлчилгээ үзүүлэх бүсэд нислэг үйлдэх
агаарын
хөлөг
нь
зайлшгүй
SSR
транспондертэй байх, агаарын хөлгийн
танилт тогтоох болон танилтыг хадгалах зэрэг
шаардлагыг хангаж байгаа тохиолдолд
агаарын хөлөг хооронд холбогдох зайчлалыг
баримтална.
8.1.10 ADS-B нь зөвхөн холбогдох НХҮБ-аас
тогтоосон утгаас багагүй ADS-B мэдээ бүхий
мэдээллийг ашиглан НХУ-ын үйлчилгээг
сайжруулах зорилгоор ашиглагдана.
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8.1.11 ADS-B системийг дангаар ашиглан агаарын
хөлгүүдийн хооронд холбогдох зайчлалыг
дараах тохиолдолд баримталж болно. Үүнд:
а) ADS-B тоноглолтой агаарын хөлгийн
танилтыг тогтоож цаашид танилтыг
хадгалах;
б) зайчлалын минимумийг ашиглахад ADSB мэдээний өгөгдлийн бүрэн бүтэн
байдал
хангалттай тохиолдолд;
в) ADS-B –ээр нэвтрүүлэг хийж чадахгүй
агаарын хөлгийг илрүүлэх тусгай
шаардлага тавигдаагүй; ба
г) агаарын хөлгийн байрлалыг
тодорхойлогч функц нь агаарын хөлгийн
навигацийн системээс үл хамаарах тухай
тусгай шаардлага тавигдаагүй.

Тайлбар:
ADS-B болон дан монопульс SSR
системийн техникийн шинж чанарыг
харьцуулж аюулгүй ажиллагааны үнэлгээг
хийж гүйцэтгэсний дараа ADS-B ашиглан
9.3 км (5 далайн бээр)-ийн зайчлалын
минимумыг ашиглаж болно.

8.1.12
НХҮ-ний
ажиглалтын
үйлчилгээ
нь
бүрхэлтийн хэмжээгээр тогтоосон бүсээр
хязгаарлагдах бөгөөд холбогдох НХҮБ-аас
тогтоосон
бусад
хязгаарлалтыг
мөн
хамааруулна. НХҮ-ний үйл ажиллагаанд шууд
нөлөөлөх
тоног
төхөөрөмжийн
хязгаарлалтууд зэрэг үйл ажиллагаанд
ашиглагдах аргачлалын талаар дэлгэрэнгүй
мэдээллийг НМЭ-ээр зарласан байна.
8.1.13 Байрлалын өгөгдлийн чанар холбогдох
НХҮБ-аас тогтоосон түвшнээс доош орох үед
НХҮ-ний
ажиглалтын
үйлчилгээ
хязгаарлагдана.

Тайлбар:
ИНЕГ нь PSR, SSR болон ADS-B
ашиглагдах
бүс
болон
тэдгээртэй
холбогдолтой
мэдээллийг
НХҮ-ний
ажиглалтын үйлчилгээ үзүүлэх журмын
хамт зарласан байна.

8.1.14 PSR болон SSR-ыг хослуулан зэрэг ашиглах
шаардлагатай үед хэрэв PSR системд алдаа
доголдол гарах үед агаарын хөлөг хоорондын
зайчлалыг
хангуулах
явцад
SSR
хариулагчаар
тоноглогдсон
танилт
тогтоогдсон агаарын хөлгийн байрлалыг
нарийвчлан хянах эсвэл бусад зорилгоор
SSR системийг дангаар нь ашиглаж болно.
8.2. ӨГӨГДЛИЙН ДЭЛГЭЦ/DATA DISPLAY/
Нислэгийн
удирдагчийг
ажиглалтын
мэдээллээр хангах өгөгдлийн дэлгэц нь
хамгийн багадаа байрлалыг илрүүлэх, НХҮний ажиглалтын үйлчилгээ үзүүлэх газрын
зургийн мэдээлэл, агаарын хөлгийн танилт
болон агаарын хөлгийн өндөр зэргийг дүрслэн
харуулах чадвартай байна.
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8.2.2 НХҮ-ний ажиглалтын систем нь байрлалын
илрэлтийг агуулсан ажиглалтын мэдээллийг
тасралтгүй шинэчилж өгөгдлийн дэлгэцэнд
дүрслэн харуулж байх шаардлагатай.
8.2.3 Байрлалын илтгэгч нь дараах зүйлсийг
агуулна. Үүнд:
а) агаарын хөлгийн тэмдэгтийн дүрс тус
бүрийг, тухайлбал, PSR, SSR болон ADS-B
тэмдэгтүүд, эсвэл тэдгээрийн хослолуудыг;
б) PSR дүрс;
в) SSR хариулт.
8.2.4

Хэрэв боломжтой бол дараах онцгой
тэмдэгтүүдийг өгөгдлийн дэлгэцэнд дүрслэн
харуулна. Үүнд:
а) давхардсан автомат хариулагчийн кодууд
эсвэл давхардсан агаарын хөлгийн
танилтууд;
б) шинэчлэл хийгдээгүй нислэгийн чиглэл
эсвэл траекторийн урьдчилсан байрлал;
в) агаарын хөлгийн тэмдэгтийн дүрс, план,
схем болон зам, траекторийн өгөгдөл;

8.2.5

Ажиглалтын өгөгдлийн чанар буурснаас
тухайн ажиглалтын үйлчилгээг хязгаарлах
шаардлага гарсан үед нислэгийн удирдагчид
энэ нөхцөл байдлын талаар илтгэх өөр
тэмдэгт байх шаардлагатай.

8.2.6 Танилт тогтоох үйл явц, 7500, 7600 ба 7700
зэрэг нөөц автомат хариулагчийн кодууд,
ADS-B-ийн
аюул
түгшүүрийн
болон
яаравчлалын үеийн горимууд, аюулгүй
ажиллагаатай холбогдолтой дохионууд болон
анхааруулгууд, мөн автоматаар харилцан
ажиллагаа хийх үйлдэлтэй холбогдолтой
аливаа мэдээллийг өгөгдлийн дэлгэцэнд
тодорхой, онцлог байдлаар таньж ойлгоход
хялбар байхаар дүрслэн харуулах чадвартай
байна.
8.2.7 Дэлгэцэн дэх агаарын хөлгийн тэмдэгтийн
дүрстэй холбогдолтой радарын хаяг (radar
label) нь ажиглалтын болон нислэгийн өгөгдөл
боловсруулах системээс ирж буй мэдээллийг
үсэг болон тоон хэлбэрээр илэрхийлж
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өгөгдлийн дэлгэцэнд дүрслэн харуулж байна.
8.2.8 Радарын хаяг нь агаарын хөлгийн танилт
тогтоохтой
холбогдолтой
наад
захын
мэдээллийг агуулсан байна. Тухайлбал,
автомат хариулагчийн код эсвэл агаарын
хөлгийн дуудлага, мөн боломжтой бол
даралтаар
илэрхийлэгдэх
өндөр
зэрэг
өндрийн мэдээллийг агуулсан байна. Эдгээр
мэдээллийг SSR горим А, SSR горим С, SSR
горим S эсвэл ADS-B зэргээс авах
боломжтой.
8.2.9 Радарын хаяг нь нислэгийн удирдагчийг
тухайн агаарын хөлгийн тэмдэгтийн дүрсийг
эндүүрэх эсвэл буруу танилт тогтоох
үйлдлээс сэргийлэх зорилготой. Радарын
хаягийн бүх мэдээлэл товч бөгөөд тодорхой
байна.
8.3. ХАРИЛЦАА ХОЛБОО /COMMUNICATION/
8.3.1 Ажиглалтын систем ажилгүй болох, доголдох
эсвэл алдаа гарах магадлал бага ч гэсэн
харилцаа холбооны системийн найдвартай
ажиллагаа болон бэлэн байдлын түвшинг
хангасан
байх
шаардлагатай
бөгөөд
хангалттай
хэмжээний
нөөц
тоног
төхөөрөмжийг суурилуулна.
8.3.2 Онцгой нөхцөл байдлаас бусад тохиолдолд
НХҮ-ний ажиглалтын үйлчилгээ үзүүлэхээс
өмнө нисэгч нислэгийн удирдагчийн хооронд
шууд холбоо тогтоогдсон байна.
8.4. НХҮ-НИЙ АЖИГЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
/ATS SURVEILLANCE SERVICES/
8.4.1 НХҮ-ний ажиглалтын системээс авч буй
мэдээллийг аюулгүй ажиллагааг дээшлүүлэх,
үр
ашгийг
сайжруулж
багтаамжийг
нэмэгдүүлэх НХҮ-ний зорилгыг хангах үүднээс
ашиглана. НХҮ-ний ажиглалтын системийн
мэдээлэл нь зөрчлийн дохиолол болон
хамгийн бага аюулгүй өндрийн анхааруулга
зэрэг аюулгүй ажиллагаатай холбогдолтой
анхааруулгыг мөн агуулсан байна.
8.4.2 НХҮ-ний ажиглалтын үйлчилгээгээр нэг зэрэг
хангагдах
агаарын
хөлгийн
тоог
тодорхойлохдоо дараах нөхцөл байдлыг
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харгалзан үзэж аюулгүй ажиллагааг ханган
удирдлага үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой гэж
үзсэний үндсэнд тогтооно. Үүнд:
а) холбогдох удирдлагын бүс эсвэл секторын
бүтэц, зохион байгуулалт;
б) холбогдох удирдлагын бүс эсвэл секторын
үйл ажиллагаа, түүний онцлог;
в) нислэгийн удирдагчийн ажлын ачааллын
үнэлгээ, агаарын хөлгийн чадамж,
тэдгээрийн өөр хоорондоо ялгаатай
байдал болон секторын багтаамж;
г) агаарын хөлгийн болон газрын
үйлчилгээний үндсэн ба нөөц холбоо,
навигацийн тоног төхөөрөмж ба
ажиглалтын системийн техникийн
найдвартай ажиллагаа, бэлэн байдлын
төвшин.
8.5. SSR ХАРИУЛАГЧ БОЛОН ADS-B
ДАМЖУУЛАГЧИЙГ АШИГЛАХ /USE OF SSR
TRANSPONDER AND ADS-B TRANSMITTER/
8.5.1 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ /GENERAL/
8.5.1.1 SSR болон ADS-B-г ашиглан аюулгүй
ажиллагаа ба үр ашигтай байдлыг хангахын
тулд нисэгч болон нислэгийн удирдагчид үйл
ажиллагааны журам, мөн стандарт радио
холбооны загварчилсан хэллэгийг ягштал
мөрдөх шаардлагатай. Автомат хариулагчийн
кодуудыг зөв оноосон эсэхийг байнга хянах
эсхүл агаарын хөлгийн танилтыг зөв
тогтоосон эсэхэд байнгын хяналт тавина.
8.5.2 SSR КОД МЕНЕЖМЕНТ
/SSR CODE MANAGEMENT/
8.5.2.1 7700, 7600 болон 7500 кодууд нь агаарын
хөлөг онцгой нөхцөл байдалд орох, радио
холбоо алдагдах болон хөндлөнгийн хууль
бус үйл ажиллагаанд өртсөн үед нисэх баг
ашиглах олон улсын нөөц кодууд юм.

Холбоос:
Холбогдох секторын ҮАЗ-аас харах

8.5.2.2 SSR кодуудыг дараах зарчмын дагуу
хуваарилж, агаарын хөлөгт олгоно.
8.5.2.2.1
Бүсийн
агаарын
навигацийн
хэлэлцээрийн дагуу радиолокаторын бүрхэлт
зэргэлдээх
агаарын
зайн
бүрхэлттэй
давхцахгүй
байхаар
Монгол
Улсад
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хувиарлагдсан кодууд 4400-4499 байна.
8.5.2.2.2 Холбогдох НХҮБ НХҮ-ний нэгжүүдэд
код хуваарилах төлөвлөгөө болон журмыг
боловсруулсан байна.
8.5.2.2.3 НХҮ-ний нэгжүүдэд код хуваарилах
төлөвлөгөө болон журам нь зэргэлдээх улс
орны код хуваарилалтын үйл ажиллагаатай
нийцсэн байх шаардлагатай.
8.5.2.2.4 Ижил SSR-ийн бүрхэлттэй бүс дотор
тогтоосон хугацааны туршид ижил кодыг
бусад
үйл
ажиллагаанд
ашиглахаас
зайлсхийх шаардлагатай.
8.5.2.2.5 Нисэгч болон нислэгийн удирдагчийн
ажлын ачааллыг багасгах болон нисэгч
нислэгийн удирдагчийн холбооны завгүйдлийг
бууруулах үүднээс нисэх багт код солих
үйлдлийг аль болох бага хийлгэнэ.
8.5.2.2.6 Агаарын хөлөгт код олгох үйл
ажиллагааг холбогдох НХҮБ-аас тогтоосон
төлөвлөгөө болон журмын дагуу гүйцэтгэнэ.
8.5.2.2.7 Хэрэв агаарын хөлгийн танилт
тогтоох үүднээс агаарын хөлөг бүрт код олгож
болох боловч тухайн кодыг нислэгийн туршид
хадгалахыг зорино.
8.5.2.2.8 Агаарын хөлөг онцгой нөхцөл
байдлын үед орох, радио холбоо алдагдсан
үеийн туршид, хөндлөнгийн хууль бус
халдлагад өртсөн нөхцөл байдлын үед эсхүл
бүсийн агаарын навигацийн хэлэлцээрээс өөр
эсхүл удирдлагыг хүлээн авч буй болон
дамжуулах НХҮ-ний нэгжүүд хоорондын
харилцан ажиллагааны журмаар өөрөөр
зааснаас бусад тохиолдолд дамжуулах нэгж
нь
тухайн
нислэгийн
радио
холбоог
завсарлахаас өмнө А2000 кодыг агаарын
хөлөгт олгосон байна.
8.5.2.3 Олон улсын зэвсэгт мөргөлдөөн бүхий
бүсэд нислэг үйлдэх эмнэлгийн агаарын
хөлгийн үйл ажиллагаанд зориулсан онцгой
SSR автомат хариулагчийн кодуудыг нөөцөд
байлгах
шаардлагатай.
Зөрчил
мөргөлдөөнтэй бүсэд үйл ажиллагаа явуулах
агаарын хөлөгт олгох эдгээр SSR автомат
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хариулагчийн кодуудыг ОУИНБ-ын бүсийн
төвүүдээс тухайн холбогдох улс орнуудтай
харилцан тохиролцсоны үндсэнд хуваарилна.
8.5.3 SSR ХАРИУЛАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
/OPERATION OF SSR TRANSPONDER/
8.5.3.1 Өгөгдлийн дэлгэц дэх А горимын код нь
агаарын хөлөгт олгосон кодоос өөр байгаа нь
ажиглагдсан үед нисэх багаас зөв кодыг
оруулсан эсэхийг лавлаж, хэрэв өөр нөхцөл
байдал
ажиглагдахаас
(тухайлбал,
хөндлөнгийн хууль бус халдлагад өртөх) өөр
тохиолдолд тухайн оноосон зөв кодыг дахин
оруулахыг нисэх багт зааварчилна.
8.5.3.2 Хэрэв өгөгдлийн дэлгэц дэх А горимын код
нь агаарын хөлөгт олгосон кодоос зөрүүтэй
хэвээр байвал нисэх багт агаарын хөлгийн
хариулагчийг унтраах зааварчлага өгнө. Энэ
тухай дараагийн НХУ-ын байр болон
холбогдох бусад SSR ашиглан НХҮ үзүүлж
буй нэгжид мэдэгдэнэ.
8.5.3.3 Агаарын хөлгийн дуудлагыг дүрслэн
харуулах чадвартай S горимоор ажиллах
тоноглолтой агаарын хөлгийн хувьд ОУИНБын стандарт нислэгийн төлөвлөгөөний 7-р
зүйлд тусгагдсан агаарын хөлгийн дуудлагыг
эсвэл нислэгийн төлөвлөгөөгүй тохиолдолд
агаарын хөлгийн бүртгэлийн дугаарыг тус тус
дамжуулан өгөгдлийн дэлгэцэнд харуулна.

Тайлбар:
Олон
улсын
иргэний
нисэхийн дүрэм журмын дагуу S
горимоор ажиллах тоноглолтой бүх
агаарын хөлгүүд агаарын хөлгийн
дуудлагыг
дамжуулах
чадвартай
байна.

8.5.3.4 Өгөгдлийн дэлгэц дэх S горимын
тоноглолоос дамжуулж буй агаарын хөлгийн
дуудлага нь тухайн агаарын хөлгийн
мэдэгдэж буй дуудлагаас өөр тохиолдолд
нисэх
багт
энэ
талаар
мэдэгдэн
баталгаажуулж, шаардлагатай тохиолдолд
агаарын хөлгийн дуудлагыг дахин оруулахыг
зааварчилна.
8.5.3.5 Хэрэв нисэгч агаарын хөлгийн дуудлагыг S
горимын тоноглолд зөв оруулсан гэдгийг
баталгаажуулж байгаа ба үл нийцэл хэвээр
байгаа тохиолдолд нислэгийн удирдагч
дараах арга хэмжээг авна. Үүнд:
а) үл нийцэл хэвээр байгаа тухай нисэх багт
мэдээлэх;
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б) хэрэв боломжтой бол өгөгдлийн дэлгэц
дэх агаарын хөлгийн дуудлагыг
илэрхийлэгч хаяг (Label)-ийг засварлах;
в) алдаатай агаарын хөлгийн дуудлагыг
дамжуулж буй нислэгийн талаар дараагийн
НХУ-ын байранд болон бусад холбогдох S
горимоор танилт тогтоон ажиллах
нэгжүүдэд мэдэгдэнэ.
8.5.4 ADS-B ДАМЖУУЛАГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
/OPERATION OF ADS-B TRANSMITTER/
8.5.4.1 Агаарын хөлгийн дуудлагыг дүрслэн
харуулах чадвартай ADS-B-ээр тоноглогдсон
агаарын хөлгийн хувьд ОУИНБ-ын стандарт
нислэгийн
төлөвлөгөөний
7-р
зүйлд
тусгагдсан агаарын хөлгийн дуудлагыг эсвэл
нислэгийн төлөвлөгөөгүй тохиолдолд агаарын
хөлгийн бүртгэлийн дугаарыг тус тус
дамжуулан өгөгдлийн дэлгэцэнд харуулна.
8.5.4.2 Өгөгдлийн дэлгэц дэх ADS-B тоноглолоос
дамжуулж буй агаарын хөлгийн дуудлага нь
тухайн агаарын хөлгийн мэдэгдэж буй
дуудлагаас өөр тохиолдолд нисэх багт энэ
талаар
мэдэгдэн
баталгаажуулж,
шаардлагатай тохиолдолд агаарын хөлгийн
дуудлагыг дахин оруулахыг зааварчилна.
8.5.4.3 Хэрэв нисэгч агаарын хөлгийн дуудлагыг
ADS-B тоноглолд зөв оруулсан гэдгийг
баталгаажуулж байгаа ба үл нийцэл хэвээр
байгаа тохиолдолд нислэгийн удирдагч
дараах арга хэмжээг авна. Үүнд:

Тайлбар:
Онцгой нөхцөл байдлын үеийн болон
яаравчлалын горимд нислэг үйлдэж
буй ADS-B-ээр тоноглогдсон агаарын
хөлөг нь дараах тохиолдлуудад
онцгой
нөхцөл
байдлын
үеийг
илэрхийлж эсвэл бусад яаравчлалын
мэдээг дамжуулна. Үүнд:
а) онцгой нөхцөл байдлын үед орох;
б) радио холбоо алдагдах;
в) хөндлөнгийн хууль бус халдлагад
өртөх;
г) түлш хамгийн бага хэмжээнд
очих;
болон
д) яаралтай эмнэлгийн түргэн
тусламж
шаардагдах;

а) үл нийцэл хэвээр байгаа тухай нисэх багт
мэдээлэх;
б) хэрэв боломжтой бол өгөгдлийн дэлгэц
дэх агаарын хөлгийн дуудлагыг
илэрхийлэгч хаяг (Label)-ийг засварлах;
в) алдаатай агаарын хөлгийн дуудлагыг
дамжуулж буй нислэгийн талаар дараагийн
НХУ-ын нэгж болон бусад холбогдох
нэгжүүдэд мэдэгдэнэ.
8.5.5 ДАРАЛТААР ИЛЭРХИЙЛЭГДЭХ УТГАД
ҮНДЭСЛЭСЭН ӨНДРИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ
АШИГЛАХ/LEVEL INFORMATION BASED ON
THE USE OF MODE C/
8.5.5.1 ӨНДРИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ
БАТАЛГААЖУУЛАХ/VERIFICATION OF
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FLIGHT LEVEL INFORMATION/
8.5.5.1.1 RVSM агаарын зайд үйлдэгдэж
байгаа тухайн агаарын хөлгийн даралтаар
илэрхийлэгдэх
үнэмлэхүй
өндрийн
зөвшөөрөгдөх утга нь ±60 м (±200 фут)
нарийвчлалтай байна. Харин бусад агаарын
зайд холбогдох НХҮБ-аас өөрөөр бага
хэмжээтэй тогтоохоос бусад тохиолдолд ±90
м (±300 фут) байж болох бөгөөд НХҮБ-аас
тогтоож буй хязгаарлалт нь ±60 м (±200 фут)ээс багагүй байна.
8.5.5.1.2 Агаарын хөлгийг илэрхийлэх тэмдэгт
өгөгдлийн дэлгэцэнд анх илрэх үед анхлан
холбоо тогтоох явцад эсвэл нислэгийн
удирдагч
нь
даралтаар
илэрхийлэгдэх
үнэмлэхүй
өндрийн
мэдээллийг
баталгаажуулсан
байна.
Өндрийн
баталгаажуулалтыг
хийхдээ
өгөгдлийн
дэлгэцэд байгаа мэдээллийг нисэгчийн
илтгэсэн өндрийн мэдээлэлтэй харьцуулж,
баталгаажуулна. Нисэгчийн илтгэсэн өндрийн
мэдээллийн дагуу өгөгдлийн дэлгэц дэх
агаарын хөлгийн даралтаар илэрхийлэгдэх
өндрийн мэдээлэл нь зөвшөөрөгдөх утгын
хүрээнд
байгаа
тохиолдолд
нэмэлт
баталгаажуулалт хийх шаардлагагүй.
8.5.5.1.3 Хэрэв өгөгдлийн дэлгэц дэх өндрийн
мэдээлэл нь зөвшөөрөгдөх утгын хүрээнд бус
эсвэл зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтэрсэн
хазайлт илэрсэн тохиолдолд нисэх багт
өндрийн тохируулгыг зөв хийсэн эсэхийг
шалгахыг зөвлөж өндрөө дахин илтгэхийг
шаардана.
8.5.5.1.4
Хэрэв
нисэх
баг
даралтын
тохируулгыг зөв хийснээ илтгэсэн ба
даралтаар илэрхийлэгдэх өндрийн хазайлт
зөвшөөрөгдсөн утгаас их хэвээр байгаа
тохиолдолд нислэгийн удирдагч дараах арга
хэмжээг авна. Үүнд:
а) холбогдох агаарын хөлгийн танилт болон
байрлалын
мэдээлэлд
нөлөөлөхгүй
тохиолдолд нисэх багт С горим (Mode C)
эсвэл ADS-B-ийн үнэмлэхүй өндрийн
өгөгдөл дамжуулалтыг унтраах захирамж
олгоно. Зэргэлдээх удирдлагын байрууд
болон холбогдох НХҮ-ний нэгжүүдэд
2017/03/30

Хуудас | 8-10

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

тухайн агаарын хөлөгт авсан
хэмжээний талаар мэдээлнэ; эсвэл

арга

б) холбогдох агаарын хөлгийн танилт болон
байрлалын
мэдээлэлд
нөлөөлөх
тохиолдолд
нисэх
багт
даралтаар
илэрхийлэгдэх өндрийн мэдээлэл нь
хазайлттай байгааг мэдээлж, хэрэв
холбогдох
НХҮБ-аас
зөвшөөрсөн
тохиолдолд өгөгдлийн дэлгэцэн дэх
өндрийн мэдээллийг НХҮ-нд ашиглахгүй,
нисэх багт илтгэх цэг тус бүрт өндрөө
илтгэж
байх
захирамжийг
олгоно.
Зэргэлдээх удирдлагын байрууд болон
холбогдох НХҮ-ний нэгжүүдэд тухайн
агаарын хөлөгт авсан арга хэмжээний
талаар мэдээлнэ.
8.5.5.2 ӨНДӨР ЭЗЭЛСНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ
/DETERMINATION OF LEVEL
OCCUPANCY/
8.5.5.2.1 Агаарын хөлөг тодорхой өндөрт
хүрч,
тухайн
өндрийг
эзэлснийг
тодорхойлоход RVSM агаарын зайд ±60 м
(±200 фут)-ийн зайг ашиглана. Харин бусад
агаарын зайд холбогдох НХҮБ-аас өөрөөр
бага хэмжээтэй шалгуур тогтоохоос бусад
тохиолдолд ±90 м (±300 фут) байж болох
бөгөөд НХҮБ-аас тогтоож буй хязгаарлалт нь
±60 м (±200 фут)-ээс багагүй байна.
8.5.5.2.2 Өндөр хадгалж буй агаарын хөлөг.
Дээр 8.5.5.2.1-д тодорхойлсон зөвшөөрөгдөх
өндрийн хазайлтын хэмжээ бүхий даралтаар
илэрхийлэгдэх өндрийг хадгалан нисч байгаа
агаарын хөлөг;
8.5.5.2.3 Өндрийг чөлөөлж буй агаарын
хөлөг. Агаарын хөлөгт өндрийг чөлөөлөх
зөвшөөрөл олгосон ба тухайн өндрийг
чөлөөлж байгаа чиглэлийн дагуу даралтаар
илэрхийлэгдэх өндрийн утга нь 90 м (300 фут)
ба түүнээс их хэмжээгээр өөрчлөгдөж, өндөр
өөрчилж буй агаарын хөлөг;
8.5.5.2.4 Өндөр авч эсвэл өндөр алдаж байгаа
агаарын хөлөг өөр өндрийг огтлох. Агаарын
хөлөг өндөр авч эсвэл өндөр алдаж байх
явцад өөр өндрийг огтолж байгаа ба тухайн
өндрийг огтолж буй чиглэлийн дагуу
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даралтаар илэрхийлэгдэх өндрийн утга 90 м
(300 фут) ба түүнээс их хэмжээгээр
өөрчлөгдөж, өндөр авч эсвэл өндөр алдаж
байгаа агаарын хөлөг;
8.5.5.2.5 Өндөрт хүрч буй агаарын хөлөг.
Дэлгэцийн 3 удаагийн өгөгдлийн шинэчлэл,
эсвэл мэдрэгчийн 3 удаагийн шинэчлэл эсвэл
15 секунд болон эдгээрийн аль их утгаар
тооцоолон эзлэх гэж буй өндөрт хүрч байгааг
агаарын хөлгийн даралтаар илэрхийлэгдэх
өндөр нь 8.5.5.2.1-т тусгагдсан зөвшөөрөгдөх
утгаас дотогш орсон үе;
8.5.5.2.6 Зөвхөн өгөгдлийн дэлгэц дэх
өндрийн
мэдээлэл
болон
өндөртэй
холбогдолтой маневр хийж буй агаарын
хөлгийн дээр дурдсан утгууд хооронд зөрүү,
ялгаа ажиглагдсан тохиолдолд нислэгийн
удирдагч
хөндлөнгөөс
оролцох
шаардлагатай.
8.6. ЕРӨНХИЙ ЖУРМУУД
/GENERAL PROCEDURES/
8.6.1 ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ШАЛГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
/PERFORMANCE CHECKING OPERATION/
8.6.1.1 Холбогдох эрх бүхий байгууллагаас
тогтоосон холбогдох тоног төхөөрөмжийн
техникийн зааварчлага, ашиглалтын зааврын
дагуу нислэгийн удирдагч нь өгөгдлийн
дэлгэцийг
тохируулах
ба
түүний
нарийвчлалыг шалгасан байна.
8.6.1.2 Нислэгийн удирдагч нь НХҮ-ний ажиглалтын
системийн
чадамжийг
бүрэн
ашиглах,
түүнчлэн аливаа үйлдлийг хийж гүйцэтгэхэд
өгөгдлийн дэлгэц дээр хангалттай мэдээлэл
байх шаардлагатай.
8.6.1.3 Тоног төхөөрөмжийн аливаа алдаа,
татгалзал, шинжлэн шалгах үйл ажиллагааг
хийгдэх шаардлагатай аливаа зөрчил, НХҮний
ажиглалтын
үйлчилгээ
үзүүлэхэд
хүндрэлтэй болон боломжгүй болох аливаа
тохиолдолд талаар нислэгийн удирдагч нь
ҮАЗ-т тусгасны дагуу мэдээлэх үүрэгтэй.
8.6.2 АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТАНИЛТ ТОГТООХ
/IDENTIFICATION OF AIRCRAFT/
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8.6.2.1 ТАНИЛТ ТОГТООХ /ESTABLISHMENT OF
RADAR IDENTIFICATION/
8.6.2.1.1НХҮ-ний
ажиглалтын
үйлчилгээ
үзүүлэхээс өмнө агаарын хөлгийн танилтыг
тогтоож, танилт тогтоосон тухай нисэх багт
мэдээлсэн байна. Агаарын хөлгийн танилтыг
НХҮ-ний ажиглалтын үйлчилгээг цуцлах
хүртэл хадгална.
8.6.2.1.2 Хэрэв танилт тогтоосны дараа
агаарын хөлгийн танилт алдагдвал энэ тухай
нисэх багт нэн даруй мэдэгдэж, холбогдох
зааварчлагыг олгоно.
8.6.2.1.3 Агаарын хөлгийн танилтыг 8.6.2.2,
8.6.2.3, 8.6.2.4 болон 8.6.2.5 заалтуудад
тусгагдсан аргуудын аль нэгээр тогтооно.
8.6.2.2 ADS-B ТАНИЛТ ТОГТООХ ЖУРАМ/ADS-B
IDENTIFICATION PROCEDURES/
8.6.2.2.1 ADS-B ашиглан агаарын хөлгийн
танилт тогтоохдоо дараах журмуудын нэг
болон түүнээс олон аргуудыг ашиглана.
а) ADS-B хаяг ашиглан агаарын хөлгийн
танилтыг шууд тогтоох;
б) ADS-B танилтыг шилжүүлэх (8.6.3-ыг үз);
в) “TRANSMIT ADS-B IDENT” хийлгэх
захирамж өгч, түүнийг ажиглах.
8.6.2.3 АЖИГЛАЛТЫН ХОЁРДОГЧ
РАДИОЛОКАТОР (SSR) ТАНИЛТ ТОГТООХ
ЖУРАМ /SSR IDENTIFICATION
PROCEDURES/
8.6.2.3.1 Ажиглалтын хоёрдогч радиолокатор
ашиглан агаарын хөлгийн танилт тогтоохдоо
дараах журмуудын нэг болон түүнээс олон
аргуудыг ашиглана.

Тайлбар:
Автоматжсан радиолокаторын системд
“IDENT” функц нь янз бүрийн хэлбэрээр
илэрхийлэгдэж
болно.
Тухайлбал,
агаарын
хөлгийн
тэмдэгтийн
дүрс
бүхэлдээ болон зарим хэсэг нь анивчих
эсвэл өнгө солигдох гэх мэт.
Тайлбар:
SSR
хариулагчийн
алдаатай
үйл
ажиллагаанаас шалтгаалж “IDENT”-тэй
андуурагдахаар нөхцөл байдал үүсч
болзошгүй. Иймээс ойролцоо буй агаарын
хөлгүүдийг нэгэн зэрэг “IDENT” хийлгэх нь
агаарын хөлгийн танилтыг алдаатай
тогтооход хүргэж болзошгүйг анхаарах
шаардлагатай.

а) радарын хаяг мэдээллээр агаарын хөлгийн
танилт тогтоох;
б) Дискрет код олгож, түүний дагуу агаарын
хөлөг код сольж байгааг өгөгдлийн
дэлгэцэнд баталгаажуулах;
в) S горимоор тоноглогдсон агаарын хөлгийн
шууд танилт тогтоох;
г) агаарын хөлгийн танилтыг шилжүүлэх;
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д) тусгай код солих захирамж олгож, түүний
дагуу агаарын хөлгийн код сольж байгааг
дэлгэцэд ажигласны үндсэнд танилт
тогтоох;
е) “SQUAWK IDENT” хийлгэх захирамж өгч,
түүнийг ажиглах.
8.6.2.3.2 Хэрэв агаарын хөлөгт дискрет код
олгосон тохиолдолд нисэх баг тухайн кодыг
зөв оруулсан эсэхийг шалгасан байна. Тухайн
кодыг нисэх баг зөв оруулсныг шалгасан
тохиолдолд
агаарын
хөлгийн
танилт
тогтоогдсон гэж үзэж болно.
8.6.2.4 АЖИГЛАЛТЫН АНХДАГЧ РАДИОЛОКАТОР
(PSR) ТАНИЛТ ТОГТООХ ЖУРАМ /PSR
IDENTIFICATION PROCEDURES/
8.6.2.4.1 Ажиглалтын анхдагч радиолокатор
ашиглан агаарын хөлгийн танилт тогтоохдоо
дараах журмуудын нэг буюу түүнээс дээш
аргыг ашиглана.
а) радарын дэлгэц дэх цэгээс орших зай ба
чиглэлийг
агуулсан
агаарын
хөлгийн
байрлалын илтгэлийг тухайн агаарын хөлгийн
тэмдэгтийн дүрсний байрлалтай харьцуулж,
агаарын хөлгийн нислэгийн зам эсвэл
илтгэсэн нислэгийн чиглэлтэй харгалзан
байрлалыг тогтоох замаар танилт хийх;
б) радарын дэлгэц дээрх агаарын хөлгийн
тэмдэгтийн дүрс бүхий агаарын хөлгийг
хөөрөлт үйлдсэнийг мэдсэн ба түүнийг
ашиглагдаж буй ХБЗ-ны төгсгөлөөс 2 км (1
далайн бээр)-ийн дотор танилт тогтоосон.
Тухайн аэродром дээр хүлээх нислэг үйлдэж
байгаа эсхүл тухайн аэродромыг өнгөрч нисч
байгаа эсхүл зэргэлдээх ХБЗ-аас хөөрөлт
үйлдэж байгаа болон 2-р тойрогт гарч байгаа
бусад агаарын хөлөгтэй андуурахааргүй
нөхцөл
байдлыг
харгалзсан
байх
шаардлагатай.

Тайлбар: Радарын дэлгэц дэх
цэгтэй харьцангуйгаар агаарын
хөлгийн байрлалын илтгэл нь
нарийн тодорхойлогдохгүй нөхцөл
байдал үүсч болзошгүйг анхаарах
шаардлагатай. Холбогдох НХҮБаас энэ аргачлалыг ашиглах нэмэлт
нөхцөлийг тогтоож өгч болох ба энэ
нь дараах байдалтай байж болно.
Үүнд:
1. тус аргачлалыг ашиглаж болох
өндөр
эсвэл
тодорхой
зарим
навигацийн
төхөөрөмжийг
тогтоогдсон
өндрөөс
дээш
ашиглахгүй байх хязгаарлалтууд;
2.
радарын
байрлал,
зайнаас
шалтгаалж
тус
аргачлалыг
ашиглахгүй байх хязгаарлалтууд;
Тайлбар: Радарын дэлгэц дэх “цэг”
гэдгийг танилт тогтоох зорилгоор
тогтоосон газарзүйн цэг гэж ойлгох
бөгөөд энэ нь ихэвчлэн радио
навигацийн
төхөөрөмжөөр
илэрхийлэгдэх
илтгэх
цэгээр
тодорхойлогдоно.

в) агаарын хөлгийн танилтыг шилжүүлэх;
г) агаарын хөлөгт нислэгийн чиглэл оноож,
дараах аргаар нислэгийн чиглэлийг ажиглах
замаар танилт тогтоох:
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нисэх багт агаарын хөлгийн нислэгийн
чиглэлийг 30 градус ба түүнээс их өнцгөөр
өөрчилж нислэг үйлдэх захирамж олгох ба
өгөгдсөн захирамжийн дагуу нислэгийн
чиглэлээ өөрчилж буй агаарын хөлгийг
радарын дэлгэцэнд ажиглах;
агаарын хөлгийн тэмдэгтийн дүрсний
шилжилт хөдөлгөөнийг тухайн агаарын
хөлгийн маневр хийж буй илтгэлтэй
харьцуулах замаар;
Эдгээр
аргачлалуудыг
ашиглах
явцад
нислэгийн удирдагч нь дараах зүйлсийг
анхаарах шаардлагатай. Үүнд:

i. радарын

дэлгэцэнд тухайн агаарын
хөлөгтэй холбогдох нэгээс илүүгүй
тэмдэгтийн дүрс байгаа эсэхийг нягтлах;

ii. агаарын хөлгийн хийж буй шилжилт

хөдөлгөөн,
маневрууд
нь
радарын
бүрхэлт эсвэл өгөгдлийн дэлгэцний
хүрээн дотор хийгдэж байгаа эсэхийг
баталгаажуулах;

8.6.2.4.2 Агаарын хөлгийн танилт тогтооход
нэмэлтээр
агаарын
хөлгийн
чиглэл
тодорхойлогч төхөөрөмж ашиглаж болно.
Гэхдээ
агаарын
хөлгийн
чиглэл
тодорхойлогчийг дангаар нь ашиглан агаарын
хөлгийн танилтыг тогтоосон гэж үзэхгүй
бөгөөд
холбогдох
НХҮБ-аас
энэ
төхөөрөмжийг ашиглах тусгайлсан нөхцөлийг
тодорхойлж өгсөн байна.
8.6.2.5 ТАНИЛТ ТОГТООХ БУСАД
АРГАЧЛАЛ/OTHER METHODS OF
AIRCRAFT IDENTIFICATION/
8.6.2.5.1 Хэрэв ойр зайд хоёр болон түүнээс
дээш тооны агаарын хөлгийн тэмдэгтийн дүрс
ажиглагдсан, эсвэл нэгэн зэрэг хэд хэдэн
шилжилт хөдөлгөөн ажиглагдсан, тэмдэгтийн
дүрсийг таних явдалд эргэлзээ үүссэн зэрэг
тохиолдолд
холбогдох
агаарын
хөлөгт
нислэгийн чиглэлээ өөрчлөх захирамж олгох
эсвэл энэ үйлдлийг дахин давтах зааварчлага
олгох, болон танилт тогтоох өөр бусад
аргачлалуудыг ашиглаж, танилт тогтооход
гарч буй хүндрэл, эрсдэлийг арилгах хүртэл
шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллана.
2017/03/30
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8.6.3 ТАНИЛТЫГ ШИЛЖҮҮЛЭХ/TRANSFER OF
AIRCRAFT IDENTIFICATION/
8.6.3.1Нислэгийн удирдагч нэг байрнаас өөр бусад
зэргэлдээх сектор эсвэл ажлын байранд
агаарын
хөлгийн
танилтыг
шилжүүлэх
үйлдлийг зөвхөн тухайн агаарын хөлөг
удирдлага
хүлээн
авах
нислэгийн
удирдагчийн
ажиглалтын
системийн
бүрхэлтэд бүрэн орсон байгаа тохиолдолд
гүйцэтгэнэ.
8.6.3.2 Танилтыг шилжүүлэх үйлдлийг дараах
аргачлалын аль нэгээр хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:
а) агаарын хөлгийн тэмдэгтийн дүрсийг
автоматаар шилжүүлэх. Энэ үед зөвхөн нэг
л тэмдэгтийн дүрсийг шилжүүлэх бөгөөд
танилт хадгалагдаж байгаад ямар нэгэн
эргэлзээ үүсэхээргүй нөхцөл байдалд
байна;
б) агаарын хөлгийн дискрет SSR код эсвэл
агаарын хөлгийн хаягийг мэдэгдэх;
в) SSR-ын S горимын бүрхэлттэй бүсэд
SSR-ын S горимоор тоноглогдсон агаарын
хөлгийн танилтыг мэдэгдэх;
г) ADS-B бүрхэлттэй бүсэд ADS-B-ээр
тоноглогдсон агаарын хөлгийн танилтыг
мэдэгдэх;
д) хэрэв өгөгдлийн дэлгэцүүд нь зэрэгцээ
ойр
байрлалд
байгаа
тохиолдолд
тэмдэгтийн дүрсийг шууд заах (хуруугаар
зааж өгөх);
е) тэмдэгтийн дүрсийн байрлалыг газарзүйн
байршил болон навигацийн төхөөрөмжтэй
харьцангуйгаар эсвэл тэдгээрээс орших зай
болон чиглэлийг мэдэгдэнэ. Энэ аргыг
танилтыг шилжүүлэх болон хүлээн авах
талын холбогдох өгөгдлийн дэлгэцүүдэд
агаарын хөлгийн маршрутын траектори
тодорхой харагдаж, шилжүүлэх болон
хүлээн авах нислэгийн удирдагчид хоёул
тухайн агаарын хөлгийн талаар тодорхой
мэдэж байх үед ашиглана;
ж)
удирдлагыг
шилжүүлэх
нислэгийн
удирдагч
агаарын
хөлөгт
автомат
хариулагчийн код өөрчлөх захирамж олгож,
SSR
автомат
хариулагчийн
кодын
өөрчлөлтийг хүлээн авч буй талын
нислэгийн удирдагч ажигласан тохиолдолд;
2017/03/30

Тайлбар:
Дискрет SSR код ашиглах нь тухайн
агаарын зайн хэсэгт оноогдсон дискрет
кодыг агаарын хөлөгт олгоно (8.5.2.2.7-г
хар).
Тайлбар:
Агаарын хөлгийн хаяг гэдэг нь үсэг
болон тоогоор илэрхийлэгдэх 6 оронтой
код юм.
Тайлбар:
Тэмдэгтийн дүрс давхардаж гарах зэрэг
сөрөг нөлөөллийн үед ашиглахаас
зайлсхийх;
Тайлбар:
Энэ
аргачлалыг
ашиглан
танилтыг
шилжүүлэхээс өмнө хариуцлагын бүсэд
удирдлагыг шилжүүлэх орчимд өөр бусад
агаарын хөлөг өөр байрлалд ойролцоо
нислэгийн чиглэлээр нислэг үйлдэж
байгаа эсэхийг шалгаж, анхаарсан байх
шаардлагатай. Өгөгдлийн дэлгэц дэх
тэмдэгтийн дүрс давхардах зэргээс
шалтгаалж зай болон нислэгийн чиглэлийг
тодорхойлоход хүндрэл гарах зэрэг
радиолокаторын алдаа, эрсдэл нь өөр
бусад
өгөгдлийн
дэлгэцэнд
тухайн
агаарын хөлгийн байрлалыг буруугаар
заах
магадлалтай
байдаг
байна.
Холбогдох НХҮБ-аас энэ аргачлалыг
ашиглахад хангагдсан байх ёстой нэмэлт
нөхцөлийг
тодорхойлж
өгч
болно.
Тухайлбал, удирдлага шилжүүлэх цэгээс
танилтыг шилжүүлэх хамгийн хол зайг
тогтоох гэх мэт.
Тайлбар – Дээрх ж) болон з) аргуудыг
хэрэглэхээс өмнө холбогдох нислэгийн
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эсхүл
з)
удирдлагыг
шилжүүлэх
нислэгийн
удирдагч
“SQUAWK
IDENT”
эсвэл
“TRANSMIT IDENT” хийх захирамж олгож,
үүнийг хүлээн авч буй талын нислэгийн
удирдагч ажигласан тохиолдолд;

удирдагчид өөр хоорондоо харилцан
зөвшилцсөн байх шаардлагатай бөгөөд
хүлээн авч буй нислэгийн удирдагч
ажиглалт хийн, агаарын хөлгийн
танилтыг бүрэн тогтоох хүртэл агаарын
хөлгийн удирдлагыг шилжүүлэхгүй.

8.6.4 БАЙРЛАЛЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
/POSITION INFORMATION/
8.6.4.1
НХҮ-ний
ажиглалтын
үйлчилгээгээр
хангагдаж байгаа агаарын хөлөгт тэдгээрийн
байрлалын мэдээллийг дараах тохиолдолд
мэдээлнэ. Үүнд:
а) доорх нөхцөлөөс бусад тохиолдолд танилт
тогтоох үед:

i. агаарын хөлгийн байрлалын илтгэлийг

үндэслэн эсвэл хөөрөлт үйлдэх тооцоот
цагийн дагуу хөөрөлт үйлдэж ХБЗ-наас
1 далайн бээрийн дотор агаарын
хөлгийн байрлалыг өгөгдлийн дэлгэцэд
ажигласан; эсвэл

ii. ADS-B болон SSRS горим ашиглан

агаарын хөлгийн танилт тогтоосон эсвэл
нислэгийн төлөвлөгөөний дагуу агаарын
хөлөгт
дискрет
SSR
код
олгож
байрлалыг тогтоосон; эсхүл

iii. танилтыг шилжүүлсэн үед.
б) Нисэх багаас өөрийн агаарын хөлгийн
байрлалын талаарх мэдээлэл хүссэн
хүсэлт гаргасан тохиолдолд;
в) өгөгдлийн дэлгэц дэх өгөгдлүүд нь нисэх
багийн илтгэлээс үлэмж зөрүүтэй байгаа
тохиолдолд;
г) нислэгийн удирдагч агаарын хөлөгт вектор
олгосны
дараа
буцаж
нислэгийн
төлөвлөгөөний дагуу нислэг үйлдэх
захирамж олгосон боловч тухайн агаарын
хөлгийн нислэг нь өмнө нь нислэг үйлдэж
байсан
агаарын
замаас
хазайсан
тохиолдолд;
д) НХҮ-ний ажиглалтын үйлчилгээ дуусахын
өмнө агаарын хөлөг нь зөвшөөрөл
олгогдсон агаарын замаас хазайсан үед
яаралтай.
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8.6.4.2 Байрлалын тухай мэдээллийг
хэлбэрийн аль нэгээр агаарын
дамжуулна:

дараах
хөлөгт

а) сайн мэдэгдэхүйц газарзүйн байрлал;
б) тодорхой нэг цэг, навигацийн тоног
төхөөрөмж, эсвэл ойртолтын төхөөрөмжөөс
авсан соронзон траектори болон зай;
в) мэдэгдэж буй байрлалаас авсан чиглэл
(луужингийн чиглэлийг ашиглан) ба зай;
г) хэрэв агаарын хөлөг ойртолтын төгсгөлийн
үе шатад нисч байгаа тохиолдолд газардах
цэг хүртэлх зай;
д) агаарын замын тэнхлэгээс авсан зай болон
тал (баруун, зүүн).
8.6.4.3 Боломжтой тохиолдолд байрлалын тухай
мэдээллийг өгөгдлийн дэлгэц дэх газрын
зураг (хариуцлагын бүсийн хил хязгаар)-ийн
дагуу холбогдох агаарын хөлгийн навигацийн
чиглэлд
тохирсон
байрлалд
эсвэл
маршруттай холбон дамжуулна.
8.6.4.4 Холбогдох НХҮ-ний нэгжээс агаарын хөлөгт
өөрийн байрлалын илтгэлийг заавал илтгэх
цэгт илтгүүлэхгүй байж эсвэл зөвхөн
тодорхойлж өгсөн цэгүүдэд байрлалын
илтгэлийг илтгэх захирамжийг тус тус олгож
болно. Автоматаар байрлалын илтгэлийг өгөх
(ADS-C гэх мэт)-өөс бусад тохиолдолд нисэх
багт дараах нөхцөлд байрлалын илтгэлийг
радио холбоогоор эсвэл CPDLC-ээр илтгэх
зааварчлага өгнө. Үүнд:
а) байрлал илтгэх захирамж өгсөн;
б) НХҮ-ний ажиглалтын үйлчилгээг цуцлах
үед;
в) агаарын хөлгийн танилт алдагдсан үед;
8.6.5 ВЕКТОР ОЛГОЛТ/VECTORING/
8.6.5.1 Вектор олгох үйлдэл нь агаарын хөлгийг
тодорхой чиглэлд нислэг үйлдүүлэхээр нисэх
багт нислэгийн чиглэлийн захирамж өгөх үйл
ажиллагаагаар тодорхойлогдоно. Агаарын
хөлөгт вектор олгож байгаа тохиолдолд
нислэгийн удирдагч дараах зарчмыг мөрдөн
ажиллана. Үүнд:
а) боломжтой тохиолдолд, нисэх багт өөрийн
агаарын хөлгийн байрлалыг навигацийн
төхөөрөмж ашиглан хянах зорилгоор
2017/03/30

Хуудас | 8-18

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

Нэр

тухайн агаарын хөлөгт агаарын замын
дагуу вектор олгоно (энэ нь НХҮ-ний
ажиглалтын систем татгалзсан үед нисэх
багийг навигациар удирдан чиглүүлэх үйл
ажиллагаа хийхэд гарч болох хүндрэлийг
багасгана);
б) агаарын хөлөгт нислэг үйлдэж байгаа
агаарын замаас хазайх эхний вектор олгох
үед нисэгчид вектор олгож буй зорилго
болон векторын хязгаарыг мэдэгдэнэ;

Тайлбар:
ҮАЗ-т
өөрөөр
тохиолдолд ҮАЗ-ыг мөрдөнө.

заасан

в)

удирдлага
шилжүүлэхээс
бусад
тохиолдолд, хариуцлагын бүсийн хил рүү
4.6 км (2.5 далайн бээр)-ээс дотогш зайд,
эсвэл зөвшөөрөгдсөн зайчлалын минимум
нь 9.3 км (5 далайн бээр)-ээс их
тохиолдолд тус зайчлалын минимумийн
хагас зайтай тэнцэхүйц зайнаас дотогш
вектор олгохгүй. ҮАЗ-т бусад агаарын зайд
үйлдэгдэж байгаа агаарын хөлгүүдтэй
аюулгүй зайг хангаж болох өөр заалт
байгаа тохиолдолд дээрх хязгаарлалтыг
мөрдөхгүй байж болно;
г)
хяналттай агаарын хөлгүүдийг дараах
тохиолдлоос бусад үед хяналтгүй агаарын
зайд
болон
ажиглалтын
системийн
үйлчилгээгээр хангагддаггүй агаарын зайд
эсвэл ажиглалтын системийн бүрхэлт
хязгаарлагдах чиглэлд тус тус вектор
олгохгүй. Үүнд:

• онцгой нөхцөл байдал бий болсон;
• цаг агаарын аюултай үзэгдлүүдийг
тойрон гарах;
• нисэх багийн хүсэлтээр;

8.6.5.2 ХНД-ээр үйлдэгдэх нислэгт вектор олгож,
мөн ХНД-ээр үйлдэгдэх нислэгт шууд чиг
шулуун нисэх замаар НХҮ-ний маршрутын
бус нислэг үйлдүүлэх тухай зөвшөөрлийг
олгохдоо нислэгийн удирдагч нь тухайн
агаарын хөлгийг холбогдох цэгт хүрч цаашид
нислэгийн төлөвлөгөөний дагуу нислэгээ
үйлдэх хүртэл саадаас чөлөөлөгдөх өндрийг
тодорхойлж өгсөн байна. Шаардлагатай
тохиолдолд холбогдох вектор олгох үеийн
хамгийн бага үнэмлэхүй өндрийг бага
температурын нөлөөг харгалзуулан олгоно.
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Тайлбар:
ХНД-ээр үйлдэгдэх нислэгт вектор олгох
үед нисэх баг өөрийн байрлалыг тухайн
бүс дэх саадтай холбоотойгоор нарийн
тодорхойлж чадахгүй тул тухайн бүсийн
саадаас чөлөөлөгдөх үнэмлэхүй өндрийн
хэмжээг олгоно.
Тайлбар:
Холбогдох
НХҮБ-аас
хамгийн
бага
үнэмлэхүй өндөрт температурын нөлөөг
тодорхойлж өгсөн байна.

Тайлбар:
Агаарын
хөлгийн
энэхүү
систем
ажилласнаар
аюултай
өндөрлөг,
саадаас зайлсхийх зорилгоор тухайн
агаарын хөлгийг яаралтай өндөр
авхуулахыг шаарддаг ба энэ нь үйлдэл
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8.6.5.3 Вектор олгох үеийн хамгийн бага үнэмлэхүй
өндрийг агаарын хөлгийн газрын гадаргуутай
ойртох
үеийн
анхааруулгын
системийг
өндрийн хязгаарлалтаас дээш байхаар
тогтооно.

нь бусад агаарын хөлөгтэй зайчлал
алдагдахад хүргэдэг байна.

8.6.5.4 Агаарын хөлөгт олгосон векторыг цуцлах
үед нислэгийн удирдагч нь нисэх багт
нислэгийн төлөвлөгөөний дагуу нислэг үйлдэх
зааварчлагыг
олгож,
шаардлагатай
тохиолдолд, хэрэв агаарын хөлөг өмнөх
агаарын
замаас
хазайсан
тохиолдолд
8.6.4.2.б)-ийн дагуу нисэх багт агаарын
хөлгийн байрлалын мэдээллийг холбогдох
бусад захирамжийн хамт дамжуулна.
8.6.6 НАВИГАЦИАР ЧИГЛҮҮЛЭХ ТУСЛАЛЦАА
/NAVIGATION ASSISTANCE/
8.6.6.1 Танилт тогтоогдсон агаарын хөлөг нислэг
үйлдэж буй агаарын зам эсвэл тогтоогдсон
хүлээх бүсээс үлэмж хазайсан тохиолдолд
нисэх багт энэ тухай нэн даруй мэдээлнэ.
Хэрэв энэхүү хазайлт НХУ-д нөлөөлнө гэж
үзсэн
тохиолдолд
нислэгийн
удирдагч
холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана.
8.6.6.2 Нисэх баг навигациар чиглүүлэх туслалцаа
хүссэн тохиолдолд НХҮ-ний ажиглалтын
үйлчилгээ үзүүлж буй НХУ-ын нэгж нь
шалтгаан (цаг агаарын үзэгдэл эсвэл агаарын
хөлгийн навигацийн тоноглолын эргэлзээтэй
нөхцөл байдал гэх мэт)-ыг тодруулах ба
тухайн
нөхцөл
байдалтай
уялдуулан
холбогдох мэдээллээр нисэх багийг хангаж
ажиллана.
8.6.7 НХҮ-НИЙ АЖИГЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ
ЗОГСООХ ЭСВЭЛ ЦУЦЛАХ /INTERRUPTION
OR TERMINATION OF RADAR SERVICE/

Тайлбар:
Радиолокатор эсвэл ADS-B бүрхэлтгүй
бүсэд нэвтэрч байгаа тохиолдолд НХҮ-ний
ажиглалтын үйлчилгээг зогсоох эсвэл
цуцлах шаардлага гарна.

8.6.7.1 НХҮ-ний ажиглалтын үйлчилгээг цуцлах
эсвэл зогсоох нөхцөл байдал үүссэн талаар
нисэх багт яаралтай мэдэгдэнэ.
8.6.7.2 Процедурын удирдлагын зайчлалаар
хангагдах
секторт
агаарын
хөлгийн
удирдлагыг шилжүүлэхээс өмнө удирдлагыг
шилжүүлж буй нислэгийн удирдагч агаарын
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хөлөг хоорондын процедурын аргачлалын
зайчлал хангагдсан эсэхийг нягтална.
8.6.7.3 Радиолокатор эсвэл ADS-B бүрхэлтээс гарч
байгаа агаарын хөлөг НХҮ-ний ажиглалтын
үйлчилгээг зогсоох эсхүл цуцлах шалтгаан
болохгүй.
8.6.8 ХАМГИЙН БАГА ӨНДРИЙН ТӨВШИН
/MINIMUM LEVELS/

8.6.8.1 Нислэгийн удирдагч нь доор дурдсан

мэдээллийг дамжуулахад ямагт бэлэн байна.
Үүнд:

а) хариуцлагын бүсийн хүрээнд нислэгийн
хамгийн бага үнэмлэхүй өндөр;
б) ашиглагдах хамгийн бага нислэгийн цуваа;
в) тактикийн вектор олгохтой холбогдолтой
хамгийн бага үнэмлэхүй өндөр ашиглах
журам.
8.6.8.2 Холбогдох НХҮБ-аас өөрөөр тогтоогоогүй
тохиолдолд тактикийн радар вектор олгох
журмын холбогдох шаардлагын дагуу аливаа
НХҮ-ний
ажиглалтын
систем
ашиглан
тактикийн вектор олгох хамгийн бага
үнэмлэхүй өндрийг тодорхойлсон байна.
8.6.9 ЦАГ АГААРЫН АЮУЛТАЙ ҮЗЭГДЛИЙН
ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ /INFORMATION
REGARDING ADVERSE WEATHER/

8.6.9.1 Агаарын хөлгийн нислэгийн чиглэлийн

Тайлбар:
НХҮ-ний
ажиглалтын
системийн
чадамжаас хамаарч цаг агаарын аюултай
үзэгдэл бүхий бүсийг өгөгдлийн дэлгэцэнд
дүрслэн харуулах боломжгүй байж болно.
Агаарын хөлгийн цаг агаарын радар нь
ихэвчлэн
НХҮ-нд
ашиглагдаж
буй
радиолокаторын мэдрэгчээс илүүтэй цаг
агаарын аюултай үзэгдлийг урьдчилан
мэдэгдэх юм.

дагуу цаг агаарын аюултай үзэгдэл байгаа
талаар мэдээллийг нисэх багт цаг агаарын
аюултай
үзэгдлээс
зайлсхийхэд
шаардлагатай харилцан зөвшилцөх, бусад
хүсэлт гаргах болон холбогдох маневр хийх
шийдвэр гаргахад шаардлагатай хангалттай
хугацааны өмнө дамжуулна.
8.6.9.2 Агаарын хөлөгт цаг агаарын аюултай
үзэгдлээс холдуулан вектор олгохдоо НХҮний ажиглалтын системийн бүрхэлтийн
хүрээнд тухайн хазайсан агаарын хөлгийг
эргэж агаарын замд оруулах боломжтой
эсэхийг нислэгийн удирдагч бататгасан
байна. Хэрэв цаг агаарын аюултай үзэгдлээс
тойрон холдох нислэг нь НХҮ-ний ажиглалтын
системийн бүрхэлтээс гарах тохиолдолд энэ
тухай нисэх багт урьдчилан мэдэгдэнэ.
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8.6.10 ЦАГ АГААРЫН ОНЦГОЙ ҮЗЭГДЛИЙН
ТАЛААР НЦУТ-Д МЭДЭЭЛЭХ /REPORTING
OF SIGNIFICANT METEOROLOGICAL
INFORMATION TO METEOROLOGICAL
OFFICES/

8.6.10.1 Нислэгийн удирдагч нь цаг агаарын

аюултай үзэгдлийг онцгойлон хянах үүрэггүй
боловч тухайн цаг агаарын аюултай үзэгдэл
(ширүүн аадар эсвэл фронтын бүс гэх мэт)ийн байрлал, эрчимжилт, хэмжээ болон
шилжилт хөдөлгөөн зэрэг өгөгдлийн дэлгэцэд
ажиглагдсан үзэгдлийн талаар НЦУБ-д
мэдээлнэ.

8.7. НХУ-ЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД НХҮ-НИЙ
АЖИГЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АШИГЛАХ/USE
OF SURVEILLANCE IN THE AIR TRAFFIC
CONTROL SERVICE/
8.7.1 ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА/OPERATION/
8.7.1.1 НХҮ-ний ажиглалтын систем болон
өгөгдлийн дэлгэц дэх мэдээллийг НХУ-ын
үйлчилгээний дараах үйл ажиллагаанд
ашиглана. Үүнд:
а) агаарын зайн ашиглалтыг сайжруулах,
нислэгийн саатлыг багасгах, агаарын
хөлөгт чиг шулуун нислэг үйлдэх боломж
олгох болон оновчтой нислэгийн замын
дагуу нислэг үйлдүүлэх зэрэг нислэгийн
аюулгүй ажиллагаа хангасан НХҮ-ний
ажиглалтын үйлчилгээгээр хангах;
б) нисэн гарч буй агаарын хөлгүүдийн
хөөрөлтийн түргэн шуурхай болон үр
ашигтай байдлыг хангаж, нислэгийн
ашигтай өндөрт хүрэх үйлдлийг түргэсгэх
зорилгоор хөөрч буй агаарын хөлөгт
вектор олгох;
в) агаарын хөлгүүд хоорондоо ойртохоос
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор вектор
олгох;
г) нисэн ирж буй агаарын хөлгийг үр дүнтэй
болон түргэн шуурхай ойртолт хийх
ойртолтын
дэс
дарааллыг
хангах
зорилгоор вектор олгох;
д) радио навигацийн тоног төхөөрөмж рүү
болон тоног төхөөрөмжөөс холдож буй,
цаг агаарын аюултай үзэгдэл бүхий бүсээс
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холдуулах, тойруулах зэрэг навигациар
чиглүүлэх үйл ажиллагаагаар хангах
зорилгоор вектор олгох;
е)
НХҮ-ний
ажиглалтын
системийн
бүрхэлтийн хүрээнд аливаа агаарын хөлөг
радио холбоо алдагдсан тохиолдолд
бусад нислэгийн хөдөлгөөний хэвийн
урсгал хөдөлгөөнийг хадгалж, зайчлалаар
хангах;
ж) нислэгийн хөдөлгөөний нислэгийн замыг
хянах;
з) процедурын нислэгийн удирдагчийг дараах
мэдээллээр хангах зорилгоор нислэгийн
хөдөлгөөний үйл явцад хяналт тавих;

i.
ii.
iii.

Тайлбар:
Холбогдох НХҮБ-аас тогтоосон траектори,
хурд эсвэл цаг зэргийн өөрчлөлтийн байж
болох
утгыг
харгалзан
нислэгийн
хөдөлгөөний нислэгийн замд хяналт
тавина.

удирдлагад байгаа холбогдох агаарын
хөлгийн байрлалын мэдээлэл;
бусад
нислэгийн
хөдөлгөөнтэй
холбогдолтой нэмэлт мэдээлэл;
агаарын хөлөг олгогдсон НХУ-ын
зөвшөөрлийн дагуу нислэг үйлдэж
байх үеийн зөвшөөрөгдсөн агаарын
зам, нислэгийн өндөр зэрэгт их
хэмжээгээр
хазайлт
ажиглагдсан
тохиолдолд холбогдох мэдээлэл;

8.7.2 ЗАЙЧЛАЛ /SEPARATION/
8.7.2.1 Энэ журмийн 8.7.2.8, 8.7.2.9 зааснаас бусад
тохиолдолд ИНБД-д заасан зайчлалын
минимумийг зөвхөн танилт тогтоогдсон
агаарын хөлөг хооронд баримтлана.
8.7.2.2 Танилт тогтоогдсон агаарын хөлгийн
удирдлагыг процедурын аргачлалын зайчлал
ашиглагдах НХУ-ын секторт шилжүүлэхдээ
тухайн
агаарын
хөлгүүдийг
удирдлага
шилжүүлэх цэгт хүрэхээс өмнө, эсвэл
ажиглалтын бүрхэлтээс гарах холбогдох
бүсэд хүрэхээс өмнө удирдлага шилжүүлж
буй нислэгийн удирдагч агаарын хөлөг
хоорондын
процедурын
аргачлалын
зайчлалыг хангуулна.
8.7.2.3 Холбогдох НХҮБ-аас тогтоосноос бусад
тохиолдолд ADS-B, хоёрдогч радиолокатор,
мөн хяналтын үндсэн локаторын тэмдэгтийн
дүрс эсвэл PSR тэмдэгтийн дүрсүүдийн голыг
эх болгон авч агаарын хөлөг хоорондын
холбогдох
зайчлалын
минимумыг
хадгалуулна.
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8.7.2.4 PSR тэмдэгтийн дүрс болон SSR хариулагч
бүхий тэмдэгтийн дүрсүүд хооронд зайчлал
хадгалуулахдаа PSR тэмдэгтийн дүрсний
голыг эх болгож, харин SSR хариулагчийн
холбогдох захыг эх болгон (холбогдох НХҮБаас голыг нь эх болгож авахыг зөвшөөрснөөс
бусад
тохиолдолд)
авч
тогтоогдсон
зайчлалын минимумаас багагүй зайчлалыг
агаарын хөлөг хооронд хадгалуулна.
8.7.2.5 ADS-B байрлалын тэмдэгтийн дүрс болон
SSR хариулагч бүхий тэмдэгтийн дүрсүүд
хооронд зайчлал хадгалуулахдаа ADS-B
байрлалын тэмдэгтийн дүрсний голыг эх
болгож, харин SSR хариулагчийн холбогдох
захыг эх болгон (холбогдох НХҮБ-аас голыг
нь эх болгож авахыг зөвшөөрснөөс бусад
тохиолдолд) авч тогтоогдсон зайчлалын
минимумаас багагүй зайчлалыг агаарын
хөлгүүдийн хооронд хадгалуулна.
8.7.2.6 SSR хариулагч бүхий агаарын хөлгүүдийн
хооронд зайчлал хадгалуулахдаа SSR
хариулагчийн аль ойр талын захыг эх болгон
(холбогдох НХҮБ-аас голыг нь эх болгож
авахыг зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд) авч
тогтоогдсон зайчлалын минимумаас багагүй
зайчлалыг
агаарын
хөлөг
хооронд
хадгалуулна.
8.7.2.7 Босоо зайчлал хадгалагдахаас бусад
тохиолдолд агаарын хөлгийг илэрхийлэх
тэмдэгтийн дүрсүүдийн захууд өөр хоорондоо
ямагт давхардахгүй эсвэл огтлолцохгүй.
8.7.2.8 Хяналттай агаарын зай дахь ИНБД-д заасан
зайчлалыг ашиглах агаарын зайд нэвтэрсэн
эсвэл
нэвтэрч
байгаагаа
нислэгийн
удирдагчид мэдэгдсэн боловч тухайн агаарын
хөлгийн танилт тогтоогдоогүй үед нислэгийн
удирдагч нь холбогдох НХҮБ-аас тогтоосон
журмын дагуу агаарын хөлгийн танилт
тогтоогдох хүртэл дараах тохиолдолд НХҮний ажиглалтын үйлчилгээ үзүүлнэ. Үүнд:
а) танилт тогтоогдоогүй нислэг нь SSR эсвэл
ADS-B ашиглан танилт тогтоох боломжтой
гэдгийг баталгаажуулсан эсвэл хяналтын
үндсэн радиолокаторын бүрхэлт бүхий
агаарын зайд орно гэдгийг баталсан
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тохиолдолд;
б) үл танигдах агаарын хөлгийн танилт
тогтоогдтол
бусад
танилт
тогтоогдсон
агаарын
хөлөг
ба
ADS-B
эсвэл
радиолокаторын тэмдэгтийн дүрс хооронд
зайчлал
хангагдах
эсвэл
процедурын
аргачлалын үеийн
зайчлал
хангагдсан
тохиолдолд;
8.7.2.9 Хөөрөлт үйлдсэн ба түүний өмнө түрүүлж
хөөрөлт үйлдсэн агаарын хөлөг хооронд,
эсвэл хөөрөлт үйлдэж ХБЗ-ны төгсгөлөөс 2 км
(1 далайн бээр)-ын зайд танилт тогтоогдсон
агаарын хөлөг ба бусад танилт тогтоогдсон
агаарын хөлөг хооронд ИНБД-ээр тогтоогдсон
зайчлалын минимумыг хангуулж болно.
8.7.2.10 Ижил хүлээх цэгт хүлээх нислэг үйлдэж
байгаа агаарын хөлөг хооронд ИНБД-ээр
тогтоогдсон
зайчлалын
минимумийг
ашиглахгүй. Хүлээх бүсэд нислэг үйлдэж
байгаа агаарын хөлөг болон бусад нислэгийн
хооронд холбогдох НХҮБ-аас тогтоосон
шаардлага
болон
журмыг
хангасан
тохиолдолд радиолокатор эсвэл ADS-B-д
үндэслэгдсэн зайчлалыг хангуулна.

2017/03/30

Хуудас | 8-25

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

8.7.3 УДИРДЛАГА ШИЛЖҮҮЛЭХ
/TRANSFER OF RADAR CONTROL/
8.7.3.1
НХҮ-ний
ажиглалтын
тасралтгүй
үйлчилгээгээр хангагдаж байх үед НХҮ-ний
ажиглалтын үйлчилгээг тасалдахгүй байхаар
удирдлага
шилжүүлэх
үйлдлийг
хийж
гүйцэтгэнэ.
8.7.3.2 SSR эсвэл ADS-B ашиглаж байх үед
агаарын хөлгийн тэмдэгтийн дүрс болон
түүний холбогдох агаарын хөлгийн хаягийг
дараах нөхцөлүүд хангагдсан үед зэргэлдээх
удирдлагын байр эсвэл зэргэлдээх НХУ-ын
нэгж
хоорондоо
харилцан
зөвшилцөл
хийлгүйгээр агаарын хөлгийн удирдлага
шилжүүлэх үйлдлийг гүйцэтгэж болно.
а) удирдлага шилжүүлэхээс өмнө оноосон
дискрет автомат хариулагчийн код эсвэл
SSR-ын S горим болон ADS-B-тэй
хамаарал бүхий агаарын хөлгийн дуудлага
зэрэг
агаарын
хөлгийн
нислэгийн
төлөвлөгөөний
дагуу
шинэчлэгдсэн
мэдээллийг хүлээн авч буй талын
нислэгийн
удирдагчид
дамжуулсан
тохиолдолд;
б)
удирдлага
шилжүүлэх
үйлдлийг
гүйцэтгэхээс өмнө агаарын хөлөг нь
хүлээн
авч
буй
талын
нислэгийн
удирдагчийн
ADS-B
эсвэл
радиолокаторын бүрхэлтэд орж холбогдох
тэмдэгтийн дүрс дэлгэцэнд харагдах ба
агаарын хөлөгтэй эхний радио холбоо
тогтоохоос өмнө агаарын хөлгийн танилт
тогтоогдсон тохиолдолд;
в) холбогдох нислэг удирдагчид зэрэгцээ үл
орших тохиолдолд аливаа нөхцөлд маш
яаралтай
өөр
хоорондоо
байнгын
холбогдох хоёр талын радио-холбооны
тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон;
г) удирдлага шилжүүлэх цэг эсвэл цэгүүд
болон нислэгийн чиглэл, тогтоосон өндөр,
радио холбоо завсарлах цэгүүд ба ижил
агаарын зам дахь агаарын хөлөг хооронд
баримтлах зайчлалын минимум, агаарын
хөлөгт олгох тусгайлсан захирамж эсвэл
зэргэлдээх НХУ-ын нэгжүүд хоорондын
харилцан ажиллах гэрээний заалт зэргийг
баримтлан дэлгэцэнд ажиглагдаж буй бүх
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нөхцөлийн талаар харилцан тохиролцсон;
д) холбогдох зүйл заалт, захирамж эсвэл
хамтран ажиллах гэрээний тодорхой
заалтын дагуу хүлээн авч буй тал нь
удирдлага шилжүүлэх үйл ажиллагааг
ямар ч нөхцөлд цуцлах боломжтой байх;
е) агаарын хөлөгт өндөр, хурд эсвэл
вектортой
холбогдолтой
өгөгдсөн
захирамж ба тухайн захирамжийн дагуу
удирдлага шилжүүлэх цэгт нислэгийн үйл
явцад гарч болох аливаа өөрчлөлтийн
талаар удирдлагыг хүлээн авч буй талын
нислэгийн удирдагчид мэдээлсэн байх.
8.7.3.3 Удирдлага шилжүүлэх үеийн (8.7.3.2 г)
заалтын
дагуу)
харилцан
тохиролцсон
агаарын хөлгүүдийн хооронд баримтлах
зайчлал болон хамтран ажиллах гэрээний
заалт (8.7.3.2 д) заалтын дагуу)-уудыг
холбогдох техникийн, үйл ажиллагааны болон
бусад нөхцөл байдлуудыг харгалзсаны
үндсэнд тодорхойлно. Хэрэв эдгээр харилцан
тохиролцсон нөхцөл хангагдахгүй байх
тохиолдолд нислэгийн удирдагч нь гарч буй
нөхцөл байдлыг хэвийн болох хүртэл 8.7.3.4
заалтын журмыг баримтална.
8.7.3.4 SSR эсвэл ADS-B ашиглах явцад 8.7.3.2-ын
зүйл заалтууд хэрэгжих боломжгүй бөгөөд
хэрэв хяналтын үндсэн локатор ашиглаж
байгаа тохиолдолд зэргэлдээх удирдлагын
байр эсвэл хоёр НХҮ-ний нэгжүүд хооронд
агаарын хөлгийн удирдлагыг шилжүүлэхдээ
дараах журмыг баримтална.
а)

агаарын хөлгийн тэмдэгтийн дүрсийг
удирдлага
хүлээн
авч
буй
талын
нислэгийн удирдагчид шилжүүлэх эсвэл
удирдлага
хүлээн
авч
буй
талын
нислэгийн удирдагч нь танилт тогтоох;
б) холбогдох нислэгийн удирдагчид зэрэгцээ
үл орших тохиолдолд аливаа нөхцөлд
маш яаралтай өөр хоорондоо байнгын
холбогдох хоёр талын радио-холбооны
тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон;
в) секторууд эсвэл холбогдох нэгжүүд
хооронд удирдлага шилжүүлэх үеийн
бусад
нислэгтэй
тохирох
зайчлал
хангагдаж байх;
г) удирдлага шилжүүлэх цэг дэх агаарын
хөлөгт өндөр, хурд эсвэл вектортой
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холбогдолтой
өгөгдсөн
аливаа
захирамжийн талаар удирдлагыг хүлээн
авч буй талын нислэгийн удирдагчид
мэдээлсэн байх;
д) удирдлагыг хүлээн авч буй тал НХҮ-ний
ажиглалтын үйлчилгээг үзүүлэхэд бэлэн
болсон тухайгаа мэдэгдэх хүртэл агаарын
хөлгийн удирдлагыг удирдлага шилжүүлж
буй талын нислэгийн удирдагч хадгална.
Удирдлага хүлээн авах талын нислэгийн
удирдагч удирдлагыг хүлээж авахад бэлэн
гэдгээ мэдэгдсэн тохиолдолд радиохолбооны давтамж солих захирамжийг
удирдлага шилжүүлэх талаас олгох ба
тухайн цаг мөч эсвэл холбогдох цэгээс
эхлэн
удирдлага
шилжүүлэх
талын
нислэгийн удирдагчийн хариуцлагад орсон
байна.
8.7.4 ХУРДНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ /SPEED CONTROL/
8.7.4.1 Агаарын хөлгийн гүйцэтгэлийн хязгаарлалт
зэрэг
холбогдох
НХҮБ-аас
тогтоосон
нөхцөлийн дагуу агаарын хөлгийн дэс
дараалсан байдлыг хангах эсвэл вектор олгох
хазайлтыг багасгах зорилгоор нислэгийн
удирдагч нь холбогдох агаарын хөлөг хурдаа
тохируулах зохицуулалтыг хийж болно.
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8.8 ОЙРТОЛТЫН УДИРДЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМИЙН ХЭРЭГЛЭЭ
/USE OF RADAR IN APPROACH CONTROL
SERVICE/
8.8.1 ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ /GENERAL PROVISIONS/
8.8.1.1 Ойртолтын удирдлагын үед хэрэглэгдэх
НХҮ-ний ажиглалтын систем нь НХУ-ын
үйлчилгээний үйл ажиллагааны чиг үүрэг
болон төвшинд нийцсэн байх шаардлагатай.
8.8.2 ЧИГ ҮҮРЭГ /FUNCTIONS/
8.8.2.1
Ойртолтын
удирдлагын
үйлчилгээ
үзүүлэхдээ
өгөгдлийн
дэлгэц
дээрх
байрлалын мэдээллийг дараах нэмэлт чиг
үүргээр ашиглаж болно. Үүнд:
а) нисэн ирж буй агаарын хөлгийн ойртолтын
төгсгөлийн үе шатанд ашиглаж буй тоног
төхөөрөмж рүү чиглүүлэх зорилгоор радар
вектор удирдлагаар хангах;
б) нисэн ирж буй агаарын хөлгийг ил
хараагаар ойртолт үйлдэх боломжтой
цэгрүү радар вектор удирдлагаар хангах;
в) ойртолт үйлдэж буй бусад агаарын
хөлгүүдийг ажиглах;
д) хоорондын зайчлалыг хангах. Үүнд:

i) Дараалан хөөрч байгаа агаарын хөлөг;
ii) Дараалан буулт үйлдэж буй агаарын

хөлөг, бусад;
iii) Хөөрч байгаа агаарын хөлөг ба нисэн
ирж байгаа агаарын хөлөг.
8.8.3

НХҮ-НИЙ АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМИЙГ
АШИГЛАН ОЙРТОЛТЫН АЖИГЛАЛТЫН
УДИРДЛАГЫН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ҮЗҮҮЛЭХ
ЕРӨНХИЙ
ЖУРАМ
/GENERAL
PROCEDURES OF APPROACH RADAR
CONTROL USING ATS SURVEILLANCE
SYSTEM/

8.8.3.1 НХҮБ нь Аэродромын нислэгийн удирдагчид
нисэн ирж буй агаарын хөлгийн дараалал
түүнчлэн бусад агаарын хөлгийн зайчлалыг
хангах зорилгоор өгсөн зөвшөөрөл болон
хязгаарлалтын талаар мэдээлэх журамтай
байна.
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8.8.3.2 Агаарын хөлөгт ойртолт үйлдэх зорилгоор
вектор олгохоос өмнө болон эхлэх үед
нисэгчид ойртолтын төрөл болон ашиглаж
буй зурвасын чиглэлийн мэдээллийг заавал
өгсөн байна.

8.8.3.3 Ажиглалтын нислэгийн удирдагч агаарын
хөлөгт хэрэглэлээр ойртолт үйлдүүлэх
зорилгоор вектор олгох явцдаа ойртолтын
төгсгөлийн үе шат эхлэхээс өмнө агаарын
хөлгийн байрлалыг хамгийн багадаа нэг удаа
мэдээлсэн байвал зохино.
8.8.3.4 Ажиглалтын нислэгийн удирдагч нь агаарын
хөлгийн байрлалын болон зайн мэдээллийг
тухайлсан цэг болон навигацийн тоног
төхөөрөмжөөс авна.
8.8.3.5 Нислэгийн удирдагчийн хяналт дор ойртолт
үйлдэх агаарын хөлгийн ойртолтын эхний
болон дунд үе шатанд агаарын хөлгийг
ойртолтын төгсгөлийн үе шат руу чиглүүлэх
зорилгоор вектор олгосон цагаас ойртолтын
төгсгөлийн үе шат хүртэлх хэсэг болон:
а)
б)

нисэгчийн илтгэлээр агаарын хөлөг
ойртолтын төгсгөлийн замд нэгдэн орсон;
эсхүл
ил хараагаар ойртолт үйлдэх боломжтой
гэж илтгэх хүртэл үргэлжилнэ.

8.8.3.6 Ойртолтын төгсгөлийн үе шат руу агаарын
хөлөгт вектор олгохдоо ойртолтын төгсгөлийн
үе шатны замын тусгалд нэгдэх боломжтой
нэг болон хэд хэдэн нислэгийн чиглэл заан
өгнө. Агаарын хөлөг ILS-ээр ойртолт үйлдэх
үед ойртолтын төгсгөлийн үе шатанд өндрөө
хадгалан
тогтоогдсон
эсхүл
заагдсан
боломжит глиссаданд нэгдэх боломжтой
байхаар сүүлчийн векторыг олгох ба
ойртолтын төгсгөлийн үе шатны замын
тусгалтай 45 градус буюу түүнээс бага
өнцгөөр нийлэх боломжтой байвал зохино.
8.8.3.7 Агаарын хөлөгт ойртолтын төгсгөлийн үе
шатны замын тусгалыг огтлох вектор олгосон
бол тухай бүр вектор олгосон шалтгааныг
мэдээлж байх шаардлагатай.
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8.8.4 АГААРЫН ХӨЛГИЙГ ОЙРТОЛТЫН
ТӨГСГӨЛИЙН ҮЕ ШАТ РУУ ВЕКТОР ОЛГОХ
/VECTORING AIRCRAFT TO FINAL/

8.8.4.1 Агаарын хөлөгт ойртолтын төгсгөлийн үе
шат руу вектор олгохдоо ойртолтын
төгсгөлийн үе шатны замын тусгалд нэгдсэнээ
илтгэх захирамж өгнө. Саад болох нөхцөл
байдал үүсээгүй тохиолдолд ойртолтыг
үргэлжлүүлэн үйлдэх захирамжийг агаарын
хөлөг ойртолтын төгсгөлийн үе шатны замын
тусгалд нэгдсэн гэсэн илтгэлийг авсны дараа
олгоно. Ойртолтын төгсгөлийн үе шатны
замын тусгалд нэгдсэн бол агаарын хөлөгт
олгосон вектор дуусгавар болсонд тооцно.

8.8.4.2 Нислэгийн удирдагч нь ойртолтын
төгсгөлийн үе шат дахь агаарын хөлгүүдийн
дараалал
болон
зайчлалыг
НХҮБ-аас
тогтоосон
журмын
дагуу
аэродромын
нислэгийн
удирдагчид
удирдлагыг
шилжүүлсэн буюу ажиглалтын системээр
хангагдсан
аэродромын
нислэгийн
удирдагчийн удирдлагад бүрэн шилжүүлэх
хүртэл хариуцна.
8.8.4.3 НХҮБ-аас тогтоосон журмын дагуу
ойртолтын төгсгөлийн үе шат дахь агаарын
хөлгийн удирдлагыг аэродромын нислэгийн
удирдагчид шилжүүлнэ.
8.8.4.4 Аэродромын нислэгийн удирдагчид агаарын
хөлгийн удирдлагыг суултын зөвшөөрөл
эсхүл холбогдох бусад зөвшөөрлийг цаг
хугацаанд нь өгч болохоор цэг, цагт
шилжүүлнэ.
8.8.5 ИЛ ХАРААНЫ ОЙРТОЛТЫН ВЕКТОР
/VECTORING IN VISUAL APPROACH/

8.8.5.1 Цаг агаарын нөхцөл болон үүлний суурийн

хамгийн доод өндөр нь ил харааны ойртолт
болон суултыг хийж гүйцэтгэхэд хангалтай
үед ажиглалтын нислэгийн удирдагч агаарын
хөлөгт ил харааны ойртолт үйлдүүлэх
зорилгоор вектор олгож болно.

8.8.5.2 Ил харааны ойртолт үйлдэх зөвшөөрлийг
зөвхөн агаарын хөлгийн нисэгч аэродромоо
эсхүл өмнө нь нисэж байгаа агаарын хөлгийг
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харснаа илтгэсэн тохиолдолд олгох бөгөөд
энэ үед вектор олгох үйл ажиллагаа мөн
дуусгавар болно.
8.9 АЭРОДРОМЫН УДИРДЛАГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД
АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМИЙГ АШИГЛАХ /USING
SURVEILLANCE SYSTEM IN AERODROME
CONTROL SERVICE/
8.9.1. НХҮБ-аас тусгайлан тогтоосон нөхцөлд
аэродромын НХУ-д НХҮ-ний ажиглалтын
системийг дараах чиг үүргийг гүйцэтгэхээр
ашиглаж болно. Үүнд:
а) ойртолтын төгсгөлийн үе шатанд агаарын
хөлгийн нислэгийн замын шугамд хяналт
тавих;
б) аэродромын орчмын бусад агаарын
хөлгийн нислэгийн замын шугамд хяналт
тавих;
в) дараалан хөөрч буй агаарын хөлөг хооронд
зайчлал тогтоох; болон
г) ил харааны нислэгт навигацийн туслалцаа
үзүүлэх.
8.9.1.2 Онцгой нөхцөл байдал үүссэнээс бусад
тохиолдолд ил харааны нислэгийн дүрмийн
тусгай (Special VFR flight) нислэгт вектор
олгохгүй.
8.9.1.3 ИХНД-аар нислэг үйлдэж буй агаарын
хөлөгт хэрэглэлийн нислэгийн цаг уурын
нөхцөлд санамсаргүйгээр шууд орохгүй
байхаар вектор олгоно.
8.9.1.4 Аэродромын удирдлагын үйлчилгээ үзүүлэх
зорилгоор ашиглаж буй НХҮ-ний ажиглалтын
системийг ашиглах зорилго бүхий тогтоосон
тусгай нөхцөл болон журамд холбогдох НХҮБ
НХҮ-ний ажиглалтын системийн ашиглалт
болон бэлэн байдал нь аэродромын
хөдөлгөөний ил харааны ажиглалтад сөргөөр
нөлөөлөхгүй байхыг бататгасан байна.
8.10 НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД
АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМИЙГ АШИГЛАХ
/USING SURVEILLANCE SYSTEM IN FLIGHT
INFORMATION SERVICE/

8.10.1.1 Өгөгдлийн

дэлгэц дээр үзүүлж буй
мэдээллийг танилт хийгдсэн агаарын хөлгийг
мэдээллээр хангах зорилгоор ашиглаж болно.

2017/03/30

Тайлбар:
Аэродромын
нислэгийн
хөдөлгөөний хяналт гэдэг нь нислэгийн
удирдагчийн хувьд өөрийн аэродром
орчмын болон маневрлах талбай дахь
нислэгийн хөдөлгөөнийг ихэвчлэн ил
хараагаар ажиглах үйл явц.

Тайлбар: НХҮ-ны ажиглалтын системийг
НМҮ-нд ашиглах нь агаарын хөлгийн
даргыг
аливаа
үүрэг
хариуцлагаас
чөлөөлөхгүй.
Жишээ
нь:
нислэгийн
төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах эцсийн
шийдвэр гэх мэт.
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Үүнд:
а) танилт хийгдсэн агаарын хөлгийн замтай
огтлолцох
өөр
агаарын
хөлөг
ажиглагдсантай
холбоотой
мэдээлэл
болон агаарын хөлгийн зайлах үйлдэл
хийхтэй
холбоотой
зөвлөмж
эсхүл
зөвлөгөө;
б) цаг агаарын онцгой үзэгдлийн байрлалын
мэдээлэл болон боломжтой бол агаарын
хөлөгт цаг агаарын тааламжгүй бүсийг
тойрон гарахыг зөвлөх;
в) агаарын хөлгийн чиглэлийг тодорхойлоход
туслах мэдээлэл;
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ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ХОЛБООНЫ ЖУРАМ
/CHAPTER NINE. COMMUNICATION PROCEDURES/
9.1.

ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА
/GENERAL REQUIREMENTS/

9.1.1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
9.1.1.1. ХНД ба ИХНД-ээр үйлдэх нислэгийн
төлөвлөгөө, дагалдах мэдээлэл, нислэгийн
хөдөлгөөний нэгжтэй зөвшилцөл, мэдээлэл
солилцоо нь газар-газар холбоо буюу дотоод
холбоо, шууд телефон утас, AFTN сүлжээ гэх
мэт өгөгдлийн холбоо, богино давтамж (HF)-ийн
радио-холбоогоор дамжина.
9.1.1.2. НХУ,
мэдээллийн
үйлчилгээ,
аюулын
түгшүүрийн мэдээллийн үйлчилгээ зэрэг агаарын
хөлөгт үзүүлэх НХҮ-ний мэдээ газар-агаар хоёр
талын радио болон өгөгдлийн холбоогоор
дамжина.
9.1.1.3. Ашиглаж байгаа анхдагч холбооны суваг
ачаалагдсан, гэмтэл дутагдал гарсан зэргээс
ашиглах
боломжгүй
болсон
тохиолдолд
боломжит шуурхай сувгийг ашиглан нислэгийн
хөдөлгөөн,
түүний
үйлчилгээнд
хамаарах
мэдээллийг шуурхай дамжуулж, солилцоно.
9.1.1.4. НХҮ-ний нэгж нь аюул тулгарсан буюу аюулд
нэрвэгдсэн
агаарын
хөлөгтэй
харилцаа
холбооны боломжит бүх хэрэгслийг ашиглан
холбоо тогтоох оролдлогыг гүйцэтгэнэ.
9.1.2. БИЧЛЭГ/RECORDING/
9.1.2.1. НХҮ-ний газар-агаар холбоо бичлэгтэй байна.
9.1.2.2. Өгөгдлийн мэдээ НХУ-ын автомат системээр
автоматаар солилцдог тохиолдолд мэдээллийн
автомат бичлэгтэй байна.
9.1.2.3. НХҮ-ний нэгжүүд компьютерийн сүлжээгээр
өгөгдлийн
мэдээлэл
солилцож
байгаа
тохиолдолд мэдээлэл автоматаар бичигддэг
байна.
9.1.2.4. НХҮ-ний нэгж хооронд болон НХҮ ба бусад
байгууллага хоорондын дуун холбоо, эсхүл
өгөгдлийн холбооны тоног төхөөрөмж нь автомат
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Хуудас | 9-1

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

бичлэгтэй байна.
9.1.2.5. Дуун ба өгөгдлийн холбооны бичлэг нь 30-аас
багагүй хоногийн хугацаагаар хадгалагдана.
9.2.

НХҮ-НИЙ НЭГЖИЙН ХОЛБОО
/COMMUNICATION OF AIR TRAFFIC SERVICES
UNITS/

9.2.1. Бүсийн удирдлагын төв нь уг төв ба түүний
хариуцлагын бүсэд байгаа агаарын хөлөг
хооронд хоёр талын тасралтгүй харилцаатай
байх газар-агаар холбоогоор хангагдсан байна.
9.2.2. Ойртолтын удирдлагын байр нь уг байр ба
түүний хариуцлагын бүсэд байгаа агаарын хөлөг
хооронд хоёр талын тасралтгүй харилцаатай
байх газар-агаар холбоогоор хангагдсан байна.
9.2.3. Аэродромын удирдлагын цамхаг нь уг цамхаг
ба тухайн аэродромын хянах цэгээс 45 км-ын
радиусаар хүрээлэгдсэн бүсэд байгаа агаарын
хөлөг хоёрын хооронд хоёр талын тасралтгүй
харилцаатай байх газар-агаар холбоогоор
хангагдсан байна.
9.2.4. Нислэгийн хөдөлгөөний эрчимжилт, аэродромын
бүтэц, зохион байгуулалтаас хамааран хөөрөлт
буулт ба маневрлах талбайд хөдөлгөөн үйлдэж
байгаа агаарын хөлгийн НХУ-ын холбооны
тусдаа сувгаар гүйцэтгэж болно.
9.2.5. НМТ нь харилцан ажиллах дараах нэгжүүдтэй
харилцах газар-газар холбоотой байна:
а) нэгтгэсэн бүтцэд багтдагаас бусад Бүсийн
удирдлагын төв;
б) Ойртолтын удирдлагын байр;
в) Аэродромын удирдлагын цамхаг;
9.2.6. Бүсийн НХУ-ын төв нь НМТ-өөс гадна
харилцан ажиллах дараах нэгжүүдтэй харилцах
газар-газар холбоотой байна:
а) Ойртолтын удирдлагын байр;
б) Аэродромын удирдлагын цамхаг;
9.2.7. Ойртолтын удирдлагын байр нь харилцан
ажиллах дараах нэгжүүдтэй харилцах газаргазар холбоотой байна:
а) Бүсийн удирдлагын төв;
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б) Аэродромын удирдлагын цамхаг;
в) НМТ;
9.2.8. Аэродромын удирдлагын цамхаг нь харилцан
ажиллах дараах нэгжтэй харилцах газар-газар
холбоотой байна:
а) Бүсийн удирдлагын төв;
б) Ойртолтын удирдлагын байр;
в) НМТ;
9.2.9. Нислэгийн мэдээллийн болон Бүсийн НХУ-ын
төвүүд нь хариуцлагын бүсдээ харилцан
ажиллах дараах салбар байгууллагатай газаргазар холбоогоор хангагдсан байна:
а) цэргийн салбар анги, нэгж;
б) цаг агаарын байгууллага, нэгж;
в) тухайн төвүүдэд үйлчилж байгаа холбоо
навигацийн нэгж;
г) ЭХАТМЗХ (Хэрэв ЭХАТМЗХ байхгүй бол
онцгой байдлын холбогдох салбар байгууллага);
д) тухайн төвүүдтэй харилцан ажилладаг НМҮБ;
е) холбогдох агаарын тээвэрлэгчид.
9.2.10. Ойртолтын удирдлагын байр ба Аэродромын
удирдлагын цамхаг нь хариуцлагын бүсдээ
харилцан
ажиллах
дараах
салбар
байгууллагуудтай
газар-газар
холбоогоор
хангагдсан байна:
а) цэргийн салбар анги, нэгж;
б) цаг агаарын байгууллага, нэгж;
в) тухайн нэгжүүдэд үйлчилж байгаа холбоо
навигацийн нэгж;
г) ЭХАТМЗХ (хэрэв ЭХАТМЗХ байхгүй бол
онцгой
байдлын
холбогдох
салбар
байгууллага);
д) тухайн нэгжүүдтэй харилцан ажилладаг
НМҮБ;
е) хэрэв тусдаа зохион байгуулагдсан бол
перрон дээрх хөдөлгөөн зохицуулах нэгж.
9.2.11. Нислэгийн
мэдээллийн
үйлчилгээнд
ашиглагдах газар-агаар холбоо нь шууд,
шуурхай, тасралтгүй бөгөөд хоёр талын байх
шаардлагыг хангасан байна.
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9.3. ХОЛБООНЫ ХЭРЭГСЛИЙН
ТОДОРХОЙЛОЛТ/SPECIFICATIONS OF
COMMUNICATION EQUIPMENT/
9.3.1. Энэ бүлгийн 9.2-д заагдсан газар-газар
холбооны хэрэгсэл нь дараах шаардлагыг
хангасан байна:
а) бодит хяналтын систем ашиглан нислэгийн
хөдөлгөөний удирдлага шилжүүлэх үед холбоо
шууд тогтоох, түүнчлэн бусад тохиолдолд 15
секундын хугацаанд шуурхай холбогдох шууд
дуун холбоо дангаар, эсхүл өгөгдлийн холбоотой
хамт байх;
б) мэдээлэл солилцооны холбоо бичгийн
хэлбэрээр хадгалагдах шаардлагатай бөгөөд
тухайн холбоо 5 минутаас хэтрэхгүй үргэлжлэх
тохиолдолд хэвлэмэл мэдээллийн хэлбэрээр.

Тайлбар:
Хэвлэмэл
мэдээлэлд
факс
г.м
хэрэгслээр дамжих мэдээлэл багтана.

9.4. НИСЛЭГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН РАЙОН
ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАА
ХОЛБОО/COMMUNICATION BETWEEN FLIGHT
INFORMATION REGIONS/

9.4.1. Нислэгийн

мэдээллийн
болон
Бүсийн
удирдлагын төвүүд нь зэргэлдээх бүх Нислэгийн
мэдээллийн ба Бүсийн удирдлагын төвүүдтэй
харилцах газар-газар холбоотой байна.

9.4.2. Харилцаа

холбооны хэрэгсэл нь тухайн
сувгаар дамжигдсан мэдээллийг бичлэгээс
эргүүлэн харах боломжтой бөгөөд НХҮ-ний
гэрээнд заагдсан хугацаанд дамжуулагдаж байх
шаардлагыг хангасан байна.

9.4.3. НХҮ-ний

гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол,
зэргэлдээ орших Бүсийн удирдлагын төвүүд
хоорондоо
харилцах
холбоо
нь
бодит
ажиглалтын системийн хяналттайгаар НХУ
шилжүүлэх үед холбоо шууд тогтоох, бусад
нөхцөлд 15 секундын хугацаанд шуурхай
холбогдох, автомат бичлэг бүхий шууд дуун
холбоо, боломжтой бол давхар өгөгдлийн
холбоо байна.

9.4.4. Агаарын

хөлөг
аргагүйдэн
нислэгийн
маршрутаас гажих тохиолдолд тухайн нислэг
батлан хамгаалах хүчинд албадан саатуулагдах
эрсдэлийг бууруулах үүднээс зэргэлдээ орших
Бүсийн удирдлагын төвүүд ба НМТ-үүд нь
хоорондоо харилцах шууд дуун холбоо дангаар
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буюу өгөгдлийн холбоотой хамт байх ба автомат
бичлэгийн төхөөрөмжөөр тоноглогдсон байна.

9.4.5. Шаардлагатай гэж үзвэл маневрлах талбай

хөдөлгөөн үйлдэж байгаа тээврийн хэрэгсэлтэй
холбоо барих нөөц сувагтай байх ба уг сувгаар
дамжигдаж
буй
мэдээлэл
бичигдэнэ.

9.5.

НУУЦЛАЛ/CONFIDENTIALITY/

9.5.1. Нислэгийн онцгой нөхцөл байдлаас бусад үед
зөвшөөрөгдсөнөөс өөр сувгаар нислэгийн мэдээ,
нислэгийн хөдөлгөөний мэдээлэл солилцохыг
хориглоно.
9.6.

МЭДЭЭЛЭЛ/INFORMATION/

9.6.1. МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ/INFORMATION
CATEGORIES/
9.6.1.1. НХҮ-ний
ангилна:

мэдээллийг

дараах

байдлаар

а) Аюулын мэдээ
• агаарын хөлөг, нисэх баг, зорчигчдод
бодит аюул тулгарч, яаралтай тусламж
шаардлагатай болсон талаарх мэдээлэл;
б) Яаравчлалын мэдээ:
• Агаарын хөлгийн техникийн бүрэн бүтэн
байдал, зорчигчдын эрүүл мэнд, аюулгүй
байдалд хамаарах мэдээлэл;
в) Агаарын хөлгийн чиглэл тодорхойлох
мэдээлэл:
• Чиглэл тодорхойлогч төхөөрөмж (Direction
finding)-ийн
заалтын
талаар
мэдээлэх
мэдээлэл;
г) Нислэгийн мэдээлэл:
• НХҮ-ний мэдээ;
• агаарын хөлгийн байрлал илтгэх мэдээ;
• нисэх багаас агаарын тээвэрлэгчид, эсхүл
агаарын тээвэрлэгчээс нислэг үйлдэж байгаа
агаарын хөлөгт хандсан мэдээлэл;
д) Цаг агаарын мэдээ:
• цаг агаарын бодит болон урьдчилсан
мэдээ;
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е)

Нислэгийн хуваарийн мэдээ:
• нислэгийн хуваарийн өөрчлөлтийн мэдээ;
• нислэгийн үйлчилгээний талаарх мэдээ;
• хуваарийн дагуу бус буултын мэдээ;
• агаарын хөлгийн хэвийн
ашиглалт,
нислэгийн аюулгүй ажиллагааг хангуулахтай
холбоотойгоор агаарын хөлгийн засвар
үйлчилгээ, ашиглалтын байдлын талаарх
мэдээ;

ж) Төрийн цахилгаан мэдээ:
• агаарын хөлгөөр зорчиж байгаа төрийн
тэргүүн,
өндөр
албан
тушаалтнаас
дамжуулсан мэндчилгээ, мэдээ.
9.6.1.2 Нислэгийн мэдээллийн зэрэглэл нь 9.6.1.1-д
заасан дэс дарааллаар тогтоогдоно.
9.6.2. AFTN МЭДЭЭНИЙ ЗЭРЭГЛЭЛ
/PRIORITY OF AFTN MESSAGES/
9.6.2.1.
НХҮ-ний
мэдээг
AFTN
сүлжээгээр
дамжуулахдаа дараах яаравчлалын зэрэглэлийг
тогтооно:
а) аюулын болон яаралтай мэдээ- SS;
б) нислэгийн аюулүй ажиллагаанд хамаарах
мэдээ;

i. агаарын хөлгийн нислэгийн хөдөлгөөний

мэдээ (хойшилсон, цуцалсан, нислэгийн
бодит ба тооцоот цагууд)- FF
ii. нислэгийн хуваарь, нисэн гарсан, нисэн
ирсэн бодит ба тооцоот цагуудын мэдээGG
iii. нислэгийн захиалга

9.7 РАДИО-ХОЛБООГ ШАЛГАХ
/RADIO COMMUNICATION CHECK/
9.7.1. Радио-холбооны чанарыг шалгах шалгалт 10
секундээс хэтрэхгүй байна.
9.7.2. Радио-холбооны чанарыг дараах үнэлгээгээр
үнэлнэ:
а)
б)
в)
г)
д)

1- сонсогдохгүй байх;
2- тасалдаж сонсогдох;
3- дунд зэрэг сонсогдох;
4- хэвийн сонсогдох;
5- сайн сонсогдох;
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РАДИО-ХОЛБООНЫ ЕРӨНХИЙ
ШААРДЛАГА/GENERAL REQUIREMENTS FOR
RADIO COMMUNICATION/

9.8.1. Нислэгийн хөдөлгөөний хяналт, нислэгийн
аюулгүй байдлын холбогдол бүхий мэдээ газарагаар 2 талын радио-холбоогоор тус тус
дамжуулагдана.
9.8.2. Анхдагч холбооны хэрэгсэл нь ачаалагдсан,
гэмтсэн зэргээс ашиглах боломжгүй бол
боломжит хамгийн шуурхай сувгийг ашиглан
ИХНД ба ХНД-ийн нислэгийн хөдөлгөөн,
удирдлагад хамаарах мэдээг дамжуулна.
9.9.

РАДИО-ХОЛБОО ТОГТООХ
/ESTABLISHMENT OF RADIO
COMMUNICATION/

9.9.1. Агаарын хөлгийн нислэгийн төлөвлөгөөнд (FPL)
тусгагдсан дуудлагыг радио-холбоонд тухайн
агаарын хөлгийн дуудлага болгон ашиглана.
9.9.2. Радио-холбоог тогтоохдоо дараах дарааллыг
баримтална:
а) Хандаж буй агаарын хөлөг эсхүл НХҮ-ний
байрны дуудлага;
б) Дуудлага хийж буй агаарын хөлөг эсхүл НХҮний байрны дуудлага;
9.9.3. Радио-холбооны
дуудлагад
дараах дарааллыг баримтална:

хариулахдаа

а) Дуудсан агаарын хөлөг эсхүл НХҮ-ний байрны
дуудлага;
б) Хариулж буй агаарын хөлөг эсхүл НХҮ-ний
байрны дуудлага;
9.9.4. НХУ-ын байр нь нэг мэдээлэлд хэд, хэдэн
агаарын хөлгийг дараалан дуудаж болох ба
дуудагдсан
агаарын
хөлгүүд
ээлжээр,
дуудагдсан дарааллаар мэдээг баталгаажуулна.

Жишээ:
“Aeroflot 564, Air China 901, …”

9.9.5. НХУ-ын байр нь өөрийн удирдлагад буй бүх
агаарын хөлгийг дараах хэлбэрээр нэг зэрэг
дуудаж болно:
а) дамжуулах мэдээлэл захирамж нь бүх
агаарын хөлөгт хамаарах;
б) ALL STATIONS ба өөрийн НХУ-ын байрны
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дуудлагыг ашиглана;
в) Энэ дуудлагаар дамжуулагдсан мэдээг хариу
баталгаажуулах шаардлагагүй;
9.9.6. Хэрэв дуудсан агаарын хөлөг эсхүл НХҮ-ний
байрны дуудлагыг ойлгоогүй бол “STATION
CALLING . . . SAY AGAIN YOUR CALL SIGN”
гэсэн хэллэг ашиглан лавлана.
9.9.7. ХНД-ээр нислэг үйлдэж байгаа агаарын хөлөг нь
давтамж шилжих бүрдээ нислэгийн өндөр, хэрэв
өндөр авч эсвэл алдаж байгаа бол огтолж буй ба
зөвшөөрөгдсөн өндрийг, параллель ХБЗ-нд
ойртолт хийж байгаа бол ХБЗ-ны тэмдэглэгээг
заавал илтгэнэ.
9.9.8. Хэрэв НХУ-ын байр өөрийн удирдлагад орших
агаарын хөлөгтэй холбоо тогтоож чадахгүй бол
дараах арга хэмжээг авна:
а) Зэргэлдээ НХУ-ын байраар дамжуулан холбоо
тогтоох;
б) Өөрийн бүсэд байгаа агаарын хөлгөөр
дамжуулан холбоо тогтоох;
в) Дээрх оролдлогууд амжилтгүй болсон
тохиолдолд НХУ-ын байр нь өөрийн давтамж
болон агаарын хөлөг сонсож байх магадлалтай
давтамжуудаар (121.5 МГц г.м) мэдээллийг
”харанхуй”
дамжуулна.
Үүнд
НХУ-ын
зөвшөөрлөөс бусад мэдээлэл хамаарна.
г) Нэг агаарын хөлөг нөгөө агаарын хөлөгт
нислэгийн удирдагчийн хүсэлтээр НХУ-ын
зөвшөөрлийг “харанхуй” дамжуулж болно.
9.10.

РАДИО-ХОЛБОО БАРИХ БА МЭДЭЭГ
ДАМЖУУЛАХ/ RADIO COMMUNICATION AND
TRANSMITTING MESSAGES/

9.10.1. Нэг ижил яаравчлалын зэрэглэл бүхий мэдээ
нь ирсэн дарааллын дагуу дамжуулагдах ба илүү
өндөр яаравчлалын зэрэглэл бүхий мэдээг
дамжуулах зорилгоор түүнээс бага яаравчлалын
зэрэглэл бүхий мэдээг тасалж буюу хойшлуулж
болно.
9.10.2.Дахин
дамжуулах
мэдээг
яаравчлалын
зэрэглэлийг
баримтлан
саадгүй
цааш
дамжуулна.
9.10.3. Мэдээ дамжуулж эхлэхээс өмнө мэдээний
агуулгыг бүрэн ойлгосон байх ёстой.
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9.10.4. Хандаж буй агаарын хөлөг, НХУ байрны
дуудлагыг байнга хэрэглэнэ.
9.10.5. Үл ойлголцох байдал үүсэхээргүй байсан ч
агаарын хөлөг, НХУ байр нь өөрийн дуудлагыг
байнга хэрэглэнэ.
9.10.6. Заавал
давтаж
баталгаажуулах
мэдээг
баталгаажуулж буй этгээдэд итгэлтэй байлгах
үүднээс шаардлагатай гэж үзвэл “READ BACK IS
CORRECT” гэж баталгаажуулж болно.
9.10.7. Мэдээг бүрэн болон хэсэгчлэн залруулах
шаардлага гарсан нөхцөлд үүнийгээ яаралтай
хийвэл байвал зохино.
9.10.8. Мэдээг
дуу
хоолойн
ердийн
өнгөөр,
загварчилсан хэллэгийн ашиглан дамжуулна.
9.10.9. Дамжуулж буй мэдээгээ бусдад саадгүй
ойлгомжтой байлгахын тулд дараах зааврын
дагуу мэдээг дамжуулна.
а) Үг бүрийг ойлгомжтой, цэвэр дуудах;
б) Ярианы хурд минутад 100-аас илүүгүй үг
нэвтрүүлэхээр жигд байх;
в) Тодорхой болгох үүднээс тооны өмнө болон
хойно бага зэрэг завсар авах;
г) Дууны чанга сулыг тогтмол хэмжээнд
хадгалах;
д) Микрофоныг зааврын дагуу ашиглах;
е) Микрофоноос түр хөндийрөх үед нэвтрүүлгийн
чанарыг хадгалахын тулд түр завсарлага
авах.
9.10.10. Радио-телефон
холбоонд
нислэгийн
хөдөлгөөний холбогдол бүхий нийтлэг товчлол
(ATC, FIR, IFR, ILS, IMC, NDB, RVR, VMC, VFR,
VOR, QNH, QFE, QDM, QTE г.м)-оос бусад
товчлол ашиглахыг хориглоно.
9.10.11. Нисэх баг удирдлагын давтамжийг зөвхөн
нислэгийн удирдагчийн заавраар өөрчилнө.
9.11.

РАДИО-ХОЛБОО ШИЛЖҮҮЛЭХ/TRANSFERING
RADIO COMMUNICATION/

9.11.1. Тухайн агаарын хөлөгтэй радио-холбоо барих
шаардлагагүй гэж үзвэл дараах нөхцөлд
агаарын хөлгийг дараагийн НХУ-ын байр болон
нэгжтэй холбоо тогтоох захирамж өгнө. Үүнд:
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а) удирдлага шилжүүлэх хил, хязгаараас өмнө;
б) харилцан ажиллагааны гэрээнд заасан
байрлалд;
9.11.2. Нэг НХУ-ын нэгжид харьяалагдах НХУ-ын байр
хооронд удирдлага шилжүүлж байгаа бол
холбоо тогтоох захирамж өгөхдөө НХУ-ын
байрны дуудлагыг дурдахгүй байж болно.
9.12.

МЭДЭЭГ БАТАЛГААЖУУЛАХ /CONFIRMING
MESSAGES/

9.12.1. Агаарын хөлгөөс мэдээ хүлээн авсан тухайгаа
заавал хариу баталгаажуулна. Мэдээ хүлээн
авсан
тухайгаа
баталгаажуулахаас
өмнө
ойлгомжгүй зүйлсийг лавлан тодруулсан байх
хэрэгтэй.
9.12.2. Нисэх баг мэдээг ойлгосноо давтаж
баталгаажуулахаас бусад тохиолдолд өөрийн
агаарын хөлгийн дуудлага ба ”ROGER”,
хэллэгийг ашиглан баталгаажуулна.
9.12.3. Нисэх
баг
нь
нислэгийн
удирдагчийн
зөвшөөрөл, захирамж, агаарын даралт, ХБЗ-ны
чиглэл, ажлын долгионы давтамж солих үед
долгионы давтамжийн талаарх мэдээг ойлгосноо
заавал давтаж баталгаажуулна.
9.12.4. Нисэх баг нь нислэгийн удирдагчийн бусад
зааварчилгыг ойлгосноо баталгаажуулахдаа
өөрийн агаарын хөлгийн дуудлага ба ”WILCO”
хэллэгийг ашиглаж болно.
9.12.5. Нислэгийн удирдагч нь нисэх багийн мэдээг
ойлгосноо:
а)
Өөрийн
НХУ-ын
байрны
дуудлага,
шаардлагатай бол “ROGER” хэллэг; эсхүл
б)
Агаарын хөлгийн дуудлага ба “ROGER”
хэллэг; эсхүл
в) Агаарын хөлгийн дуудлага, өөрийн НХУ-ын
байрны
дуудлага,
“ROGER”
хэллэгээр
баталгаажуулна.
9.12.6. Хэрэв мэдээг хэд хэдэн удаа дамжуулахад
баталгаажуулахгүй бол мэдээг хүлээн аваагүйд
тооцно.
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РАДИО ДАВТАМЖИД ХЯНАЛТ ТАВИХ
/MONITORING RADIO FREQUENCIES/

9.13.1. НХУ-ын ажлын байрны ҮАЗ-т заасан давтамж
дээр
байнгын
тасралтгүй
хяналт
тавьж
ажиллана.
9.13.2. Радио-холбооны аливаа дуудлагад аль болох
шуурхай хариулна.
9.14.

ТЕЛЕФОН ХОЛБООНЫ ЖУРАМ
/PROCEDURES OF TELECOMMUNICATION/

9.14.1. ТЕЛЕФОН ХОЛБОО ТОГТООХ
/ESTABLISHING TELECOMMUNICATION/
9.14.1.1. Телефон-холбоо тогтоох үед дуудлага
хийсэн тал (НХУ-ын байр, НХУ-ын нэгж) нь
өөрийн дуудлагыг заавал илтгэнэ. Хэрэв
ямарваа эргэлзээ байгаа бол дуудлага хүлээн
авч буй тал (НХУ-ын байр, НХУ-ын нэгж)-аас
дуудлагыг баталгаажуулбал зохино.

Тайлбар:
Хэрэв хаяг нь тодорхой, дотоод суваг
(intercom) ашиглаж байгаа бол 9.14.1.1
заалтыг
заавал
гүйцэтгэх
шаардлагагүй.

9.14.1.2. Мэдээг “clearance”, “estimate”, “departure”,
“revision” гэх мэт мэдээний агуулгыг таних
хэллэгээр эхлэн мэдээлнэ.
9.14.1.3. Аюулд орсон агаарын хөлгийн талаарх
мэдээллийг “emergency” гэсэн хэллэгээр эхлэн
мэдээлснээр тухайн мэдээллийн яаравчлалын
зэрэглэлийг илтгэнэ.
9.14.2. ТЕЛЕФОНООР ХАРИЛЦАХ
/TELECOMMUNICATION/
9.14.2.1. Хэрэв нэгэн зэрэг хэд хэдэн дуудлага ирсэн
бол
тэдгээрийг
яаравчлалын
зэрэглэлийг
харгалзан хүлээн авах ба мэдээг таних хэллэгийг
сонсохоос өмнө “stand by” хэллэгийг хэрэглэхээс
зайлсхийх хэрэгтэй.
9.14.2.2. Хүлээн авсан буюу дамжуулсан мэдээг
баталгаажуулах мэдээ нь хүлээн авсан тал
(НХУ-ын байр, НХУ-ын нэгж)-ын дуудлагаар
эхлэх ёстой.
9.14.2.3. Холбоо тогтоохдоо шууд шугам ашиглах
ёстой боловч энэ нь боломжгүй бол өөр НХУ-ын
байр, НХУ-ын нэгжээр дамжуулан холбоо
тогтоож болно.
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9.15.

ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮЕД ХОЛБОО
ТОГТООХ ЖУРАМ /PROCEDURES FOR
ESTABLISHING COMMUNICATION DURING
EMERGENCY SITUATIONS/

9.15.1. Аюулд орсон агаарын хөлгийн тухай мэдээ
“MAYDAY” гэж гурван удаа давтан хэлж эхлэн,
хандаж буй НХУ-ын байр, НХУ-ын нэгжийн
дуудлага, аюулд орсон агаарын хөлгийн
дуудлагыг агуулсан байна.
9.15.2. Аюулын тухай мэдээ нь дараах мэдээллийг
агуулсан байна:
а)
б)
в)
г)

Аюулын байдал;
Онгоцны даргын шийдвэр;
Цаашид шаардагдах тусламж, мэдээлэл;
Агаарын хөлгийн байрлал, өндөр, нислэгийн
чиглэл;
д) Бусад мэдээлэл.

9.15.3. Аюулд орсон агаарын хөлөг болон аюулд
орсон агаарын хөлгийн хөдөлгөөнийг хянаж буй
НХУ-ын байрнаас тухайн бүсийн удирдлагад
байгаа бүх ба зарим агаарын хөлгүүдэд хандан
“STOP
TRANSMITTING’
MAYDAY”
гэсэн
хэллэгээр радио хязгаарлалт тавьж болно.
9.15.4. Тухайн давтамж дээр радио хязгаарлалтыг
цаашид үргэлжлүүлэн хадгалах шаардлагагүй
болмогц НХУ-ын байр нь “DISTRESS TRAFFIC
ENDED” гээн хэллэгээр радио хязгаарлалтыг
дуусгавар болгоно.
9.15.5. Зөвхөн онцгой нөхцөл байдлын үед, эсхүл
бусад бүх радио сувгийг ашиглах боломж
алдагдсан үед олон улсын эрэн хайх авран
туслах давтамж дээр ажиллана.
9.15.6. Яаравчлалын тухай мэдээ нь “PAN PAN” гэж
гурван удаа давтан хэлж эхлэн, хандаж буй НХУын байр, мэдээ дамжуулж буй агаарын хөлгийн
дуудлагыг агуулсан байна.
9.15.7. Яаравчлалын тухай мэдээ
мэдээллийг агуулсан байна:

нь

дараах

а) Хүндрэлийн нөхцөл, байдал;
б) Шаардагдаж буй тусламж, мэдээлэл;
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в) Агаарын хөлгийн даргын шийдвэр;
г) Шаардлагатай бол агаарын хөлгийн байрлал,
өндөр, нислэгийн чиглэл.
9.16.

ЗАГВАРЧИЛСАН ХЭЛЛЭГ/PHRASEOLOGIES/

9.16.1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ/GENERAL/
9.16.1.1. Энэ журамд заагдсан загварчилсан хэллэг нь
агаарын хөлөг болон НХУ-ын байрны дуудлагыг
оруулалгүй заагдсан болно. Энэ журмаар
жишээлэн үзүүлсэн хэллэг нь бүх нөхцөлийг
бүрэн багтаасан төгс хэллэг байж чадахгүй
бөгөөд нисэгч, нислэгийн удирдагч, бусад
ажилтнууд нь нөхцөл байдлаас хамааран үл
ойлголцох байдал үүсэхээргүй хэллэг ашиглан
мэдээлэл солилцож болно.
9.16.1.2. Загварчилсан хэллэг НХҮ-ний төрлөөс
хамааран багцлагдсан байх боловч НХҮ-ний
ажилтан нь өөрийн эрхлэх үйлчилгээнээс өөр
төрлийн үйлчилгээнд хэрэглэгдэх загварчилсан
хэллэгийн мэдлэгтэй байх ёстой.
9.16.1.3. Загварчилсан хэллэгээр харилцах үед
агаарын хөлөг, НХҮ-ний байр, газрын тээврийн
хэрэгсэл зэрэг радио-холбоонд оролцогч талууд
өөрсдийн дуудлагыг заавал хэрэглэнэ.
9.16.1.4. ХБЗ дээрх хөдөлгөөний ‘behind the landing
aircraft’ эсхүл ‘after the departing aircraft’ гэх мэт
нөхцөлт зөвшөөрлийг зөвхөн нислэгийн удирдагч
ба нисэх багийн ил хараагаар харагдаж байгаа
хөдөлгөөнөөр нөхцөл болгож олгоно. Нөхцөлт
зөвшөөрөл дараах дараалал бүхий мэдээллийг
агуулна:

Жишээ:
“SAS941, BEHIND THE
SHORT FINAL, LINE UP”

DC-9

а) агаарын хөлгийн дуудлага;
б) нөхцөл (заах);
в) зөвшөөрөл;
9.16.1.5. НХУ-ын агаарын замын зөвшөөрлийг заавал
давтаж баталгаажуулна.
9.16.1.6. ХБЗ-нд орох, хөндлөн огтлон гарах, түүгээр
явгалах, буулт, хөөрөлт, үйлдэх, зөвшөөрлийг
заавал давтаж баталгаажуулна.
9.16.1.7. Бусад нөхцөлт зөвшөөрөл, зөвшөөрөл,
заавруудыг давтаж болон өөрийн дуудлагаар
бүрэн ойлгосноо баталгаажуулж болно.
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9.16.1.8. 1013.25 гПa ба 760.0 мм м.у.б. даралтыг
агаарын хөлгийн нислэгийн өндрийн тооллын эх
болгон авсан бол өндрийн хэмжээний өмнө
“Flight level” гэсэн хэллэгээр илэрхийлнэ. Харин
QNH ба QFE даралтыг нислэгийн өндрийн
тооллын эх болгон авсан бол өндрийн
хэмжээний ард метр гэсэн үгээр илэрхийлнэ.
9.16.1.9. Ашиглагдаж буй ХБЗ-ны тэмдэглэгээ,
өндрийн хэрэглэлийн тохиргоо, SSR код,
нислэгийн өндөр, чиглэл, хурдны талаарх
заавруудыг заавал давтаж баталгаажуулна.

Жишээ:
ATC: “Speedbird 17 Cruise FL 9100”
Aircraft: “Speedbird 17 FL 9100”

9.16.2. РАДИО-ХОЛБООНЫ ТҮГЭЭМЭЛ ХЭЛЛЭГ, ҮГ
/GENERAL RADIO COMMUNICATION PHRASEOLOGIES/
ХЭЛЛЭГ БА ҮГС

УТГА, АГУУЛГА

ACKNOWLEDGE
AFFIRM
APPROVED
BREAK

Энэ мэдээг хүлээн авч ойлгосноо баталгаажуул
Тийм
Зөвшөөрөх,
Энд дамжуулж буй мэдээний хэсгүүд тусгаарлагдана. (Санамж:
Өөр ялгаатай мэдээ нь хооронд холилдон утга санааны үл
ойлгогдох байдал эс үүсгэх зорилгоор хэрэглэнэ).
Эндээс өөр агаарын хөлөгт хандан дамжуулж буй мэдээ эхэлж
байна.
Өмнө өгөгдсөн зөвшөөрөл хүчингүй
“Системийн ажиллагаа болон үйлдлээ шалга (Жич: Хариулахгүй
байж болно)”
“Зөвшөөрнө.”
“Миний ингэж ойлгосон нь зөв үү ...? эсхүл Та үүнийг зөв
ойлгосноо баталгаажуулна уу?”
“...-тай холбоо тогтоо!”
“зөв”
“Өмнөх мэдээ бүхлээр болон хэсгээр ташаа байна. Зөвөөрөө ...”
“Мэдээг бүгдийг болон хэсэгчлэн дамжуулаагүйд тооц”
“Мэдээгээ үргэлжлүүл”
“Манай дамжуулагчийн сонсогдоц ямар байна?”
“Ойлгомжтой байх үүднээс дахин давтаж байна”
“ . . . давтамжийг чагна!”
“Үгүй” эсхүл “permission not granted” эсхүл “буруу”
“Oblique stroke”
“Энэ мэдээлэл төгсөж байна, хариу хүлээгдээгүй болно”
Тайлбар: Ер нь VHF холбоонд ашигладаггүй.
“Миний нэвтрүүлэг дууслаа, танаас хариу хүлээж байна”.
(Тайлбар: Ер нь VHF холбоонд ашигладаггүй.)
“Мэдээг хэрхэн ойлгосноо давтаж баталгаажуулна уу!”
“Сүүлийн зөвшөөрөл болон зөвшөөрлийн хэсэг ингэж өөрчлөгдөж
байна . . . ”
“Дараах мэдээллийг илтгэ! . . .”
“Би ...ийг мэдэх хэрэгтэй байна.”эсхүл, “Надад … мэдээллийг
өгнө үү!”
“Сүүлийн бүх мэдээллийг ойлголоо”

BREAK BREAK
CANCEL
CHECK
CLEARED
CONFIRM
CONTACT
CORRECT
CORRECTION
DISREGARD
GO AHEAD
HOW DO YOU READ
I SAY AGAIN
MONITOR
NEGATIVE
OBLIQUE
OUT
OVER
READ BACK
RE-CLEARED
REPORT
REQUEST
ROGER
(Тайлбар:
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‘READ BACK’ хэллэг эсхүл
affirmative, negative гэсэн хариулт
шаардагдсан асуултын хариу
болгож хэрэглэж болохгүй)
SAY AGAIN
SPEAK SLOWER
STAND BY
VERIFY
WILCO
WORDS TWICE
(Тайлбар:
Чанар муу холбооны хэрэгсэл
ашиглаж байх үед хэрэглэгдэнэ.)

“Сүүлийн нэвтрүүлгийг болон хэсгийг давтана уу!”
“Ярианы хурдаа багасгана уу!”
“Түр хүлээ, би эргэж дуудна”
“Шалгаж баталгаажуулна уу!”
“will comply” гэсэн хэллэгийн товчлол. “Ойлголоо, гүйцэтгэе.”
(a) Хүсэлт: “Маш муу сонсогдож байгаа учир үг бүрийг хоёр удаа
давтаж нэвтрүүл”
(б) Мэдээлэл: “Холбооны хэрэгсэл муу байгаа учир үг бүрийг
хоёр удаа давтаж нэвтрүүлж байна.”

9.16.3 ЗАГВАРЧИЛСАН ХЭВШМЭЛ
ХЭЛЛЭГ
/STANDARD PHRASEOLOGIES/
9.16.3.1 Нислэгийн өндөр
9.16.3.2 Нислэгийн
өндөр
илтгэх, босоо хурд

өөрчлөх,

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

FLIGHT LEVEL (тоо); эсхүл
(тоо) METRES;
CLIMB (эсхүл DESCEND):
TO (өндөр);
TO REACH (өндөр) AT (эсхүл BY) (хугацаа
эсхүл илтгэх цэг);
- REPORT LEAVING (эсхүл REACHING
эсхүл PASSING) (өндөр);
- REPORT PASSING ODD (эсхүл
EVEN) LEVELS;
- AT (тоо хэмжээ) METRES PER
SECOND
[MINIMUM
(эсхүл
MAXIMUM)];
STEP CLIMB (агаарын хөлгийн дуудлага)
ABOVE (эсхүл BENEATH) YOU;
REQUEST LEVEL CHANGE FROM (НХУ-ын
байрны дуудлага) AT (хугацаа эсхүл илтгэх
цэг);
STOP CLIMB (эсхүл DESCENT) AT (өндөр);
CONTINUE CLIMB (эсхүл DESCENT) TO
(өндөр);
EXPEDITE CLIMB (эсхүл DESCENT) [UNTIL
PASSING (өндөр)];
WHEN READY CLIMB (эсхүл DESCEND) TO
(өндөр);
EXPECT DESCENT AT (хугацаа).

“REQUEST DESCENT AT (хугацаа)”
•
•
•
•
•

IMMEDIATELY;
(заасан
хугацаа
байрлал);
AFTER PASSING (илтгэх цэг);
AT (хугацаа эсхүл илтгэх цэг);
WHEN READY(заавар);
WHEN CONVENIENT.

эсхүл

“UNABLE TO COMPLY”
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•

9.16.3.3 Удирдлага шилжүүлэх

•
•
•
•

IF NOT POSSIBLE (өөр байж болох заавар)
AND ADVISE;
CONTACT
(НХУ-ын
байрны
дуудлага)
(давтамж);
AT (эсхүл OVER) (заасан хугацаа эсхүл
байрлал) CONTACT (НХУ-ын байрны дуудлага)
(давтамж);
IF NO CONTACT (захирамж);
STAND BY (давтамж) FOR (НХУ-ын байрны
дуудлага);

“REQUEST CHANGE TO (давтамж)”
•
•

FREQUENCY CHANGE APPROVED;
MONITOR
(НХУ-ын
байрны
дуудлага)
(давтамж);

“MONITORING (давтамж)”
•
•
•

9.16.3.4 Дуудлага өөрчлөх

•

9.16.3.5 Нислэгийн
мэдээлэл

хөдөлгөөний

•
•
•
•

9.16.3.6 Цаг агаарын бодит мэдээ

•
•

WHEN READY CONTACT (НХУ-ын байрны
дуудлага) (давтамж);
REMAIN THIS FREQUENCY.
CHANGE YOUR CALL SIGN TO (шинэ
дуудлага) UNTIL FURTHER ADVISED;
REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN
(дуудлага)[AT (илтгэх цэг)].
TRAFFIC (мэдээлэл);
NO REPORTED TRAFFIC;
ADDITIONAL TRAFFIC (чиг) BOUND (агаарын
хөлгийн маяг) (өндөр) ESTIMATED (эсхүл
OVER) (илтгэх цэг) AT (хугацаа);
TRAFFIC IS (classification) WAS (эсхүл
ESTIMATED) OVER (байрлал) AT (хугацаа)
REPORTED
(өндөр(-үүд))
[эсхүл
LEVEL
UNKNOWN] MOVING (чиг) (бусад мэдээлэл).
WIND (тоо) DEGREES (тоо) (нэгж);
WIND AT (height/altitude/flight level)
DEGREES (тоо) (нэгж);

(тоо)

Тайлбар:
Аливаа салхи үндсэн чиглэл ба хурд, өөрчлөлт,
өрөвхийлөлтөөр илэрхийлэгдэнэ.
•
•
•

VISIBILITY (зай) [чиглэл];
RUNWAY VISUAL RANGE (эсхүл RVR)
[RUNWAY (дугаар)] (зай);
олон ажиглалтын хувьд RVR (RVR [RUNWAY
(дугаар)] (эхний байрлал) (зай), (удаах
байрлал) (зай), (гурав дахь байрлал) (зай);

Тайлбар:
Олон удаагийн RVR ажиглалт гэж ХБЗ-ны эхэнд,
дунд, төгсгөлд тус тус ажиглалт хийхийг ойлгоно.
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•
•

PRESENT WEATHER (өгөгдлүүд);
CLOUD (хэмжээ, [хэлбэр] доод суурийн өндөр)
(эсхүл SKY CLEAR); эсхүл CAVOK;

Тайлбар:
CAVOK дуудлага нь: CAV-O-KAY
•
•
•
•

9.16.3.7 Байрлал илтгэлийн захирамж

•
•
•

9.16.3.8 Нэмэлт илтгэл шаардах

•
•
•
•
•

9.16.3.9 Аэродромын мэдээлэл

•
•
•
•
•
•

•
•

2017/03/30

TEMPERATURE [MINUS] (тоо) (ба/эсхүл DEW
POINT [MINUS] (тоо));
QNH (эсхүл QFE) (тоо) [нэгж];
MODERATE (эсхүл SEVERE) ICING (эсхүл
TURBULENCE) [CLOUD] (бүс);
REPORT FLIGHT CONDITIONS.
NEXT REPORT AT (илтгэх цэг);
OMIT POSITION REPORTS UNTIL (заах цэг)
заасан цэг хүртэл;
RESUME POSITION REPORTING.
REPORT PASSING (илтгэх цэг);
REPORT (зай) FROM (DME станцын дуудлага)
DME;
REPORT PASSING (гурван орон) RADIAL (VOR
станцын дуудлага) VOR;
REPORT DISTANCE FROM (илтгэх цэг);
одоогийн байрлал;
REPORT DISTANCE FROM (DME станцын
дуудлага) DME.
RUNWAY (дугаар) (нөхцөл);
LANDING SURFACE (нөхцөл);
CAUTION CONSTRUCTION WORK (байрлал);
CAUTION (шалтгаан) RIGHT (эсхүл LEFT,
(эсхүл BOTH SIDES) OF RUNWAY [дугаар];
CAUTION WORK IN PROGRESS (эсхүл
Obstruction) (байрлал бусад шаардлагатай
мэдээлэл);
RUNWAY REPORT AT (ажиглагдсан цаг)
RUNWAY (дугаар) (тунадасны төрөл) UP TO
(тунадасны зузаан (хэмжээ) ) MILLIMETRE'S,
BRAKING ACTION GOOD (эсхүл MEDIUM TO
GOOD, эсхүл MEDIUM, эсхүл MEDIUM TO
POOR, эсхүл POOR эсхүл UNRELIABLE) [ба/
эсхүл BRAKING COEFFICIENT (хэмжсэн багаж
ба хэмжээ)];
BRAKING ACTION REPORTED BY (агаарын
хөлгийн маяг) AT (хугацаа) GOOD (эсхүл
MEDIUM, эсхүл POOR);
RUNWAY (эсхүл TAXIWAY) WET [эсхүл DAMP
WATER PATCHES, FLOODED (зузаан), эсхүл
SNOW REMOVED (хэрэв бий бол өргөн ба урт),
эсхүл TREATED, эсхүл COVERED (with)
PATCHES OF DRY SNOW (эсхүл WET SNOW,
эсхүл COMPACTED SNOW, эсхүл SLUSH,
эсхүл FROZEN SLUSH, эсхүл ICE, эсхүл ICE
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9.16.3.10

Ил харааны ба ил харааны
бус
тоноглолын
үеийн
ажиллагаа

•
•
•
•
•
•

UNDERNEATH, эсхүл ICE AND SNOW, эсхүл
SNOWDRIFTS, эсхүл FROZEN RUTS AND
RIDGES)].
(үзэгдэх эс үзэгдэх тоноглолыг заах) RUNWAY
(дугаар) (дутагдлын байдал);
(төрөл) LIGHTING (unserviceability);
ILS CATEGORY (төрөл) (ашиглалтад байгаа
байдал);
TAXIWAY LIGHTING (дутагдлын байдал);
(глиссадны гэрлийн төрөл) RUNWAY (дугаар)
(дутагдлын байдал);
SECONDARY
POWER
SUPPLY
NOT
AVAILABLE.

9.16.4 БҮСИЙН УДИРДЛАГА
/AREA CONTROL/
9.16.4.1 Зөвшөөрөл олгох

9.16.4.2 Агаарын зам ба зөвшөөрлийг
хязгаарлах

9.16.4.3 Заасан өндрийг хадгалуулах

2017/03/30

•

(НХУ-ын байрны дуудлага) CLEARS (агаарын
хөлгийн дуудлага);
• (агаарын хөлөг) CLEARED TO;
• RE-CLEARED (өөрчлөгдсөн зөвшөөрөл);
• RE-CLEARED (өөрчлөгдсөн агаарын зам) TO
(илтгэх цэг of original route);
• ENTER CONTROL AREA (эсхүл ZONE) [VIA
(илтгэх цэг) AT (өндөр) AT (хугацаа)];
• LEAVE CONTROL AREA (эсхүл ZONE) AT
(өндөр)
(эсхүл
CLIMBING,
эсхүл
DESCENDING);
• JOIN (заах) AT (илтгэх цэг) AT (өндөр) [AT
(хугацаа)].
• FROM (байрлал) TO (байрлал);
• TO (байрлал), залгуулан:
• DIRECT;
• VIA (агаарын зам/эсхүл илтгэх цэгүүд);
• VIA FLIGHT PLANNED ROUTE;
• VIA (зай) ARC (чиг) OF (DME станцын
дуудлага) DME;
• OUT OF CONTROL AREA (эсхүл ZONE) (зай)
(чиг) OF (байрлал);
• (өндөр эсхүл агаарын зам) NOT AVAILABLE
DUE (шалтгаан);
• ALTERNATIVE[S] IS/ARE (өндрүүд эсхүл
агаарын замууд) ADVISE.
• MAINTAIN (өндөр) [TO (илтгэх цэг)];
• MAINTAIN (өндөр) UNTIL PASSING (илтгэх цэг);
• MAINTAIN (өндөр) UNTIL (хугацаа);
• MAINTAIN (өндөр) UNTIL ADVISED BY (НХУ-ын
нэгж);
• MAINTAIN (өндөр) UNTIL FURTHER ADVISED;
• MAINTAIN (өндөр) WHILE IN CONTROLLED
AIRSPACE;
Тайлбар:
‘MAINTAIN’ гэсэн хэллэгийг агаарын хөлгийн өндөр
өөрчлөх үед ‘DESCEND’ эсхүл ‘CLIMB’ гэсэн
хэллэгүүдийн оронд хэрхэвч хэрэглэж болохгүй.
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9.16.4.4 Нислэгийн цуваа

•
•
•
•

9.16.4.5 Ослын өндөр алдалт

CROSS (илтгэх цэг) AT (эсхүл ABOVE, эсхүл
BELOW) (өндөр);
CROSS (илтгэх цэг) AT (хугацаа) OR LATER
(эсхүл BEFORE) AT (өндөр);
CRUISE-CLIMB BETWEEN (өндрүүд) (эсхүл
ABOVE (өндөр);
CROSS (зай) (DME станцын дуудлага) DME AT
(эсхүл ABOVE, эсхүл BELOW) (өндөр).

“EMERGENCY DESCENT (ШИЙДВЭР)”
•

9.16.4.6 Зөвшөөрөл олгох боломжгүй үед
9.16.4.7 Агаарын замд хүлээх нислэг хийх
заавар

•
•

9.16.4.8 Зайчлах захирамж

•
•
•

EMERGENCY DESCENT AT (илтгэх цэг эсхүл
байрлал) ALL AIRCRAFT BELOW (өндөр)
WITHIN (зай) OF (илтгэх цэг эсхүл навигацийн
тоноглол) LEAVE IMMEDIATELY (шаардлагатай
бол чиг, нислэгийн чиглэл гэх мэт захирамж
өгнө.)
EXPECT CLEARANCE AT (хугацаа)
AT (хугацаа эсхүл байрлал) DESCEND TO
(өндөр) FOR EN-ROUTE DELAY OF (тоо)
MINUTES.
CROSS (илтгэх цэг) AT (хугацаа);
ADVISE IF ABLE TO CROSS (илтгэх цэг) AT
(хугацаа);
MAINTAIN MACH (тоо).

9.16.5 ОЙРТОЛТЫН УДИРДЛАГА
/APPROACH CONTROL/
9.16.5.1 Нисэн гарах захирамж

•
•
•

•
•
•

9.16.5.2 Ойртолт үйлдэх

•
•
•
•
•
•
•

2017/03/30

AFTER DEPARTURE TURN RIGHT (эсхүл
LEFT) HEADING (гурван орон);
TURN RIGHT (эсхүл LEFT) HEADING (гурван
орон);
TRACK (гурван орон) DEGREES MAGNETIC
(эсхүл TRUE) TO (эсхүл FROM) (илтгэх цэг)
UNTIL (хугацаа, эсхүл) REACHING (цэг эсхүл
илтгэх цэг эсхүл өндөр) [BEFORE SETTING
HEADING];
SET HEADING AT (эсхүл BEFORE, эсхүл
LATER THAN) (хугацаа);
SET HEADING TO (эсхүл DIRECT) (илтгэх цэг)
AT (эсхүл BEFORE, эсхүл LATER THAN)
(хугацаа);
AFTER REACHING (эсхүл PASSING) (өндөр
эсхүл илтгэх цэг) SET HEADING [DIRECT]
(илтгэх цэг);
CLEARED VIA (SID-ын дугаар).
CLEARED VIA (ойртолтын бүдүүвчийн дугаар);
CLEARED TO (зөвшөөрлийн хязгаарлалт) VIA
(ойртолтын бүдүүвчийн дугаар);
CLEARED VIA (замнах замын өгөгдлүүд);
CLEARED (суултын оролт үйлдэх төрөл)
APPROACH [RUNWAY (дугаар)];
CLEARED APPROACH [RUNWAY (дугаар)];
COMMENCE APPROACH AT (хугацаа);
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“REQUEST STRAIGHT-IN-APPROACH”
•
•
•

CLEARED STRAIGHT-IN APPROACH [RUNWAY
(дугаар)];
REPORT VISUAL;
REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN SIGHT;

“REQUEST VISUAL APPROACH”
•
•

CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY
(дугаар);
REPORT (илтгэх цэг); [OUTBOUND, эсхүл
INBOUND];

“REQUEST VMC DESCENT”
•
•
•

9.16.5.3 Хүлээх бүсэд нисэх захирамж

•
•

MAINTAIN OWN SEPARATION;
MAINTAIN VMC;
ARE YOU FAMILIAR WITH (оролт үйлдэх
бүдүүвчийн нэр) APPROACH PROCEDURE;
HOLD VISUAL [OVER] (байрлал), (эсхүл)
BETWEEN (хоёр харагдах газрын баримжаа);
HOLD AT (илтгэх цэг, тоноглолын нэр эсхүл
цэг) (өндөр) тоноглол дээр эсхүл цэг EXPECT
APPROACH (эсхүл FURTHER CLEARANCE) AT
(хугацаа);

“REQUEST HOLDING INSTRUCTIONS”
•

•

9.16.5.4 Ойртолт үйлдэх тооцоот цаг

9.16.6 АЭРОДРОМЫН УДИРДЛАГА
/AERODROME CONTROL/
9.16.6.1 Агаарын хөлгийг таних

•
•
•
•

•
•
•

2017/03/30

HOLD AT (тоноглолын нэр) (шаардлагатай бол
дуудлага ба давтамж) (өндөр) INBOUND
TRACK (гурван орон) DEGREES RIGHT (эсхүл
LEFT) HAND PATTERN OUTBOUND TIME (тоо)
MINUTES
(шаардлагатай
бол
нэмэлт
мэдээлэл);
HOLD ON THE (гурван орон) RADIAL OF THE
(нэр) VOR (шаардлагатай бол дуудлага ба
давтамж) AT (зай) DME (эсхүл BETWEEN (зай)
AND (зай) DME) (өндөрl) INBOUND TRACK
(гурван орон) RIGHT (эсхүл LEFT) HAND
PATTERN
(шаардлагатай
бол
нэмэлт
мэдээлэл).
NO DELAY EXPECTED;
EXPECTED APPROACH TIME (хугацаа);
REVISED
EXPECTED
APPROACH
TIME
(хугацаа);
DELAY NOT DETERMINED (шалтгаан).

SHOW LANDING LIGHT;
ACKNOWLEDGE BY MOVING AILERONS (эсхүл
RUDDER);
ACKNOWLEDGE BY ROCKING WINGS;
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•

9.16.6.2 Хөдөлгүүр асаах

ACKNOWLEDGE
LIGHTS.

BY

FLASHING

LANDING

“REQUEST START UP”
•
•
•
•
•

START UP APPROVED;
START UP AT (хугацаа);
EXPECT START UP AT (хугацаа);
START UP AT OWN DISCRETION;
EXPECT DEPARTURE (хугацаа) START UP AT
OWN DISCRETION.

“REQUEST PUSH BACK”

9.16.6.3 Түлхүүлэх

•
•
•
•

9.16.6.4 Чирүүлэх

PUSH BACK APPROVED;
STAND BY;
PUSH BACK AT OWN DISCRETION;
EXPECT
(тоо)
MINUTES
DELAY
(шалтгаан).

DUE

Тайлбар:
Энд нислэг үйлдэх бус зорилгоор чирүүлэх тухай
заасан болно.
“REQUEST TOW [компанийн нэр] (агаарын хөлгийн
маяг) FROM (байрлал) TO (байрлал)”
•
•
•

9.16.6.5 Хөөрөлтийн
тааруулах
болон
мэдээлэл

өмнө
цаг
аэродромын

TOW APPROVED VIA (зөвшөөрөгдөх замыг
заах);
HOLD POSITION;
STAND BY.

“REQUEST TIME CHECK”
•

TIME (минут);

“REQUEST DEPARTURE
байхгүй эсхүл ажиллахгүй)”
•

9.16.6.6 Явгалах (хөөрөхөөр)

(ATIS

RUNWAY (дугаар), WIND (чиглэл ба хурд), QNH
(өгөгдөл),
TEMPERATURE
(өгөгдөл),
[VISIBILITY FOR TAKE OFF (өгөгдөл) [or RVR
(өгөгдөл)]

“REQUEST TAXI”
•
•
•
•

2017/03/30

INFORMATION

TAXI TO HOLDING POINT [дугаар] [RUNWAY
(дугаар)] TIME (минут);
TAXI VIA (явгалах замыг заах) TO HOLDING
POINT [дугаар] [RUNWAY (дугаар)] [TIME
(минут)];
TAXI
TO
HOLDING
POINT
[дугаар]
(шаардлагатай бол аэродромын мэдээлэл)
[TIME (минут)];
TAKE (эсхүл TURN) FIRST (эсхүл SECOND)
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•
•
•
•
•

9.16.6.7 Явгалах (буусны дараа)

“REQUEST BACK TRACK”
•
•

9.16.6.8 Явгалах (ерөнхий)

LEFT (эсхүл RIGHT);
TAXI VIA (явгалах замын дугаар);
TAXI VIA RUNWAY (дугаар);
TAXI TO TERMINAL (эсхүл аль нэг байрлал,
г.м. GENERAL AVIATION AREA) [STAND
(дугаар)];
AIR-TAXI TO (эсхүл VIA) (байрлал эсхүл зохих
зам) [CAUTION (dust, blowing snow, loose debris,
taxiing light aircraft, personnel, г.м.)].
AIR TAXI VIA (шууд, хүсэлтийн дагуу, эсхүл
заагсан зам) TO (байрлал, вертодром,
operating эсхүл movement area, ашиглагдаж буй
эсхүл эс ашиглагдаж буй ХБЗ). AVOID (агаарын
хөлөг эсхүл тээврийн хэрэгсэл эсхүл явган хүн)

BACKTRACK APPROVED;
BACKTRACK RUNWAY (дугаар)

“REQUEST TAXI TO (байрлал)”
•
•
•
•
•
•

TAXI STRAIGHT AHEAD;
TAXI WITH CAUTION;
GIVE WAY TO (нөгөө агаарын хөлгийн байрлал
ба хөдөлгөөний чигийн тухай);
TAXI INTO HOLDING BAY;
FOLLOW (нөгөө агаарын хөлгийн эсхүл эсхүл
машины хөдөлгөөний чигийн тухай);
VACATE RUNWAY.

“RUNWAY VACATED”

9.16.6.9 Хүлээх

9.16.6.10 ХБЗ хөндлөн гарах

•
•
•
•
•
•

EXPEDITE TAXI (шалтгаан);
[CAUTION] TAXI SLOWER (шалтгаан)
HOLD (чиг) OF (байрлал, ХБЗ ... г.м.);
HOLD POSITION;
HOLD (зай) FROM (байрлал);
HOLD SHORT OF (байрлал).

•

CROSS
RUNWAY
(дугаар)
[REPORT
VACATED];
EXPEDITE CROSSING RUNWAY (дугаар)
TRAFFIC (агаарын хөлгийн маяг) (зай)
KILOMETRES (эсхүл MILES) FINAL.

•

9.16.7 ХӨӨРӨХ/TAKE-OFF/
9.16.7.1 Хөөрөхийн өмнөх бэлтгэл

•
•
•
•
•

2017/03/30

UNABLE TO ISSUE (дугаар) DEPARTURE
(шалтгаан);
REPORT WHEN READY [FOR DEPARTURE];
ARE YOU READY [FOR DEPARTURE]?;
ARE
YOU
READY
FOR
IMMEDIATE
DEPARTURE?;
WAIT (шалтгаан);
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•
•
•

9.16.7.2

Хөөрөх зөвшөөрөл

•
•
•
•
•
•
•
•

9.16.7.3 Хөөрсөний дараа

LINE UP; AND WAIT TAKE-OFF CLEARANCE;
LINE UP RUNWAY (дугаар);
LINE UP. BE READY FOR IMMEDIATE
DEPARTURE;
(нөхцөл) LINE UP
CLEARED
FOR
TAKE-OFF
(REPORT
AIRBORNE):
CLEARED FOR TAKE-OFF RUNWAY (дугаар);
TAKE OFF IMMEDIATELY OR VACATE
RUNWAY;
TAKE OFF IMMEDIATELY OR HOLD SHORT OF
RUNWAY;
HOLD POSITION, CANCEL I SAY AGAIN
CANCEL TAKE-OFF (шалтгаан);
STOP
IMMEDIATELY
(агаарын
хөлгийн
дуудлагыг давтана) STOP IMMEDIATELY;
CLEARED FOR TAKE-OFF FROM (энэ
байрлалаасаа, явгалах зам, ХБЗ-ны төгсгөл ба
эхэн дээрээс, дугаар)

“AIRBORNE”
•
•
•
•
•
•

AFTER DEPARTURE TURN RIGHT (эсхүл LEFT,
эсхүл CLIMB) (зохих заавар);
RIGHT (эсхүл LEFT) TURN APPROVED;
WILL ADVISE LATER FOR RIGHT (эсхүл LEFT)
TURN;
CONTINUE ON (ХБЗ-ны соронзон чиглэл)
(заавар);
TRACK (ХБЗ-ны соронзон чиглэл) (заавар);
CLIMB STRAIGHT AHEAD (заавар)

9.16.8 ТОЙРОГ НИСЛЭГ
/TRAFFIC CIRCUIT/
9.16.8.1 Тойрог нислэгт орох

•

•

•

9.16.8.2 Тойрог нислэгт

2017/03/30

•

JOIN (тойрог нислэгийн байрлал) (ХБЗ-ны
дугаар) [SURFACE] WIND (чиглэл ба хурд)
[TEMPERATURE (цельсийн градус)] QNH
(эсхүл QFE) (өгөгдөл) [HECTOPASCALS]
[TRAFFIC (өгөгдөл)];
MAKE STRAIGHT-IN APPROACH, RUNWAY
(дугаар) [SURFACE] WIND (чиглэл ба хурд)
[TEMPERATURE (цельсийн градус)] QNH
(эсхүл QFE) (өгөгдөл) [HECTOPASCALS/ mm
Hg] [TRAFFIC (өгөгдөл)];
JOIN RIGHT HAND (тойрог нислэгийн байрлал)
(ХБЗ-ны дугаар) traffic circuit in use [SURFACE]
WIND (чиглэл ба хурд) [TEMPERATURE
(цельсийн градус)] QNH (эсхүл QFE) (өгөгдөл)
[HECTOPASCALS/ mm Hg] [TRAFFIC (өгөгдөл)];
NUMBER ... FOLLOW (агаарын хөлгийн маяг
байрлал) (бусад мэдээлэл.).
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9.16.9 ОЙРТОЛТ ҮЙЛДЭХ, БУУХ
/APPROACH AND LANDING/
9.16.9.1 Ойртолт үйлдэх

•
•

•

MAKE SHORT APPROACH;
MAKE LONG APPROACH (эсхүл EXTEND
DOWNWIND);
REPORT BASE (эсхүл FINAL, эсхүл LONG
FINAL;
CONTINUE APPROACH.
CLEARED TO LAND;
CLEARED TO LAND RUNWAY (дугаар);
CLEARED TOUCH AND GO;
MAKE FULL STOP.
CIRCLE THE AERODROME;
ORBIT (RIGHT, эсхүл LEFT) [FROM PRESENT
POSITION];
MAKE ANOTHER CIRCUIT

•

GO AROUND.

•
•
•
•

WHEELS APPEAR UP;
LANDING GEAR APPEARS DOWN;
CAUTION SLIPSTREAM;
CAUTION JET BLAST; (jet blast on apron эсхүл
taxiway);
CAUTION WAKE TURBULENCE.
CONTACT GROUND (давтамж);
WHEN
VACATED
CONTACT
GROUND
(давтамж);
EXPEDITE VACATING;
YOUR STAND (эсхүл GATE) (дугаар);
TAKE (эсхүл TURN) FIRST (эсхүл SECOND,
эсхүл CONVENIENT);
LEFT (эсхүл RIGHT) AND CONTACT GROUND
(давтамж).

•

9.16.9.2

Буух

9.16.9.3

Хүлээх нислэг

9.16.9.5

Хоёрдугаар
тойрогт
захирамж
Нэмэлт мэдээлэл

9.16.9.6

Буусны дараа

9.16.9.4

•
•
•
•
•
•
•

гарах

•
•
•
•
•
•
•

9.16.9.7

Нисдэг тэрэг

•
•
•

2017/03/30

AIR-TAXI TO HELICOPTER STAND (эсхүл)
HELICOPTER PARKING POSITION (бүс);
AIR TAXI TO (эсхүл VIA) (байрлал эсхүл зохих
зам) [CAUTION (dust, blowing snow, loose debris,
taxiing light aircraft, personnel. etc.)];
AIR TAXI VIA (шууд, хүсэлтийн дагуу, эсхүл
заагсан зам) TO (байрлал, вертодром,
operating эсхүл movement area, ашиглагдаж буй
эсхүл эс ашиглагдаж буй ХБЗ). AVOID (агаарын
хөлөг эсхүл тээврийн хэрэгсэл эсхүл явган хүн)

Хуудас | 9-24

Нэр

НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ
MANUAL OF AIR TRAFFIC SERVICES

9.16.10 АЖИГЛАЛТЫН УДИРДЛАГЫН РАДИО-ХОЛБООНЫ ХЭЛЛЭГ
/RADIO COMMUNICATION PHRASEOLOGIES IN RADAR CONTROL/

Радио-холбооны хэллэг
Squawk
Confirm squawk
Recycle
Squawk ident
Squawk Mayday
Squawk standby
Squawk Charlie
Check altimeter setting and
Confirm level
Stop squawk Charlie wrong
indication
Verify level
Check ID squawk
9.16.10.1 Агаарын хөлгийг таних

ТАЙЛБАР
“А” горимд (агаарын хөлгийн таних дуудлага
Агаарын хөлгийн хэрэглэл дэх “А” горим зөв
тохируулагдсан эсэхийг шалган баталгаажуул
Шинээр “А” горимын кодыг оруулан тохируул
IDENT горимд ор
Ослын горимд тохируул
Автомат хариулагчийг түр зогсоо
Автомат хариулагчийн өндрийн мэдээллийн
горимд тохируул
Даралтын тохиргоог шалган нислэгийн өндрөө
баталгаажуул
Өндрийн буруу утга зааж байгаа тул “С” горимыг
зогсоо
Нислэгийн өндрөө шалгаж баталгаажуул
“S” горимын тоноглолтой агаарын хөлөгт – “S”
горимд тохируул
•

•
•
•
•
•

9.16.10.2 Агаарын хөлгийн байрлал

•

9.16.10.3 Вектор өгч чиглүүлэх

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2017/03/30

REPORT HEADING [мөн FLIGHT LEVEL (эсхүл
ALTITUDE)];
FOR IDENTIFICATION TURN LEFT (эсхүл RIGHT)
HEADING (гурван орон);
TRANSMIT FOR IDENTIFICATION AND REPORT
HEADING;
RADAR CONTACT [байрлал];
IDENTIFIED [байрлал];
NOT IDENTIFIED [шалтгаан], [RESUME (эсхүл
CONTINUE) OWN NAVIGATION]
POSITION (зай) (чиглэл) OF (илтгэх цэг) (эсхүл
OVER эсхүл ABEAM (илтгэх цэг))
LEAVE (илтгэх цэг) HEADING (гурван орон);
CONTINUE HEADING (гурван орон);
CONTINUE PRESENT HEADING;
FLY HEADING (гурван орон);
TURN LEFT (эсхүлRIGHT) HEADING (гурван
орон) [шалтгаан];
TURN LEFT (эсхүл RIGHT) (тоо) DEGREES
[шалтгаан];
STOP TURN HEADING (гурван орон);
FLY HEADING (гурван орон), WHEN ABLE
PROCEED DIRECT (нэр) (илтгэх цэг);
HEADING IS GOOD.
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9.16.10.4 Вектор цуцлах

•
•

9.16.10.5 Эргэлт

•
•
•

9.16.10.6 Хурдны хязгаарлалт

•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.16.10.7 Байрлал илтгэх

9.16.10.8 Нислэгийн
хөдөлгөөний
мэдээлэл болон зайчлах

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2017/03/30

RESUME OWN NAVIGATION (агаарын хөлгийн
байрлал) (нөхцөлт Захирамж);
RESUME OWN NAVIGATION [DIRECT] (илтгэх
цэг)[MAGNETIC TRACK (гурван орон) DISTANCE
(тоо) KILOMETRES (эсхүл MILES)].
MAKE A THREE SIXTY TURN LEFT (эсхүл
RIGHT) [шалтгаан];
ORBIT LEFT (эсхүл RIGHT) [шалтгаан];
MAKE ALL TURNS RATE ONE (эсхүл RATE HALF,
эсхүл (тоо) DEGREES PER SECOND) START
AND STOP ALL TURNS ON THE COMMAND
“NOW”;
TURN LEFT (эсхүл RIGHT) NOW;
STOP TURN NOW.
REPORT SPEED;
SPEED (тоо) KILOMETRES PER HOUR (эсхүл
KNOTS);
MAINTAIN (тоо) KILOMETRES PER HOUR (эсхүл
KNOTS) [OR GREATER (эсхүл OR LESS)] [UNTIL
(илтгэх цэг)];
DO NOT EXCEED (тоо) KILOMETRES PER HOUR
(эсхүл KNOTS);
MAINTAIN PRESENT SPEED;
INCREASE (эсхүл REDUCE) SPEED TO (тоо)
KILOMETRES PER HOUR (эсхүл KNOTS) [OR
GREATER (эсхүл OR LESS)];
INCREASE (эсхүл REDUCE) SPEED BY (тоо)
KILOMETRES PER HOUR (эсхүл KNOTS);
RESUME NORMAL SPEED;
REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED;
REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED;
NO [ATC] SPEED RESTRICTIONS.
OMIT POSITION REPORTS [UNTIL (нөхцөл)];
NEXT REPORT AT (илтгэх цэг);
REPORTS REQUIRED ONLY AT (илтгэх цэгүүд);
RESUME POSITION REPORTING.
TRAFFIC (тоо) O’CLOCK (зай) (нислэгийн
чиглэл)[бусад хамааралтай мэдээлэл]:
UNKNOWN;
SLOW MOVING;
FAST MOVING;
CLOSING;
OPPOSITE (эсхүл SAME) DIRECTION;
OVERTAKING;
CROSSING LEFT TO RIGHT (эсхүл RIGHT TO
LEFT);
(Хэрвээ мэдэгдэж байвал агаарын хөлгийн
маяг);
(Өндөр);
CLIMBING (эсхүл DESCENDING);
*REQUEST VECTORS;
DO YOU WANT VECTORS?
CLEAR OF TRAFFIC [тохирох захирамж];
TURN LEFT (эсхүл RIGHT) IMMEDIATELY
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•
•
•

HEADING (гурван орон) TO AVOID
[UNIDENTIFIED] TRAFFIC (цагаар дүрсэлсэн чиг
ба зай);
TURN LEFT (эсхүл RIGHT) (тоо) DEGREES
IMMEDIATELY TO AVOID [UNIDENTIFIED]
TRAFFIC AT (цагаар дүрсэлсэн чиг ба зай).
[IF] RADIO CONTACT LOST (Захирамж);
IF NO TRANSMISSIONS RECEIVED FOR (тоо)
MINUTES (эсхүл SECONDS) (Захирамж);
REPLY NOT RECEIVED (Захирамж);
Холбоо алдагдсан гэж үзсэн үед IF YOU READ
[эргэлт үйлдэх захирамж эсхүл SQUAWK (код
эсхүл IDENT)];
(эргэлт, SQUAWK эсхүл IDENT) OBSERVED.
POSITION (агаарын хөлгийн байрлал).
[(Захирамж)].
RADAR SERVICE (эсхүл IDENTIFICATION)
TERMINATED [DUE (шалтгаан)] (захирамж);
WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION
(тохиромжтой захирамж эсхүл мэдээлэл);
IDENTIFICATION LOST [шалтгаан] (захирамж);
SECONDARY RADAR OUT OF SERVICE
(шаардлагатай мэдээлэл);
PRIMARY RADAR OUT OF SERVICE
(шаардлагатай мэдээлэл);
ADS-B OUT OF SERVICE (шаардлагатай
мэдээлэл).
ADVISE TRANSPONDER CAPABILITY;
*TRANSPONDER (нислэгийн төлөвлөгөөнд
тусгасны дагуу);
*NEGATIVE TRANSPONDER
FOR DEPARTURE SQUAWK (код);
SQUAWK (код).

хариулагчийн

•
•

RESET SQUAWK [(горим)] (код);
*RESETTING (горим) (код).

9.16.10.15 Агаарын хөлгийг танилтыг
дахин хийх

•

RE-ENTER [ADS-B эсхүл MODE S] AIRCRAFT
IDENTIFICATION

9.16.10.16 Автомат хариулагчийн код
баталгаажуулах хүсэлт

•
•

CONFIRM SQUAWK (код);
*SQUAWKING (код).

9.16.10.17
Танилт
төхөөрөмжийн
шалгах

•
•
•
•
•

SQUAWK [(код)] [AND] IDENT;
SQUAWK LOW;
SQUAWK NORMAL;
TRANSMIT ADS-B IDENT.
SQUAWK STANDBY.

•

SQUAWK MAYDAY [CODE SEVEN-SEVENZERO-ZERO].

•

9.16.10.9 Холбоо алдагдах

•
•
•
•
•

9.16.10.10 Ажиглалтын
үйлчилгээ цуцлах

удирдлагын

9.16.10.11 Ажиглалтын
төхөөрөмж саатах

тоног

•
•
•
•
•
•

9.16.10.12 Радиолокаторын
ашиглалтын
чадавхийг
тодорхойлох
9.16.10.13 Автомат
тохируулах захирамж
9.16.10.14 Автомат
горим, код солих

хариулагч

тогтоох
ажиллагааг

9.16.10.18 Автомат
хариулагчийн
ажиллагаа эргэлзээтэйн улмаас
түр унтраах
9.16.10.19 Онцгой нөхцөл байдлын
код
2017/03/30

•
•
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9.16.10.20 Автомат
хариулагчийн
дамжуулах ажиллагааг цуцлах

•
•

9.16.10.21 Өндрийн
даралтын
тохируулга дамжуулах

•
•

9.16.10.22 Даралтын тохиргоо болон
өндөр баталгаажуулах

•

CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM
(өндөр).

9.16.10.23 Буруу
заалтаас
үүдэн
өндрийн тохиргоог хэрэглэхгүй
байх

•
•

STOP SQUAWK CHARLIE WRONG INDICATION;
STOP ADS-B ALTITUDE TRANSMISSION
[(WRONG INDICATION, эсхүл шалтгаан)].

9.16.10.24 Өндөр баталгаажуулах

•

CONFIRM (өндөр)

2017/03/30

STOP SQUAWK [TRANSMIT ADS-B ONLY];
STOP ADS-B TRANSMISSION [SQUAWK (code)
ONLY].
SQUAWK CHARLIE;
TRANSMIT ADS-B ALTITUDE.
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АРАВДУГААР БҮЛЭГ. НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН СТРИП
/CHAPTER TEN. AIR TRAFFIC CONTROL STRIP/
10.1.

ЗОРИЛГО/PURPOSE/

10.1.1. НХУ-ын стрип, самбар нь дараах зорилготой:
а) нислэгийн хөдөлгөөний явц, урьдчилсан таамгийн тусгалыг нислэгийн удирдагчид
харуулах
б) нислэгийн удирдагчийн гүйцэтгэсэн үйлдлийн бүртгэл тэмдэглэл болох.
10.1.2. Нислэгийн хөдөлгөөний явцыг дүрслэн үзүүлэх, хөдөлгөөний удирдлагыг төлөвлөх, дүн
шинжилгээ хийх зорилгоор нислэгийн төлөвлөгөөний дагуу нислэг тус бүрт стрипийг
бэлтгэнэ.
10.2. НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ/TERMS AND DEFINITIONS/
Стрип (Flight Progress Strip) - Нислэгийн хөдөлгөөний явц, урьдчилсан таамгийн тусгалыг
Нислэгийн удирдагчид харуулах зорилготой нислэгийн мэдээлэл агуулсан 20 см х 2.5 см
хэмжээтэй зурвас маягтыг хэлнэ.
Стрип самбар (Flight Progress Board) – Стрипийг байрлуулах зориулалт бүхий суурь самбар.
Стрип самбар нь 3-4 баганатай байж болно.
Тодорхойлогч стрип (Designator Strip) - Эгнээнд байрлуулсан илтгэх цэгийг тодорхойлох,
агаарын замын мэдээлэл агуулсан стрипний хэмжээтэй цаасыг хэлнэ.
Багана (Bay) – НХУ-ын стрип байрлах суурь самбарын босоогоор хуваагдсан хэсэг.
Стрип суурь (Strip Holder) – НХУ-ын стрип суурилуулах хэрэгслийг хэлнэ.
Идэвхгүй стрип самбар - НХУ-д идэвхжүүлэн хэрэглэхээс өмнө стрип байрлуулах суурь
самбарыг хэлнэ.
Стрип загвар (Strip design) - Мэдээллийг зүй зохистой ашиглах, хөдөлгөөний удирдлагыг зөв
төлөвлөх зорилгоор мэдээллийг оруулах хүснэгт, байрлалуудыг оновчтой байдлаар тогтоосон
зураглал:
Нүд (Box) – НХУ-ын стрипийн маягтны хүснэгтийн нэг цонхыг хэлнэ.
10.3. НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН СТРИПИЙН ТӨРӨЛ /TYPES OF AIR
TRAFFIC CONTROL STRIPS/
10.3.1.Бүсийн удирдлагад дараах стрипийг ашиглана:
а)

Зүүн зүгийн чиглэл дэх нислэг
(000-179 градусын чиглэлд)
б)
Баруун зүгийн чиглэл дэх нислэг
(180-359 градусын чиглэлд)

2017/03/30

- Цайвар цэнхэр
- Цайвар шар
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в)

Designator буюу тодорхойлогч стрип

- Цагаан

10.3.2. Аэродромын болон Ойртолтын удирдлагад дараах стрипийг ашиглана.

в)

а)
Нисэн ирэх нислэгт:
б)
Нисэн гарах нислэгт:
Тодорхойлогч стрип:

- Цайвар шар
- Цайвар цэнхэр
- Цагаан

10.4. СТРИП ЗАГВАР/FLIGHT PROGRESS STRIP TEMPLATE/
10.4.1. Стрип тэмдэглэгээг ашиглан НХУ-ыг төлөвлөх, өөрийн удирдлаганд байгаа нислэгийн
хөдөлгөөний дүрслэлийг харах зорилгоор стрипний мэдээллийг оруулах хүснэгт,
байрлалуудыг дараах байдлаар тогтооно. Үүнд:
а)

Бүсийн удирдлагын стрип:

Бүсийн удирдлагын ажиглалтын болон процедурын стрипүүдийн загвар ижил байна.
Тайлбар:
A - Агаарын хөлгийн дуудлагын хэсэг:
A1- агаарын хөлгийн дуудлага;
A2- агаарын хөлгийн маяг;
A3- агаарын хөлгийн жинхэнэ хурд;
A4- агаарын хөлгийн squawk код;
B- Өндрийн хэсэг.
B1- зөвшөөрөгдсөн, өөрчлөгдсөн өндөр;
B2- агаарын хөлгийн хүссэн буюу нислэгийн төлөвлөгөөнд туссан өндөр;
A2

A3

B2

C1

C1

C1

C1

C1

C2

C2

C2

C2

C2

D1 - D2

B1
A1
A4

B3

B3- зөвшилцсөн өндөр;

D6
C3

C3

C3

C3

C3

C- Илтгэх цэг, цагийн хэсэг:
C1- илтгэх цэг;
C2- илтгэх цэгийн тооцоот цаг;
C3- илтгэх цэгийг өнгөрсөн бодит цаг;
D - Нисэн гарах, очих аэродром, тусгай тэмдэглэгээний хэсэг:
D1- нисэн гарсан аэродром;
D2- нисэн очих аэродром;
D3- нисэн гарах тооцоот цаг;
D4- нисэн гарсан бодит цаг;
D5- агаарын хөлгийн хил хүртэлх тооцоот цаг;
2017/03/30
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D6- зөвшөөрөгдсөн өөрчлөгдсөн чиглэл, зөвшөөрөл, хязгаарлалт, анхааруулга болон
бусад мэдээлэл (Агаарын хөлгийн бүртгэлийн дугаар г.м).
б)

Нисэн гарах агаарын хөлгийн стрип:

1a
1б

2a
2б

3а

1в

2в
2г

3г

3в
3б
3д

4a
4б

5а
5б

4в

5в

5г

Тайлбар:
1. Цагийн хэсэг
1a
1б

-нисэн гарах тооцоот цаг;
-хөөрөх ХБЗ-ны дугаар;

1в

-хөөрсөн цаг;

2. Аэродромын мэдээллийн болон явгалах зам
2a

- даралт;(Q)-тухайн агаарын хөлөгт шаардлагатай QNH эсхүл QFE
даралтын аль нэгийг тэмдэглэнэ.

2б

- агаарын температур;(t)

2в

- газрын салхи; (w) – салхины чиглэл (3 оронтой тоогоор), хурд (2 оронтой
тоогоор) тэмдэглэх ба салхи тогтворгүй чиглэлтэй бол VRB үсгээр
тэмдэглэнэ.

2г

- явгалах зам.

3. Агаарын хөлгийн мэдээллийн хэсэг
3a
3б
3в
3г
3д

- агаарын хөлгийн маяг;
- агаарын хөлгийн дуудлага;
- нислэгийн журам;
- агаарын хөлгийн squawk код;
- агаарын хөлгийн жинхэнэ хурд;

4. Нисэн гарах, очих аэродром болон агаарын зам
4a
4б
4в

- нисэн гарах, нисэх очих аэродром;
- бэлтгэл аэродром;
- агаарын замын дугаар;

5. Өндрийн болон бусад мэдээллийн хэсэг
5а
5б
2017/03/30

- хүссэн өндөр буюу нислэгийн төлөвлөгөө (FPL)-нд заагдсан өндөр;
- НХУ-ын зөвшөөрөл (ATC clearance)-өөр олгогдсон өндөр;
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5в
5г
в)

1a
1б
1в

- зөвшилцсөн өндөр;
- өндөр авах, алдах заавар, зөвшөөрөл, хязгаарлалт, анхааруулга болон
бусад мэдээлэл;

Нисэн ирэх агаарын хөлгийн стрип

3а

2a
2б
2в
2г

3в
3б
3г

4а
4б
4в

5а
5в
5б

Тайлбар:
1. Цагийн хэсэг
1a
1б
1в

- нисэн ирэх тооцоот цаг;
- буух ХБЗ-ны дугаар;
- буусан цаг;

2. Аэродромын мэдээллийн болон явгалах зам
2а
2б
2в
2г

- даралт (Q) - тухайн агаарын хөлөгт шаардлагатай QNH эсхүл QFE
даралтын аль нэгийг тэмдэглэнэ.
- агаарын температур (t)
- газрын салхи; (w) салхины чиглэл (3 оронтой тоогоор), хурд (2 оронтой
тоогоор) тэмдэглэх ба салхи тогтворгүй чиглэлтэй бол VRB үсгээр
тэмдэглэнэ.
- явгалах зам.

3. Агаарын хөлгийн мэдээллийн хэсэг:
3a
3б
3в
3г

-агаарын хөлгийн маяг;
-агаарын хөлгийн дуудлага;
-нислэгийн журам;
-агаарын хөлгийн жинхэнэ хурд;

4. Нисэн гарах, очих аэродром болон агаарын зам:
4а
4б
4в

- нисэн гарах, нисэн очих аэродром;
- бэлтгэл аэродром;
- агаарын замын дугаар;

5. Өндрийн болон бусад мэдээлэл:
5а
5б
5в

2017/03/30

- FPL-ны өндөр;
- зөвшилцсөн өндөр;
- өндөр авах, алдах заавар, зөвшөөрөл, хязгаарлалт, анхааруулга болон
бусад мэдээлэл;
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10.5. СТРИП ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ТҮҮНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
/STRIP MARKINGS AND REQUIREMENTS/
10.5.1. Нислэгийн удирдагчид буруу ойлголт төрүүлэхгүй байлгах,
алдаа гарахаас сэргийлэх зорилгоор стрип тэмдэглэгээнд
дараах шаардлагууд тавигдaна. Үүнд:
10.5.1.1. Ажиглалтын аргачлалын стрипт тухайн секторын
нислэгийн агаарын зам дагуух бүх цэгүүд тусгагдаж хэвлэгдсэн
байна.
10.5.1.2. Ажиглалтын аргачлалын стрипийг цэгээс цэг рүү зөөн
хэрэглэхдээ тухайн секторын стрип менежментийг баримтлах
бөгөөд нисэн өнгөрсөн илтгэл өгсний дараа нисэх өнгөрсөн
цэгийн дээгүүр ташуу зурж тэмдэглэнэ.
10.5.1.3. Процедурын аргачлалын стрипийг өмнөх цэг, илтгэх
цэг /тод хараар/, дараагийн цэгийг тусгаж хэвлэнэ.
10.5.1.4. Процедурын аргачлалын стрипийг илтгэх цэг бүрийн
доор байрлуулах бөгөөд тухайн цэгийг нисэн өнгөрсөн илтгэл
өгсний дараа нисэн өнгөрсөн цэгийн дээгүүр ташуу зурж
тэмдэглэнэ.
10.5.1.5. Tэмдэглэгээг хар болон улаан өнгийн балаар
тэмдэглэнэ. Зэргэлдээх НХУ-ын нэгж болон төвүүдтэй
зөвшилцсөн өндрийг (В3) хүснэгтэнд улаанаар тэмдэглэнэ,
өөрийн бүсээс гарах тооцоот цаг болон бусад мэдээллийг
дамжуулсан бол улаанаар дугуйлж баталгаажуулна.
10.5.1.6. Бүсийн НХУ-ын хөөрөх нислэгийн стрипт зөвшилцөл
хийсэн бодит өндрийг хараар (В1) хүснэгтийн доод талд,
нислэгийн зөвшөөрөл өгсөн өндрийг дээр нь улаанаар бичнэ.
10.5.1.7. Алдаатай, цуцалсан тэмдэглэгээг уг мэдээлэл дээгүүр
хөндлөн нэг зураасаар дарж, зөв мэдээллийг тэмдэглэнэ.
Тэмдэглэгээн дээр давхарлаж бичихгүй.
10.5.1.8. Бүсийн удирдлагад агаарын хөлөг өөрийн
хариуцлагын бүсэд орж танилт хийгдсэн бол агаарын хөлгийн
дуудлага (A1)-н доогуур хар өнгийн балаар хөндлөн зуран
тэмдэглэнэ.
10.5.1.9. Бүсийн удирдлаганд агаарын хөлөг дэлгэцээс алга
болох /ТАRGET LOST/ үед агаарын хөлгийн дуудлага (A1)-н
доогуур улаан өнгийн балаар хөндлөн зурна, буцаж гарч ирэх
үед улаан зураасыг хараар дарж зуран тэмдэглэнэ.
10.5.1.10. Нислэгийн цувааг бүтэн орноор тэмдэглэнэ. Бүсийн
НХУ-нд шилжилтийн бүсэд үйлдэгдэж буй нислэгүүдийн
2017/03/30

Жишээ нь:
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нислэгийн цувааг FL-ийн дараа 3 оронтой тоогоор тэмдэглэнэ.

FL320

10.5.1.11. Өндөр авч, алдаж байгааг өндрийн баруун талд
дээш, эсхүл доош заасан сумаар тэмдэглэнэ. Агаарын хөлөг
заасан өндрийг эзэлснээ илтгэсэн бол сумны шилбэ дээгүүр
хөндлөн зураасаар нэг дарж зурна.
10.5.1.12. Бүсийн удирдлагад вектор олгохдоо D6-д агаарын
хөлгийн нислэгийн чиглэлийг агаарын замаас нь гаргаж
өөрчлөх болсон үед H (Heading) үсгийн дараа 3 оронтой тоо
байхаар тэмдэглэнэ.
10.5.1.13. Бүсийн удирдлагад агаарын хөлгийг аль нэг
шууд чиглэл (Direct) өгөх бол DCT- (direct) гэж D6-д
дараагийн цэгүүдийн цагийг хөндлөн зураасаар дарж,
шууд чиглэл (Direct) авсан цэгээс очих цэг хүртэл
зураасаар хар балаар зуран тэмдэглэнэ. DCT
цуцлахдаа сумтай зураасны шилбийг хөндлөн
шинэчлэгдсэн тооцоот цагийг бичнэ.

Жишээ нь:
H280.

цэг рүү
бичээд
тухайн
сумтай
(direct)
дарж

10.5.1.14. Бүсийн удирдлагад агаарын хөлөг тухайн илтгэх
цэгийг өнгөрсөн мөн өөрийн хариуцлагын бүсээс гарах
(RADAR HANDOVER, RADAR SERVICE TERMINATED) үед
(С1) илтгэх цэгүүдийг ташуу зураасаар нэг дарж зуран
тэмдэглэнэ.
10.5.1.15. Хүлээх хугацаа болон зөвшөөрлийн хүчинтэй
хугацаанаас бусад цаг, хугацааг, хэрэв ямар нэг эргэлзээ
төрүүлэхээргүй тохиолдолд минутын хоёр орноор тэмдэглэж
болно.
10.5.1.16. Бүсийн удирдлагад ижил өндөртэй агаарын хөлгүүд
нэг илтгэх цэг рүү нислэг үйлдэж тухайн цэг дээр давхцал
үүсгэх нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд 2 стрипийн давхцал үүсэх
цэг болон цагийн дунд хэсэгт улаан балаар W (Warning) үсэг
бичиж, давхцал арилсан тохиолдолд W үсгийг хөндлөн хар
зураасаар нэг дарж зурна.
10.5.1.17. Аэродромыг ОУИНБ-ын Doc.7910 ба Монгол Улсын
НМЭ-д заасны дагуу тэмдэглэнэ.
10.5.1.18. Бүсийн удирдлагад нислэгийн багасгасан босоо
зайчлал /RVSM/-ын агаарын зайд нислэг үйлдэх боломжгүй
болсон агаарын хөлгийн стрипт CNL RVSM /cancel/
тэмдэглэгээг улаан өнгийн балаар хийнэ.
10.5.1.19. Бүсийн удирдлагад нислэгийн багасгасан босоо
зайчлал /RVSM/-ын агаарын зайд нислэг үйлдэх боломжгүй
улсын /NON RVSM STATE/ болон RVSM тоноглолгүй
нислэгийн төлөвлөгөөний мэдээлэл /FPL/-ны зохих хэсэгт “W”
үсгийн тэмдэглэгээгүй иргэний агаарын хөлгийн стрипт NON
2017/03/30
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RVSM /no RVSM approval/ тэмдэглэгээг тус тус улаан өнгийн
балаар хийнэ.
10.5.1.20. Аэродромын болон Ойртолтын удирдлагын агаарын
хөлөг өөрийн хариуцлагын бүсээс гарах үед 3-р цонх буюу
агаарын хөлгийн дуудлагын хэсгийг ташуу зураасаар нэг дарж
зурна.
10.5.1.21. Агаарын хөлгийн Squawk кодыг А үсгийн дараа 4
оронтой тоо байхаар тэмдэглэнэ.
10.5.1.22. Эргэлзээ, андуурал үүсэхээс сэргийлж зарим тоог
дараах байдлаар тэмдэглэнэ:

1=I
2=2
3=3
4= 4
5=5

6=6
7=7
8=8
9=9
0=0

10.5.2. Стрип тэмдэглэгээнд дараах товчлолыг ашиглана. Үүнд:
NDB

- Буултын оролтыг NDB-ээр үйлдэхийг зөвшөөрсөн
(Cleared NDB approach)

C

- Зөвшөөрсөн (Cleared)

D

I

L

- НХУ-ийн зөвшөөрөл дамжуулагдсан (Clearance
delivered)
- Буултын оролтыг ILS системээр
зөвшөөрсөн (Cleared ILS approach)

-Буух зөвшөөрөл өгөгдсөн (Landing clearance issued)

LC

- Өндөр өөрчлөх (Level change)

M

- 2-р тойрогт гарах (Go-around)

S
TG

үйлдэхийг

-Буултын оролтыг шулуун үйлдэх (Straight-in approach)
- Буулт-хөөрөлт (Touch- and- go)

TNG - Cургалт, дадлагын нислэг (Training flight)
U/S

- Ажиллагаагүй (Unserviceable)

V

- Буултын оролтыг VOR-оор үйлдэхийг зөвшөөрсөн
(Cleared VOR approach)

2017/03/30
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VA

- Буултын оролтыг ил хараагаар
зөвшөөрсөн (Cleared visual approach)

VC

- С ангиллын агаарын зай дахь ИХНД-ээр үйлдэх
нислэг (visual flight in Airspace C)

VIP

- Онцгой үүргийн нислэг (VIP flight)

VN

- ИХНД-ээр үйлдэх шөнийн нислэг (VFR night)

WIP

- Ажил явагдаж байна. (Working in process)

(level)-

үйлдэхийг

Өндөр авах (Climb)

(level) - Өндөр алдах (Descend)
C (level)- Зөвшилцсөн өндөр авалт (Climb co-ordinated)
C (level)

-Зөвшилцсөн өндөр алдалт (Descent co-ordinated)

M.... - Max тоо (Max number) /бүхэл болон аравтын
бутархайгаар бичнэ/.
@

-...д (time or position)
(минут) - НХУ бүсээс гарах (Leaving controlled
airspace)

(минут)

- НХУ бүсэд орох (Enter controlled airspace)

- Агаарын замд нэгдэх (Join or intercept airway,

course or track).... /агаарын замын дугаар, цаг/

- Агаарын замтай зэрэгцээ нисэх /while in

controlled airspace/ /Агаарын замын дугаар/

X
Dev... ......

DCT

-Огтлох (Сross)
- Хазайлт, зай, чиглэл болон хугацаа
(Deviation)
- Шууд чиглүүлэх (Direct to significant point)

A- Траверз (Abeam)
R (градус)
2017/03/30
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Н (градус)

- Нислэгийн чиглэл (Heading)

H (time)

- Хүлээх … (цаг) хүртэл хүлээх (Hold)

E

- Онцгой нөхцөл байдал (Emergency/in red/)

C/F

- Холбоо алдагдах (Communication failure)

W

- Сэрэмжлүүлэг (Warning)

√

- Батлагдсан мэдээлэл (This information
acknowledged)

call sign
time
O
CNL

-Агаарын хөлгүүдийн зөрөх цаг (Meet time)
- Тойрог нислэг (Make orbit) /баруун

- Хүчингүй болгох (Cancel)

ARC ...- Тойрч нисэх (Arc)...../навигацийн тоног төхөөрөмжийн
дуудлага, зай/
TL,TR - Зүүн, баруун эргэлт ( Turn left, Turn right )
L,R

- Агаарын замын зүүн, баруун талд эсхүл илтгэх
цэгийн (Left of track, Right of track)
- Нислэгийн хөдөлгөөнөөс шалтгаалсан
сааталгүй (No delay expected)

Z

- Саатлын хугацаа тодорхойгүй (Delay not
determined)

EAT

- Ойртолт үйлдэх хугацаа (Expected approach
time)

CE

- Зөвшөөрөл хүчинтэй хугацаа... (Clearance
expires at (time))

2017/03/30
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АРВАННЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. НХҮ-НИЙ НӨӨЦ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
/CHAPTER ELEVEN. /ATS CONTINGENCY PROCEDURE/
11.1. АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМИЙН ТАТГАЛЗАЛ
/SURVEILLANCE SYSTEM FAILURE/
11.1.1. НХУ-д ашиглаж байгаа ажиглалтын систем
бүрэн татгалзсан тохиолдолд нислэгийн удирдагч
нь агаарын хөлөг хоорондын процедур зайчлалыг
тогтоож, татгалзлын талаар ЕНУ, ИТА нарт
яаралтай мэдэгдэнэ.

Холбоос:
НХҮБ ба АНТҮБ хооронд харилцан
ажиллах журам

11.1.2. Шаардлагатай тохиолдолд тухайн бүсэд нэвтрэх
агаарын хөлгүүдэд хязгаарлалт тогтоох, онцгой
нөхцөл байдлын зайчлал ашиглах зэргээр
процедур зайчлал хангуулж НХУ-ыг үргэлжлүүлнэ.
11.2.

АЖИГЛАЛТЫН ДЭЛГЭЦ ТАТГАЛЗАХ
/SURVEILLANCE DISPLAY FAILURE/

11.2.1. Үндсэн ажиглалтын дэлгэц гацсан, унтарсан
үед нөөц ажиглалтын дэлгэц рүү шилжиж ажиллах
ба үндсэн дэлгэцийн татгалзлын хугацаа,
нислэгийн эрчимжилтийг харгалзан шаардлагатай
гэж үзвэл процедур удирдлагад шилжинэ.
11.2.2. Нөөц дэлгэц гацсан, унтарсан мөн байхгүй
тохиолдолд агаарын хөлгүүдийн хооронд процедур
зайчлал хангуулж ажиллана.
11.3. АГААРЫН ХӨЛГИЙН ТЭМДЭГТ АЛДАГДАХ
/ AIRCRAFT IDENTIFICATION LOST/
11.3.1. Ажиглалтын дэлгэц дээр хариуцлагын бүс дэх
тодорхой агаарын хөлгийн тэмдэгт илрэхгүй бол уг
агаарын хөлгийн тэмдэгт алдагдсан гэж тооцно.
11.3.2. Агаарын
хөлгийн
тэмдэгт
алдагдсан
нь
ажиглалтын системийн бүрхэлтээс шалтгаалаагүй
гэж үзвэл нисэх багт автомат хариулагчийн
ажиллагааг шалгах (squawk ident), кодыг солих
хүсэлт гаргана.
11.3.3. Агаарын хөлгийн тэмдэгт нь алдагдсан нисэх
багийн илтгэлд үндэслэн тухайн өндөр, агаарын
замд нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгүүдийн
хооронд
процедур
зайчлал
хадгалуулж,
шаардлагатай гэж үзвэл хариуцлагын бүсэд
нэвтрэх агаарын хөлгүүдэд хязгаарлалт тогтоож
ажиллана.
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11.3.4. Агаарын хөлгийн тэмдэгт алдагдсан нь уг
агаарын хөлгийн төхөөрөмжөөс шалтгаалаагүй бол
ЕНУ нь ИТА, зэргэлдээх НХҮ-ний төв, секторт
мэдэгдэж, НХҮ үзүүлэх боломжит бүх нөхцөлөөр
хангаж ажиллана.
11.4.

АЖЛЫН БАЙРНЫ ХЭВИЙН НӨХЦӨЛ
АЛДАГДСАН ҮЕИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
/PROCEDURES DURING ABNORMAL SITUATION/

11.4.1. НХҮ-ний нэгжийн байгууламж, ажлын байранд
дор дурдсан шалтгаанаар хэвийн үйл ажиллагаа
явуулах боломжгүй болсон тохиолдолд нөөц
ажлын байр эсхүл тохиромжтой өөр НХҮ-ний
ажлын байранд шилжиж ажиллах шийдвэрийг ЕНУ
гаргана:
а) Үндсэн болон нөөц тоног төхөөрөмж гэмтэх,
татгалзах;
б) Гал гарах, газар хөдлөх, үер болох зэрэг
байгалийн гэнэтийн гамшиг тохиолдох;
в) НХҮ-ний нэгжийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн
хууль бус халдлага хийх, тэсрэх бөмбөгөөр
заналхийлэх.
11.4.2. ЕНУ нь нөөц ажлын байр эсхүл тохиромжтой өөр
НХҮ-ний ажлын байрны төхөөрөмжийн хүчин
чадал, шилжиж ажиллах бүрэлдэхүүн, түүнийг
зөөвөрлөх хугацаа болон үндсэн ажлын байрны
үйл ажиллагаа хэвийн болох хугацаа зэргийг
харгалзан дараах арга хэмжээ авна. Үүнд:

Тайлбар:
ЕНУ нь ээлжийн өмнөх захирамж
ярианд ЕЗИ-ээс нөөц ажлын байрны
тоног
төхөөрөмжийн
ажиллагааны
бэлэн байдлын мэдээллийг авна.

а)

Бүх нислэгийг хариуцлагын бүсийн гадна
хүлээлгэх;
б) Агаарын замыг өөрчлөх;
в) Зэргэлдээх НХҮ-ний нэгжээр дамжуулан
хариуцлагын бүс дэх агаарын хөлгүүдийн
аюулгүй зайчлалыг хангуулах;
г) НХҮ үзүүлэх боломжгүй болсон талаар
зэргэлдээх НХҮ-ний нэгжүүдэд мэдэгдэх.
11.4.3. Нөөц ажлын байр эсхүл тохиромжтой өөр НХҮний ажлын байрны техник тоног төхөөрөмж нь
үндсэн ажлын байрны техник тоног төхөөрөмжтэй
адил эсхүл төстэй байх бөгөөд цахилгаан
хангамжийн
эх үүсвэр
нь
нэг нэгнээсээ
хамааралгүй байна.
11.4.4. Нөөц ажлын байр эсхүл тохиромжтой өөр НХҮний ажлын байранд шилжиж ажиллах үед ЕНУ нь
дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулна. Үүнд:
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а)
б)

Шилжиж ажиллах бүрэлдэхүүнийг томилно.
Шилжиж
ажиллах
бүрэлдэхүүнд
үйл
ажиллагааны захирамж өгч, шаардлагатай
мэдээллээр хангана.
в) Шилжиж ажиллах бүрэлдэхүүнийг шуурхай
зөөвөрлөн
хүргэх
ажиллагааг
зохион
байгуулна.
г) Нөөц ажлын байр эсхүл тохиромжтой өөр НХҮний ажлын байранд саадгүй нэвтрэх үйл
ажиллагааг зохион байгуулна.
д) Нөөц ажлын байр эсхүл тохиромжтой өөр НХҮний
ажлын
байранд
шилжсэн
тухай
мэдээллийг зэргэлдээх НХУ-ын төв, сектор,
ажлын байр болон ЭХАТМЗТ-д мэдээлнэ.
е) Шилжин ажиллаж байгаа бүрэлдэхүүний үйл
ажиллагааны талаарх илтгэлийг авна.

11.4.5. Үндсэн ажлын байрнаас нөөц ажлын байр эсхүл
тохиромжтой өөр НХҮ-ний ажлын байранд шилжих
үед НХҮ-ний зохицуулалт хийхдээ ЕНУ нь
хариуцлагын бүс дэх агаарын хөлөгт дараах
байдлаар мэдээлэл дамжуулна. Үүнд:
а) Өөрийн хариуцлагын бүс дэх агаарын
хөлгүүдтэй газар-агаар радио-холбоо тогтоох
боломжтой НХҮ-ний нэгж, түүний хариуцлагын бүс
дэх агаарын хөлгөөр дамжуулж нислэгийн
мэдээлэл өгөх;
б) Тохиромжтой өөр НХҮ-ний нэгжийн газар-агаар
радио-холбооны үндсэн эсхүл нөөц радио-станцын
давтамжийг өөрийн давтамж руу шилжүүлэн
мэдээлэл өгөх;
в) Бүсийн удирдлагын төвд байрлах 5680 КГц,
НМТ-ийн “Арцат” ажлын байрны 5715 КГц, “Туул”
5505 КГц давтамж бүхий богино долгионы радиостанцаар
дамжуулж
зөвлөмж,
зөвшөөрөл,
мэдээлэл өгөх;
г) Хөөрөлт үйлдэх агаарын хөлгийн нислэгийг
тодорхой хугацаагаар хойшлуулахыг ГҮБ, агаарын
тээвэрлэгчээр дамжуулж мэдээлэх;
д) ОХУ болон БНХАУ-ын зэргэлдээх НХУ-ын
төвүүдээс удирдлага шилжүүлж авах агаарын
хөлгүүдийн нислэгт тодорхой хугацаа заасан
хязгаарлалт хийх;
е) Гэрлэн буу ашиглан зөвшөөрөл олгох, хориглох;
11.4.6. Нөөц ажлын байр эсхүл тохиромжтой өөр НХҮний ажлын байрнаас үзүүлэх НХҮ-нд үндсэн ажлын
байранд дагаж мөрдөгдөж буй технологийн баримт
бичгийг мөрдлөг болгож ажиллах бөгөөд агаарын
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хөлгийн удирдлага шилжүүлэх зөвшилцлийг
телефон утас эсхүл AFTN сүлжээгээр хийнэ.
11.4.7. Үндсэн ажлын байрны үйл ажиллагаа хэвийн
болсон тохиолдолд ЕНУ нь Нөөц ажлын байр
эсхүл тохиромжтой өөр НХҮ-ний ажлын байрнаас
үндсэн ажлын байранд шилжиж ажиллах шийдвэр
гаргаж, шилжилтийг зохион байгуулах бөгөөд нөөц
ажлын байр эсхүл тохиромжтой өөр НХҮ-ний
ажлын байранд
шилжиж ажилласан тухай
тодорхой тэмдэглэлийг зааварчилга, шүүмж
ярианы дэвтэрт бичнэ.
ГАЗАР-АГААР РАДИО-ХОЛБОО ТАТГАЛЗАХ /
AIR- GROUND RADIO COMMUNICATION
FAILURE/

11.5.

11.5.1. НХҮ-нд ашиглаж буй радио-холбооны тоног
төхөөрөмжид татгалзал үүсч, НХҮ-г бусад радиохолбооны сувгуудаар үргэлжлүүлэх боломжгүй үед
дараах арга хэмжээг авна:
а)

б)

в)

г)

д)

е)

Аюулын 121,5 МГц давтамж болон богино
долгионы нөөц давтамж 5680 КГц дээр
агаарын хөлгүүдтэй холбоо тогтоохыг оролдох;
Үүссэн татгалзлын тухай ЕНУ эсхүл ээлжийн
ахлагч нь ээлжийн инженер болон зэргэлдээх
НХҮ-ний нэгж, ажлын байруудад яаралтай
мэдэгдэх;
Шаардлагатай тохиолдолд тухайн НХҮ-ний
нэгж,
ажлын
байруудад
нислэгийн
хөдөлгөөний
нөхцөл
байдлын
талаар
мэдэгдэх;
Радио-холбоо тогтоох магадлалтай НХҮ-ний
нэгж, ажлын байруудаас агаарын хөлгүүдийн
хооронд аюулгүй зайчлал тогтоох, хадгалуулах
зэрэг тусламжийг хүсэх;
НХҮ-ний нэгж, ажлын байрууд хэвийн үйлчилгээ
үзүүлэх боломжтой болох хүртэл бүх нислэгийг
тухайн НХҮ-ний нэгжийн хариуцлагын бүсийн
гадна хүлээлгэх эсхүл агаарын замыг өөрчлөх;
Радио-холбоо алдагдсан шинж байдлыг
тодорхойлох арга хэмжээ авах.
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11.6.

НХУ-ЫН ДАВТАМЖ ХААГДАХ
/ATC BLOCKED FREQUENCY/

11.6.1. НХҮ-ний нэгжийн радио-холбооны давтамж
агаарын
хөлгийн
дамжуулагчаар
хаагдсан
тохиолдолд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:
а)
б)

в)

11.7.

Давтамж хааж буй агаарын хөлгийг
тодорхойлох оролдлого хийх;
Давтамж хааж буй агаарын хөлгийг тогтоосон
бол аюулын 121.5 МГц давтамж, богино
долгионы нөөц 5680 КГц давтамж, агаар-агаар
123.45 МГц давтамж, SELCAL буюу агаарын
тээвэрлэгчийн богино долгионы холбоо болон
боломжит бусад холбооны сувгуудаар холбоо
тогтоох, агаарын хөлөг газарт байгаа бол
агаарын тээвэрлэгчээр дамжуулах, бие хүн
илгээх;
Хэрэв тухайн агаарын хөлөгтэй холбоо
тогтоосон бол нисэх багт НХУ-ын давтамж
хааж буй үйлдлээ зогсоох, дахин давтахгүй
байх захирамж өгнө.

НХУ-ЫН ДАВТАМЖ ДЭЭР ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ
АЖИЛЛАХ /UNAUTHORIZED USE OF ATC
FREQUENCY/

11.7.1. НХҮ-ний нэгжийн радио-холбооны давтамж дээр
агаарын хөлгийн аюулгүй байдал болон аюулгүй
ажиллагаанд хохирол учруулж болзошгүй хуурамч
болон төөрөлдүүлсэн мэдээ нэвтрүүлж, давтамж
зөвшөөрөлгүй ашиглагдсан үед НХҮ-ний нэгж
дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:
а) Нэвтрүүлэгдсэн
бүх
хуурамч
болон
төөрөлдүүлсэн захирамжийг засаж, залруулах;
б) Тухайн давтамж дээрх бүх агаарын хөлөгт
хуурамч болон төөрөлдүүлсэн нэвтрүүлэг
дамжуулагдаж байгаа талаар мэдэгдэх;
в) Тухайн давтамж дээрх бүх агаарын хөлөгт
захирамж биелүүлэхээсээ өмнө зөв эсэхийг
шалгахыг зааварчлах;
г) Боломжтой бол агаарын хөлөгт давтамжийг
солих захирамж өгөх;
д) Хуурамч болон төөрөлдүүлсэн захирамж
дамжуулагдахааргүй болсон үед энэ талаар
агаарын хөлөгт мэдэгдэх.
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11.7.2. Нисэх баг НХҮ-ний нэгжээс өгсөн бүх
захирамжийг хуурамч болон төөрөлдүүлсэн гэж
сэжиглэвэл үнэн зөв эсэхийг шалгах эрхтэй.
11.7.3. Хуурамч
эсхүл
төөрөлдүүлсэн
захирамж
нэвтрүүлж
байгааг
илрүүлсэн
тохиолдолд
холбогдох байгууллагад мэдэгдэнэ.
11.8.

ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ЗАЙЧЛАЛ
/EMERGENCY SEPARATION/

11.8.1. НХҮ-ний
нэгжийн
ажиглалтын
төхөөрөмж
татгалзсан үед процедур хэвтээ зайчлал хангах
боломжгүй бол 300 м-ийн босоо зайчлал хадгалан
нисэж байгаа агаарын хөлгүүдийн хооронд 150 м,
мөн 600 м-ийн босоо зайчлал хадгалан нисэж
байгаа агаарын хөлгүүдийн хооронд 300 м-ийн
хагас босоо зайчлалыг процедур зайчлал
хадгалуулах хүртэл түр хугацаанд ашиглаж болно.
11.8.2. Онцгой нөхцөл байдлын зайчлалаар нисэж буй
агаарын хөлгүүдэд хамгийн бага зайчлал
хангагдаж байгаа тухай мэдэгдэж, нислэгийн
хөдөлгөөний мэдээлэл заавал дамжуулна.
11.9.

АГААРЫН ХӨЛӨГ АЮУЛТАЙ ЗАЙД ОЙРТСОН
ТУХАЙ ДОХИОЛОЛ (STCA) ХҮЛЭЭН АВСАН ҮЕД
АЖИЛЛАХ ЖУРАМ
/SHORT-TERM CONFLICT ALERT (STCA)
PROCEDURES/

11.9.1. НХУ-ын автомат системийн STCA дохиоллын
зорилго нь
агаарын хөлгийн гурван тэнхлэгт
хавтгай дахь бодит болон урьдчилсан байрлалыг
тооцож, тогтоогдсон аюулгүй зайчлал алдагдах
нөхцөл бүрдсэн талаар нислэгийн удирдагчид дуут
дохио болон дүрсэн тэмдэгт, өнгөний өөрчлөлтөөр
мэдээлж,
аюулгүй
зайчлал
хадгалуулахыг
урьдчилан
анхааруулах,
агаарын
хөлөг
мөргөлдөхөөс сэргийлэх, тусламж үзүүлэхэд
оршино.

Тайлбар:
“Агаарын хөлөг аюултай зайд ойртсон
дохиолол-STCA” нь дэлгэцэнд дараах
үе,
шатаар
идэвхжин
ажиллаж,
анхааруулга өгнө. Үүнд:
• STCA indicator - PR (predictionсэргийлэлт)
• STCA indicator - VI (violation-зөрчил)

11.9.2. STCA-PR дохиолол ажилласан тохиолдолд
давхцал үүсгэж буй агаарын хөлгийн аюулгүй
зайчлалыг хангуулах арга хэмжээг яаралтай авна.
Үүнд:
а) STCA-PR дохиолж байгаа агаарын хөлгийн
талаар мэдээлж, босоо зайчлал хангах өндрийг
2017/03/30
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яаралтай эзлэх захирамж өгөх;
б) Босоо зайчлал хангагдах боломжгүй агаарын
хөлөгт нислэгийн мэдээлэл өгч, хажуугийн
зайчлал хадгалуулах нислэгийн чиглэл заах;
в) Нислэгийн мэдээлэл өгч, агаарын хөлгийн
хурдыг өөрчлөн тууш зайчлал хадгалуулах.
11.9.3. STCA-VI дохиолол ажиллаж байгаа үед нисэх
багаас TCAS-ийн зөвлөмжөөр өндөр авах, алдах
маневр хийж байгаа талаар илтгэсэн тохиолдолд
энэхүү журмын 11.9.2 заалтыг мөрдөхгүй.
11.9.4. STCA-VI дохиолсон талаар НХУ-ын автомат
систем бүртгэх ба “Секторын ҮАЗ”-т зөвшөөрсөн
зайчлал алдагдсан тохиолдолд ЕНУ, АНУ нарт
мэдэгдэж, нислэгийн хөдөлгөөний зөрчлийн
мэдээлэх хуудас бичнэ.
11.10. АГААРЫН ХӨЛӨГ АЮУЛГҮЙ НАМ ӨНДРӨӨС
ДООШ ОРСОН ТУХАЙ ДОХИОЛОЛ
/MINIMUM SAFE ALTITUDE WARNING (MSAW)
PROCEDURES/
11.10.1 НХУ-ын автомат системийн “Агаарын хөлөг
аюулгүй нам өндрөөс доош орсон дохиололMSAW” дохиоллын зорилго нь агаарын хөлөг
хариуцлагын бүс дэх газрын саад, өндөрлөгийг
тооцон тогтоосон нислэгийг аюулгүй гүйцэтгэх нам
өндрийн хязгаарыг давж өндөр алдсан талаар дуут
дохио болон дүрсэн тэмдэгт, өнгөний өөрчлөлтөөр
анхааруулахад оршино.

Тайлбар:
“Агаарын хөлөг аюулгүй нам өндрөөс
доош орсон дохиолол-MSAW” нь
ажиглалтын
дэлгэц
дээр
MSAW
indicator-MS гэж тэмдэглэгдэнэ.

11.10.2. MSAW дохиолсон үед нислэгийн удирдагч нь
нисэх багт MSAW дохиолол ажилласан талаар
мэдэгдэж, нислэгийн өндрийг шалгах, газрын саад,
өндөрлөгөөс зайлсхийж яаралтай өндөр авах
захирамж өгч, нислэгийн хөдөлгөөний зөрчлийн
мэдээлэх хуудас заавал бичнэ.
11.10.3. Агаарын хөлөгт вектор олгох үед газрын саад,
өндөрлөгийг тооцож, аюулгүй нам өндрөөс доош
өндөр алдуулахгүй байх зарчим баримтална.
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11.11. АГААРТ МӨРГӨЛДӨХӨӨС УРЬДЧИЛАН
СЭРГИЙЛЭХ СИСТЕМ /TRAFFIC COLLISION
AVOIDANCE SYSTEM PROCEDURES/

11.11.1.Нисэх баг “RA буюу арга хэмжээ авах” зааврын
дагуу өндөр авах, алдах эсхүл хадгалах маневр
хийж байгаагаа илтгэсэн тохиолдолд түүний
үйлдлийг зогсоох, өөрчлөхийг хориглоно. Энэ үед
нислэгийн удирдагч нь бусад агаарын хөлгийн
аюулгүй ажиллагааг хангуулж ажиллана.

11.11.2. “RA буюу арга хэмжээ авах” зааварчилгын
дагуу маневр хийж байгаа үед нисэх баг нислэгийн
удирдагчийн захирамжийг биелүүлэх, яаралтай
холбоо барих үүрэг хүлээхгүй бөгөөд нислэгийн
удирдагч нь Онцгой нөхцөл байдлын “TCAS
ажилласан үеийн үйл ажиллагаа” хяналтын
хуудасны дагуу ажиллана.
11.11.3. TCAS RA дагуу нисэх баг маневр хийж байгаа
тохиолдолд нислэгийн удирдагч дараах арга
хэмжээг авна:

Тайлбар:
“Агаарт
мөргөлдөхөөс
урьдчилан
сэргийлэх систем-TCAS” нь газрын
төхөөрөмжөөс хамааралгүй ажиллаж,
автомат хариулагчаар тоноглогдсон
агаарын хөлгийн өнөөгийн болон
цаашдын байрлалыг тооцож, нисэх
багт тодорхой хугацааны өмнө агаарт
мөргөлдөх эрсдэл байгаа талаар дуут
дохиолол, дүрсэн тэмдэгт, өнгөний
өөрчлөлтөөр анхааруулж, өндөр авах,
алдах эсхүл хадгалах үйлдэл хийхийг
зааварчилдаг бүхээгийн систем юм.
Тайлбар:
TCAS нь дараах 2 үе шатаар ажиллана.
Үүнд:
• “TA буюу хөдөлгөөний анхааруулга”
үед болзошгүй мөргөлдөх аюулын
талаар 45 секундын өмнө мэдээлж,
нисэх баг давхцал үүсгэж буй
агаарын хөлгийг ил хараагаар
илрүүлж, “TA буюу хөдөлгөөний
анхааруулга” ажилласан талаар
НХҮ-ний нэгжид мэдэгдэнэ.
• “RA буюу арга хэмжээ авах” үед
болзошгүй
мөргөлдөх
аюулаас
зайлуулах зааварчилга 30 секундын
өмнө ажиллаж, уг зааварчилгын
дагуу
нисэх
баг
“Агаарт
мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх
систем-TCAS” өндөр авах, алдах
эсхүл өндрөө хадгалах үйлдэл
хийнэ.
Тайлбар:
TCAS RA ажилласан үед нисэх баг
нислэгийн
удирдагчид
дараах
хэлбэрээр мэдэгдэнэ:
• Ямар нэгэн агаарын хөлөгтэй
ойртсон бол: TCAS CLIMB (or
DESCENT)
• Агаарын хөлөгтэй зөрөн өнгөрсөн
бол: TRAFFIC CLEAR,
RETURNING TO (FL, route)

а) TCAS RA илтгэлийг баталгаажуулна;
б) Шаардлагатай бол шинэчилсэн зөвшөөрөл
олгоно.
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11.12. АГААРЫН ХӨЛГИЙН РАДИО-ХОЛБООНЫ
ДУУДЛАГА ӨӨРЧЛӨХ/CHANGE OF
RADIOTELEPHONY CALL SIGN FOR AIRCRAFT/
11.12.1 Адил төстэй хоёр ба түүнээс олон агаарын
хөлгүүдийн радио-холбооны дуудлага нь төөрөгдөл
үүсгэх магадлалтай үед НХҮ-ний нэгж нь аюулгүй
байдлыг хангах зорилгоор агаарын хөлгийн радиохолбооны дуудлагыг өөрчилж болно.
11.12.2 Агаарын хөлгийн радио-холбооны дуудлагын
өөрчлөлт нь түр зуурынх бөгөөд зөвхөн төөрөгдөл
үүсэж буй хариуцлагын бүсэд хүчинтэй байна.
11.12.3. НХҮ-ний нэгж нь төөрөгдлийг арилгах зорилгоор
дуудлага солих гэж байгаа агаарын хөлгийг түүний
байршил эсхүл нислэгийн цуваагаар нь ялгаж
танилт хийх үүрэгтэй.
11.12.4. Агаарын хөлгийн дуудлагыг өөрчилсөн НХҮ-ний
нэгж нь уг агаарын хөлгийн удирдлагыг дараах
НХҮ-ний нэгжид шилжүүлэхдээ зөвшилцсөнөөс
бусад
тохиолдолд
нислэгийн
төлөвлөгөөнд
ирүүлсэн дуудлагаар үргэлжлүүлэхийг бататгаж,
агаарын хөлөгт нислэгийн төлөвлөгөөнд заагдсан
дуудлагадаа буцаж орох зөвлөмжийг өгнө.
11.13. АГААРЫН ХӨЛГИЙН АВТОМАТ ХАРИУЛАГЧ
ТАТГАЛЗАХ /AIRCRAFT TRANSPONDER
FAILURE/

Тайлбар:
Агаарын
хөлгийн
дуудлагыг
өөрчлөхдөө CHANGE YOUR CALL
SIGN TO ...[UNTIL FURTHER ADVISED]
гэсэн хэллэгийг ашиглана. Нислэгийн
төлөвлөгөөнд
заагдсан
дуудлагаа
сэргээх зөвлөмжийг өгөхдөө REVERT
TO
FLIGHT
PLAN
CALL
SIGN
...[AT(илтгэх цэг)] гэсэн хэллэгийг
ашиглана.

11.13.1. Автомат хариулагчтай байх шаардлагатай
бүсэд нислэг үйлдэх, эсхүл хөөрөлт үйлдсэний
дараа автомат хариулагч татгалзсан үед агаарын
хөлгийг нисэн гарсан аэродром руу буцаах эсхүл
боломжит хамгийн ойрын аэродромд буулт үйлдэх
зааврыг өгнө.
11.13.2. Автомат хариулагч татгалзсаныг хөөрөхөөс
өмнө илрүүлсэн боловч тухайн аэродромд автомат
хариулагчийг засварлах боломжгүй бол автомат
хариулагчийг засах боломжтой хамгийн ойрын
боломжит аэродром руу нислэг үйлдэхийг
зөвшөөрч болно. Ийнхүү зөвшөөрөл олгохдоо НХҮний нэгж нь нислэгийн хөдөлгөөний бодит болон
урьдчилсан төлөвийг харгалзан үзэж, тухайн
нислэгийн хөөрөх цаг, нислэгийн өндөр болон
агаарын замыг өөрчлөх шаардлагатай эсэхийг
тогтооно. Эдгээр өөрчлөлтүүд нь тухайн агаарын
хөлгийн нислэгийн замын дагуу байх боломжийг
хангана.
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11.13.3. Автомат хариулагч татгалзсан агаарын хөлгийн
талаар хөрш, зэргэлдээх НХУ-ын төв, байр болон
секторуудад мэдээлнэ.
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АРВАНХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД ЖУРАМ
/CHAPTER TWELVE. MISCELLANEOUS PROCEDURES/
12.1. ОСОЛ СҮЙРЛИЙН ДАРААХ ҮЕИЙН
АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ /OPERATIONAL
PROCEDURES AFTER AN ACCIDENT/
12.1.1. Ээлжийн Ерөнхий болон тухайн ажлын
байранд ажиллаж буй нислэгийн удирдагч нь
осол сүйрлийн дараа дараах үйл ажиллагааг
гүйцэтгэнэ.

Тайлбар:
Аливаа осол, ноцтой зөрчлийн үед
иргэний нисэхийн осол зөрчлийг
мэдээлэх журам, түүнд тусгагдсан
бүдүүвчийн дагуу мэдээлэх

а) өөрийн удирдлагын болон мэдээллийн бүсэд
нислэг
үйлдэж
буй
агаарын
хөлгөөр
навигацийн
тоног
төхөөрөмжийн
үйл
ажиллагааг шалгуулах;
б) тоног төхөөрөмжийн үйлчилгээ хариуцсан ИТА
нарт
мэдэгдэж
навигацийн
тоног
төхөөрөмжийн үйл ажиллагааг шалгуулах;
в) хэрэв тухайн ажлын байранд навигацийн
тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг илтгэгч
мэдээллийн самбартай бол уг мэдээллийн
самбарын үйл ажиллагааг шалгах, шалгуулах
талаар
тоног
төхөөрөмжийн
үйлчилгээ
хариуцсан ИТА нарт мэдэгдэнэ.
12.1.2. Хэрэв
тоног
төхөөрөмжийн
үйлчилгээ
хариуцсан ИТА нь навигацийн ямар нэг тоног
төхөөрөмжөөс тодорхой хэмжээгээр гэмтэл,
доголдол,
техникийн
сааталтай
талаар
мэдээлсэн тохиолдолд дараах яаралтай арга
хэмжээг авна:
а) тухайн тоног төхөөрөмжийг ашиглаж байгаа
болон ашиглахыг завдаж байгаа бусад
агаарын хөлөгт анхааруулга, сэрэмжлүүлэг
өгөх;
б) тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа хэвийн бус
байгаа талаар ашиглалт, засвар үйлчилгээ
хариуцсан
байгууллага,
мэргэжилтэнд
шуурхай мэдэгдэх,
12.1.3. НХҮБ нь хэвийн ашиглалт нь алдагдсан тухайн
тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг яаралтай
зогсоолгох талаар дараах арга хэмжээ авна;
а) НТОЗШША-нд мэдэгдэх;
б) нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын
байгууллагад мэдэгдэх;
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12.1.4. Уг навигацийн тоног төхөөрөмжийн үйл
ажиллагааг зогсоосон талаар ИНЕГ-аас шийдвэр
гарсан тохиолдолд тухайн тоног төхөөрөмжийг
НХУ, мэдээллийн үйлчилгээнд ашиглахгүй.
12.1.5. Зөвхөн уг навигацийн тоног төхөөрөмжийн үйл
ажиллагааг сэргээсэн, үйл ажиллагаанд ашиглаж
болох талаар ИНЕГ-аас шийдвэр гарсан
тохиолдолд тухайн тоног төхөөрөмжийг НХУ,
мэдээллийн үйлчилгээнд ашиглана.
12.2.

НИСЛЭГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ХҮЛЭЭН АВАХ
ЖУРАМ /PROCEDURE OF ACCEPTANCE OF
FLIGHT PLAN/

12.2.1. НХҮ-ний нэгж нь нислэгийн төлөвлөгөөг дарах
зарчмаар хүлээн авах буюу холбогдох албатай
харилцан ажиллах журамд тусгана:

Тайлбар:
НХҮБ
болон
НМҮБ
хоорондын
харилцан ажиллагааны зохицуулалтын
журмаар нисэх багаас хүлээн авсан
нислэгийн
төлөвлөгөөг
НХҮБ-ын
холбогдох
нэгжид
дамжуулах
ажиллагааг зохицуулна.

а) НМҮБ-ын холбогдох албан тушаалтан нисэх
багаас нислэгийн төлөвлөгөө (FPL) хүлээн
авах ба хүлээн авахдаа нислэгийн төлөвлөгөө
нь бүрэн бөглөгдсөн ба шаардлагатай
мэдээллийг агуулсан эсэхийг хянах;
б) нислэгийн төлөвлөгөөг хүлээн авах ерөнхий
шаардлагыг хангасан эсэхийг нягтлах;
в)
нислэгийн
төлөвлөгөөг
Аэродромын
удирдлагын байрны AFTN хаяг (ZMUBZTZX)аар илгээсэн эсхүл дамжуулж хүлээн авсан
эсэхийг НМҮБ-тай хамтран бататгах;
г) Дадлага, шалгалтын нислэгийн Нислэгийн
төлөвлөгөөнд
(FPL)
тусгагдаагүй
бусад
мэдээллийг НХҮБ-ын Аэродромын удирдлагын
байрны шууд утсаар мэдээлэх;
д) нисэх багаас нислэгийн төлөвлөгөөнд
оруулсан өөрчлөлтийг (цуцлагдах, хойшлогдох
г.мэт) хүлээн авсан тохиолдолд Аэродромын
удирдлагын байрны ЕНУ-д 12.2.1 хүснэгтэд
заагдсан хаягаар шуурхай мэдэгдэж, хүлээн
авсан эсэхийг баталгаажуулах.
Хүснэгт 12.2.1
Ажлын байр
AFTN
Аэродромын удирдлагын байр
ZMUBZTZX
Нислэгийн мэдээллийн төв
(зөвхөн орон нутгийн нислэгийн мэдээллийг ZMUBZFZA, ZMUBZLZA
дамжуулна)
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ӨНДРИЙН ХЭРЭГЛЭЛИЙН ДАРАЛТЫН
ТОХИРУУЛГА ХИЙХ ЖУРАМ/ALTIMETER
SETTING PROCEDURES/

12.3.1. Аэродромын удирдлагын байр нисэх багт
өндөр хэмжигчийг тохируулан агаарын хөлгийн
нислэгийн үнэмлэхүй өндөр буюу нислэгийн
өндрийн цувааг дараах байдлаар тогтоон
зохицуулах зөвшөөрлийг өгнө;
а) тухайн аэродромд тогтоосон шилжих өндөр
буюу түүнээс дээш нислэгийн өндөрт нисэх
үед өндөр хэмжигчийн даралтыг 1013.25 гПaд шилжүүлэх;
б) тухайн аэродромд тогтоосон шилжих цуваа
буюу түүнээс доош өндөрт нисэх үед зохих
бүс буюу аэродромын QNH ба QFE даралтад
шилжүүлэх;
в) шилжих өндөр ба шилжих цувааны хооронд
нислэг үйлдэх үед НХУ-аас зөвшөөрсөн
өндрийг хадгалах.
12.3.2. Нислэгийн өндөр нь нисэн гарсан аэродромын
шилжих өндрөөс нам бол өндрийн хэмжээг НХУаас өгсөн даралт ба өндрөөр хадгалж, НХУ-ын
бүсээс гарсны дараа 1013.25 гПa-д тохируулах
зөвшөөрлийг өгнө.
12.4.

НИСЛЭГИЙН ЦУВААЧЛАЛЫН ЖУРАМ/FLIGHT
LEVEL PROCEDURES/

12.4.1. Агаарын хөлөг хооронд ИНБД-д
аюулгүй зайчлалыг хангуулна.

заасан

12.4.2. Бүсийн удирдлагын төв хөрш зэргэлдээх НХУын төвд удирдлага шилжүүлэх, НХУ-ын төвөөс
удирдлагыг шилжүүлэн авах үйл ажиллагаанд
зэргэлдээх
НХУ-ын төвүүдтэй байгуулсан
хамтран
ажиллагааны
гэрээнд
заагдсан
цуваачлалыг баримтална.
12.4.3. Эрх бүхий байгууллагаас 8900 м-ээс 12500
хүртэлх өндрийн агаарын зайг RVSM агаарын
зайгаар тогтоосон, эсвэл зарласан тохиолдолд
Монгол Улсын агаарын зайд ХНД-ээр нислэг
үйлдэж буй агаарын хөлгийн дарга нь дор
дурдсан үнэмлэхүй өндөр буюу нислэгийн
өндрийн цуваачлалыг хэрэглэнэ:
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а) Монгол Улсын НМЭ-д тухайн аэродромын
шилжих үнэмлэхүй өндөр болон 1013.25 гПаын (760 мм.м.у.б) түвшингээс дээшхи доод
цувааны өндрийн аль ихээр нь 8400 м,
түүнээс доош өндрийн цуваанд:
б) Соронзон чиглэлийн 360 градусаас цагийн
зүүний дагуу 179 градуст, 1500 м-ээс эхлэн
600 м-ээр ихсэх 5700 м хүртэлх сондгой
тоотой зуут бүхий нислэгийн өндрийн цуваа
(1500, 2100, 2700 г.м);
в) Соронзон чиглэлийн 180 градусаас цагийн
зүүний дагуу 359 градуст, 1800 м-ээс эхлэн
600 м-ээр ихсэх 6000 м хүртэлх тэгш тоотой
зуут бүхий нислэгийн өндрийн цуваа (1800,
2400, 3000 г.м ).
12.4.4. 1013.25 гПа-ийн (760 мм.м.у.б) түвшингээс
дээш 8900-12500 м-ийн хоорондох өндрийн
цуваанд нислэг үйлдэж байвал:
а) Соронзон туйлын 0 градусаас цагийн зүүний
дагуу 179 градусийн чиглэлд, далайн
түвшнээс дээш 8900 м-ээс эхлэн 600 м-ээр
ихсэх 12500 м хүртэл сондгой тоотой зуут
бүхий цувааны өндөр;
б) Соронзон туйлын 180 градусаас цагийн зүүний
дагуу 359 градусийн чиглэлд, далайн
түвшнээс дээш 9200 м-ээс эхлэн 600 м-ээр
ихсэх 12200 м хүртэл тэгш тоотой зуут бүхий
цувааны өндөр;
12.4.5. 1013.25 гПа-ийн (760.0 мм.муб) түвшингээс
дээш 12500 м буюу түүнээс дээш өндөрт 600 мийн босоо цуваачлал тогтооно.
12.5.

МӨСДӨЛТ АРИЛГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ЗОХИЦУУЛАЛТ /PROCEDURES FOR DE-ICING
OPERATION/

12.5.1. НХҮБ-ын Аэродромын удирдлагын байр нь
Чингис хаан ОУНБ болон бусад аэродромын
перроны зохицуулалтын нэгж, агаарын хөлгийн
мөсдөлтөөс сэргийлэх цацлага, цэвэрлэгээ
гүйцэтгэх нэгжтэй харилцан ажиллах журмын
дагуу агаарын хөлгийг мөсдөлт арилгах цэгт
очих, байрлах, чөлөөлөх дэс дараалал,
зөвшөөрөл, захирамжийг олгоно.
12.5.2. Агаарын хөлгийн мөсдөлт арилгах, сэргийлэх
үүрэг бүхий нэгж нь хуваарьт хугацаанд мөсдөлт
арилгах үйл ажиллагааг явуулах, цэгийг
чөлөөлөхийг хариуцна.
2017/03/30

Тайлбар:
Мөстөлт
арилгах
болон
өвлийн
улирлын бусад үйл ажиллагааны
талаар НХҮБ ба Нисэх буудлын
хамтран ажиллах гэрээнд тусгана.
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12.5.3. Мөстөлт арилгах багийн удирдагч Аэродромын
удирдлагын байртай хоёр талын байнгын радиохолбоотой ажиллана.
12.5.4. Мөстөлт арилгах тогтоосон цэгт агаарын хөлөг
байрлаж байгаа ба түүнд өөр агаарын хөлөг
дөхөж очих үед түр хүлээх цэгийг урьдчилан
тогтоосон байна.
12.6 АГААРЫН ЗАМЫН ГОЛ ТЭНХЛЭГТЭЙ
ЗЭРЭГЦЭЭ НИСЛЭГ ҮЙЛДЭХ /STRATEGIC
LATERAL OFFSET PROCEDURES/

12.6.1 Агаарын хөлгүүд арын дагалдах хуйлралын

бүсэд орсон тохиолдолд нисэх баг түүнээс
гарах зорилгоор агаарын замын гол тэнхлэгийн
баруун талд зэрэгцээ нислэг үйлдэж болно.

12.6.2 Агаарын замын гол тэнхлэгтэй зэрэгцээ нислэг

үйлдэх шийдвэрийг нисэх баг гаргана. Энэ
тухайгаа
нисэх
баг
НХҮ-ний
нэгжид
мэдэгдэхийг шаардахгүй бөгөөд агаар-агаар
123.45 МГц давтамж ашиглан дараах журмаар
ниснэ. Үүнд:
а)

б)

•
•
•

Агаарын хөлөг агаарын замын гол
тэнхлэгтэй
зэрэгцээ
нислэг
үйлдэх
навигацийн автомат тоноглолтой бол
нислэгийн багасгасан босоо зайчлал
бүхий агаарын зайд агаарын замын
баруун талд гол тэнхлэгтэй зэрэгцээ
нислэг үйлдэхийг зөвшөөрнө.
Түрүүлж яваа агаарын хөлгийн дагалдах
хуйлралын нөлөөг бууруулах зорилгоор
дараах боломжит 3 хувилбарын аль
нэгийг сонгоно. Үүнд:
Агаарын замын гол шугамаар нисэх;
Агаарын замын гол шугамтай 1 далайн
бээр буюу 1.85 км зэрэгцээ нисэх;
Агаарын замын гол шугамтай 2 далайн
бээр буюу 3.7км зэрэгцээ нисэх;

12.6.3 Босоо зайчлал хадгалан нислэг үйлдэж буй

агаарын хөлгүүдийн тэмдэгт давхацсан үед
агаарын замын гол тэнхлэгтэй зэрэгцээ нислэг
үйлдэх захирамж өгч, тэмдэгтүүдийг салсны
дараа танилт тогтооно.
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ХБЗ ДЭЭРХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ
ЖУРАМ /RUNWAY SAFETY PROCEDURES/

12.7.1 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ /GENERAL/
12.7.1.1 Нисэх
буудал
бүрт
ХБЗ-ны
аюулгүй
ажиллагааны
мэргэшсэн
баг
бүрдүүлж,
дэмжин,
бэхжүүлэх
замаар
ХБЗ-нд
зөвшөөрөлгүй, санамсаргүй нэвтрэх үйлдэл
(Runway incursion), ХБЗ-аас гарах (Runway
excursion) эрсдэлийг хамгийн бага хэмжээнд
байлгах болон ХБЗ-ны аюулгүй ажиллагаатай
холбогдсон бусад үйл явдалд тодорхой арга
хэмжээ авна.

Холбоос:
Иргэний
нисэхийн
аэродромын
аюулгүй
ажиллагааны
хөтөлбөр
/Runway Safety Program/

12.7.1.2 Аэродром дээр явагдаж буй бүхий л үйл
ажиллагааг НХҮ-ний нэгж бодитоор ажиглах
боломжтой байх ба аэродромын удирдлагын
байрнаас нислэгийн зурвас, талбай, орчны
байдлыг харах орчин бүрдсэн байна.

12.7.2 АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДЛАГЫН
ТОГТОЛЦОО /SAFETY MANAGEMENT
SYSTEM/

12.7.2.1 ОУИНБ-ийн Хавсралт 19-ийн шаардлагын
дагуу НХҮБ аюулгүй ажиллагааны тогтолцоог
нэвтрүүлж, хэрэгжүүлсэн байна.

12.7.3 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
/OPERATIONAL SYSTEM/

12.7.3.1 ХБЗ дээрх үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг
Аэродромын НХУ-ын байрнаас гүйцэтгэнэ.

12.7.3.2 Аэродромын хөдөлгөөний үйл ажиллагааны

Холбоос: НХҮБ болон "Чингис хаан"
ОУНБ харилцан ажиллагааны журам
болон Аэродромын удирдлагын байрны
ҮАЗ.

журамд явгалах чиглэл, маршрут ойлгомжтой,
ХБЗ-нд
зөвшөөрөлгүй
нэвтрэх
үйлдлийг
зогсооход чиглэсэн байх ба газрын ажиглалт,
ил харааны тоноглол, хэрэгсэл, гэрэл суултын
системийн
үйл
ажиллагаа
тусгагдсан
тэдгээрийн харилцан уялдаа тодорхой байх
ёстой.

12.7.3.3 Аэродромын НХУ-ын байранд ажиллагсад

нь аэродром болон ХБЗ дээрх алсын барааны
харагдац муудсан нөхцөлд маневрлах талбай
дээрх хүн ба газрын тээврийн хэрэгслийн
хөдөлгөөнийг
хамгийн
бага
хэмжээнд
хязгаарлах ба тухайн нөхцөлд үйл ажиллагаа
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явуулж байгаа хүн, тээврийн хэрэгсэлд өгөх
мэдээллийг тогтмолжуулна.

12.7.4 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АШИГЛАГДАХ РАДИО

ХОЛБООНЫ ХЭРЭГСЭЛ /RADIO
COMMUNICATION EQUIPMENTS TO USE IN
OPERATION/

12.7.4.1 Нисэгч

болон нисэх буудлын газрын
тээврийн хэрэгсэл хоорондын холбоонд радио
холбооны төхөөрөмж ашиглах ёстой ба ХБЗ-ыг
бүрэн бүрхэж байгаа эсэхийг баталгаажуулж
үнэлгээ өгнө.

12.7.4.2 Аэродромын

НХУ-ын
ажлын
байранд
ажиллах нислэгийн удирдагч ОУИНБ-аас
тавигдаж буй англи хэлний мэдлэгийн түвшний
шалгалтын дагуу 4-р төвшинг эзэмшсэн байх
шаардлагатай.

12.7.4.3 Хамаатай бүх хүмүүст ойлгомжтой байлгах
үүднээс ХБЗ дээрх бүх хөдөлгөөн хоорондын
холбоо нэг давтамж дээр явагдана.

Тайлбар: Зөвлөмжийн цуврал/ ЗЦ
17201- Радио холбооны гарын авлагаыг ашиглана.

12.7.4.4 ХБЗ

дээрх хөдөлгөөнийг зохицуулахдаа
радио холбооны загварчилсан хэллэгийг
зааврын дагуу ашиглана.

12.7.4.5 Агаарын хөлөг болон тээврийн хэрэгсэлд

ХБЗ-нд
орох/гарах зааварчилга өгөхдөө
тодорхой, хоёрдмол утгагүй байдлаар өгөх
ёстой. Үл ойлголцол гарахаас сэргийлж
агаарын хөлөг болон тээврийн хэрэгслийн
дуудлага, мөн зурвасны дугаарыг бүтнээр нь
хэлнэ.

12.7.4.6 Маневрлах талбай дээрх үйл ажиллагаанд
өгөгдсөн бүх зөвшөөрлийг хүлээн авагч давтаж
хэлэх (read back) шаардлагатай.

12.7.4.7 Боломжтой бол нисэгчийг явгалах замд нь
анхаарал сарниулахгүйн тулд агаарын хөлгийг
зогсоолоос хөдлөхөөс өмнө маршрутын дагуу
зөвшөөрлийг өгвөл зохино.
-ТӨГСӨВ-
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