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ГАРЧИГ 

 

Баталгаажуулалтын хуудас 

Баримт бичгийн хяналтын мэдээлэл 

Нэмэлт болон өөрчлөлтийн бүртгэл 

Гарчиг 

Ерөнхий-Хөтөлбөрийн хяналт, хадгалалт, хамгаалалт 

Товчилсон үгийн жагсаалт 

 

I ХЭСЭГ – НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 

Бүлэг 1 Хөтөлбөрийн зорилго 

 

Бүлэг 2 Нэр томъѐо 

 

II ХЭСЭГ – ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ БА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

Бүлэг 3 Эрх зүйн үндэслэл 

 

Бүлэг 4  Байгууллага, албадын үүрэг 

 

4.1 Нисэх буудал 

4.2 Тагнуулын байгууллага 

4.3 Цагдаагийн байгууллага 

4.4 Хил хамгаалах байгууллага 

4.5 Бусад байгууллагууд 

4.6 Агаарын тээвэрлэгч байгууллага 

4.7 Түрээслэгч байгууллагууд 

 

Бүлэг 5 Нисэх буудлын аюулгүй байдлын хороо 

 

5.1 Үндсэн үүрэг 

5.2 Бүрэлдэхүүн 

5.3 Хуралдаан 

 

Бүлэг 6 Мэдээлэл, харилцаа 

 

6.1 Байгууллагуудтай харилцах харилцаа 

6.2 Олон нийтийн хэвлэл, мэдээлэл 

  

Бүлэг 7 Нисэх буудлын үйл ажиллагаа 

 

7.1 Ерөнхий зүйл 

7.2 Хөөрч буух болон явгалах зурвасууд, зорчигч үйлчилгээний 

цогцолбор  

7.3 Нийтийн эзэмшлийн бүс, хориотой болон хамгаалагдсан бүс  

7.4 Үйл ажиллагааны цаг 

7.5 Агаарын тээвэрлэгч байгууллагууд 

7.6 Ерөнхий нисэхийн үйл ажиллагаа 

7.7 Улсын нисэхийн үйл ажиллагаа 
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III ХЭСЭГ – АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭ 

Бүлэг 8 Нисэх буудлын аюулгүй байдал 

 

8.1 Зорилго 

8.2 Үүрэг, хариуцлага 

8.3 Нисэх буудлын төлөвлөлтөнд тавигдах шаардлагууд 

8.4 Нийтийн эзэмшлийн болон нисэхийн үйл ажиллагааны бүсүүд 

8.5 Нисэх буудлын хамгаалагдсан бүс 

8.6 Нисэх буудлын хориотой бүс 

8.7 Хамгаалалтын арга хэмжээ 

8.8 Хориотой болон хамгаалагдсан бүсийн аюулгүй байдлын үнэмлэх 

8.9 Аюулгүй байдлын үнэмлэхний тогтолцоо 

8.10  Аюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэх хүсэгчийн анкетыг шалгах 

8.11 Хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх горим 

8.12 Аюулгүй байдлын үнэмлэхний бүртгэл, баримтжуулалт 

8.13 Шалган нэвтрүүлэх цэгүүдийн онцлог 

8.14 Ажилтан, тээврийн хэрэгсэлд хийх аюулгүй байдлын үзлэг, 

шалгалт 

8.15 Ерөнхий нисэхийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдал 

8.16 Хууль дүрэм зөрчсөн үед авах арга хэмжээ 

  

Бүлэг 9 Агаарын хөлгийн аюулгүй байдал 

 

9.1 Зорилго 

9.2 Үүрэг, хариуцлага 

9.3 Агаарын хөлөгт нэвтрэх хяналт 

9.4 Агаарын хөлгийн аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт  

 

Бүлэг 10 Зорчигч, тэдгээрийн гар тээшний аюулгүй байдал 

 

10.1 Зорилго 

10.2 Үүрэг, хариуцлага 

10.3 Аюулгүй байдлын үзлэгийн цэг 

10.4 Зорчигчийн аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт 

10.5 Гар тээшний үзлэг, шалгалт 

10.6 Тусгай үзлэг 

10.7 Дипломат болон дипломат илгээмжийн үзлэг 

10.8 Төрийн нууцын зэрэглэлтэй шуудангийн үзлэг 

10.9 Тээвэрлэхийг зөвшөөрсөн галт зэвсэг 

10.10 Асрамжинд буюу хуулийн байгууллагын хяналтанд буй этгээд 

10.11 Хураагдсан эд зүйлс 

10.12 Аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалтаас татгалзах 

10.13 Ирэх болон явах зорчигчдыг тусгаарлах 

10.14 Аюулгүй байдлын үзлэгээр ороогүй этгээд болон зорчигчдыг 

холилдсон тохиолдолд авах арга хэмжээ  

  

Бүлэг 11 Тээшний аюулгүй байдал 

 

11.1 Зорилго 

11.2 Үүрэг, хариуцлага 

11.3 Тээшний бүртгэл 
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11.4 Тээшний аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт 

11.5 Тээшний хамгаалалт 

11.6 Зорчигчийг бүртгүүлсэн тээштэй нь тулгаж шалгах 

11.7 Алдагдсан, эзэнгүй болон эзэн нь тогтоогдоогүй тээшний аюулгүй 

байдал  

 

Бүлэг 12 Ачаа болон шуудангийн аюулгүй байдал 

 

12.1 Зорилго 

12.2 Үүрэг, хариуцлага 

12.3 Ачаа шуудан үйлчилгээний цогцолборын аюулгүй байдал 

12.4 Ачаа болон шуудангийн аюулгүй байдал  

12.5 Ачаа болон шуудангийн хамгаалалт  

12.6   Аюулгүй байдлын үзлэгээс чөлөөлөгдөх ачаа 

 

Бүлэг 13 Нислэгийн хоол хүнс болон агаарын тээвэрлэгчийн шуудан ба эд 

зүйлсийн аюулгүй байдал   

 

13.1 Зорилго 

13.2 Үүрэг, хариуцлага 

13.3 Нислэгийн хоол хүнс болон агаарын тээвэрлэгчийн шуудан ба эд 

зүйлсийн аюулгүй байдлын хяналт 

 

Бүлэг 14 Аюулгүй байдлын тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл 

 

14.1 Зорилго 

14.2 Үүрэг, хариуцлага 

14.3 Тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл худалдан авах 

14.4 Тоног төхөөрөмжид тохиргоо хийх 

14.5 Метал илрүүлэгч хаалга 

14.6 Метал илрүүлэгч гар багаж 

14.7 Рентген төхөөрөмжийн тестийн ажиллагаа ба стандартууд 

 

 

IV ХЭСЭГ – БОЛЗОШГҮЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮЕД 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

Бүлэг 15 Болзошгүй нөхцөл байдлын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

 

15.1 Зорилго 

15.2 Үүрэг, хариуцлага 

15.3 Заналхийллийн хоѐрдугаар түвшинд хэрэгжүүлэх 

өндөржүүлсэн  арга  хэмжээ 

15.4 Заналхийллийн гуравдугаар түвшинд хэрэгжүүлэх 

өндөржүүлсэн  арга  хэмжээ 

15.5 Эрсдлийн үнэлгээ зохицуулалтын багийн ажиллагааны зарчим 

  

V ХЭСЭГ – ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ 

Бүлэг 16 Ажилтны сонгон шалгаруулалт 

 

16.1 Зорилго 

16.2 Үүрэг, хариуцлага 
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16.3 Ажилтны анкет 

16.4 Ярилцлага 

16.5 Өргөдөл гаргагчийн ирүүлсэн материалд судалгаа хийх 

16.6 Эрүүл мэнд, бие бялдрын шаардлага 

16.7 Бусад шаардлага 

16.8 Боловсролын түвшинд тавигдах шаардлага 

16.9 Шийдвэр 

16.10 Бүртгэл 

16.11 Түр хугацаагаар ажиллуулах 

16.12 Ажлын цаг 

 

Бүлэг 17 Нисэхийн аюулгүй байдлын сургалт 

 

17.1 Зорилго 

17.2 Үүрэг, хариуцлага 

17.3 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын сургалтын хөтөлбөрт 

хамрагдах 

17.4 Аюулгүй байдлын ажилтны сургалт 

17.5 Бусад ажилтны сургалт 

 

Бүлэг 18 Дотоод хяналт 

 

18.1 Зорилго 

18.2 Үүрэг, хариуцлага 

18.3 Аюулгүй байдлын судалгаа 

18.4 Аюулгүй байдлын аудит 

18.5 Үзлэг, шалгалт 

18.6 Аюулгүй байдлын сорилт 

18.7 Дасгал, сургуулилт 

18.8 Зөрчлийн мэдээлэл хүлээн авах тогтолцоо 

 

ХАВСРАЛТУУД 

Хавсралт 1 Хориглосон эд зүйлс 

 

Хавсралт 2    Нисэх буудал болон түүний орчны зураг 

                        Нисэх буудлын торлосон зураг 

 

Хавсралт 3 Хориотой, хамгаалагдсан бүсүүд болон түүнд нэвтрэх цэгүүдийн 

бүдүүвч 

 

Хавсралт 4 Аюулгүй байдлын үзлэгээс чөлөөлөгдсөн хүмүүс 

 

Хавсралт 5 Шаардлагатай утасны дугааруудын жагсаалт  

 

Хавсралт 6 Аюулгүй байдлын үзлэгийн тоног төхөөрөмжүүдийн жагсаалт 

 

Хавсралт 7 Ачаа шуудангийн цогцолборын хориотой хамгаалагдсан бүсүүдийн 

зураг  

 

Хавсралт 8 Нисэх буудалд сэжигтэй эд зүйл илэрсэн үед авч хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний журам 
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Хавсралт 9 Ажилтны биеийн байцаалтын маягт 

 

Хавсралт 10  Нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтнаар ажилд орохыг хүссэн 

ажилтны биеийн байцаалтанд хавсаргах маягт 

Хавсралт 11 Аюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэх хүсэгчийн анкет 

Хавсралт 12 Хориотой бүс доторх талбайн ангилал  

Хавсралт 12 Хориотой бүс доторх талбайн ангилал  

Хавсралт 13 Нэвтрэх үнэмлэхний загвар  
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Ерөнхий зүйл 

 

Хөтөлбөрийн хяналт, хадгалалт, хамгаалалт 

 

Энэхүү Аюулгүй байдлын хөтөлбөрийг “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын 

аюулгүй байдлын төлөвлөлт хариуцсан ажилтан боловсруулан, “Чингис хаан” ОУНБ-ын 

Захирал хүлээн зөвшөөрч, ИНЕГ-аар баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлнэ. 

 

Энэхүү хөтөлбөрийн 1 дүгээр эх хувийг “Чингис хаан” ОУНБ-ын аюулгүй байдлын 

төлөвлөлт хариуцсан ажилтан, 2 дугаар эх хувийг ИНЕГ хадгалах болно. 

 

Энэхүү хөтөлбөр нь “Чингис хаан” ОУНБ-ын өмч мөн бөгөөд  хөтөлбөрийн 1 дүгээр 

эх хувийн бүрэн бүтэн байдал, мэдээллийн нууцлалын асуудал, хүчин төгөлдөр байдал, 

агуулга нь үнэн бодит, цаг үеийн нөхцөл байдалд тохирсон байх зэргийг “Чингис хаан” 

ОУНБ-ын аюулгүй байдлын төлөвлөлт хариуцсан ажилтан хариуцна. 

 

 Нисэх буудлын Аюулгүй байдлын чиглэлээр үүрэг хүлээсэн алба, хэлтэс, бусад 

холбогдох байгууллагуудад тус бүрийнх нь үйл ажиллагаанд ач  холбогдолтой заалтуудыг 

агуулах энэхүү хөтөлбөрийн хуулбар хувийг хүлээлгэж өгнө. 

 

 Энэхүү хөтөлбөрийн аливаа заалт нь Монгол улсын Иргэний нисэхийн тухай хууль 

болон бусад хууль, эрх зүйн акт, ИНД, бусад дүрэм журамд болон “Чингис хаан” ОУНБ-аар 

үйлчлүүлэгч аливаа агаарын тээвэрлэгчдийн хууль дүрэмд харшилж байгааг олж тогтоосон 

тохиолдолд энэ талаар тус нисэх буудлын Аюулгүй байдал хамгаалалт хариуцсан албан 

тушаалтан, холбогдох мэргэжилтэнд  мэдэгдэж, зохих нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг санал 

болгох нь  хөтөлбөр эзэмшигчийн үүрэг болно. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
ЧИНГИС ХААН ОУБ-ЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХӨТӨЛБӨР ЧХОУБ-УЖ-023:2008 

 

Хэвлэлтийн дугаар: 3/огноо:  2008.06.15  хуудас 12 
Хяналтын дугаар: 19  
Нэмэлт өөрчлөлтийн дугаар: 08 / огноо: 15.05.13 

 

 

 

 

 

Товчилсон үгийн жагсаалт 
 

АХЗҮГ  -Агаарын Хөлгийн Засвар Үйлчилгээний Газар 

АШҮА  -Ачаа Шуудан Үйлчилгээний Алба 

БХЯ   -Батлан Хамгаалах Яам 

АГУА    -Аврах Гал Унтраах  Алба 

ИНД                 -Иргэний Нисэхийн Дүрэм 

ИНЕГ               -Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газар 

ИАТА/IATA/  -Олон улсын агаарын тээвэрлэгчдийн холбоо 

ИКАО /ICAO/ - Олон улсын Иргэний Нисэхийн Байгууллага 

МИАТ ХК  -Монголын Иргэний Агаарын Тээвэр  хувьцаат компани 

НААХЗГ  -Нисэхийн Аюулгүй Ажиллагааны Хяналт Зохицуулалтын Газар 

НАБҮБ  -Нисэхийн Аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага 

НБУГ   -Нисэх Буудлуудыг Удирдах Газар 

НМХА  -Нислэгийн Мэдээлэл Хангалтын Алба 

НХҮА   -Нислэг Хөдөлгөөний Үйлчилгээний Алба 

ОБЗТ               -Онцгой Байдлыг Зохицуулах Төв 

ОУНБ                  -Олон Улсын Нисэх Буудал 

ТӨААТҮГ  -Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар 

ТХА   -Техник Хангалтын Алба 

ЦЕГ   -Цагдаагийн Ерөнхий Газар 

ЧХОУНБ  -Чингис хаан олон улсын нисэх буудал 

GVD4   -Тэсэрч дэлбэрэх бодис илрүүлэх төхөөрөмжийн марк 

TWY/Taxiway/ -Явгалах Зам 

VIP /ВИП/  -Хүндэт Зочны Танхим 

ААЧХДХХ -Аюулгүй ажиллагаа, чанар баталгаажуулалт, дотоод хяналтын 

хэлтэс 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ХЭСЭГ – НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 
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“Чингис хаан” ОУНБ-ын “Аюулгүй байдлын хөтөлбөр”-т оруулах нэмэлт 
өөрчлөлтийг энэхүү хөтөлбөрийг хянасан албан тушаалтнаар хянуулан  
баталгаажуулна.  
 
Шаардлагатай бол хөтөлбөрийг баталгаажуулсан албан тушаалтанд 
танилцуулж, зөвшөөрөл авсан байна. Нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажилтан 
доорх хүснэгтийг заавал бөглөсөн байх шаардлагатай.           

 
 

НЭМЭЛТ БОЛОН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ  
 

НЭМЭЛТҮҮД  

Дугаар  Хүчинтэй 
болох 
огноо 

Оруулсан 
огноо 

Нэмэлт өөрчлөлт орсон хуудасны 
дугаар  

Гарын 
үсэг  

1 2009.11.05 2009.11.05 Бүлэг-8, хавсралт-12  

2 2010.10.20 2010.10.20 Хуудас 1-1, 2-6, 4-3, 4-6, 5-2, 
бүлэг- 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 

хавсралт-5, 6, 8, 11  

 

3 2012.03.30 2012.03.30 Хуудас 2-4, 3-1, 8-3,4,8, бүлэг-
2,3,8, хавсралт-5,6,12 

 

4 2012.08.06 2012.08.06 Хуудас 8-6,7,9,10,16 
Бүлэг-8, заалт 8.9.5-ын  в, д; 

8.9.7-ийн д;  
8.10.4;  8.10.6-ын 1-ийн 5;  

8.11.9-13; 8.16.2-7; 
Хавсралт 5, 6, 11; 

 

5 2013.05.01 2013.05.01 Хавсралт 5   

6 2013.10.01 2013.10.01 Бүлэг 8;  8.11.3  

7 2014.12.16 2014.12.16 Бүлэг 8; 8.8.1; 8.8.2; 
Хавсралт 13 

 

8 2015.05.13 2015.05.13 Хөтөлбөрийн Ерөнхий зүйл, 4-р 
Бүлгийн 4.1.1 (в), 4.2.1 (б), 4.3.2 
(д), 4.4.2, 4.8.1 (ж), 4.8.1 (и), 4.10, 
4.11, 5-р Бүлгийн 5.1.1 (е), 5.1.1 
(н), 5.2, 5.3, 6-р Бүлгийн 6.1.1, 
6.1.2, 7-р Бүлгийн 7.1.2, 7.2.3, 
7.3.1, 7.5.1, 8-р Бүлгийн    8.5.2, 
8.7.1, 8.7.2, 8.9.2, 8.10.3, 8.11.1, 
8.13(а), 9-р Бүлгийн 9.3.2, 10-р 
Бүлгийн 10.1.1, 10.3.5, 10.3.1(в) 
10.4.3, 10.9.1(в), 10.11.3,  10.15.1, 
11-р Бүлгийн 11.4.1(а) (б), 11.4.2, 
11.5.1(д), 12-р Бүлгийн 12.2.2(в), 
12.3.1(в), 12.4.1(г), 12.4.2, 12.4.3, 
12.4.5, 12.6.1, 12.6.2, 14-р Бүлгийн 
14.2.1, 15-р Бүлгийн 15.1.2,  
15.2.2, 15.3.1(б), 15.3.1(з), 
15.4.1(к), 16-р Бүлгийн 16.3.1, 
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16.8.3, 18-р Бүлгийн 18.2.3, 18.3.1, 
18.4.2, 18.4.6, 18.6.4, 18.6.5, 
18.6.6, Хавсралтууд 1,5,6-д     

9 2016.01.26 2016.01.26 Бүлэг 4  

10 2016.06.21 2016.06.21 Бүлэг 16  
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БҮЛЭГ 1 - ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО 

 

 

1.1 “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудалд (цаашид нисэх буудал) хэрэгжүүлэх 

аюулгүй байдлын үйл ажиллагаа болон арга хэмжээг тодорхойлоход оршино.  

 

1.2 Олон улсын нислэгийн аюулгүй байдлын журам нь орон нутгийн нислэгийн хувьд 

мөн адил хэрэгжинэ.  

 

1.3 Хөтөлбөрийг “Олон улсын иргэний нисэхийн тухай” 1944 оны Чикагогийн 

Конвенцийн 17 дугаар хавсралтад заасан стандарт ба зөвлөмжүүд, түүнд оруулсан 

нэмэлт, өөрчлөлтүүд, Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын Аюулгүй байдлын 

журам (Док 8973) ын зааварчилгаа,  Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль, 

бусад хууль, тогтоомж, Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөрийн 

шаардлага болон  Иргэний нисэхийн дүрмүүдэд нийцүүлсэн болно. 
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БҮЛЭГ 2 – НЭР ТОМЪЁО 
 
2.1 Энэхүү хөтөлбөрт дараах нэр томъёог ашигласан: 
  

“агаарын навигацийн байгууламж” гэж агаарын хөлгийн байршил, 
хөдөлгөөнийг тодорхойлох, удирдан чиглүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагаанд 
ашиглагдах барилга, байгууламж, тоног төхөөрөмжийг тэдгээртэй холбогдох 
газрын хамт; 

 
“агаарын тээвэрлэгч” гэж агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээний үндсэн дээр 

агаарын хөлгөөр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж,                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

“агаарын тээвэрлэгчийн эд зүйлс ба шуудан” гэж агаарын тээвэрлэгчийн 
дотоод үйл ажиллагаанд зориулагдсан өөрийн эсхүл гэрээт байгууллагад 
хүргүүлэх зорилгоор тээвэрлэгдэх бичиг баримт, агаарын хөлөг ашиглагчаас 
нислэгийн үеийн үйлчилгээнд ашиглагддаг, тухайлбал нислэгийн хоол хүнс 
болон зорчигчийн тав тухыг хангахад зориулсан нэг болон олон удаагийн 
хэрэглээний зүйлс, цэвэрлэгээний болон бусад зүйлсийг; 

 
 “агаарын хөлөг” гэж агаарын өгсөх урсгалын нөлөөллөөр бус, өөрөө 

агаартай харилцан үйлчилсний хүчинд агаарт тогтож, хөдөлгөөн хийж чадах 
аливаа төхөөрөмжийг; 

 
“агаарын хөлгийн аюулгүй байдлын үзлэг” гэж аюултай болон тэсэрч 

дэлбэрэх хэрэгсэл, зэвсэг болон сэжигтэй эд зүйл олох зорилгоор зорчигчийн 
нэвтэрч, хүрч болох агаарын хөлгийн дотор талд хийх үзлэгийг; 

 
 “агаарын хөлгийн аюулгүй байдлын шалгалт” гэж аюултай хэрэгсэл, 

тэсэрч дэлбэрэх зүйлс, зэвсэг болон сэжигтэй зүйл илрүүлэх зорилгоор агаарын 
хөлгийн гадна ба дотор талд хийх шалгалтыг; 
 

 “агаарын хөлгийн зогсоол” гэж агаарын хөлгийг байрлуулахад зориулан 
перрон дээр тогтоосон бүс; 

 
“агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний талбай” гэж агаарын хөлгийн 

техник үйлчилгээнд зориулагдсан перрон, ангар, барилга, засварын цех, 
тээврийн хэрэгслийн зогсоол, эдгээрийг холбосон зам, байгууламжийг. 

 
“анкет шалгах” гэж аюулгүй байдлын хяналтыг хэрэгжүүлэх ажилтан буюу 

аюулгүй байдлын хориотой бүсэд хамгаалалтгүй нэвтрэх этгээдийн биеийн 
байцаалт, ажлын туршлага, гэмт хэрэгт холбогдож байсан эсэх зэргийг нягтлах 
шалгалтыг; 
 

“арилжааны агаарын тээврийн үйл ажиллагаа” гэж агаарын хөлгөөр 
зорчигч, ачаа, шууданг төлбөртэй тээвэрлэх үйл ажиллагааг; 

 
 “ачаа” гэж агаарын хөлөгт тээвэрлэж буй шуудан, бүхээгийн нөөц, 

дагалдагчтай болон төөрсөн тээшнээс бусад эд зүйлс; 
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“ачааны барилга байгууламж” гэж ачааг агаарын болон газрын тээврийн 
хооронд дамжуулах, шилжүүлэх, тээвэрлэхээр хадгалах зориулалттай  
байгууламжийг; 

 
“аэродром” гэж агаарын хөлгийг байрлуулах, хөөргөх, буулгах, явгалахад 

зориулж тусгайлан тоноглосон газар болон усан гадаргууг; 
 
“Аэродром эзэмшигч” гэж Аэродромыг гэрчилгээжүүлэх, түүний аюулгүй 

байдал, хамгаалалт болон ашиглалтын үйл ажиллагааг зохицуулж буй ИНД-139 
–ийн дагуу аэродромын Гэрчилгээ, эсхүл түр зөвшөөрөл олгогдсон этгээдийг; 

 
 “Аюултай ачаа” гэж Техникийн зааварчилгааны аюултай ачааны 

жагсаалтанд орж ангилагдсан, иргэдийн эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй 
орчин болон нислэгийн аюулгүй ажиллагаанд үлэмж хор хүргэх эрсдэл бүхий  
биет зүйл болон бодисыг;  
 

“аюулгүй байдлын аудит” гэж энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийх 
шалгалтыг; 

 
“аюулгүй байдлын үзлэг” гэж хөндлөнгийн хууль бус үйлдэлд ашиглаж 

болзошгүй зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх болон аюултай зүйлсийг илрүүлэхэд 
чиглэсэн техник болон бусад арга хэрэгсэл ашиглан хийх үзлэгийг; 

 
“аюулгүй байдлын сорилт” гэж хөндлөнгийн хууль бус үйлдлийн хэлбэрээр 

нисэхийн аюулгүй байдлын үйл ажиллагааг ил эсхүл далд шалгахыг 
 
“аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт” гэж эрх бүхий байгууллагаас нисэх 

буудал, агаарын тээвэрлэгч, нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний 
байгууллага болон бусад байгууллага Нисэхийн аюулгүй байдлын Үндэсний 
хөтөлбөрт заасан аюулгүй байдлын  шаардлагыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгаад 
хяналт тавих үйл ажиллгагааг; 

 
“аюулгүй байдлын хяналт” гэж хөндлөнгийн хууль бус үйлдэлд ашиглаж 

болзошгүй зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, хориглосон 
болон сэжигтэй эд зүйлийг нисэх буудал, агаарын хөлөгт нэвтрүүлэхээс 
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг; 

 
“аюулгүй байдлын судлагаа” гэж хөндлөнгийн хууль бус үйлдэл гарах 

боломж бүрдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аюулгүй байдлыг хангуулах 
үйл ажиллагаанд хийх үнэлгээ, илэрсэн дутагдлыг засаж залруулах 
зөвлөмжийн хамт; 
 

“аюулгүй байдлын үнэмлэхний тогтолцоо” гэж нисэх буудлын 
хамгаалагдсан ба хориотой бүсэд хүн, тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх үйл 
ажиллагааг хялбаршуулах зорилгоор олгох үнэмлэх, бусад бичиг баримт болон 
биометрийн тоног төхөөрөмжийн бүрдлийг;  
 

“аюулгүй байдлын хориотой бүс” гэж аюулгүй байдлын үзлэгийн цэгээс 
агаарын хөлөг хүртэлх зорчигчдын танхим, тээш ялгах талбай, перрон, нислэгт 
бэлтгэгдсэн агаарын хөлөг, аюулгүй байдлын үзлэг хийгдсэн тээш, ачаа, 
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шуудан болон хамгаалагдсан бүсэд байрлах нислэгийн хоол хүнс бэлтгэх газар, 
цэвэрлэгээний талбай зэрэг нэмэлт хяналт шаардлагатай гэж үзсэн 
хамгаалагдсан бүсийн хэсгийг; 

 
“аюулгүй байдлын хөтөлбөр” гэж иргэний нисэхийг хөндлөнгийн хууль бус 

үйлдлээс хамгаалах арга хэмжээг тодорхойлсон баримт бичгийг; 
 
“бүртгэгдсэн тээш” гэж агаарын хөлгийн ачааны хэсэгт тээвэрлэгдэх 

зорчигчийн тээшийг; 
 
“бүртгэл” гэж агаарын тээвэрлэгчийн тухайн нислэгээр үйлчлүүлэхээр 

мэдүүлэх үйл ажиллагааг; 
 
“бүртгэлийн цэг” гэж бүртгэлийг явуулах байршлыг; 
 
“гар тээш” гэж агаарын хөлгийн зорчигчийн бүхээгт тээвэрлэх тээшийг; 

 
“дагалдах тээш” гэж тухайн тээшийг бүртгүүлсэн зорчигчийн хамт 

тээвэрлэхээр агаарын хөлөгт хүлээн авсан тээшийг; 
 
“дамжин өнгөрөх зорчигч” гэж тухайн аяллын завсрын нисэх буудалд ирсэн 

агаарын хөлгөөрөө нислэгээ цааш үргэлжлүүлж байгаа зорчигчийг;  
 

“дамжин өнгөрөх тээш” гэж тухайн аяллын завсрын нисэх буудалд ирсэн 
агаарын хөлгөөс буулгалгүй, цааш үргэлжлүүлэн тээвэрлэх тээшийг;  

 
 “дипломат тээш ба илгээмж” гэж 1961 онд Вена хотноо батлагдсан 

Дипломат харилцааны тухай болон Консулын харилцааны тухай конвенцийн 
дагуу тээвэрлэгдэх дипломат шуудан ба материалыг;  

 
“нийтийн эзэмшлийн бүс” гэж ямар нэг зөвшөөрөлгүйгээр чөлөөтэй орж гарч 

болох нисэх буудлын барилга байгууламж, түүний орчны хэсгийг; 
 
“нисэхийн аюулгүй байдал” гэж иргэний нисэхийг хөндлөнгийн хууль бус 

үйлдлээс хамгаалахтай холбогдсон цогцолбор арга хэмжээг; 
 

“нисэх буудал” гэж аэродром, агаарын тээврийн үйлчилгээний барилга,  
байгууламжийн цогцолбор; 

  
“нисэх буудлын аюулгүй байдлын хороо” гэж нисэхийн аюулгүй байдлын 

арга хэмжээ болон энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр нисэх буудлын аюулгүй 
байдал хариуцсан албан тушаалтанд зөвлөгөө өгөх хороог; 
 

“нисэх буудлын аюулгүй байдлын хөтөлбөр” гэж нисэхийн аюулгүй байдлын 
үндэсний хөтөлбөрийн шаардлагыг хангах зорилгоор нисэх буудалд 
хэрэгжүүлэх аюулгүй байдлын үйл ажиллагаа болон арга хэмжээг нарийвчлан 
тусгасан баримт бичгийг;  
 

“нисэхийн аюулгүй байдлын үүрэг хүлээсэн байгууллага” гэж иргэний 
нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулах, нэмэлт 
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өөрчлөлт оруулах санал гаргах, хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий томилогдсон 
байгууллагыг;  

 
“нисэх баг” гэж нислэгийн хугацаанд агаарын хөлгийн аюулгүй ажиллагааг 

хангах хариуцлага хүлээсэн, хүчин төгөлдөр мэргэжлийн үнэмлэхтэй агаарын 
хөлгийн багийн гишүүдийг;  

 
“нисэх буудлын удирдлага” гэж Чингис хаан олон улсын буудлын 

удирдлагын болон аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааг удирдах хариуцлага 
хүлээсэн хувь хүнийг; 

 
“нисэхийн үйл ажиллагааны бүс” гэж нэвтрэх хяналт бүхий нисэх буудлын 

хөдөлгөөний талбай, түүнд холбогдох газар, барилга, барилгын зарим хэсэг; 
 
“олон улсын нисэх буудал” гэж  улсаас өөрийн нутаг дэвсгэр дээр олон 

улсын нислэгийн агаарын хөлгийг хүлээн авах/явуулахаар тогтоосон, хилийн 
шалган нэвтрүүлэх боомт, цагаачлалын алба, гааль, амьтан, ургамлын хорио 
цээрийн хяналт бүхий нисэх буудлыг;  

 
“өндөр эрсдэлтэй ачаа, шуудан” гэж илгээгч этгээд нь тодорхойгүй, эсхүл 

тэмдэг, тэмдэглэгээ нь хөндөгдсөн, түүнчлэн дараах нөхцөл байдлын аль нэг 
илэрсэн ачаа, шууданг: 

-тагнуулын байгууллагын зүгээс тухайн ачаа, шуудан иргэний нисэхийн үйл 
ажиллагаанд заналхийлэл учруулж болзошгүй талаар тусгай мэдээлэл 
ирүүлсэн бол; 

-тухайн ачаа шуудангийн хэвийн бус байдал нь сэжиг төрүүлэхүйц бол; 
-агаарын хөлөгт аюул учруулж болзошгүй, хориглосон эд зүйлийг 

илрүүлэхэд ашигладаг аюулгүй байдлын суурь арга хэрэгслийг ашиглан тухайн 
ачаа, шууданг шалгах нь хангалтгүй бол; 
 

“перрон” гэж зорчигчийг суулгах, буулгах болон ачаа, шууданг ачих, буулгах, 
агаарын хөлгийг сумлах, байрлуулах, эсхүл  техник үйлчилгээ хийхэд 
зориулагдсан газрын аэродромын тодорхой хэсгийг; 
 

“пиротехникийн хэрэгсэл” гэж  хурц гэрэл гэгээ цацруулдаг буюу чанга дуу 
чимээ үүсгэдэг баяр, ёслол, үзвэр, цэнгээний зориулалтаар ашиглагдах 
хэрэгслийг”; 

 
“тэсрэх бөмбөгөөр заналхийлэх” гэж нислэг үйлдэж буй, эсхүл газарт 

байгаа агаарын хөлгийн аюулгүй ажиллагаа, нисэх буудал, иргэний нисэхийн 
байгууламж болон хувь хүнд тэсрэх бодис, хэрэгслийн аюул учирч болзошгүй 
талаар эзэнтэй, эсхүл эзэнгүй, үнэн, эсхүл худал мэдээллээр заналхийлэхийг;          

 
”тэсэрч дэлбэрэх бодис” гэж тэсрэлтийн хүчийг ашиглах зориулалттай гадны 

хүчний үйлчлэлээр агшин зуурын хугацаанд химийн урвалд орж, хүний амь нас, 
эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, байгаль орчинд хор хөнөөл учруулах аюултай химийн 
нэгдэл буюу механик хольцийг; 

 
“тэсэрч дэлбэрэх хэрэгсэл” гэж  дэлбэрэлт үүсгэх хэрэгслийг. 
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”тэсэлгээний хэрэгсэл” гэж тэсэрч дэлбэрэх бодисын тэсрэлтийг үүсгэх 
зориулалттай эд зүйлийг;   

 
”тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлт” гэж тэсэрч 

дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг үйлдвэрлэх, импортлох,   экспортлох, 
худалдах, тээвэрлэх,  хадгалах, ашиглах,  устгах  үйл ажиллагааг. 

 
“тээш” гэж агаарын тээвэрлэгчтэй байгуулсан гэрээний дагуу агаарын 

хөлөгт тээвэрлэх зорчигч, нисэх баг болон багийн бусад гишүүдийн хувийн эд 
зүйлсийг; 

 
“тээш ялгах талбай” гэж тээвэрлэх тээшийг аялалын дугаар, чиглэлээр нь 

ялгах талбайг; 
 
“Чингис хаан олон улсын нисэх буудал” ( ЧХОУНБ ) гэж Чингис хаан олон 

улсын нисэх буудлын үйл ажиллагааг нь зохицуулан явуулдаг ИНЕГ-ын харъяа 
Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг; 

 
“үйлчилгээнд гарсан агаарын хөлөг” гэж нислэгт бэлэн болох нь 

баталгаажсан, тухайн аялалын дугаар олгогдсон болон зорчигчийг хүлээн авах 
зохих бэлтгэл хангагдан, агаарын хөлгийн нислэгийн удирдагчийн хяналтанд 
орсон, зогсоолд байрласан агаарын хөлгийг;  

 
“үзлэгийн дараах бүс” гэж аюулгүй байдлын үзлэгийн цэг болон агаарын 

хөлгийн хоорондох хэсгийг; 
 
“үл дагалдах тээш” гэж тухайн тээшийг бүртгүүлсэн зорчигчоос тусад нь 

тээвэрлэхээр агаарын хөлөгт хүлээн авсан тээшийг;  
 
“сэжигтэй эд зүйлс” гэж эзэнгүй, эсхүл эзнийг нь тогтоох боломжгүй аюул 

заналхийлэл агуулсан байж болзошгүй гэж үзсэн эд зүйлсийг;   
 
“хамгаалагдсан бүс” гэж  аюулгүй байдлын хяналт бүхий нисэх буудлын 

аэродромын талбай, барилга байгууламж, түүний орчны хэсгийг; 
 
“хилийн хяналт” гэж агаарын тээврээр зорчиж буй этгээдийг тухайн улсын 

нутаг дэвсгэрт орох, дамжин өнгөрөх, гарахад хяналт тавихаар тухайн улсаас 
тогтоосон арга хэмжээг; 

 
“хилийн хяналтын бүс” гэж нисэх буудлын хамгаалагдсан бүсийн хэсгийг; 
 
“хориглосон эд зүйлс” гэж хөндлөнгийн хууль бус үйлдэлд ашиглаж 

болзошгүй эд зүйлсийг;   
 
“хориотой бүс” гэж аюулгүй байдлын үзлэгийн цэгээс агаарын хөлөг хүртэлх 

зорчигчдын танхим, тээш ялгах талбай, перрон, нислэгт бэлтгэгдсэн агаарын 
хөлөг, аюулгүй байдлын үзлэг хийгдсэн тээш, ачаа, шуудан болон 
хамгаалагдсан бүсэд байрлах нислэгийн хоол хүнс бэлтгэх газар, 
цэвэрлэгээний талбай зэрэг нэмэлт хяналт шаардлагатай хамгаалагдсан 
бүсийн хэсгийг; 
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“хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаа” гэж улс төр, эсхүл гэмт хэргийн 

шалтгаанаар агаарын хөлөг, нисэх буудал болон агаарын навигацийн 
байгууламжид хор хөнөөл учруулах буюу устгах зорилготой ажиллагааг;  

 
“хөдөлгөөний талбай” гэж агаарын хөлөг хөөрөх, буулт үйлдэх, явгалах,  

манёвр хийх талбай, перрон бүхий аэродромын хэсгийг;   
 

“хөндлөнгийн хууль бус үйлдэл” гэж иргэний нисэхийн болон агаарын 
тээврийн аюулгүй байдалд нөлөөлөх дараахь үйлдэл, эсхүл оролдлогыг: 
 

нислэг үйлдэж буй болон газарт байгаа агаарын хөлгийг булаан эзлэх; 
агаарын хөлөг болон нисэх буудалд хүн барьцаалах; 
агаарын хөлөг, нисэх буудлын хамгаалагдсан бүс болон агаарын 

навигацийн тоног төхөөрөмжид зөвшөөрөлгүйгээр хүч түрэмгийлэн нэвтрэх;  
гэмт хэрэг үйлдэх зорилгоор агаарын хөлөг, нисэх буудалд зэвсэг, 

аюултай бодис болон эд зүйлсийг нэвтрүүлэх; 
нислэг үйлдэж буй болон газарт байгаа агаарын хөлөг, зорчигч, агаарын 

хөлгийн нисэх багийн гишүүд, нисэх буудлын газрын үйлчилгээний ажилтан, 
иргэдийн аюулгүй байдал, иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж 
болзошгүй хуурамч мэдээ, мэдээллийг тараах; 
 

“хүлээн авах боломжгүй этгээд” гэж тухайн улсад нэвтрүүлэхийг эрх бүхий 
байгууллагаас зөвшөөрөөгүй, эсхүл татгалзсан этгээдийг; 

 
“хэв журам зөрчсөн зорчигч” гэж нисэх буудал, агаарын хөлөгт хууль, 

тогтоомжийг зөрчих, нисэх буудлын ажилтан, нисэх баг болон багийн бусад 
гишүүдийн зааврыг үл дагах, үүгээрээ нисэх буудал болон агаарын хөлгийн 
хэвийн ажиллагааг алдагдуулж буй этгээдийг; 

 
“шилжин ачигдах ачаа” гэж аль нэгэн улсын нисэх буудлаас тээвэрлэгдэж 

ирсэн ачааг нөгөө улсын нисэх буудал руу тээвэрлүүлэхээр өөр агаарын хөлөгт 
шилжүүлэн ачих ачааг; 

 
“шилжин ачигдах тээш” гэж агаарын хөлгөөр тээвэрлэгдэн ирж өөр агаарын 

хөлөгт шилжүүлэн ачих хүртэл хориотой бүсэд байлгах тээшийг. 
 

“шилжин суух зорчигч” гэж тээвэрлэлтийн гэрээний дагуу нислэгээ 
үргэлжлүүлэхийн тулд нэг агаарын хөлгөөс нөгөө агаарын хөлөгт шилжин сууж 
байгаа зорчигчийг;  

 
“шуудан” гэж агаарын хөлгөөр тээвэрлэгдэн шуудангийн байгууллагад 

хүргэгдэх захидал, боодол, илгээлтийн хэлбэрээр хүлээлгэн өгсөн биет зүйлийг; 
 
“эзэн нь тогтоогдоогүй тээш” гэж нисэх буудалд тээвэрлэгдэж ирсэн 

зорчигч өөрийн хэмээн мэдүүлээгүй тээшийг; 
 
“эзэнгүй тээш” гэж тээшний зүүлттэй буюу зүүлтгүй, эзэн нь тогтоогдоогүй 

тээшийг;   
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“онцгой анхаарлын цэг” гэж  гэмтсэн болон устгагдсны улмаас иргэний 
нисэхийн үйл ажиллагаанд ноцтой саад учруулж болзошгүй нисэх буудлын 
барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийг; 

 
“эрсдлийн үнэлгээ зохицуулалтын баг” гэж нисэх буудлын үйл ажиллагааны 

эсрэг хөндлөнгийн хууль бус үйлдлийн талаархи мэдээлэлд дүн шинжилгээ 
хийж,  хариу арга хэмжээ боловсруулах багийг; 

 
“эрсдэл бүхий нисэх буудлын хэсэг”  гэж нисэх буудлын хамгаалагдсан 

хашаа, шалган нэвтрүүлэх цэгүүд болон хамгаалагдсан бүсэд үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ явуулахад аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлыг хангахад 
өндөр шаардлага тавигдах цэг болон талбайг; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ХЭСЭГ – ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ БА 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 
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Энэхүү баримт бичигт тусгагдсан мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр хэн нэгэн 

этгээд, иргэн, хуулийн этгээдэд гаргаж өгөхийг хориглоно. 

 

 

Гарын үсэг: ........................................................ 

Огноо: ............................................                    “Чингис хаан” олон улсын нисэх  

             буудлын захирал    
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БҮЛЭГ 3– ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ 

 

 

 

3.1 Энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулахад дараах эрх зүйн баримт бичгүүдийг иш 

татсан. Иш татсан баримт бичгүүдийн хамгийн сүүлийн хэвлэлийг хэрэглэнэ. 

Үүнд:  

 

- “Иргэний нисэхийн тухай” Монгол улсын хууль ГБ-МУХ-02”1999 

- “Галт зэвсгийн тухай” Монгол улсын хууль ГБ-МУХ-23:2001 

- “Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай” Монгол улсын хууль ГБ-МУХ-24:2001 

- “Захиргааны хариуцлагын тухай”  Монгол улсын хууль 

- “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих 

тухай” Монгол улсын хууль 

- “Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай” Монгол улсын хууль 

- “Хилийн тухай” Монгол улсын хууль 

- Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр ГБ-УЖ-08:2007 

- Иргэний нисэхийн багц дүрмүүд, тэдгээрийн зөвлөмжийн цувралууд 

- Чингис хаан ОУНБ-ын “Бүртгэлийн хяналтын журам ЧХОУБ-УЖ034:2011” 
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БҮЛЭГ 4 – БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАДЫН ҮҮРЭГ  

 

4.1 Нисэх буудал 

  

4.1.1 Нисэх буудал нь нисэх буудлын Аюулгүй байдлын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үүрэг 

бүхий байгууллага мөн. Нисэх буудлын захирал нь нисэх буудлын аюулгүй байдал 

хариуцсан албан тушаалтан бөгөөд нисэх буудал дах иргэний нисэхийн үйл ажиллагааг 

хөндлөнгийн хууль бус үйлдлээс хамгаалах зорилгоор дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. 

Үүнд: 

  

 (а) иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын Үндэсний хөтөлбөр болон хууль тогтоомжид 

нийцүүлэн гаргасан стандарт, дүрэм журам, зааварт нийцүүлэн нисэх буудалд 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ болон үйл ажиллагааг нарийвчлан заан тогтоосон  нисэх 

буудлын аюулгүй байдлын хөтөлбөрийг боловсруулж, эрх бүхий байгууллагаар 

батлуулах, хэрэгжилтэд  хяналт тавих;  

 

(б) нисэх буудлын Аюулгүй байдлын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий 

байгууллагууд болон бусад оролцогч байгууллагуудад хөтөлбөрийг хүргүүлэх, 

тэдгээрийн үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах; 

 

(в) нисэх буудлын хамгаалагдсан бүсийг хашаа хаалт байгуулан хамгаалах; 

 

(г) нисэх буудлын хориотой бүсийг байнгын хяналтанд байлгах; 

 

(д) аюулгүй байдлын үзлэгийн цэгүүдийг байгуулах, тэдгээрийг үзлэг шалгалтын тоног 

төхөөрөмжөөр хангах; 

 

(е) аюулгүй байдлын тоног төхөөрөмж шинээр байрлуулах, суурилуулах болон нисэх 

буудлын өргөтгөлийн ажлуудыг  ИНЕГ-ын шийдвэрээр гүйцэтгүүлэх; 

 

(ж) аюулгүй байдлын хяналтын төвийг байгуулж, шаардлагатай холбооны болон  

ажиглалтын, бусад тоног төхөөрөмжөөр хангах; 

 

(з)  нисэх буудлын аюулгүй байдлын хороог байгуулах;  

 

(и) нисэх буудлын онцгой байдлын үед ажиллах журмыг боловсруулан хэрэгжүүлэх; 

 

(к) нисэх буудлын онцгой байдлыг зохицуулах төвийг (ОБЗТ) байгуулах, тоног 

төхөөрөмж хэрэгслээр хангах; 

 

(л) аюулгүй байдлын эрсдлийн үнэлгээ ба зохицуулалтын багийг байгуулах;  

 

(м) нисэх буудлын хориотой болон хамгаалагдсан бүсүүдэд нэвтрэх үнэмлэх олгох; 

 

(н) аюулгүй байдлын дотоод  хяналтын хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт 

тавих; 

 

(о) нисэхийн аюулгүй байдлын үйл ажиллагаа, арга хэмжээний хэрэгжилтэд шалгалт 

хийж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг холбогдох байгууллага, этгээдээр засуулах арга хэмжээ 

авах; 
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(п) аюулгүй байдлын ажилтнуудыг Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний 

хөтөлбөр болон энэхүү хөтөлбөрийн Бүлэг 16–д заасан шаардлагын дагуу сонгон 

шалгаруулах; 

 

(р) нисэхийн аюулгүй байдлын сургалтын хөтөлбөрийн дагуу аюулгүй байдлын 

ажилтныг сургаж, дадлагажуулах; 

 

(с) ИНД-140-ийн шаардлагын дагуу Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний 

байгууллагын  Үйл ажиллагааны зааврыг боловсруулах,  хэрэгжилтийг хангах; 

 

(т) аюулгүй байдлын тоног төхөөрөмжүүд нь холбогдох шаардлагын дагуу 

суурилуулагдсан, ашиглагдаж байгаад хяналт тавих; 

 

4.1.2 Нисэх буудал нь ИНД-140-ийн шаардлагыг хангаж  гэрчилгээжсэн Нисэхийн 

аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага бөгөөд   нисэх буудлын хамгаалагдсан 

болон хориотой бүсэд нэвтрэх хяналт, аюулгүй байдлын үзлэг шалгалтыг нисэх буудлын 

дотоод нэгж /цаашид аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага гэх/-ээр гүйцэтгүүлнэ. 

Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага нь дараах үүрэгтэй. Үүнд: 

 

 (а) хориотой болон хамгаалагдсан бүсүүдэд нэвтрэх хүмүүсийн үнэмлэхийг шалгаж, 

нэвтрэх цэгийн хяналтыг хэрэгжүүлэх; 

 

(б)  аялалаа эхэлж байгаа болон дамжин өнгөрөх, шилжин суух зорчигч тэдгээрийн гар 

тээш, тээш,  хориотой бүсэд нэвтрэх хүн, эд зүйлд аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт 

хийх; 

 

(в) ачаа, илгээмж, шуудан болон буухиа шууданд аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийж, 

нисэх буудлын хориотой бүсэд нэвтрүүлэх; 

 

(г)  агаарын тээвэрлэгчийн шуудан болон эд зүйлд аюулгүй байдлын хяналтыг 

хэрэгжүүлж, нисэх буудлын хориотой бүсэд нэвтрүүлэх; 

 

(д) нисэх буудлын хамгаалагдагдсан болон хориотой бүсэд нэвтрэх тээврийн хэрэгсэлд 

аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт хийх; 

 

4.2 Тагнуулын байгууллага 

 

4.2.1 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдал болон түүнд нөлөөлөх хөндлөнгийн хууль бус 

үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл цуглуулан задлан шинжилгээ хийж, дүгнэлт 

гаргаж, хуульд заасан эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдээлнэ. 

4.2.2 Иргэний нисэхийн эсрэг болзошгүй заналхийллийн үед холбогдох байгууллагуудыг 

заналхийллийн талаарх мэдээллээр хангах, мэдээлэл хүргүүлэх, заналхийллийн түвшинг 

тогтоох, тухайн түвшинд тохирсон аюулгүй байдлын арга хэмжээ хэрэгжиж буй эсэхэд 

хяналт тавьж, удирдамжаар хангана. 

4.2.3 Хөндлөнгийн хууль бус үйлдэлтэй холбогдсон онцгой байдал зарлагдсан үед 

/тухайлбал: тэсрэх бөмбөгөөр заналхийлсэн тохиолдолд/ гүйцэтгэх ажлын шугамаар арга 

хэмжээ авна. 

4.2.4 Тагнуулын байгууллагын нисэхийн асуудал хариуцсан ажилтан дараахь бүрэн 

эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 
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1) Иргэний нисэхийн салбарын  эдийн засгийн аюулгүй байдалд ноцтой хохирол учруулж 

болзошгүй ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх, түүнийг илрүүлэх, таслан зогсоох; 

2) Тагнуулын ерөнхий газарт хуулиар харьяалуулсан гэмт хэргийг илрүүлэх, хэрэг 

бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах болон уул гэмт хэрэг үйлдсэн буюу сэжиглэгдэж буй 

этгээдийг эрэн сурвалжлах; 

3) Монгол улсын хил, Зэвсэгт хүчин, бусад цэргийн аюулгүй байдлыг эрх хэмжээнийхээ 

хүрээнд гүйцэтгэх ажлын шугамаар хамгаалах; 

4) Төрийн мэдээлэл, холбоо харилцааны аюулгүй байдлыг хангах; 

5) Улсын эдийн засагт онцгой ач холбогдол бүхий объектод ноцтой осол сүйрэл гарахаас 

сэргийлэх, томоохон осол, сүйрлийн шалтгааныг тогтоох ажлыг холбогдох эрх бүхий 

байгууллагатай хамтран хийх; 

6) Хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэний орон 

байранд нэвтрэх, албан тушаалтан, иргэдээс тайлбар авах, биеийн байцаалтыг нь шалгах, 

бие, эд зүйл, тээврийн хэрэгсэлд нь үзлэг хийх, Тагнуулын ерөнхий газарт хуулиар 

харьяалуулсан гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдол бүхий баримт сэлт, эд зүйлийг уул 

асуудлыг шийдэгдэх хүртэл түр хураах; 

7) Тагнуулын ерөнхий газарт хуулиар харьяалуулсан гэмт хэргийн сэжиг бүхий этгээдийг 

түр албадан саатуулах, шалгах; 

8) Судалгаа, шинжилгээ хийх, энэ ажилд мэргэжлийн байгууллага,  хүний туслалцаа авах, 

татан оролцуулах; 

9) Нисэх буудлын аюулгүй байдалд хохирол учруулж болзошгүй тэсэрч дэлбэрэх, цацраг 

идэвхит, хүчтэй хордуулах, мансууруулах бодис болон галт зэвсгийг улсын хилээр 

нэвтрүүлэх, хадгалж хамгаалах, ашиглах тухай хууль тогтоомжийн биелэлтэнд хяналт 

тавих;  

10) Тагнуулын байгууллагын чиг үүрэгт холбогдох асуудлаар мэдээ, мэдээлэл цуглуулах, 

дүн шинжилгээ хийх;  

11) Хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх явцад илэрсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн шалтгаан, 

нөхцөлийг арилгуулах, тэдгээрийг гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор төрийн 

болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжид заавал биелүүлэх шаардлага, иргэнд 

сэрэмжлүүлэг өгөх;  

 

4.3  Цагдаагийн байгууллага 

 

4.3.1    Цагдаагийн байгууллага нь иргэний нисэхийн эсрэг хөндлөнгийн хууль бус үйлдлээс 

урьдчилан сэргийлэх, түүнийг таслан зогсоох үйл ажиллагаанд холбогдох албадын хүч 

туслалцааг авч хамтран ажиллана.  

 

4.3.2 Цагдаагийн байгууллага нь нисэхийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд 

дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

 

(а)  иргэний нисэхийн салбарт гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, 

нийгмийн хэв журмыг сахиулах бөгөөд шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах арга хэмжээг 

ИНЕГ, ОУНБ-ын удирдлагатай хамтран шийдвэрлэнэ. 

 

(б)  агаарын хөлгийг булаан эзлэх, хорлон сүйтгэх ажиллагаа явуулах, тэсрэх бодис 

хэрэглэхээр сүрдүүлэх, зэвсэглэн халдах, нийтийн эмх замбараагүй байдал үүссэн үед 

авах хариу арга хэмжээ, ажиллагааг бусад холбогдох байгууллагатай хамтран төлөвлөж, 

хэрэгжүүлэх; 

(в) хөндлөнгийн хууль бус үйлдэлтэй холбогдсон Онцгой байдал зарлагдсан үед 

/тухайлбал: тэсрэх бөмбөгөөр заналхийлсэн тохиолдолд/ БХЯ-ны Жанжин штабтай 
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холбоо барьж нөхцөл байдлыг илтгэн, цэргийн тэсрэх бодисын мэргэжлийн хэсгийг 

дуудах; 

 

(г) цэргийн тэсрэх бодисын мэргэжлийн хэсэг иртэл НАБҮБ-тай хамтран барилга 

байгууламжаас ард иргэд, ажиллагсдыг нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэх;  

 

(д) нисэх буудлын алба, хэсэгт шуурхай дуудлагаар хүрэлцэн очиж эмх замбараагүй 

байдал үүсгэж байгаа этгээдийг журамлах, сэжигтэй зорчигчийг саатуулан шалгах ба 

тухайн зорчигчийг нислэгээр явуулах шийдвэр өгөх  эсхүл хэргийн харъяаллын дагуу 

тагнуулын байгууллагад хүлээлгэн өгөх арга хэмжээг авах; 

 

(е) нисэх буудалд гарсан нийгмийн хэв журмын зөрчил, гэмт хэргийн талаарх бүртгэл 

мэдээллийг нисэх буудлын удирдлагад долоо хоног бүр мэдээлэх, Нисэхийн Аюулгүй 

Байдлын Үйлчилгээний Байгууллагатай нягт хамтран ажиллаж харилцан мэдээлэл 

солилцох; 

 

(ж) цагдаагийн албан хаагчдыг нисэхийн аюулгүй байдлын сургалтанд хамруулах; 

 

4.4 Хил хамгаалах байгууллага 

 

4.4.1  Хил хамгаалах байгууллага нь “Хилийн боомтын тухай Монгол улсын хууль”-ийн 

15.2-т заасны дагуу боомтын хяналт шалгалтын бүсэд аюулгүй байдлыг хангах журмыг 

нисэхийн аюулгүй байдлын үйл ажиллагаатай уялдуулж боловсруулна. 

 

4.4.2  Хил хамгаалах байгууллага нь нисэхийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр дараахь 

үүрэг хүлээнэ. Үүнд: 

 

(а)  иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд аюул занал учруулж болох этгээдийг 

тодорхойлох зорилгоор улсын хилээр нэвтрэх хүмүүсийг нягтлан шалгаж, зохих 

мэдээллийг Аюулгүй байдал, хамгаалалт хариуцсан албан тушаалтанд  хүргүүлэх; 

 

(б) хилийн тагнуулын үйл ажиллагааны үр дүнд олсон тагнуулын мэдээг Иргэний 

нисэхийн ерөнхий газарт хүргүүлж, шаардлагатай арга хэмжээг хамтран төлөвлөж, 

хэрэгжүүлэх. 

 

 

4.5 Бусад байгууллагууд 

 

4.5.1 Нисэх буудалд үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа төрийн болон төрийн бус 

байгууллагууд нь энэхүү хөтөлбөрт заасан шаардлагуудыг биелүүлэх үүрэгтэй бөгөөд 

буруутай үйлдэлдээ хариуцлага хүлээнэ. 

 

4.6 Агаарын тээвэрлэгч байгууллага 

 

4.6.1 Тус нисэх буудалд арилжааны агаарын тээврийн үйл ажиллагаа явуулдаг агаарын 

тээвэрлэгч бүр тусгайлан заасан үүрэг, эрхтэй. Үүнд:  

 

(а)  тухайн тээвэрлэгчийн агаарын хөлгөөр тээвэрлэгдэх зорчигчдыг бүртгэлд хамруулах; 
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(б)  зорчигч болон тэдгээрийн гар тээшийг нисэх буудлын үзлэгийн дараахь бүсэд 

нэвтрүүлэхдээ ИНД–140–ийн дагуу гэрчилгээжсэн байгууллагаар аюулгүй байдлын 

үзлэг, шалгалт хийлгэх; 

 

 (в)  тээшийг агаарын хөлөгт ачихаас өмнө тухайн тээшний эзнийг тодруулж, эзэн нь 

явагчдын хүлээх танхим, агаарын хөлөгт суусанд хяналт тавих; 

 

(г) зорчигчийн тээшийг бүртгэж, аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалтын дараа тухайн 

тээшний бүрэн бүтэн байдал болон аюулгүй байдлыг хариуцах ба түүнийг агаарын 

хөлөгт ачиж, аяллын эцэст зорчигчид тээшийг нь эргүүлж олгох хүртэл хамгаалалтыг 

хариуцах; 

 

(д)  ачаа, илгээмж, буухиа шуудан, шууданг агаарын хөлөгт ачихаас өмнө ИНД–140–ийн 

дагуу гэрчилгээжсэн байгууллагаар аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийлгэх; 

 

(е)  агаарын тээвэрлэгчийн шуудан болон эд зүйлсийг агаарын хөлөгт ачихаас өмнө 

ИНД–140–ийн дагуу гэрчилгээжсэн байгууллагаар аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт 

хийлгэх; 

 

(ж) бүртгэлийн үед зорчигчдод агаарын хөлгөөр тээвэрлэхийг хориглосон, аюултай эд 

зүйлсийг  гар тээш болон тээшиндээ тээвэрлэхгүй байх талаар сануулга, мэдээ 

мэдээллийг өгөх, асуулт тавих, тэдний дунд ажиглалт тандалт хийх, сэжигтэй байдлын 

талаар НАБҮБ-ын  ажилтанд мэдэгдэх замаар зорчигчийн бие, гар тээш, тээшийг гараар 

нарийвчилан шалгах зорчигчийг сонгоход туслалцаа үзүүлэх; 

 

(з)  өөрийн үйл ажиллагааг явуулдаг нисэх буудлын барилга, байгууламж, талбайд 

зөвшөөрөлгүй этгээд нэвтрүүлэхгүй байх; 

 

(и) агаарын хөлөгт нисэх буудлын хориотой бүсэд нэвтрэхийн өмнө аюулгүй байдлын  

шалгалт хийн, нислэгт гарах хүртэл хамгаалах; 

 

(к)  тэсрэх бодисоор заналхийлж байгаа талаархи мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, 

үнэлэлт өгч, энэхүү мэдээлэл болон үнэлгээг Аюулгүй байдал, хамгаалалт хариуцсан 

албан тушаалтанд мэдэгдэх; 

 

(л) нисэх багийн гишүүд, тээвэрлэлт болон зорчигч үйлчилгээний үйл ажиллагаанд 

оролцдог эрх бүхий хүмүүсийг иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын сургалтанд 

хамруулах; 

 

(м) онцгой байдал үүссэн тохиолдолд “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын  

“Онцгой байдлын үед ажиллах журам”–ын дагуу үйл ажиллагаа явуулах;         

 

4.7 Нисэх буудлын түрээслэгч байгууллага 

 

4.7.1 Түрээсийн гэрээний дагуу ашигладаг хариуцсан талбай, байгууламжаар дамжуулан 

хориотой болон хамгаалагдсан бүсүүдэд хүн болон эд зүйлс нэвтрүүлэхгүй байх үүргийг 

хүлээнэ. 

  Шаардлагатай тохиолдолд тухайлбал тэсрэх бодисоор заналхийлсэн үед нүүлгэн 

шилжүүлэх ажиллагаанд бэлтгэлтэй байна.  
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4.7.2 Өөрийн үйл ажиллагааг явуулдаг талбай, байгууламжид сэжигтэй эд зүйл илэрсэн 

тохиолдолд НАБҮБ-д шуурхай мэдэгдэнэ. 

 

4.7.3 Нисэх буудалтай байгуулсан гэрээнийхээ заалтуудыг мөрдөж, ажил үйлчилгээгээ 

зохион байгуулна. 

 

4.7.4 Аюулгүй байдлын үнэмлэхийг зохих журмын дагуу авч, хувцасны энгэрт ил 

харагдахуйц  газар зүүнэ. 

 

4.7.5 Ажил үйлчилгээгээ дууссаны дараа байр, талбайгаа лацдан харуул, жижүүрт  

хүлээлгэн өгч,  гарын үсэг зурна. 

 

4.7.6 Энэхүү хөтөлбөрт заасны дагуу аюулгүй байдлын шаардлагыг хангаж, буруутай 

үйлдэлдээ хариуцлага хүлээнэ. 
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БҮЛЭГ 5 – НИСЭХ БУУДЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХОРОО 

 

5.1 Үндсэн үүрэг 

 

5.1.1 Нисэх буудлын аюулгүй байдлын хороо нь нисэхийн аюулгүй байдлыг хангах болон 

иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нисэх буудлын 

аюулгүй байдал, хамгаалалт хариуцсан албан тушаалтанд зөвлөгөө өгөх үүрэгтэй.  

Үүнд: 

 

(а) Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөрийн шаардлагад нийцүүлэн 

нисэх буудлын аюулгүй байдлын хөтөлбөрийг боловсруулсан эсэхэд хяналт тавих; 

 

(б)  нисэх буудалд хэрэгжүүлж буй аюулгүй байдлын арга хэмжээ, үйл ажиллагаа нь 

иргэний нисэхийн эсрэг гарч болзошгүй заналхийллээс урьдчилан сэргийлэхэд 

хангалттай эсэхэд хяналт тавих; 

 

(в) нисэх буудлын хориотой бүс, нэвтрэх цэг, аюулгүй байдлын үзлэгийн цэг болон 

нисэх буудалд ашиглагдаж байгаа аюулгүй байдлын тоног төхөөрөмжийн талаарх 

мэдээллийг агуулсан байршлын схем, зургийг гаргах, түүнд өөрчлөлт оруулах; 

 

(г) аюулгүй байдлын мэдээллийн сургалт, судалгаа, аудит, үзлэг шалгалт ба аюулгүй 

байдлын сорилт хийх үйл ажиллагааг тусгасан дотоод хяналтын төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтэд хяналт тавих; 

 

(д) нисэх буудлын аюулгүй байдлын хөтөлбөр нь холбогдох байгууллага, хүмүүст 

хүргэгдсэн эсэхэд хяналт тавих; 

 

(е) аюулгүй байдлын арга хэмжээ болон үйл ажиллагааг сайжруулахад чиглэсэн 

Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл, Иргэний нисэхийн ерөнхий 

газраас гаргасан шийдвэр,  албан даалгаврын хэрэгжилтэд  хяналт тавих;  

 

(ж) нисэх буудлын болон бусад байгууллагын аюулгүй байдлын сургалтын хэрэгцээг 

судалж мэдээллийн сургалт хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавих; 

 

(з) нисэх буудалд хийгдсэн иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын судалгаа, аудит, үзлэг 

шалгалт болон сорилтын үр дүнд дүгнэлт хийх; 

 

(и) аюулгүй байдлын зөрчлийг шинжлэн шалгасан тайланд дүн шинжилгээ хийж, 

дутагдлыг арилгах зөвлөмж гаргах; 

 

(к)  нисэх буудлын өргөтгөх, шинэчлэх төсөлд аюулгүй байдлын арга хэмжээ 

тусгагдсан эсэхэд хяналт тавих; 

  

(л)  нисэх буудлын хэмжээнд шийдвэрлэх боломжгүй аюулгүй байдлын асуудлыг 

шаардлагатай тохиолдолд шийдвэрлүүлэхээр Иргэний нисэхийн ерөнхий газарт 

хандах; 

 

(м) нисэх буудлын нисэхийн аюулгүй байдлын тайланг Иргэний нисэхийн ерөнхий 

газар болон Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлд жил бүр танилцуулах. 

 



 
ЧИНГИС ХААН ОУБ-ЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХӨТӨЛБӨР ЧХОУБ-УЖ-023:2008 

Хэвлэлтийн дугаар: 3/огноо:  2008.06.15  хуудас 5-2 
Хяналтын дугаар:4  
Нэмэлт өөрчлөлтийн дугаар: 02  / огноо: 15.05.13 
 

(н) нисэхийн аюулгүй байдлын нэмэлт арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх талаар хүсэлт 

гаргасан гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн төлөөлөгчийг хуралдаанд оролцуулах, 

тэдний хүсэлтийг авч хэлэлцэх, зохих шийдвэр гаргах. 

 

5.2 Бүрэлдэхүүн 

 

Нисэх буудлын аюулгүй байдлын хороо нь дараахь бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд: 

а) Хорооны дарга: 

 

 Нисэх буудлын удирдлага 

 

б) Нарийн бичгийн дарга: 

 

 Нисэх буудлын аюулгүй байдал, хамгаалалт хариуцсан албан тушаалтан 

 

в) Гишүүдэд: 

  

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын аюулгүй байдлын байцаагч; 

 
ИНЕГ-ын Аюулгүй байдлын стратеги төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 

 

Нисэх буудлын Аюулгүй байдал,  хамгаалалтын албаны дарга 

 

Нисэх буудлын Үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт зохицуулалт хариуцсан хэлтсийн дарга 

 

Нисэх буудлын аюулгүй байдлын төлөвлөлтийн мэргэжилтэн; 

 
Нисэх буудлын аюулгүй байдлын хяналтын мэргэжилтэн 
 

Иргэний агаарын  тээвэр дэх  Цагдаагийн хэлтсийн дарга; 

 

Тагнуулын байгууллагын нисэхийн асуудал хариуцсан ажилтан; 

 

Буянт-Ухаа дахь Хилийн  0218-р ангийн дарга; 

 

Иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын Буянт-Ухаа дах  газрын 

дарга; 

 

Буянт-Ухаа дахь Гаалийн газрын дарга; 

 

Буянт-Ухаа дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны дарга; 

 

Агаарын тээвэрлэгч байгууллагын аюулгүй байдал хариуцсан  ахлах ажилтан; 

 

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллагын аюулгүй байдлын албан 

тушаалтан 
 
 
 
 
 



 
ЧИНГИС ХААН ОУБ-ЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХӨТӨЛБӨР ЧХОУБ-УЖ-023:2008 

Хэвлэлтийн дугаар: 3/огноо:  2008.06.15  хуудас 5-3 
Хяналтын дугаар:4  
Нэмэлт өөрчлөлтийн дугаар: 02  / огноо: 15.05.13 
 

5.3 Хуралдаан 

 

Нисэх буудлын аюулгүй байдлын хороо жилд 4-өөс доошгүй удаа хуралдана. 

Хуралдааны үеэр тэмдэглэл хөтлөх ба хуралдааны тэмдэглэлийг  хорооны дарга 

болон гишүүд, шаардлагатай тохиолдолд үндэсний болон гадаадын агаарын 

тээвэрлэгчид  хүргүүлнэ. 
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БҮЛЭГ 6 – МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА 

 

6.1 Байгууллагуудтай харилцах харилцаа 

 

6.1.1 Аюулгүй байдал, хамгаалалт хариуцсан албан тушаалтан нь энэ хөтөлбөрийг 

эсхүл энэ хөтөлбөрийн хэсгийг нисэх буудалд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

алба, салбар, байгууллага мөн энэ хөтөлбөрт заагдсан үйл ажиллагаа, арга 

хэмжээнд  холбоотой байгууллагуудад хувилан тараах үүрэг хүлээнэ. Нисэхийн 

аюулгүй байдалтай холбоотой шуурхай мэдээ мэдээллийг гадаадын агаарын 

тээвэрлэгч, нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллагад  утас, имайл, факс 

ашиглан хүргэнэ. 

 

6.1.2 Хөтөлбөрийн хувийг авсан байгууллага, алба, салбар, нэгж нь хөтөлбөрт 

тусгагдсан аюулгүй байдлын шаардлагын талаар өөрийн шууд харьяалах 

ажилтнууд болон гэрээгээр ажил хийлгэж байгаа байгууллагын ажилтнуудад 

тодорхой мэдээлэл өгөх үүрэгтэй. Хөтөлбөрийн хувь эзэмшигч нь Хавсралт 5-д 

заасан өөрийн байгууллагын албан тушаалтны утасны дугаар өөрчлөгдсөн тухай 

бүрд Хөтөлбөрийн БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ-ийн хэсэг 

дэх “Хариуцах албан тушаалтан”-д мэдэгдэж өөрчлөлтийг тусгах үүрэгтэй. 

 

6.1.3 Нисэх буудлын аюулгүй байдлын үйл ажиллагаанд хийгдсэн аудит, шалгалт, 

сорил, судалгааны ажлууд нь холбогдох байгууллага, алба, салбар, нэгжид 

зохистой байдлаар танилцуулагдсан байна. 

 

6.2 Олон нийтийн хэвлэл, мэдээлэл 

 

6.2.1 Нисэх буудлын үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл авахыг хүссэн олон нийтийн 

хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын хүсэлтийг Нисэх буудлын удирдлага хүлээн 

авч шийдвэрлэнэ. 

 

6.2.2 Хууль бус үйлдэл болон нисэхийн аюулгүй байдалтай холбоотой хэрэг зөрчил 

гарсан үед, ийм үйлдэл гарсны дараа олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн 

байгууллагаас мэдээлэл авахыг хүссэн тохиолдолд Иргэний нисэхийн ерөнхий 

газраас томилогдсон хэвлэлийн төлөөлөгчөөр дамжуулан зохицуулна. 
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 БҮЛЭГ 7 – НИСЭХ БУУДЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 

7.1 Ерөнхий зүйл 

7.1.1 Нисэх буудлын байршил: 

  “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал нь Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар 

хотын төвөөс баруун урд зүгт 15 км –ийн алсад оршдог. Тус нисэх буудал нь дэлхийн 

бөмбөрцөгийн хойд өргөрөгийн 47°57’0”, зүүн уртрагийн 106°46’0” цэгт байрладаг, улсдаа 

хамгийн том агаарын тээврийн байгууламж бөгөөд олон улсын тогтмол нислэгт үйлчилдэг 

ганц нисэх буудал юм.  

 

7.1.2 Нисэх буудлын албан ёсны хаяг нь: 

 

“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудал 

17120 Улаанбаатар хот,  Хан – Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа 

Утас:  + 976 11 283016 

Факс:  + 976 11 70049617 

Е – шуудан: 

ИАТА –ын код:  ULN 

ИКАО –ын код:  ZMUB 

 

 Тус нисэх буудлыг Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын харъяа “Чингис хаан олон 

улсын буудал” Төрийн Өмчит Аж Ахуйн Тооцоот Үйлдвэрийн Газар эрхлэн үйл ажиллагааг 

нь зохицуулж явуулдаг.  

  

  Нисэх буудлын байршлын болон орчны зургийг Хавсралт 2 –т оруулав. 

 

7.2 Хөөрч буух болон явгалах зурвасууд, зорчигч үйлчилгээний цогцолбор 

 

7.2.1 Нисэх буудал нь хоёр хөөрч буух зурвастай:  

 14/32 – асфальт – бетон хучилттай 3100 м урт, 60 м өргөн,  

 15/33 – дагтаршуулсан хөрс, 2000 м урт, 50 м өргөн. 

 

7.2.2 Нийт зургаан явгалах замтай:  TWY: A, B, C, D, E – 180 x 38 m,  

         TWY: F – 2350 x 32 m, хучилт нь асфальт – бетон. 

 

7.2.3 Зорчигч болон тээшний үйлчилгээ хийгдэх тоног төхөөрөмж, байгууламж бүхий нэг 

Зорчигч үйлчилгээний цогцолбортой. Энэхүү цогцолбор олон улсын болон орон 

нутгийн бүх нислэгт үйлчилнэ. 

 

7.2.4 Ачаа, шуудангийн үйлчилгээ хийхээр тоноглогдсон Ачаа үйлчилгээний нэг 

цогцолбортой ба энэхүү цогцолборыг Ачаа, шуудан үйлчилгээний  алба ажиллуулна. 

 

 

 

7.3 Нийтийн эзэмшлийн бүс, хориотой болон хамгаалагдсан бүс 

 

7.3.1 Иргэний нисэхийн аюулгүй, тогтмол, үр ашигтай үйл ажиллагааг хангах зорилгоор 

тогтоосон нисэх буудал болон түүний орчмын газар нутгийг нисэхийн үйл 

ажиллагааны бүс гэх бөгөөд энэхүү бүсэд тодорхой хяналтыг хэрэгжүүлнэ.  
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 Иргэд, олон нийт ямар нэг зөвшөөрөлгүйгээр чөлөөтэй орж гарч болох нисэх буудлын 

барилга байгууламж, түүний орчны хэсгийг нийтийн эзэмшлийн бүс гэнэ. Нисэхийн 

үйл ажиллагааны бүсэд хяналт тавих боломж бүрдүүлэхийн тулд дээрхи хоёр бүсийг 

тогтоож хашаа, хаалт, саад байгуулан, нэвтрэх цэгүүдэд нь хяналтын ажиллагааг 

хэрэгжүүлнэ. Эдгээр бүсүүдийг Хавсралт 2-д үзүүлсэн болно. 

 

7.3.2 Нисэх буудлын хориотой бүс (бүлэг 2 -т тодорхойлсон) нь дараахь талбай, 

байгууламжаас бүрдэнэ. (Бүдүүвч зураг – Хавсралт 3 ) Үүнд: 

 

(а)  перрон; 

 

(б)  үзлэгийн дараахь бүс; 

 

(в)  тээш ялгах заал; 

 

(г)  ачааны байгууламж. 

 

(д)  Нислэг хөдөлгөөний үйлчилгээний цамхаг 

 

7.3.3 Нисэх буудлын хамгаалагдсан (бүлэг 2 -т тодорхойлсон) бүсэд дараах талбай, 

байгууламж багтана. (Бүдүүвч зураг – Хавсралт 3 )  Үүнд: 

 

(а)  хориотой бүсэд ороогүй нисэхийн үйл ажиллагааны бүсийн бусад бүх талбай; 

 

(б)  Агаарын тээврийн үйл ажиллагаатай холбоотой байгууламжууд. Үүнд: 

холбооны нэвтрүүлэх, хүлээн авах, дахин дамжуулах станцууд, тэдгээрийн антенна, болон 

холбогдох талбай; 

 

агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд, тэдгээрийн антенна, холбогдох талбай; 

 

Радиолокатор, түүний антенна, холбогдох талбай; 

 

Аэродромын гэрэл суултын системд хамаарах талбай; 

Бусад нэмэгдэл төхөөрөмжүүд: цахилгаан генератор, нарны энерги хураах панель  гэх мэт; 

 

Гал унтраах албаны байр, машин техник, шатахууны агуулах сав, гаалийн баталгаат 

агуулахууд гэх мэт; 

 

Хүндэт зочны танхим. 

 

7.4 Үйл ажиллагааны цаг 

 

Тус нисэх буудал нь өдөр бүр 24 цагийн үйл ажиллагаатай. 

 

 

7.5 Агаарын тээвэрлэгч байгууллагууд 

 

7.5.1 Тус нисэх буудлаас зорчигчийн болон ачааны агаарын тээврийн үйл ажиллагаа 

явуулдаг агаарын тээвэрлэгчид: 
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“МИАТ” ХК; 

 

“АэроМонголиа” ХХК; 

 

“Хүннү Эйр” ХХК; 

 

Аэрофлот; 

 

Аэр Чайна; 

 

Кореан Аэр; 

 

Туркиш Эйрлайнес; 

 

Эйр Бусан; 

 

       “А-Жет авиэйшн” ХХК; 

 

“Сентрал Монгол” ХХК; 

 

“Блу Скай Авиашн” ХХК; 

 

Захиалгат нислэг үйлдэж байгаа бусад агаарын тээвэрлэгчид 

 

 
7.6 Ерөнхий нисэхийн үйл ажиллагаа 

 

7.6.1 Тус нисэх буудалд дараах байгууллагууд ерөнхий нисэхийн үйл ажиллагаа явуулдаг. 

 Үүнд: 

 

“МАК” ХХК, “Томас Эйр” ХХК, “Геосан” ХХК, “Вельтал авиатор” ХХК. 

 

 

7.7 Улсын нисэхийн үйл ажиллагаа 

 

 Тус нисэх буудалд Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний 303 дугаар анги байрлаж, цэргийн 

үйл ажиллагаа явуулдаг ба шаардлагатай тохиолдолд улсын агаарын хөлгөөр тусгай үүргийн 

нислэг үйлдэнэ. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III ХЭСЭГ – НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ 

БАЙДЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭ 
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БҮЛЭГ 8– НИСЭХ БУУДЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

 

8.1 Зорилго 

 

8.1.1 Энэхүү бүлгийн зорилго нь иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд аюулгүй орчин 

бүрдүүлэхийн тулд нисэх буудалд хэрэгжүүлэх аюулгүй байдлын арга хэмжээ, үйл 

ажиллагааг нарийвчлан зааж өгөхөд оршино. 

 

8.2 Үүрэг, хариуцлага 

 

8.2.1 Энэхүү бүлэгт нарийвчлан заасан арга хэмжээ, журмын хэрэгжилтийг хангах үүргийг 

нисэх буудлын Аюулгүй байдал, хамгаалалт хариуцсан  албан тушаалтан хүлээнэ. 

 

8.3 Нисэх буудлын төлөвлөлтөнд тавигдах шаардлагууд 

 

8.3.1 Нисэх буудал, түүний зорчигчийн болон ачааны байгууламж, нисэхийн үйл 

ажиллагааны бүсэд шууд нэвтрэх бусад барилгын дизайн, загвар нь дор дурьдсан 

үндсэн шаардлагуудыг гүйцэтгэхэд нийцсэн байна: 

 

(а)  зорчигч, тэдгээрийн гар тээш, тээшинд аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийх; 

 

(б) ачаа, илгээмж, шуудан, нислэгийн үед хэрэглэгдэх эд зүйлсийн  аюулгүй 

байдлыг хангах; 

 

(в) аюулгүй байдлын хориотой болон хамгаалагдсан бүсүүдэд нэвтрэх хяналтыг 

тогтоох; 

 

(г)  аюулгүй байдлын үзлэгийн тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг  үр дүнтэй ашиглах. 

 

 

8.4 Нийтийн эзэмшлийн болон нисэхийн үйл ажиллагааны 

бүсүүд 

 

8.4.1  Нисэх буудалд нисэхийн үйл ажиллагааны болон нийтийн эзэмшлийн бүсүүдийг 

тогтоож, нийтийн эзэмшлийн бүсээс бусад бүсэд нэвтрэх хэсгийг харуулаар 

хамгаалуулсан буюу түгжээтэй хаалгаар хашиж хамгаалах ба тогтмол эргүүл 

хийнэ. 

 Нисэх буудлын нийтийн эзэмшлийн болон нисэхийн үйл ажиллагааны бүсүүдийг 

заасан зургийг Хавсралт 2 –д тусгав. 

 

 

8.5  Нисэх буудлын хамгаалагдсан бүс 

 

8.5.1 Нисэх буудлын удирдлага нь ИНЕГ-тай хамтран нисэх буудал болон түүний  орчмын 

төхөөрөмж, байгууламжийг багтаасан “хамгаалагдсан бүс”-ийг тогтооно. 

Хамгаалагдсан бүсэд дараах талбай, байгууламж хамрагдана. Үүнд: 

 

(а) аюулгүй байдлын хориотой бүсэд ороогүй нисэхийн үйл ажиллагааны бүсийн 

хэсэг; /хориотой бүсийн хилийн гадуур, периметрийн доторх бусад талбай/ 

 

(б) агаарын тээврийн үйл ажиллагаатай холбоотой байгууламжууд. Үүнд: 
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холбооны нэвтрүүлэх, хүлээн авах, дахин дамжуулах станцууд тэдгээрийн 

антенна, болон холбогдох талбай; 

 

агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд, тэдгээрийн антенна, холбогдох 

талбай; 

 

Радиолокатор, түүний антенна, холбогдох талбай; 

 

Аэродромын гэрэл суултын системд хамаарах талбай; 

 

Бусад нэмэгдэл төхөөрөмжүүд: цахилгаан генератор, нарны энерги хураах 

панель   

 

Авран гал унтраах албаны байр, машин техник, шатахууны агуулах сав, гаалийн 

баталгаат агуулахууд  

 

Хүндэт зочны танхим; 

 

Нисэхийн аюулгүй байдлын байгууламжууд. 

 

8.5.2 Хамгаалагдсан бүс нь нисэх буудлыг тойруулан байгуулсан хашаа, хаалт, аюулгүй 

байдлын үзлэгийн цэгүүдээр  хамгаалагдана.  

 

8.5.3 Хамгаалагдсан бүсийг тойруулан “ХАМГААЛАГДСАН БҮС” гэсэн тэмдэглэгээг 

хийнэ. 

 

 

8.6 Нисэх буудлын хориотой бүс 

 

8.6.1 Нисэх буудлын удирдлага нь Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас тогтоосон 

аюулгүй байдлын хориотой бүсүүдийг байгуулж, Нисэхийн аюулгүй байдлын 

үйлчилгээний байгууллагаар эдгээр бүсүүдэд нэвтрэх хүмүүс, тээврийн 

хэрэгслүүдэд нэвтрэх хяналт болон аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийлгэнэ. 

Үүнд: 

a) Перрон, нислэгт бэлтгэгдэж буй агаарын хөлгийн орчим;                                            

(“П” үсгээр тэмдэглэнэ.) 

 б)  Хүзүүвчнээс орох хаалганаас 1 дүгээр давхрын шатны төгсгөл хүртэл; 

                        (“И” үсгээр тэмдэглэнэ.)                                    

 в)   Нислэгт бэлтгэгдсэн агаарын хөлөг дотор;                                      

                        (“О” үсгээр тэмдэглэнэ.) 

г)   Явах зорчигчдыг шалгах аюулгүй байдлын үзлэгийн цэгээс хүзүүвчний гарц 

хүртэлх явагчдын хүлээх танхим болон үйлчилгээний цэгүүдийг хамарсан 

үзлэгийн дараахь бүс, явах гарцаас агаарын хөлөг хүртэлх хүзүүвч дотор;                                  

    (“Я” үсгээр тэмдэглэнэ.) 

д)   А-6 нэвтрэх цэгээс тээш олгох болон шалгах, ялгах талбай;       

     (“Т” үсгээр тэмдэглэнэ.) 

е)  Ачааны байгууламжийн явах ачааны танхим;                

 (“К” үсгээр тэмдэглэнэ.) 

ё) А-16 нэвтрэх цэгээс аюулгүй байдлын үзлэгийн цэг хүртэл; 

      (“Б” үсгээр тэмдэглэнэ.) 
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8.6.2  Хориотой бүсэд нэвтрэх цэгүүдэд “АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХОРИОТОЙ БҮС” гэсэн 

тэмдэглэгээг байрлуулсан байна. 

8.6.3  Хориотой бүсийг “А” үсгээр, хамгаалагдсан бүсийг “В” үсгээр тэмдэглэнэ. 

 

8.6.4  Нисэх буудлын аюулгүй байдлын хориотой бүсийн бүдүүвч зургийг Хавсралт 3-д 

тусгав. 

8.7 Хамгаалалтын арга хэмжээ 

 

8.7.1 Нисэх буудал нь нисэх буудлын цогцолбор, түүний доторхи болон түүнтэй 

холбоотой байгууламжинд зөвшөөрөлгүй хүн, хориглосон эд зүйлсийг 

нэвтрүүлэхээс урьдчилан сэргийлж хяналтын арга хэмжээ,  хүн, тээврийн 

хэрэгсэл, эд зүйлсийн аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт, хөдөлгөөнт эргүүл, 

камерын хяналтын систем, гэрэлтүүлэг, дохиолол, хаалт зэргийг хослуулан 

хамгаална. 

 

8.7.2  Хашаа, хаалт байрлуулах боломжгүй тохиолдолд тухайн бүсийг хяналттай 

байлгана. 

 

8.7.3  Нисэх буудлын нийтийн эзэмшлийн бүсээс бусад бүсэд болгоомжгүй, санаатай 

нэвтрэхээс хамгаалж хашаа, хаалтыг байрлуулна. Нэвтрэхээс сэргийлэх 

зорилгоор бохирын хоолой, суваг, туннель зэрэгт хаалт байрлуулна. 

 

8.7.4  Хориотой болон хамгаалагдсан бүсүүдийг хэлхээт тор, бетон хана, гагнасан 

төмрийг газарт сайн суурилуулж, дээд хэсэгт нь авирахаас сэргийлж гадагшаа 

өнцөгтэй төмрөнд 3 давхар өргөстэй тор залгаж, нийт өндөр нь 2.5 метрээс 

багагүй хашаагаар тусгаарлан хамгаална. Хашааны гадна дотно талд 10 метр 

газрыг чөлөөтэй байлгаж, тохирсон зайнд харуулын цэг байрлуулан, нийт 

талбайг хөдөлгөөнт явган эргүүлээр хянана. 

 

8.7.5  Аюулгүй байдлын хориотой болон хамгаалагдсан бүсүүдэд нэвтрэх цэгүүд нь 

хяналтанд байх бөгөөд хаалга, цонх, цахилгаан шат, туннель зэрэг гарцуудыг 

ашиглаагүй тохиолдолд хааж, түгжсэн байна. 

 

8.7.6 Нисэх буудлын эрсдэл бүхий дараахь хэсгүүдийг гэрэлтүүлсэн байна. Үүнд: 

- Нисэх буудлын перрон талбай; 

- Агаарын хөлгийн тусгаарлах зогсоол;  

- Агаарын хөлгийн зогсоол; 

- Нисэх буудлын хамгаалагдсан болон хориотой бүсийн шалган нэвтрүүлэх 

цэгүүд;  

- Хамгаалагдсан бүсийн хашаа; 

 

8.7.7 Нэвтрэх цэгээр нэвтрэх хүн болон тээврийн хэрэгслийг шалгахад шаардлага 

хангасан гэрэлтүүлэгтэй байна. 

 

8.7.8 Үзэгдэх орчин хязгаарлагдсан байдлаас шалтгаалах гэрэлтүүлгийн хүчний дээд 

болон зөвшөөрөгдөх доод хэмжээг тооцсон байх бөгөөд гэрэлтүүлгийн хэмжээг 

НАБҮБ нь цахилгааны албатай хамтран жилд 2-оос доошгүй удаа хэмжих арга 

хэмжээ авна. 

 

Тэмдэглэл: Нисэх буудлын хамгаалагдсан бүсийн гэрэлтүүлгийн техникийн 

үзүүлэлтүүд нь Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын цахилгааны албаны үйл 

ажиллагааны зааварт тусгагдсан болно.  
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8.7.9 Нийтийн эзэмшлийн бүсэд хяналт тавьж, нисэх буудлын зорчигчийн 

байгууламжид эргүүл гаргана. 

 

8.7.10 Заналхийлэл нэмэгдсэн үед нийтийн эзэмшлийн бүсийг богино хугацаанд хаах 

арга хэмжээ авна.  

 

8.8 Хориотой болон хамгаалагдсан бүсийн 

аюулгүй байдлын үнэмлэх 

 

8.8.1 Нисэх буудлын хориотой бүсэд нэвтрэх үнэмлэхийг хүн, тээврийн хэрэгслийн 

ажлын шаардлагыг нь харгалзан “А” тэмдэглэгээг 3 өнгөөр ангилан олгоно. 

(Хавсралт 13). Үүнд: 

 

1) Улаан ангилал-Агаарын хөлгийн хөөрч буух зурвас болон аэродромын маневрлах 

талбайд ажил үйлчилгээнд оролцоход; 

(Нэвтрэх үнэмлэх дээр А үсгийг “улаан” өнгөөр тэмдэглэнэ.) 

 

2) Ягаан ангилал-Перронд явагдаж буй ажил үйлчилгээнд оролцоход;  

(Нэвтрэх үнэмлэх дээр А үсгийг “нил ягаан ” өнгөөр тэмдэглэнэ.) 

 

3) Ногоон ангилал-Перроны захаар, зөвшөөрөгдсөн замаар хөдөлгөөн хийх, барилга 

байгууламж дахь хориотой бүсэд ажил үйлчилгээнд оролцоход. 

(Нэвтрэх үнэмлэх дээр А үсгийг “ногоон ” өнгөөр тэмдэглэнэ.) 

 

8.8.2 Нисэх буудлын хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх үнэмлэх дээр “В” үсгийг цэнхэр 

өнгөөр тэмдэглэнэ. (Хавсралт 13) 

 

8.8.3 “Чингис хаан” ОУНБ-ын хориотой болон хамгаалагдсан бүсүүдэд нэвтрэхэд дараах 

аюулгүй байдлын үнэмлэхийг шалгуулж нэвтэрнэ. Үүнд: 

 

1) Хориотой бүсэд нэвтрэх хүний байнгын үнэмлэх; 

-дугаар  

-эзэмшигчийн зураг, овог нэр, эрхэлж буй ажил, албан тушаал 

-хүчинтэй хугацаа /1 жил/  

-үйлчлэх талбай / Б, Я, Т, И, О, П, К / 

-нэвтрэх цэг /А5, В2 гэх мэт/ 

- тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар 

-санамж 

 

2) Хориотой бүсэд нэвтрэх хүний түр үнэмлэх; 

 -дугаар  

-эзэмшигчийн зураг, овог нэр, эрхэлж буй ажил, албан тушаал 

-хүчинтэй хугацаа /эхлэх дуусах он, сар, өдөр/ 

-үйлчлэх талбай / Б, Я, Т, И, О, П, К / 

-нэвтрэх цэг /А5, В2 гэх мэт/ 

- тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар 

-санамж 

 

3) Хориотой бүсэд нэг удаа нэвтрэх үнэмлэх; 

 -дугаар 

 -үйлчлэх бүс 
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 -санамж 

 

4) Хориотой бүсэд нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн байнгын үнэмлэх; 

-дугаар  

- тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч болон жолоочийн нэр 

-тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, марк 

-хүчинтэй хугацаа /1 жил/ 

-нэвтрэх бүс 

-нэвтрэх цэг 

-санамж 

 

5) Хориотой бүсэд нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн түр үнэмлэх; 

-дугаар  

- тээврийн хэрэгслийн эзэмшигч байгууллагын нэр 

-тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, марк 

- жолоочийн хориотой бүсэд нэвтрэх үнэмлэхний дугаар 

- тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч болон жолоочийн нэр 

-нэвтрэх зорилго 

-хүчинтэй хугацаа /эхлэх дуусах он, сар, өдөр/ 

-нэвтрэх цэг 

-санамж 

 

6) Хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх хүний байнгын үнэмлэх; 

-дугаар  

-эзэмшигчийн зураг, овог нэр, эрхэлж буй ажил, албан тушаал 

-хүчинтэй хугацаа /1 жил/  

-нэвтрэх цэг /В2, В8 гэх мэт/ 

- тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, марк 

-санамж 

 

7) Хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх хүний түр үнэмлэх; 

-дугаар  

-эзэмшигчийн зураг, овог нэр, эрхэлж буй ажил, албан тушаал 

-хүчинтэй хугацаа /эхлэх  дуусах он, сар, өдөр/ 

-нэвтрэх цэг / В2, В8 гэх мэт/ 

-тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, марк  

-санамж 

 

8) Хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн байнгын үнэмлэх; 

-дугаар  

- тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч болон жолоочийн нэр 

 -тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, марк  

-хүчинтэй хугацаа /1 жил/ 

-нэвтрэх цэг 

-санамж 

 

 

9) Хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн түр үнэмлэх; 

-дугаар  

- тээврийн хэрэгслийн эзэмшигч байгууллагын нэр 

-тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, марк 

- жолоочийн хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх үнэмлэхний дугаар 
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- тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч болон жолоочийн нэр 

-нэвтрэх зорилго 

-хүчинтэй хугацаа /эхлэх дуусах он, сар, өдөр/ 

-нэвтрэх цэг 

 -санамж 

 

10)  Хамгаалагдсан бүсэд нэг удаа нэвтрэх үнэмлэх; 

-дугаар 

-үйлчлэх бүс  

-санамж 

 

11) Төрийн тусгай хамгаалалтын ажилтны үнэмлэх;  

/Төрийн тусгай хамгаалалтын бүс үүссэн үед/ 

 

12)  Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны байцаагчийн үнэмлэх; 

 

13)  Нисгэгчийн үнэмлэх /зөвхөн нислэгийн томилгооны хамт/; 

8.8.4 Хориотой бүсэд нэвтрэх аюулгүй байдлын үнэмлэхээр хамгаалагдсан бүсэд 

нэвтрэхийг зөвшөөрнө. 

 

8.8.5 Хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх аюулгүй байдлын үнэмлэхээр хориотой бүсэд 

нэвтрэхийг хориглоно. 

 

8.8.6 Нисэх буудлын хориотой болон хамгаалагдсан бүсүүдэд нэвтрэх хүн, тээврийн 

хэрэгслийн байнгын болон түр үнэмлэхний загвар, дэвсгэр өнгийг жил тутам 

өөрчилж, сайжруулж байна.   

 

8.9 Аюулгүй байдлын үнэмлэхний тогтолцоо 

 

8.9.1 Аюулгүй байдал хамгаалалт хариуцсан албан тушаалтан нь нисэх буудлын 

хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх аюулгүй байдлын үнэмлэх олгох 

тогтолцоог бүрдүүлж, хэрэгжүүлнэ.  

 

8.9.2 Нисэх буудлын үнэмлэхний мэргэжилтэн нь үнэмлэх хүсэгчийн анкетыг энэхүү 

хөтөлбөрийн 8.10-т заасны дагуу шалгаж, “Чингис хаан” ОУНБ-ын Аюулгүй 

байдал, хамгаалалт хариуцсан албан тушаалтанд танилцуулж, зөвшөөрөл авсны 

үндсэн дээр хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх байнгын болон түр 

нэвтрэх аюулгүй байдлын үнэмлэхийг олгоно. 

 

Харилцах хаяг:  “Чингис хаан” ОУНБ-ын Аюулгүй байдал,  

            харуул хамгаалалтын газрын дарга 

            Шуудангийн салбар-34, Улаанбаатар, 17120 

          Утас:                    283004             
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8.9.3 Нисэх буудлын үнэмлэхний мэргэжилтэн аюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэх хүсэж 

өргөдөл гаргагч болон үнэмлэх эзэмшигч нарт аюулгүй байдлын нэвтрэх 

үнэмлэхийг ашиглахтай холбоотой зааварчилгаа өгөх ба мэдээллийн сургалт хийж 

баталгаажуулна. 
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8.9.4 Хориотой бүсэд нэвтрэх байнгын болон түр үнэмлэхийг дараахь баримтыг 

үндэслэн олгоно. Үүнд: 

         а)хариуцагч байгууллагын албан хүсэлт; 

б)гэмт хэрэг болон хэв журмын зөрчилд холбогдож байгаагүйг нотолсон ЦЕГ-ын 

болон дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн тодорхойлолт; 

в)хувь хүн бол аюулгүй байдлын үнэмлэх авах тухай хүсэлт /бичгээр/; 

г)Иргэний нисэхийн байгууллагаас бусад байгууллагын ажилтны ажлын газрын 

үнэмлэх, түүний хуулбар;  

д)Төлбөрийн баримт; 

Тайлбар: Хориотой бүсэд НАБҮБ-ын ажилтан дагалдах тохиолдолд ЦЕГ-ын 

тодорхойлолт шаардахгүй. 

8.9.5 Хориотой бүсэд нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлын үнэмлэхийг дараах 

баримтыг үндэслэн олгоно. 

а)  тээврийн хэрэгслийг эзэмшигч байгууллагын албан хүсэлт; 

б) ээлжийн жолооч нар нь гэмт хэрэг болон хэв журмын зөрчилд холбогдож 

байгаагүйг нотолсон ЦЕГ-ын болон дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн 

тодорхойлолт; 

в) ээлжийн жолооч нарын жолооны үнэмлэх; 

г) Иргэний нисэхийн байгууллагаас бусад байгууллагын ажилтны ажлын газрын 

үнэмлэх, түүний хуулбар;  

д) Төлбөрийн баримт; 

8.9.6 Хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх байнгын болон түр үнэмлэхийг дараахь баримтыг 

үндэслэн олгоно. 

а)  хариуцагч байгууллагын албан хүсэлт; 

б)  гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүйг нотолсон ЦЕГ-ын тодорхойлолт; 

в) тухайн байгууллагын ажлын газрын үнэмлэх, түүний хуулбар;  

г) Иргэний нисэхийн байгууллагаас бусад байгууллагын ажилтны ажлын газрын 

үнэмлэх, түүний хуулбар; 

д) Төлбөрийн баримт; 

Тайлбар: Хамгаалагдсан бүсэд НАБҮБ-ын ажилтан дагалдах тохиолдолд ЦЕГ-ын 

тодорхойлолт шаардахгүй. 

8.9.7 Хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлын үнэмлэхийг 

дараахь баримтыг үндэслэн олгоно. 

а)  тээврийн хэрэгслийг эзэмшигч байгууллагын албан хүсэлт; 

б) ээлжийн жолооч нар нь гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүйг нотолсон ЦЕГ-ын 

тодорхойлолт; 

в) ээлжийн жолооч нарын жолооны үнэмлэх;  

г) Иргэний нисэхийн байгууллагаас бусад байгууллагын ажилтны ажлын газрын 

үнэмлэх, түүний хуулбар;  

д) Төлбөрийн баримт; 

 

8.9.8 Аюулгүй байдлын үнэмлэхний төлбөрийг ИНЕГ-ын даргын “Хориотой болон 

хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх үнэмлэхний үнэлгээ тогтоох тухай” тушаалыг 

үндэслэн тооцно. 

 

8.9.9 Хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд нэг удаа нэвтрэх аюулгүй байдлын 

үнэмлэхийг Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагаас дараахь 

нөхцөлд олгоно. Үүнд: 

 

а) хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд ажлын шаардлагаар нэг удаа нэвтрэх 

албаны хүмүүс болон тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч нь өөрийн биеэр ирж хүсэлт 

гаргах эсхүл түүний бичгээр ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэнэ. 
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б)  нэг удаа нэвтрэх аюулгүй байдлын үнэмлэхийг олгохдоо үнэмлэхийг хууль, 

дүрэм, журмын дагуу ашиглах тухайгаа баталсан гарын үсэг бүхий өргөдлийн 

маягт бөглөх ба мөн иргэний үнэмлэх эсхүл түүнтэй дүйцэх баримт бичгийг 

НАБҮБ-д түр хадгална.  

  

в) хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд байх хугацаанд нь холбогдох бүсэд нэвтрэх 

байнгын үнэмлэхтэй албан тушаалтан дагалдаж, хяналт тавина. 

 

г) хориотой болон хамгаалагдсан бүсээс гарах буюу ажил үүрэг нь дууссан үед 

аюулгүй байдлын үнэмлэхийг НАБҮБ-ын ажилтан хураан авна. 

 

8.9.10 “О”, “Б”, “Я”, “И” “Т”  тэмдэглэгээ бүхий хориотой бүсийн аюулгүй байдлын 

үнэмлэх нь нисэх буудалд үүсэх хилийн бүсэд нэвтрэх эрх  олгох ба энэ 

үнэмлэхийг олгохдоо 8.9.4, 8.9.11 –д заасан шаардлагууд болон Буянт-Ухаа дахь 

Хилийн бүрэн эрхт төлөөлөгчийн зөвшөөрлийг үндэслэнэ. ( Хилийн бүсийн 

зургийг Хавсралт 12 –д тусгав.) 

 

8.9.11 “П” тэмдэглэгээ бүхий хориотой бүсийн аюулгүй байдлын үнэмлэх нь перронд 

нэвтрэх эрх бүхий баримт болох бөгөөд нислэгт бэлтгэгдэж буй агаарын хөлгийн 

зогсоолд үүсэх хилийн бүсэд нэвтрэхэд Буянт-Ухаа дахь Хилийн бүрэн эрхт 

төлөөлөгчийн зөвшөөрлийг үндэслэнэ. 

 

8.9.12 Аюулгүй байдлын үнэмлэхийг бусдад шилжүүлэх, барьцаанд өгөхийг хориглоно. 

Ийм зөрчил гаргасан тохиолдолд уг үнэмлэхийг хүчингүйд тооцон, холбогдох 

этгээдэд хариуцлага хүлээлгэнэ. 

 

8.9.13 Аюулгүй байдлын үнэмлэхийг албан тушаалаас өөрчлөгдсөн, чөлөөлөгдсөн 

тохиолдолд  үнэмлэх олгох мэргэжилтэнд буцаан өгч, хүчингүй болгоно. 

 

8.9.14 Аюулгүй байдлын үнэмлэх эзэмшигч нь үнэмлэхээ гээсэн, эсхүл хулгайд алдсан 

тухайгаа нэн даруй  ажил олгогч болон үнэмлэх олгосон байгууллагад мэдэгдэх 

шаардлагатай бөгөөд уг  үнэмлэхийг хүчингүйд тооцно. Дахин олгоход дараахь 

баримтыг үндэслэнэ. Үүнд: 

1) Хүчингүй болохыг зарлуулсан бичиг; 

2) Дахин ЦЕГ-ын тодорхойлолт /гэмт хэрэг болон хэв журмын зөрчилд 

холбогдож байгаагүйг нотолсон ЦЕГ-ын болон дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн 

тодорхойлолт/; 

3) Хариуцагч байгууллагын албан хүсэлт; 

4) Үнэмлэхний төлбөрийн баримт; 

 
8.9.15 Аюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэхний хүчинтэй хугацаа дууссан өдрөөс эхлэн 

тухайн үнэмлэхийг хүчингүйд тооцно. Үнэмлэх эзэмшигч нисэхийн аюулгүй 

байдлын дүрэм журмыг зөрчсөн тохиолдолд үнэмлэхийг хурааж, хүчингүй 

болгоно. 

8.9.16 НАБҮБ-ын ажилтан хүчингүй болсон нэвтрэх үнэмлэхийг хураан авч ээлжийн 

ахлагчид өгөх ба ээлжийн ахлагч үнэмлэхний  мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө. 

8.9.17 Нисэх буудлын үнэмлэхний мэргэжилтэн хүчингүйд тооцсон нэвтрэх үнэмлэхийг 

бүртгэн авч, нэгдсэн бүртгэлийн системээс хасаж, жилд 2 удаа устгал хийнэ. 

Устгалыг НАБҮБ-ын 2-оос доошгүй мэргэжилтний бүрэлдэхүүнтэй гүйцэтгэнэ. 
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8.9.18 Хамгаалагдсан болон хориотой бүсэд нэвтрэх хүний байнгын болон түр 

үнэмлэхийг дахин олгохдоо үнэмлэхний дугаарыг шинэчлэн олгоно. 

 

8.9.19 Хамгаалагдсан болон хориотой бүсэд нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн байнгын болон 

түр үнэмлэхийг дахин олгох /хугацааг сунгах, тээврийн хэрэгслээ сольсон 

тохиолдол/-д өмнө нь олгосон үнэмлэхний дугаараар олгоно. 

 

8.9.20 Хамгаалагдсан болон хориотой бүсэд нэвтрэх хүний ба тээврийн хэрэгслийн түр 

үнэмлэхийг тухайн байгууллагаас ирсэн хүсэлтийг үндэслэж 3 сар хүртэлх 

хугацаатайгаар олгоно. 

 

8.10 Аюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэх хүсэгчийн анкет шалгах 

 

8.10.1 Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд оролцох болон иргэний нисэхийн 

байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан этгээдийг хамгаалагдсан болон 

хориотой бүсэд дагалдах хүнгүйгээр нэвтрүүлнэ. 

 

8.10.2 Аюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэх эзэмших дараахь хүмүүсийн анкетыг тодорхой 

хугацаанд шалгана. Үүнд: 

1) НАБҮБ-ын аюулгүй байдлын ажилтан болон нисэх буудлын хориотой 

хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх байнгын үнэмлэх эзэмшигч ажиллагсдын 

анкетыг жил бүр үнэмлэхээ шинэчлэхэд шалгана. 

2) Aюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэх хүсэгч бусад хүмүүсийн анкетыг 

аюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэх хүссэн тухай бүрт шалгана.  

 

8.10.3 Нисэх буудлын аюулгүй байдлын хариуцсан албан тушаалтан болон үнэмлэхний 

мэргэжилтэн нь аюулгүй байдлын ажилтан болон нисэх буудлын хамгаалагдсан 

болон хориотой бүсэд дагалдах хүнгүйгээр нэвтрэх хүмүүсийн анкетыг 8.10.4, 

8.10.5, 8.10.6-д заасан шаардлагуудын дагуу заавал шалгана. (Анкетын маягтыг 

хавсралт 11-д тусгав.) 

 

8.10.4 Аюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэх хүсэгчийн анкетыг НАБҮБ-ын мэргэжилтэн 

шалгаж, бүртгэж, нисэх буудлын аюулгүй байдал хариуцсан албан тушаалтанд 

танилцуулна. 

 

8.10.5 Аюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэхийг нисэх буудлын аюулгүй байдал хариуцсан 

албан тушаалтны зөвшөөрлийг үндэслэн олгоно. 

 

8.10.6 Аюулгүй байдлын үнэмлэх хүсэгчийн анкетанд дараахь зүйлсийг тусгасан байна. 

Үүнд:  

1. Үнэмлэх хүсэгчийн хэсэг. /Энэ хэсгийг хүсэлт гаргагч өөрөө бөглөнө./ Үүнд: 

 

1) Аюулгүй байдлын үнэмлэх авах шалтгаан, хугацаа; 

2) Аюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэх хүсэгчийн овог, нэр, регистрийн дугаар, 

иргэний үнэмлэхний дугаар, /гадаадын иргэдийн паспортын дугаар/; 

3) Байгууллагын нэр, алба салбар, албан тушаал; 

4) Бүсэд нэвтрэх ажлын шаардлага; 

5) Тээврийн хэрэгсэлтэй нэвтрэх бол тухайн тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл, 

холбогдох баримт; 

6) Аюулгүй байдлын зааварчилгаа; 

 

2. Анкет шалгагчийн /мэргэжилтний/ хэсэг. 
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1) 8.9.4 - 8.9.7-д заасан баримтуудыг шалгах; 

2) Үнэмлэх хүсэгчийн анкет ба баримтыг үндэслэн дүгнэлт гаргах. 

 

8.10.7 Анкетыг шалгаж, 8.10.6-д заасан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд аюулгүй 

байдлын нэвтрэх үнэмлэхийг олгохгүй.  

 

8.11 Хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх горим 

 

8.11.1 Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага нь хориотой бүсэд дагалдах 

хүнгүйгээр нэвтэрч байгаа бүх ажилтан, албан хаагч, хувь хүмүүс болон тээврийн 

хэрэгсэлд  нисэхийн аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийнэ. 

 

8.11.2 Хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд аюулгүй байдлын үнэмлэхийг хувь хүн 

гадуур хувцасны энгэрт ил харагдахуйцаар зүүсэн байх ба тээврийн хэрэгсэлд 

бүхээгийн урд талын шилэн дээр тод харагдахаар байрлуулсан байна. Энэ 

шаардлагыг биелүүлээгүй, биелүүлэхээс татгалзсан хувь хүн, тээврийн хэрэгслийн 

жолоочийг хориотой болон хамгаалагдсан бүсээс албадан гаргах арга хэмжээг 

НАБҮБ-аас авна. 

 

8.11.3 Хориотой бүсэд зөвхөн нисэхийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэл, машин 

механизмыг нэвтрүүлнэ. Ажлын зайлшгүй шаардлагыг үндэслэн эрх бүхий албан 

тушаалтны зөвшөөрлөөр албаны тээврийн хэрэгслийг нэг удаа нэвтрэх үнэмлэхээр 

нэвтрүүлнэ 

 

8.11.4 Хориотой болон хамгаалагдсан бүсүүдэд нэвтрэх тээврийн хэрэгслийн тоонд 

хязгаарлалт тогтоож болно. 

 

8.11.5 Хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд нэвтэрч байгаа тээврийн хэрэгслийг зөвхөн 

тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлын үнэмлэх дээр бичигдсэн нэр бүхий 

жолоочийг жолооны үнэмлэхтэй нь тулган шалгаж нэвтрүүлнэ. 

 

8.11.6 Тээврийн хэрэгсэлд байгаа бусад хүмүүс зөвхөн явган хүн нэвтрэхийг зөвшөөрсөн 

аюулгүй байдлын үзлэгийн цэгээр нэвтэрнэ. 

 

8.11.7 Тээврийн хэрэгслийн жолооч нислэгийн талбайд үргэлжилсэн зураасны гадна 

талаар талбайн захыг барьж явна. 

 

8.11.8 Нислэгийн талбайд цагт 25 километрээс илүүгүй хурдтай явна. 

 

8.12 Аюулгүй байдлын үнэмлэхний бүртгэл, баримтжуулалт 

 

8.12.1 “Чингис хаан” ОУНБ нь хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх байнгын, 

түр, тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлын үнэмлэхний нэгдсэн бүртгэлийн 

системтэй байна. 

 

8.12.2 Нисэх буудлын үнэмлэхний мэргэжилтэн нь ашиглалтаас хасагдсан аюулгүй 

байдлын үнэмлэхний жагсаалтыг тухай бүр гаргаж, АБХАлбаны шалган 

нэвтрүүлэх цэгүүдэд хүргэж, хүчингүйд тооцсон аюулгүй байдлын үнэмлэхний 

жагсаалтыг байрлуулна. 
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8.12.3 Аюулгүй байдлын үнэмлэхтэй холбогдсон зөрчил, дутагдлыг НАБҮБ-аас тухай бүр 

бүртгэж, сар бүр нэгтгэн, Аюулгүй байдал хамгаалалт хариуцсан албан тушаалтанд 

хүргүүлнэ. 

 

8.12.4 Хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх аюулгүй байдлын үнэмлэх авахаар 

хүсэлт гаргасан байгууллагууд нь аюулгүй байдлын үнэмлэх авсан 

ажилтнуудынхаа талаарх мэдээллийг (ажлаас халагдсан, ажлаа өөрчилсөн 

ажиллагсдын үнэмлэхийг НАБҮБ-д буцааж өгөх) аюулгүй байдал хамгаалалт 

хариуцсан албан тушаалтанд байнга хүргүүлж байх үүрэг хүлээнэ. 

 

8.12.5 Аюулгүй байдал хамгаалалт хариуцсан албан тушаалтан нь НАБҮБ-аас ирүүлсэн 

зөрчлийн мэдээг судалж, холбогдох байгууллагуудад сануулах, анхааруулах, 

мэдэгдлийг хүргүүлнэ. Зөрчил давтагдсан тохиолдолд аюулгүй байдлын 

үнэмлэхийг хүчингүй болсонд тооцох шийдвэр гаргана. 

 

8.12.6 НАБҮБ-аас олгох хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд дагалдах хүнтэйгээр нэг 

удаа нэвтрэх аюулгүй байдлын үнэмлэхийг тухайн өдөр заагдсан бүсэд үйл 

ажиллагаагаа дуусах хүртэл хугацаагаар олгоно. 

 

8.13 Шалган нэвтрүүлэх цэгүүдийн онцлог 

 

8.13.1 Хориотой болон хамгаалагдсан бүсүүдийн шалган нэвтрүүлэх цэгүүд нь дараахь 

онцлогтой. Үүнд: 

(а) “А” буюу хориотой бүсийн шалган нэвтүүлэх цэгүүд  

А-3 нэвтрэх цэг     
  Нэвтэрч буй тээврийн хэрэгсэл нэг бүрийн орж гарах давтамжаас үл 

хамааран нэг бүрчлэн шалгаж, тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, марк, орсон 

гарсан цаг, хүний тоо, үнэмлэхний төрөл болон шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг 

тэмдэглэнэ. 

Жолооч болон тээврийн хэрэгсэлд аюулгүй үзлэгийн металл илрүүлэгч гар багаж, 

толийг ашиглан аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалтыг хийж гүйцэтгэх бөгөөд тэвш, 

ачааны хэсэг гэх мэт бусад эд ангийг зааврын дагуу нэг  бүрчлэн шалгана. 

 

А-4 нэвтрэх цэг.  Нисэх буудлын 2-р давхрын орон нутгийн зорчигчдын 

явах зааланд байрлана.  

 Овор хэмжээ ихтэй ачаа, бараа нэвтрүүлэхгүй. Зорчигчдын тийз, суугчийн 

талон, иргэний баримт бичгийг нягтлан шалгаж нэвтрүүлнэ.  

Нэвтрэх эрх бүхий хүмүүсийн хүчин төгөлдөр үнэмлэхийг шалгаж нэвтрүүлнэ.  

 

А-5 нэвтрэх цэг. Нисэх буудлын 2 дугаар давхрын явагчдын заалны хажуу 

талын шатаар 1 дүгээр давхар руу бууж, зөвхөн хориотой бүсэд нэвтрэх 

зөвшөөрөлтэй хүнийг аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийж нэвтрүүлнэ. 

Нэвтрэх эрх бүхий А үнэмлэхтэй хүнийг хүчин төгөлдөр үнэмлэхийг 

шалгаж нэвтрүүлнэ. 

 

А-6 нэвтрэх цэг  Нисэх буудлын 1-р давхрын ирэгчдийн зааланд байрлана. 

 Овор хэмжээ ихтэй ачаа, бараа нэвтрүүлэхгүй. Постоор нэвтрэгсдэд 

аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийж нэвтрүүлнэ.  

Ирсэн нислэгийн зорчигчдын урсгал хөдөлгөөнийг зохицуулж ажиллана. 

Зөвхөн А-6 цэгээр татваргүй барааны дэлгүүрийн бараа таваарыг гаалийн  

байгууллагатай хамтарсан үзлэг, шалгалт хийж нэвтрүүлнэ. 
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  А-9 нэвтрэх цэг АШҮА-ны экспортын зааланд байрлана.  

Зөвхөн хориотой бүсэд нэвтрэх зөвшөөрөлтэй ажлын дүрэмт болон 

хөдөлмөр хамгааллын хувцастай  “ А “ үнэмлэхтэй  К дардас бүхий хүмүүст 

аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийж нэвтрүүлнэ. 

 Энэ цэгт агаарын хөлөгт ачигдах ачаа болон шууданд аюулгүй байдлын үзлэг 

шалгалт хийнэ.   

 

А-12 нэвтрэх цэг НХҮА-нд байрлана. 

  Нислэг хөдөлгөөний удирдлагын болон мэдээллийн төвүүд нь харуул 

хамгаалалтын онцгой объектод хамаарна. 

Нислэг хөдөлгөөний удирдлагын болон мэдээллийн төвүүдэд зөвхөн эрх олгогдсон 

этгээдийг технологийн дагуу аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийж нэвтрүүлнэ. 

Төвүүдэд хууль бусаар нэвтрэх, үйл ажиллагаанд нь саад хийх үйлдлийг илрүүлэх 

зорилгоор тогтмол хяналт тавина. 

   

А-15 нэвтрэх цэг  
Нисэх буудлын олон улсын 1 дүгээр давхрын гадаад ВИП танхимд байрлах 

бөгөөд тээврийн хэрэгсэл нэвтрэх хаалгатай.  

  ВИП танхимаар үйлчлүүлэх эрх бүхий албан тушаалтны үнэмлэх, баримт 

бичгийг шалгаж нэвтрүүлнэ.  

Онцгой ба тусгай үүргийн нислэгтэй үед зөвшөөрөл бүхий тээврийн 

хэрэгслийг нэвтрүүлнэ.  

Түргэн тусламжийн тээврийн хэрэгслийг нэвтрэх зөвшөөрлөөр нэвтрүүлнэ.  

 

А-16 нэвтрэх цэг   
Нисэх буудлын 2 дугаар давхрын олон улсын зорчигчдын  явах зааланд 

байрлана.  

  Зорчигчдын тийз, суугчийн талон болон баримт бичгийг шалган нэвтрүүлнэ. 

Нэвтрэх эрх бүхий “А” үнэмлэхтэй хүмүүсийг аюулгүй байдлын үзлэгээр оруулж 

нэвтрүүлнэ. 

Нэвтрэх эрх бүхий хүмүүсийн хүчин төгөлдөр үнэмлэхийг шалгаж нэвтрүүлнэ.  

   

А-19 хамгаалалтын цэг     
Нэвтэрч буй тээврийн хэрэгсэл нэг бүрийн орж гарах давтамжаас үл 

хамааран нэг бүрчлэн шалгаж, тээврийн хэрэгслийг бүртгэнэ.  

Жолооч болон тээврийн хэрэгсэлд аюулгүй үзлэгийн металл илрүүлэгч гар багаж, 

толийг ашиглан аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалтыг хийж гүйцэтгэх бөгөөд тэвш, 

ачааны хэсэг гэх мэт бусад эд ангийг зааврын дагуу нэг  бүрчлэн шалгана. 

Агаарын хөлгийн зогсоолын болон МИАТ ХК, Изиннис эйрвейс ХХК-ийн 

агаарын хөлгийн хамгаалалтыг гүйцэтгэнэ. 

 

А-24 нэвтрэх цэг АШҮА-ны импортын зааланд байрлана.  

Зөвхөн хориотой бүсэд нэвтрэх зөвшөөрөлтэй ажлын дүрэмт болон 

хөдөлмөр хамгааллын хувцастай  “ А “ үнэмлэхтэй  К дардас бүхий хүмүүст 

аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийж нэвтрүүлнэ. 

 Энэ цэгт агаарын хөлгөөс буусан ачаа болон шууданг хүлээн авахаар ирэгсдэд 

аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт хийж нэвтрүүлнэ.    

 

(б) “В” буюу хамгаалагдсан бүсийн шалган нэвтрүүлэх цэгүүд    

  В-2 нэвтрэх цэг   
Овор хэмжээ ихтэй болон олон тооны ачаа, бараа нэвтрүүлэхгүй. 

Хамгаалагдсан бүс рүү нэвтрэх эрх бүхий “В” үнэмлэхтэй эсхүл хориотой бүсийн 
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“А” үнэмлэх дээр В-2 дардастай хүмүүст аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийж 

нэвтрүүлнэ.  

НАБҮБ-ын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар АБХА-ны даргаас зөвшөөрөл 

авч өрөө рүү нь нэвтрүүлэх бөгөөд эдгээр хүмүүст байнгын хяналт тавьж ажиллана.  

 

В-7 навигацийн тоног төхөөрөмжийн хамгаалалт  

“Холын чиглүүлэх станц”  

 Агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд, тэдгээрийн антенна, холбогдох 

талбай бүхий объект нь харуул хамгаалалтын онцгой объектод хамрагдана. 

Объектод суурилуулсан навигацийн тоног төхөөрөмжүүдийн аюулгүй 

байдлыг хангаж, зөвхөн эрх бүхий этгээдийг технологийн дагуу нэвтрүүлнэ. 

 

В-8 нэвтрэх  цэг  

  Нэвтэрч буй тээврийн хэрэгсэл нэг бүрийн орж гарах давтамжаас үл 

хамааран нэг бүрчлэн шалгаж, тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, марк, орсон 

гарсан цаг, хүний тоо, үнэмлэхний төрөл болон шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг 

тэмдэглэнэ. 

Жолооч болон тээврийн хэрэгсэлд аюулгүй үзлэгийн металл илрүүлэгч гар багаж, 

толийг ашиглан аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалтыг хийж гүйцэтгэх бөгөөд тэвш, 

ачааны хэсэг гэх мэт бусад эд ангийг зааврын дагуу нэг  бүрчлэн шалгана. 

Тээврийн хэрэгсэлд яваа нэвтрэх эрх бүхий хүмүүсийг эд зүйлсийн нь хамт 

буулгаж, аюулгүй байдлын үзлэгийн цэгээр нэвтрүүлнэ. 

 

В-10 нэвтрэх цэг  
Зэвсэгт хүчний 303 дугаар ангийн нэвтрэх эрх бүхий үнэмлэхтэй инженер 

техникийн ажилчдыг шалган нэвтрүүлнэ. 

 

  В-11 нэвтрэх цэг НААХЗА-д байрлана.  

НААХЗА-руу орж гарч байгаа хүн нэг бүрийн нэвтрэх үнэмлэхийг шалгана.       

Урд хаалгыг байнга цоожтой горимд байлгаж, хяналт тавьж ажиллана. 

 

В-13 навигацийн тоног төхөөрөмж болон хашаа хамгаалалтын цэг  
Навигацийн тоног төхөөрөмж байрлаж байгаа талбай болон хамгаалалтын 

хашааны бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж ажиллана.  

 

В-14 хашаа хамгаалалтын цэг  
Хяналт тавьж байгаа талбай болон хамгаалалтын хашааны бүрэн бүтэн 

байдлыг хариуцаж ажиллана.  

                

 В-17 нэвтрэх цэг  
ИНЕГ-т байрлана.   

Нэвтрэх хүн нэг бүрийн үнэмлэхийг шалгана. Удирдах ажилтнуудтай 

уулзахаар ирэгсдийг тухайн албан тушаалтнаас зөвшөөрөл авч, бүртгэн оруулж 

гаргана. ИНЕГ-ын барилга байгууламжийн хамгаалалтыг хариуцна. 

 В-22 навигацийн тоног төхөөрөмжийн хамгаалалт  

“Ойрын чиглүүлэх станц”  

 Агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд, тэдгээрийн антенна, холбогдох 

талбай бүхий объект нь харуул хамгаалалтын онцгой объектод хамрагдана. 

Объектод суурилуулсан навигацийн тоног төхөөрөмжүүдийн аюулгүй 

байдлыг хангаж, зөвхөн эрх бүхий этгээдийг технологийн дагуу нэвтрүүлнэ. 

 

 В-23 нэвтрэх цэг  
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Ангарт байрлана.  

АХЗҮГ-т нэвтрэн орж буй нэвтрэх үнэмлэх бүхий ажиллагсдад хяналт тавина.   

 Ангарын барилга байгууламж ба ангар дахь агаарын хөлгийн хамгаалалтыг 

хариуцна.  

В-25 навигацийн тоног төхөөрөмжийн хамгаалалт  

“VOR”  

 Агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжүүд, тэдгээрийн антенна, холбогдох 

талбай бүхий объект нь харуул хамгаалалтын онцгой объектод хамрагдана. 

Объектод суурилуулсан навигацийн тоног төхөөрөмжүүдийн аюулгүй 

байдлыг хангаж, зөвхөн эрх бүхий этгээдийг технологийн дагуу нэвтрүүлнэ. 

 

В-26 нэвтрэх цэг   
ИНЕГ-ын харъяа ГТҮША–ны автобааз руу нэвтэрч буй хүн, тээврийн 

хэрэгсэлд хяналт тавина.  

Галын аюулаас байнга сэрэмжлэн, ил гал гаргах, тамхи татахгүй байх талаар байнга 

шаардлага тавьж ажиллана. 

Зөвшөөрөлгүй хүн, тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэхгүй. 

 

 В-27 нэвтрэх цэг   
Хүн тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавина. Шатахуун түгээх газар нь галын 

аюултай гэдгийг ямагт санаж урьдчилан сэргийлэх бүх талын арга хэмжээг авч 

ажиллана. 

Шатахууны савны лац ломбыг нэг бүрчлэн үзэж бүрэн бүтэн байдалд нь хяналт 

тавина. Сувгын / 2 газар / торны бүрэн бүтэн байдлыг байнга шалгаж, ажлын 

дэвтэрт тэмдэглэл хөтлөнө.  Хаалгыг 24 цагаар цоожтой горимд байлгана. 

Цастай, халтиргаа гулгаа ихтэй үед хаалганы гадна талд 10 м, дотор талд 20 м газар 

цэвэрлэж, пост болон постын орчныг байнга цэвэр байлгана. 

 

В-28 нэвтрэх цэг  
Хүн тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавина. Шатахуун түгээх газар нь галын 

аюултай гэдгийг ямагт санаж урьдчилан сэргийлэх бүх талын арга хэмжээг авч 

ажиллана.  

Шатахууны савны лац ломбыг нэг бүрчлэн шалгаж бүрэн бүтэн байдалд нь хяналт 

тавина. 

 

В-29 нэвтрэх цэг   
A-JET ХХК-ийн Шатахуун түгээх газраас хамгаалагдсан бүс рүү нэвтэрч 

буй хүн тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавина.   Галын аюултай гэдгийг ямагт санаж 

урьдчилан сэргийлэх бүх талын арга хэмжээг авч байна. 

Хашаа хамгаалалт болон торны бүрэн бүтэн байдлыг байнга шалгаж, ажлын 

дэвтэрт тэмдэглэл хөтөлнө.  Хаалгыг 24 цагаар цоожтой горимд байлгана. 

Зөвхөн  В-29  үнэмлэх  бүхий хүн, тээврийн хэрэгслэлийг шалгаж нэвтрүүлнэ.  

Тусгай нислэг болон нэмэгдэл хамгаалалтын үед хамгаалалтын цуваанд хяналт 

тавьж,  энэ талаар байнга мэдээлж байна. 

Цастай, халтиргаа гулгаатай үед хаалганы гадна талд 10 м, дотор талд 20 м газар 

цэвэрлэж, пост, постын орчныг байнга цэвэр байлгана. 

 

В-30 навигацийн тоног төхөөрөмж болон талбайн хяналтын цэг  

Радиолокатор, түүний антена, холбогдох талбайд хяналт тавина. 

 

8.14 Ажилтан, тээврийн хэрэгсэлд хийх аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт 
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8.14.1 Нисэх бүрэлдэхүүн, газрын үйлчилгээний ажилтан, тэдгээрийн авч орж байгаа эд 

зүйлс, нисэх багийн гар тээшинд аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт  хийсний дараа 

аюулгүй байдлын хориотой бүсэд нэвтрүүлнэ.  

 

8.14.2 Нисэх бүрэлдэхүүн, газрын үйлчилгээний ажилтанд аюулгүй байдлын үзлэг 

шалгалтыг дараахь аргаар хийнэ. 

 

-  метал илрүүлэгч хаалгаар нэвтрүүлэх 

-  гараар шалгалт хийх  

 

8.14.3 Нисэх багийн гар тээш болон ажилтнуудын авч орж байгаа эд зүйлийг дараахь 

аргаар шалгана: 

 

- рентген туяаны төхөөрөмжөөр үзлэг хийх 

- задалж гараар шалгах 

 

8.14.4 Рентген туяаны төхөөрөмжийг ашиглан аюулгүй байдлын үзлэг хийхэд сэжиг 

бүхий зүйл илэрсэн үед тухайн хүнийг байлцуулан гараар шалгалт хийх бөгөөд 

тухайн хүнийг шалгалт хийгдэж байгаа эд зүйлсэд хүргэхгүй, ойртуулахгүй байна.  

Сэжиг бүхий зүйлс илрээгүй ч зарим гар тээшинд сонгох журмаар гараар шалгалт 

хийх бөгөөд энэ нь шалгагдаж байгаа гар тээшний 10 хувиас доошгүй байна. 

8.14.5 Гараар шалгалт хийхдээ сэжиг бүхий эд зүйлийг болон гар тээш дотор агуулагдаж 

байгаа зүйлсийг бүрэн шалгах бөгөөд жин нь хэвийн бус гэх мэт сэжиглэл  байвал 

дахин шалгана. 

 

8.14.6 Аюулгүй байдлын хориотой болон хамгаалагдсан бүсүүдэд нэвтрэх тээврийн 

хэрэгсэл, болон түүний ачааг шалгана. Тээврийн хэрэгслийн дараахь хэсгийг 

шалгана: 

нэгдүгээр хэсэг – урд хаалганы хайрцаг, нарны хаалт, бээлийний сав; 

 

хоёрдугаар хэсэг– урд талын суудлын арын хэсэг (суудлын арын халаас), суудал 

доогуур, шалавч; 

 

гуравдугаар хэсэг – ачааны хэсэг; 

 

дөрөвдүгээр хэсэг- дугуйны завсар, тээврийн хэрэгслийн доод хэсэг; 

 

тавдугаар хэсэг – моторын доод хэсэг. 

 

8.14.7 Аюулгүй байдлын хориотой бүсэд худалдаалагдах эд зүйлсэд уг бүсэд хориглосон 

аливаа эд зүйл оруулахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аюулгүй байдлын үзлэг, 

шалгалт хийнэ. 

 

8.15 Ерөнхий нисэхийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдал 

 

8.15.1 Нисэх буудлын хориотой бүсэд хориглосон эд зүйлс нэвтрүүлэхээс урьдчилан 

сэргийлэх зорилгоор ерөнхий нисэхийн үйл ажиллагаанд дараахь зохицуулалтыг 

хийнэ. Үүнд: 

 

(а) Нисэх буудлын удирдлага нь ерөнхий нисэхийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй 

агаарын тээвэрлэгчтэй гэрээ байгуулсны үндсэн дээр ерөнхий нисэхийн агаарын 

хөлгийн хамгаалалтыг гүйцэтгэх; 
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(б) Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага нь ерөнхий нисэхийн 

агаарын хөлөгт суух эрх бүхий этгээд, тэдгээрийн гар тээш, тээшинд аюулгүй 

байдлын үзлэг, шалгалт хийх; 

 

8.16  Хууль дүрэм зөрчсөн үед авах арга хэмжээ 

 

8.16.1 Аюулгүй байдлын хориотой болон хамгаалагдсан бүсүүдэд зөвшөөрөлгүй, 

тодорхой хууль ёсны үндэслэлгүйгээр нэвтэрсэн этгээдийг саатуулж, цагдаагийн 

байгууллагад хүлээлгэж өгнө.  

 

8.16.2 Аюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэхийг хууль бусаар хэвлэн ашиглах ба ашиглахыг 

завдсан этгээдийг саатуулж цагдаагийн байгууллагад хүлээлгэн өгнө. 

 

8.16.3 Аюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэхийг бусдад шилжүүлсэн тохиолдолд нэвтрэх 

эрхийг хязгаарлана. 

 

8.16.4 Аюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэх эзэмшигч нь бүсэд байх хугацаандаа энэхүү 

хөтөлбөрийн 8.11.12, 8.11.13 дугаар заалтыг зөрчсөн тохиолдолд нэвтрэх эрхийг 

түр хугацаагаар хязгаарлаж, эзэнгүй орхигдуулсан эд зүйлсийг цагдаагийн 

байгууллагад хүлээлгэн өгнө. 

 

8.16.5 Хариуцагч байгууллага нь зөрчил гаргагч этгээдэд авсан арга хэмжээний талаар 

НАБҮБ-д мэдэгдсэн тохиолдолд нэвтрэх үнэмлэх дахин олгох эсэхийг 

шийдвэрлэнэ.  

 

8.16.6 Хориотой бүсэд тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх бүхий этгээд нь “Перрон 

удирдлага зохицуулалтын журам” зөрчсөн нь баримтаар нотлогдсон тохиолдолд 

нэвтрэх эрхийг түр хугацаагаар хязгаарлаж, аюулгүй байдлын хариуцсан албан 

тушаалтны шийдвэрээр нэвтрэх үнэмлэхийг дахин олгох эсэхийг шийднэ. 

 

 

8.16.7 Хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд нэвтэрсэн эрх бүхий этгээд нь өөрийн 

санамсар, болгоомжгүй үйлдэл болон хариуцлагагүй байдлаас өөрт болон бусдад 

хохирол учруулсан тохиолдолд хариуцлага хүлээнэ. 
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БҮЛЭГ 9 – АГААРЫН ХӨЛГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

 

9.1 Зорилго 

 

9.1.1 Нисэх буудалд үйл ажиллагаа явуулж буй агаарын тээвэрлэгчдийн агаарын хөлөгт 

хориглосон эд зүйлс болон зөвшөөрөлгүй этгээд нэвтрүүлэхгүй байхад хяналт тавих 

үүднээс авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, журмыг нарийвчлан тогтооход оршино. 

 

9.2 Үүрэг, хариуцлага 

 

9.2.1 Нисэх буудлын удирдлага нь агаарын тээвэрлэгчтэй гэрээ байгуулсны үндсэн дээр 

агаарын хөлгийн аюулгүй байдлын талаар дараахь үйл ажиллагааг явуулна.  Үүнд: 

 

 - агаарын хөлөгт аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийх  

    - агаарын хөлгийг хамгаалах    

-агаарын хөлөгт нэвтрэхэд хяналт тавих болон агаарын хөлгийн аюулгүй байдлыг 

хангах бусад арга хэмжээнүүд хамрагдана. 

 

9.2.2 Нисэх буудлын Аюулгүй байдал хамгаалалт хариуцсан албан тушаалтан нь агаарын 

тээвэрлэгчтэй байгуулах гэрээнд үйлчилгээнд гарах агаарын хөлөгт агаарын 

тээвэрлэгчийн аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийгдсэний дараа  нисэх буудлын 

хориотой бүсэд нэвтрүүлэх, нислэгт гарах хүртэл аюулгүй байдлыг хангах талаар 

тусгана.    

 

9.3 Агаарын хөлөгт нэвтрэх хяналт 

 

9.3.1 Агаарын хөлөгт зөвшөөрөлгүй этгээд орох, агаарын хөлөгт ойртохоос урьдчилан 

сэргийлж, зөвхөн дараахь хүмүүсийг агаарын хөлгийн ойролцоо байлгана:  

 

 (а)  агаарын тээвэрлэгчийн болон газрын үйлчилгээний байгууллагын зохих үнэмлэх 

бүхий, томилгоотой ажилтнууд; 

 

 (б)  тухайн талбайд үйл ажиллагаа явуулах зайлшгүй шаардлагатай, эрх бүхий 

ажилтнууд; 

 

 (в) аяллын хүчин төгөлдөр баримт бичиг болон суугчийн тасалбартай зорчигчид; 

 

 (г)  төрийн хяналтын байгууллагын төлөөлөгчид. 

 

9.3.2  (9.3.1)-д  заасан үүргийг хил хамгаалах байгууллага, агаарын тээвэрлэгч, нисэхийн 

аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага өөр өөрийн чиг үүргийн хүрээнд  

хамтран хэрэгжүүлнэ. 

 

9.3.3 Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага нь талбайн эргүүл томилон  

агаарын хөлгийн зогсоолын  талбай дах хүн, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг 

хянана. 
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9.4 Агаарын хөлгийн аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт 

 

9.4.1 Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага нь агаарын тээвэрлэгчтэй 

байгуулсан гэрээний үндсэн дээр агаарын хөлгийн аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалтыг 

гүйцэтгэнэ. 

 

9.4.2 Иргэний нисэхийн эсрэг заналхийллийн түвшин 2 (Дунд зэргийн) буюу 3 (Өндөр) гэж 

дүгнэгдсэн тохиолдолд нисэх буудлын удирдлага нь зорчигч тээврийн бүх агаарын 

хөлөгт  зорчигч суухаас өмнө болон  ачаа, илгээмж, шууданг ачихаас өмнө аюулгүй 

байдлын үзлэг, шалгалт хийлгэнэ.   
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БҮЛЭГ 10 – ЗОРЧИГЧ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАР ТЭЭШНИЙ  

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

 

10.1 Зорилго 

 

10.1.1 Бүлгийн зорилго нь зорчигч, тэдгээрийн гар тээшээр дамжин нисэх буудлын аюулгүй 

байдлын үзлэгийн дараахь бүс, агаарын хөлөгт хориглосон эд зүйлс нэвтрэхээс 

урьдчилан сэргийлэхийн тулд нисэх буудлын хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үйл 

ажиллагааг нарийвчлан тодорхойлоход оршино. 

 

Тэмдэглэл:  Аюулгүй байдлын үзлэгийн цэгийн зохион байгуулалттай холбоотой мэдээлэл 

болон үзлэгийн үйл ажиллагааны горим (технологи) нь Нисэхийн аюулгүй байдлын 

үйлчилгээний байгууллагын Үйл ажиллагааны зааварын 2 дугаар бүлэг, 2-р хэсэг 

“Аюулгүй байдлын үзлэгийн үйл ажиллагааны журам” –д орсон. 

 

10.2  Үүрэг, хариуцлага 

 

10.2.1 Нисэх буудлын удирдлага нь энэхүү бүлгийн 10.4.3  -д зааснаас бусад тохиолдолд 

зорчигч  (аяллаа эхэлж буй, шилжин явах, дамжин өнгөрөх гэх мэт ), тэдгээрийн гар 

тээшинд аюулгүй байдлын үзлэгийн дараахь бүс болон нисэх буудлын хориотой бүсэд 

нэвтрэхээс өмнө аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийх үүрэг хүлээнэ.  

 

10.2.2  Аюулгүй байдлын үзлэг хийгдсэн зорчигч, үзлэгээр ороогүй зорчигчтой  холилдсон 

тохиолдолд аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалтыг дахин хийнэ. 

 

10.3 Аюулгүй байдлын үзлэгийн цэг 

 

10.3.1 Нисэх буудлын удирдлага нь зорчигч, тэдгээрийн гар тээшинд аюулгүй байдлын 

үзлэг, шалгалт хийх дараахь цэгүүдийг байгуулна.Үүнд: 

 

(а)  олон улсын явагчдын танхимд; 

 

(б)  орон нутгийн явагчдын танхимд; 

 

(в)  Хүндэт зочны танхимд  (олон улсын VIP ); 

 

(г)  Бизнес ангиллын танхимд  (Sky lounge ); 

 

(д) Дамжин өнгөрөх танхимд 

 

10.3.2 Аюулгүй байдлын үзлэгийн цэгийг дараахь тоног төхөөрөмж, хэрэгслээр тоноглоно. 

Үүнд: 

 

(а)  Метал илрүүлэгч хаалга; 

 

(б)  Метал илрүүлэгч гар багаж; 

 

(в)  Рентген туяаны төхөөрөмж; 
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(г)  Тэсрэх бодисыг уураар нь илрүүлэгч; 

 

(д) Онцгой нөхцөл байдалд аюулгүй байдлын хяналтын төв рүү мэдээлэл   

      дамжуулах дохиоллын систем; 

 

  (е) Холбооны хэрэгсэл; 

   

  (ж)  Зөөврийн рентген туяаны төхөөрөмж; 

 

  (з) Тусгай үзлэгийн өрөө: 

 

10.3.3 Олон улсын болон орон нутгийн  явагчдын танхимд байрлах аюулгүй байдлын 

үзлэгийн цэгүүдэд дараахь ажилтнууд ажиллана. Үүнд: 

 

1) Аюулгүй байдлын үзлэгийн ажиллагааны зохицуулагч;  

/Олон улс болон орон нутгийн нислэг давхацсан үед ээлжийн ахлагч 

мэргэжилтэн орон нутгийн нислэгийн аюулгүй байдлын үзлэг шалгалтын үйл 

ажиллагаанд хяналт тавина./ 

 

2) Зорчигчийг чиглүүлэгч ажилтан; 

 

3) Метал илрүүлэгч хаалга, гар багажаар үзлэг хийх шалгагч; 

 

4) Рентген туяаны төхөөрөмжөөр үзлэг хийх шалгагч; 

 

5) Гар тээшийг гараар шалгах шалгагч; 

 

10.3.4 Аюулгүй байдлын хяналтын төв рүү мэдээлэл дамжуулах дохиоллын /10.3.2-ын (д) 

заасан/ систем байхгүй эсхүл энэ систем ажиллахгүй тохиолдолд аюулгүй байдлын 

үзлэгийн цэгт цагдаагийн ажилтанг ажиллуулна. 

10.3.5 Нисэх буудлын удирдлага нь агаарын хөлгөөр тээвэрлэхийг хориглосон эд зүйлсийн 

жагсаалт бүхий танилцуулга самбар хийлгэх, тэдгээрийг аюулгүй байдлын үзлэгийн 

цэгүүдэд байрлуулах ажлыг зохион байгуулна.  

 

10.4 Зорчигчийн аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт 

 
10.4.1 Энэхүү бүлгийн 10.4.3 –д зааснаас бусад зорчигчид (аялалаа эхэлж буй, шилжин явах, 

дамжин өнгөрөх гэх мэт) үзлэгийн дараахь бүс болон нисэх буудлын хориотой бүсэд 

нэвтрэхээс өмнө аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийнэ. Аюулгүй байдлын үзлэгийн 

явцад илэрсэн хориотой эд зүйлсийг зорчигчоос хураан авч устгах ба хэрэв зорчигч эд 

зүйлээ хураалгахаас татгалзсан тохиолдолд тухайн зорчигчийг хориотой бүсэд  

нэвтрүүлэхгүй. 

 

10.4.2 Дараах аргуудыг ашиглан зорчигчдод аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийнэ: 
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(а)  гараар шалгах; 

 

(б)  метал илрүүлэгч төхөөрөмж, хэрэгслээр шалгах; 

 

Метал илрүүлэгч хаалгыг ашиглаж байгаа тохиолдолд: 

 

- жижиг хэмжээтэй төмөр зүйл илрүүлэх түвшинд тохиргоог хийсэн байх; 

 

- метал илрүүлэгч хаалгаар нэвтрэхэд дохио дуугарсан үед шалтгааныг 

тодруулах зорилгоор метал илрүүлэгч гар багаж ашиглаж шалгах болон гараар 

шалгалтыг давхар гүйцэтгэх; 

 

- метал илрүүлэгч хаалганы дохио дуугараагүй үед аюулгүй байдлын ажилтан 

нь метал бус хориглосон эд зүйлс илрүүлэх зорилгоор зорчигчдоос сонгож тэдгээрийн 

биед гараар шалгалт хийх; 

 

- метал илрүүлэгч хаалга ажиллахгүй үед гараар шалгах; 

 

10.4.3 Аюулгүй байдлын үзлэгээс энэхүү хөтөлбөрийн Хавсралт 4 –т заасан тодорхой 

ангиллын хүмүүс, тэдгээрийн гар тээшийг чөлөөлнө.  

 Аюулгүй байдлын үзлэгээс чөлөөлөгдсөнөөс бусад хүндэт зорчигчдод хийх үзлэг, 

шалгалт нь зорчигчийг шалгах аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалттай нэгэн адил байна.  

 

10.4.4 Зорчигчийг гараар шалгах аюулгүй байдлын ажилтан нь тухайн зорчигчтой ижил 

хүйсийн хүн байна. 

 

10.4.5 Зорчигч, тэдгээрийн гар тээшинд хийх аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалтын үйл 

ажиллагааны технологийг Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагын 

үйл ажиллагааны зааварт нарийвчлан тусгасан байна. 

 

10.4.6 Аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт хийлгэж, аюулгүй байдлын үзлэгийн дараах бүсэд 

нэвтэрсэн зорчигч, тэдгээрийн гар тээшинд агаарын хөлөгт суух хүртэлх хугацаанд 

НАБҮБ-ын камерын хяналтын төвөөс хяналт тавина. 

 

10.4.7 Нисэх багийн бүрэлдэхүүнд аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт хийх ажилтан нь нисэх 

багийн гишүүдийг зорчигчийн нэгэн адил шалгана. 

   

10.5  Гар тээшний үзлэг, шалгалт 

 

10.5.1 Энэхүү бүлгийн 10.4.3 –д зааснаас бусад зорчигчийн (аялалаа эхэлж буй, шилжин 

явах, дамжин өнгөрөх гэх мэт) гар тээшинд аюулгүй байдлын үзлэгийн дараах бүс 

болон нисэх буудлын бусад хориотой бүсэд нэвтрүүлэхээс өмнө аюулгүй байдлын 

үзлэг, шалгалт хийнэ. Аюулгүй байдлын үзлэгийн явцад илэрсэн хориотой эд 

зүйлсийг зорчигчоос хураан авч устгах ба хэрэв зорчигч эд зүйлээ хураалгахаас 

татгалзсан тохиолдолд тухайн зорчигчийг хориотой бүсэд нэвтрүүлэхгүй. 

 

10.5.2 Зорчигчийн гар тээшинд аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалтыг дараах  аргаар  хийнэ.  
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  Үүнд:   

 

(а) рентген туяаны төхөөрөмжөөр үзлэг хийх; 

 

(б)  гараар шалгах; 

 

 (в)  тэсэрч дэлбэрэх бодис илрүүлэх төхөөрөмжөөр үзлэг хийх; 

 

10.5.3 Рентген туяаны төхөөрөмжөөр гар тээшинд үзлэг хийхэд ямар нэгэн сэжигтэй зүйл 

илэрсэн бол аюулгүй байдлын шалгагч нь тухайн зорчигчийн хажууд, гэхдээ түүнийг 

оролцуулахгүйгээр гар тээшинд гараар шалгалт хийнэ.  

 

10.5.4 Рентген туяаны төхөөрөмжөөр үзлэг хийсэн  гар тээшинд сонгох журмаар гараар 

шалгах ба энэ нь нийт шалгаж буй гар тээшний 10 хувиас доошгүй байна 

 

10.5.5 Рентген туяаны төхөөрөмж ажиллахгүй болсон, цахилгаан тасарсан үед гар тээшийг 

энэхүү бүлгийн 10.5.6-д заасны дагуу гараар шалгана.    

  

10.5.6 Тухайн гар тээш болон түүн дотор агуулагдаж байгаа эд зүйлсийг бүгдийг гараар 

шалгана. 

 

    10.6 Тусгай үзлэг 

10.6.1 Их хэмжээний үнэт зүйл авч яваа, зүрхний аппараттай болон хөгжлийн бэрхшээлтэй 

зорчигчдод аюулгүй байдлын үзлэгийг тусад нь  хийнэ. Аюулгүй байдлын үзлэгийг  

дараах  байдлаар гүйцэтгэнэ: 

 

(а) гар тээшийг гараар шалгах, эсхүл рентген туяаны төхөөрөмж ашиглан үзлэг хийх; 

 

(б)  зорчигчийг гараар шалгах эсхүл метал илрүүлэгч гар багажаар үзлэг хийх; 

 

(в) аюулгүй байдлын тусгай үзлэгийг холбогдох сургалтанд хамрагдсан шалгагч 

гүйцэтгэх; 

 

10.6.2 Тусгай үзлэгт хамрагдах зорчигчийг тусгай үзлэгийн өрөө рүү аюулгүй байдлын 

үзлэгийн ажилтан дагалдан хамгаалж хүргэнэ. 

 

10.6.3 Зорчигч хүсэлт гаргасан тохиолдолд шашны эд зүйлсэд  үзлэг хийхдээ тусгай үзлэгээр 

шалгана. 

 

10.6.4 Амь тариа, эмнэлгийн тусгай хэрэгсэл, хүний эрхтэн, чандар, цусны бөөм ба ижил 

төрлийн материал, эрдэм шинжилгээний дээжис, зэрэг онцгой анхаарал шаардсан эд 

зүйлсэд аюулгүй байдлын тусгай үзлэг хийнэ. Эрүүл мэндийн яамны холбогдох 

баримтыг шалгах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд хилийн мэргэжлийн хяналтын 

байгууллагын эмч мэргэжилтнүүдийн туслалцааг авна.   
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          10.7 Дипломат эрх бүхий ажилтан болон тэдгээрийн гар тээш, шуудангийн үзлэг 

 

10.7.1 Дипломат харилцааны тухай Венийн конвенцийн (1961)  заалтын дагуу дипломат эрх  

бүхий ажилтан, тэдгээрийн гар тээш, тээшинд үзлэг хийхдээ өөрийг нь эсхүл түүнийг 

төлөөлөх бүрэн эрхт төлөөлөгчийг байлцуулна. 

 

10.7.2 Зохих журмын дагуу лацадсан дипломат шуудан, илгээмжид аюулгүй байдлын үзлэг, 

шалгалт хийхгүй. 

 

10.7.3 Дипломат шуудангийн лац ломбо гэмтэлтэй байгаа тохиолдолд рентген туяаны 

төхөөрөмжөөр аюулгүй байдлын үзлэг хийнэ. 

 
10.8  Төрийн нууцын зэрэглэлтэй шуудангийн үзлэг 

 

10.8.1 Төрийн нууцын зэрэглэлтэй шуудан, илгээмжийн үзлэгийг зөвхөн аюулгүй байдлын 

үзлэгийн  тоног төхөөрөмжөөр хийнэ.  

 Шуудан, илгээмжийг хариуцан авч яваа төрийн ажилтнаас агаарын хөлгөөр 

тээвэрлэхийг хориглосон эд зүйлс болон аюултай ачаа уг шуудан, илгээмжид байгаа 

эсэхийг асууж, хэрэв байгаа нь тогтоогдвол агаарын хөлгөөр тээвэрлэхийг татгалзана. 

 

10.9 Тээвэрлэхийг зөвшөөрсөн галт зэвсэг 

 

10.9.1 Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага нь албан үүргээ гүйцэтгэж 

яваа хууль хяналтын байгууллагын болон төрийн тусгай хамгаалалтын ажилтны 

биедээ авч яваа галт зэвсгийг дараах шаардлагыг хангасан нөхцөлд аюулгүй байдлын 

үзлэгийн дараах бүсэд нэвтрүүлнэ: 

 

a) Ажлын газрын хүчин төгөлдөр үнэмлэхийг шалгах;  

б)  Албан томилолтыг шалгах; 

в) Эрх бүхий байгууллагын зэвсэг авч явах зөвшөөрөлтэй байх; 

 

10.9.2 НАБҮБ нь ажил үүргээ гүйцэтгэж яваа хууль хяналтын байгууллагын болон төрийн 

тусгай хамгаалалтын галт зэвсэг бүхий ажилтны талаарх мэдээллийг агаарын 

тээвэрлэгчийн төлөөлөгчид мэдэгдэх бөгөөд агаарын тээвэрлэгчийн төлөөлөгч нь 

агаарын хөлгийн даргад мэдэгдэнэ. 

 

10.9.3 Агаарын хөлгийн зорчигчийн бүхээгээс бусад хэсэгт тээвэрлэгдэх, эрх бүхий 

байгууллагын зөвшөөрөлтэй зэвсгийг дараах нөхцлийг хангасан тохиолдолд аюулгүй 

байдлын үзлэгийн дараах бүс болон хориотой бүсэд нэвтрүүлнэ: 
 

а) галт зэвсгийг улсын хилээр нэвтрүүлэх ЦЕГ-ын зөвшөөрөлтэй байх; /Галт 

зэвсгийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийг баримтална./ 

 

б) галт зэвсгийг бүртгэлийн цэг,  зорчигчдоос өөр газарт, цагдаагийн байгууллагын 

ажилтны тусламжтайгаар шалгах; 

в) галт зэвсэг цэнэггүй байгааг шалгах; 
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г) буу, сумыг тусад нь салгах; /бууны замаг, магазиныг салгасан байна./ 

 

д) шалгасны дараа зэвсгийг бүртгэж, тээвэрлэгчид хүлээлгэн өгөх.  
 

10.9.4 Орон нутгийн нислэгээр тээвэрлэгдэн ирсэн галт зэвсгийг агаарын хөлгөөс буулгах, 

нисэх буудал руу зөөвөрлөх, эзэнд нь олгох ажлыг агаарын тээвэрлэгчийн ажилтан 

хариуцна. 

 

10.10  Асрамжинд буюу хуулийн байгууллагын хяналтанд буй этгээд 

 

10.10.1 Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага нь хууль хяналтын 

байгууллагын хяналтад байгаа зорчигч, бие даан зорчих чадваргүй  сэтгэцийн өвчтэй 

зорчигчийг асран хамгаалагчийн хамт, эсхүл Монгол улсаас албадан гаргаж байгаа 

этгээдийг аюулгүй байдлын үзлэгийн дараахь бүс болон нисэх буудлын хориотой 

бүсэд нэвтрүүлэхээс өмнө аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт хийнэ.   

 

10.10.2 Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага нь эдгээр зорчигчийг 

харгалзагчийнх нь хамт тухайн нислэгийн зорчигчдын аюулгүй байдлын үзлэг 

шалгалт эхлэхээс өмнө аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийнэ.   

 

 

10.11 Хураагдсан эд зүйлс 

 

10.11.1 Аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалтын явцад илрүүлсэн агаарын хөлгөөр тээвэрлэхийг 

хориглосон эд зүйлс, бодисыг зорчигчоос хураан авч, зохих журмын дагуу актаар 

баримтжуулан, бүртгэл хөтөлнө. 

 

10.11.2 Аюулгүй байдлын үзлэгээр зэвсэг, тэсэрч дэлбэрэх бодис болон тэсэлгээний хэрэгсэл 

илэрсэн тохиолдолд хураан авч, тухайн зорчигчийг саатуулж, Иргэний агаарын 

тээврийн цагдаагийн хэлтсийн ажилтанг дуудах ба зорчигчийг нислэгээр явуулах 

асуудлыг хэргийн харъяаллын дагуу цагдаа болон тагнуулын байгууллага 

шийдвэрлэнэ. 

 

10.11.3 Эрх бүхий байгууллагаас тээвэрлэхийг зөвшөөрсөн зэвсэг, аюултай эд зүйлсийг 

зорчигчдоос тусгаарлан ачааны хэсэгт тээвэрлүүлэхээр  тээвэрлэгчид хүлээлгэн өгнө. 

 

10.11.4 Нисэх буудлын аюулгүй байдал хамгаалалт хариуцсан албан тушаалтан нь 

хураагдсан эд зүйлс, бодисын хадгалалтын аюулгүй байдлыг хангах, устгах, 

тэдгээрийг цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэх асуудлыг хариуцна. 

 
 

10.12 Аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалтаас татгалзах 

 

10.12.1 Энэхүү хөтөлбөрийн дагуу аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийлгэхээс татгалзсан 

этгээдийг нисэх буудлын хориотой бүс болон агаарын хөлөгт нэвтрүүлэхийг 

хориглоно. 
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10.13 Ирэх болон явах зорчигчдыг тусгаарлах 

 

10.13.1 Нисэх буудлын удирдлага нь аюулгүй байдлын үзлэгийн дараах бүсэд аюулгүй 

байдлын үзлэг шалгалтад хамрагдсан зорчигч  ирж байгаа зорчигчидтой холилдохгүй 

байх арга хэмжээг авна. Холилдсон тохиолдолд дараах  арга хэмжээг авна. Үүнд: 

 

(а)  аюулгүй байдлын үзлэгийн дараах бүсийг чөлөөлж, бүрэн хэмжээний шалгалт 

хийх; 

 

(б)  явах зорчигч, тэдгээрийн гар тээшийг агаарын хөлөгт суухын  өмнө дахин шалгах; 

 

(в)  явах болон ирсэн зорчигчид холилдсоны дараа явах зорчигч, түүний гар тээш нь 

агаарын хөлөгт нэвтэрсэн бол агаарын хөлгийг шалгах; 

 

10.14 Аюулгүй байдлын үзлэгээр ороогүй этгээд болон зорчигчдыг  

холилдсон тохиолдолд авах арга хэмжээ 

 

10.14.1 Нисэх буудлын удирдлага нь аюулгүй байдлын үзлэгийн дараах бүсэд аюулгүй 

байдлын үзлэг шалгалтанд хамрагдсан зорчигч үзлэгт ороогүй бусад этгээдтэй 

холилдохгүй байх арга хэмжээг авна. Холилдсон тохиолдолд дараахь  арга хэмжээг 

авна.  

 

(а)  аюулгүй байдлын үзлэгийн дараах бүсийг чөлөөлж, бүсэд бүрэн хэмжээний 

шалгалт хийх; 

 

(б)  холилдсон хүмүүсийг бүгдийг үзлэгийн дараах бүсээс гаргаж, тэдэнд  аюулгүй 

байдлын үзлэг, шалгалтыг дахин хийх; 

 

    10.15  Нислэгээс татгалзсан зорчигч 

 

10.15.1 Агаарын хөлөгт суусан зорчигч нислэгээс татгалзсан тохиолдолд тухайн агаарын 

тээвэрлэгч хүсэлт гаргавал зорчигч, тэдгээрийн гар тээш, агаарын хөлөгт аюулгүй 

байдлын үзлэг шалгалтыг дахин хийнэ. 
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БҮЛЭГ 11 –  ТЭЭШНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

 

11.1 Зорилго 

 

11.1.1  Энэхүү бүлгийн зорилго нь тээшээр дамжин нисэх буудлын аюулгүй байдлын 

үзлэгийн дараах бүс, агаарын хөлөгт хориглосон эд зүйлс нэвтрэхээс урьдчилан 

сэргийлэхийн тулд нисэх буудалд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үйл ажиллагааг 

нарийвчлан тодорхойлоход оршино. 

 

Тэмдэглэл:  Аюулгүй байдлын үзлэгийн цэгийн зохион байгуулалттай холбоотой мэдээлэл 

болон үзлэгийн үйл ажиллагааны горим (технологи) нь Нисэхийн аюулгүй байдлын 

үйлчилгээний байгууллагын Үйл ажиллагааны заавар 2.2. “Аюулгүй байдлын үзлэгийн үйл 

ажиллагааны журам” –д орсон. 

 

11.2 Үүрэг, хариуцлага 

 

11.2.1 Энэхүү хөтөлбөрийн 10.4.3 –д заасан нөхцлөөс бусад тохиолдолд тээш (аялалаа эхэлж 

буй, шилжин явах, дамжин өнгөрөх зорчигчийн тээш гэх мэт) –нд нисэх буудлын 

хориотой бүсэд нэвтрүүлэхээс өмнө аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийлгэх 

үүргийг нисэх буудлын удирдлага хүлээнэ. 

 

11.2.2 Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага нь тээшинд аюулгүй байдлын 

үзлэг, шалгалтыг нисэх буудлын хориотой бүсэд нэвтрүүлэхээс өмнө хийх ба 

хориотой бүсэд үзлэгт хамрагдсан болон үзлэгт хамрагдаагүй тээш холилдсон 

тохиолдолд аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалтыг дахин хийнэ. 

 

11.3 Тээшний бүртгэл 

 

11.3.1  Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага нь тээшний аюулгүй байдлын 

үзлэгийн цэг болон тээш ялгах талбайд нэвтрэх эрх бүхий  ажилтанд аюулгүй 

байдлын үзлэг, шалгалт хийнэ. 

 

11.3.2  Нисэх буудлын аюулгүй байдлын ажилтан нь тээшний тасалбар буюу зүүлтийг 

нягталж, тээшинд аюулгүй байдлын үзлэг,  шалгалт хийх ба “Аюулгүй байдлын 

үзлэгт орсон” гэсэн  наалтыг нааж баталгаажуулна 

 

11.3.3  Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага нь нислэгийн бүртгэл 

явагдаагүй үед  тээшний үзлэгийн цэг болон тээш ялгах талбайд нэвтэрч болох 

бүхий л гарц хонгилыг цоож түгжээтэй байлгах, туузан дамжуургыг зогсоож, хаалт 

хашлагыг хаасанд хяналт тавина. 

 

11.4 Тээшний аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт 

 

11.4.1 Тээшийг нисэх буудлын хориотой бүсэд нэвтрүүлэхээс өмнө дараах аргуудыг 

ашиглан аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийнэ: 

(а)  рентген туяаны төхөөрөмжөөр үзлэг хийх ба  сэжиг бүхий тээшийг дараах 

байдлаар шалгана: 



 
ЧИНГИС ХААН ОУБ-ЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХӨТӨЛБӨР ЧХОУБ-УЖ-023:2008 

Хэвлэлтийн дугаар: 3/огноо:  2008.06.15  хуудас 11-2 
Хяналтын дугаар: 4  
Нэмэлт өөрчлөлтийн дугаар: 08  / огноо: 15.05.13 
 
 
 

- гараар шалгах; 

- тэсэрч дэлбэрэх бодис илрүүлэх гар багаж эсхүл үнэрч нохой ашиглаж 

шалгах; 

- бүртгэлд тэмдэглэх; 

(б) аюулгүй байдлын үзлэгт орсон тээшийг хадгалж буй талбайд зөвшөөрөлгүй  

эсхүл үзлэгт ороогүй этгээд  нэвтэрсэн тохиолдолд тээшийг агаарын хөлөгт 

ачихаас өмнө аюулгүй байдлын үзлэгт дахин оруулна. 

  

(в)  аюулгүй байдлын үзлэгийн тоног төхөөрөмж ажиллахгүй буюу эвдэрсэн, 

цахилгаан тасарсан үед  тээшинд гараар шалгалт хийх ба үнэрч нохойгоор 

шалгана. 

 

11.4.2 Дараах тохиолдолд тээш болон шууданг аюулгүй байдлын үзлэгээс чөлөөлнө: 

 (а)  10.4.3 –д заасны дагуу аюулгүй байдлын үзлэгээс чөлөөлөгдсөн зорчигчийн 

тээш; 

 

   (б)  өмнө нь гар тээш гэж шалгагдсан боловч агаарын хөлгийн ачааны хэсэгт 

тээвэрлэхээр болсон тээшийг.  

 

11.5 Тээшний хамгаалалт 

11.5.1 Тээшийг хамгаалахын тулд дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  

(а)  тээшийг агаарын хөлөгт ачихаас өмнө тээш ялгах талбай, эсхүл нисэх 

буудлын тээш хадгалах газарт байлгах; 

 

(б)  тээш ялгах талбайд зөвхөн зөвшөөрөл бүхий этгээдийг аюулгүй байдлын 

үзлэг, шалгалтад орсны дараа нэвтрүүлэх; 

 

(в)  тээшийг агаарын тээвэрлэгчийн дагалдах хүнгүйгээр эзэнгүй орхигдуулахгүй 

байхад хяналт тавих; 

 

(г) тээшийг агаарын хөлөгт ачихаас өмнө хамгаалалтгүй газар эзэнгүй орхихыг 

хориглоно. 

 

(д) агаарын тээвэрлэгч нь  тээшийг агаарын хөлөгт ачигдах хүртэл хамгаалалтыг   

хариуцна 

 

(е) сэжигтэй тээш илэрсэн тохиолдолд энэхүү хөтөлбөрийн “Сэжигтэй эд зүйл 

илэрсэн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ” Хавсралт 8-ын дагуу ажиллана.  

(ж) эзэн нь тогтоогдоогүй, эзэнгүй тээшийг аюулгүй болохыг нь тодорхойлсны 

дараа эзэн нь авах хүртэл нисэх буудлын тээш хадгалах өрөөнд хадгална.  

 
 

11.5.2  Нисэх багийн тээшийг зорчигчийн тээшний адил шалгах ба “Нисэх баг” гэсэн 

тээшний зүүлттэй байна.  
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11.6  Зорчигчийг бүртгүүлсэн тээштэй нь тулгаж шалгах 

 

11.6.1 Нисэх буудал нь агаарын тээвэрлэгч болон хилийн хяналтын байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах бөгөөд тухайн нислэгээр аялахаар бүртгүүлж, тээвэрлэгчид тээшээ 

хүлээлгэн өгсөн зорчигч нь агаарын хөлөгт суугаагүй тохиолдолд агаарын тээвэрлэгч 

болон хилийн хяналтын байгууллагуудтай хамтран дараах арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

 

а) зорчигчийн тээшийг тээшний бүртгэлийн дугаартай нь тулгаж, агаарын хөлгөөс 

буулгах ажиллагаанд оролцох; 

 

б) нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагын ээлжийн ахлагч-

мэргэжилтэн тээшийг бүртгэлийн дугаартай нь тулгаж буулгахад хяналт тавих. 
 

11.7  Алдагдсан, эзэнгүй болон эзэн нь тогтоогдоогүй 

тээшний аюулгүй байдал 

 

11.7.1 Алдагдсан, эзэнгүй болон эзэн нь тогтоогдоогүй тээшийг аюулгүй байдлын үзлэг, 

шалгалтанд хамруулсны дараа  тээш хадгалах газарт хадгална. /НАБУБ-ын Үйл 

ажиллагааны зааварт тусгасан байна./ 
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БҮЛЭГ 12 – АЧАА БОЛОН ШУУДАНГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

 

12.1 Зорилго 

 

12.1.1 Энэхүү бүлгийн зорилго нь тус нисэх буудалд арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа 

явуулдаг агаарын тээвэрлэгчийн эсхүл шуудангийн байгууллагын ачаа, илгээмж, 

шуудангаар дамжиж нисэх буудлын хориотой бүсэд аливаа хориглосон эд зүйлсийг 

нэвтрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 

тодорхойлоход оршино. 

 

12.2 Үүрэг, хариуцлага 

 

12.2.1 Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага нь ачаа, илгээмж, шууданд 

Ачаа шуудан үйлчилгээний цогцолборын хамгаалагдсан болон хориотой бүсэд 

нэвтрүүлэхээс өмнө энэхүү бүлгийн 12.4–т заасны дагуу аюулгүй байдлын үзлэг, 

шалгалтыг хийнэ.   

 

12.2.2 НАБҮБ нь ачаа шуудангийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд дараах арга хэмжээг 

хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

 
а)Ачаа шуудан үйлчилгээний цогцолборын хамгаалагдсан болон хориотой бүс рүү 

нэвтрэх эрх бүхий этгээдэд аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийнэ. 

б)Ачаа шуудан үйлчилгээний цогцолборын хамгаалагдсан болон хориотой бүсэд 

аюулгүй байдлын үзлэг шалгалтад хамрагдсан болон  хамрагдаагүй ачаа, шуудан 

холилдохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авна. Холилдсон тохиолдолд аюулгүй 

байдлын үзлэг шалгалтыг дахин хийнэ. 

в)Цогцолборт оруулж, гаргаж буй  ачаа шуудангийн хөдөлгөөнд хяналт тавина. 

г)Ачаа шуудан үйлчилгээний байгууламжаас хориотой бүс рүү нэвтэрч болох 

хаалгуудад хяналт тавина. 

д)Ачаа шуудан үйлчилгээний байгууламжид аюулгүй байдлын үзлэг, эргүүл хийнэ. 

е)Ачаа, шуудан хадгалах агуулахыг камерын  хяналт тавина.  

 

12.3 Ачаа шуудан үйлчилгээний цогцолборын аюулгүй байдал 

 

12.3.1 Ачаа шуудан үйлчилгээний цогцолборын аюулгүй байдлыг хангах үүргийг НАБҮБ 

хариуцна.  

Ачаа шуудангийн үйлчилгээний байгууламж нь үйл ажиллагааны хувьд дараах 

бүсүүдэд хуваагдана. Үүнд: 

а/ Нийтийн эзэмшлийн бүс  нь ямар нэг зөвшөөрөлгүйгээр чөлөөтэй орж гарч болох 

ачаа шуудан үйлчилгээний цогцолборын үйлчилгээний байгууллагууд байрласан 

газар болон түүний орчны хэсэг; 

б/ Хамгаалагдсан бүс нь аюулгүй байдлын хяналт бүхий ачаа шууданг илгээх буюу 

хүлээн авах эрх бүхий байнгын болон түр үнэмлэхтэй хүмүүс нэвтрэх  хашаа хаалтаар 

тусгаарлагдсан ачаа шуудан цогцолборын хэсэг; 

в/ Хориотой бүс нь зөвхөн байнгын үнэмлэх бүхий ажилтан нэвтрэх, аюулгүй 

байдлын үзлэгт оруулсан ачаа шуудан хадгалах гаалийн хяналтын талбай, агуулахууд;  
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12.3.2 Нисэх буудлын удирдлага нь ачаа шуудангийн цогцолборын нийтийн эзэмшлийн 

бүсээс бусад бүсэд зөвшөөрөлгүй этгээд болон  хориглосон эд зүйлс нэвтрэхээс 

сэргийлж зохих хашаа хаалт байгуулж, байнгын харуул хамгаалалтын ажилтнаар 

хамгаалуулах ба  тэдгээрт нэвтрэгсдэд аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт хийх тоног 

төхөөрөмжөөр ханган, байнгын камерын хяналттай байлгана.  

 

12.3.3 Хамгаалагдсан болон хориотой бүсийг зааж тэмдэглэсэн хаяг тэмдгийг байрлуулж,  

гадна талбайг хангалттай гэрэлтүүлсэн байна. 

 

12.3.4 Хамгаалалтын ажилтан нь өөрийн хариуцсан хэсэгт тогтмол аюулгүй байдлын хяналт 

тавьж зөвшөөрөлгүй хүн, ачаа шуудан нэвтрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээ авах ба хамгаалагдсан  бүсэд нэвтрэх хяналт, хориотой бүсэд аюулгүй 

байдлын үзлэг хийн нэвтрүүлнэ. 

 

12.3.5 Хориотой бүсийг ашиглаагүй тохиолдолд хааж түгжсэн байх ба зөвхөн К дардас 

бүхий А үнэмлэхтэй ажлын болон дүрэмт хувцас бүхий эрх бүхий ажилтанг аюулгүй 

байдлын  үзлэг хийж нэвтрүүлнэ.  

 
12.3.6 Аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт хийгдсэн ачаа болон шуудан руу нэвтрэх хүмүүст 

дараахь аргаар аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийнэ: Үүнд:  

а) гараар шалгах; 

б) металл илрүүлэгч төхөөрөмж, хэрэгслээр шалгах; 

12.3.7 Ачаа, шуудан үйлчилгээний байгууламжийн хориотой бүс рүү гарах хаалгуудыг 

/ирэх, явах ачааны заал/ нэгэн зэрэг нээхийг хориглоно. 

 

12.4 Ачаа болон шуудангийн аюулгүй байдал 

 

12.4.1 Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага нь ачаа болон шуудан 

илгээмжид аюулгүй байдлын үзлэг шалгалтыг дараах аргыг ашиглан гүйцэтгэнэ: 

(а)  рентген туяаны төхөөрөмжөөр үзлэг хийх; 

(б)  гараар  шалгах; 

(в) бусад зөвшөөрөгдсөн техникийн болон био мэдрэмжийн арга хэрэгслийг 

(үнэрлэгч, мөр илрүүлэгч, тэсрэх бодис илрүүлэх, нохой гэх мэт)  ашиглан 

шалгах; 

 (г) Дээрхи аргуудын аль нэгийг ашиглан шалгалт хийх боломжгүй тохиолдолд уг 

ачаа шууданг 24 цагаас доошгүй хугацаагаар аюулгүй байдалд хадгална.  

 

12.4.2 Ачаа шууданд аюулгүй байдлын үзлэг хийхдээ илгээгчийг байлцуулах ба сэжиг бүхий  

ачаа шууданг илгээгчийг байлцуулан задалж гараар шалгана. . Илгээгч нь сэжигтэй 

ачааны талаар хангалттай тайлбар, баталгаа өгөөгүй тохиолдолд ачааг задлахаас өмнө  

тэсрэх  дэлбэрэх бодис илрүүлэх төхөөрөмж, үнэрч нохой ашиглан шалгана 

 

12.4.3 Илгээгч этгээд нь тодорхойгүй, тэмдэг тэмдэглэгээ, лац ломбогүй эсхүл лац ломбо нь 

гэмтсэн, тухайн шуудангийн хэвийн бус байдал нь сэжиг төрүүлэхуйц байх, 12.4.1-д 

заасан арга хэрэгслийг ашиглан тухайн ачаа шууданг шалгах нь хангалтгүй гэж үзсэн 

өндөр эрсдэлтэй ачаа  шууданд аюулгүй байдлын дараах нэмэлт арга хэмжээг сонгон 

авч хэрэгжүүлнэ: 

 
(а) тэсрэх дэлбэрэх бодис илрүүлэх төхөөрөмж, нохой ашиглан  шалгах; 
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(б) рентген туяаны төхөөрөмжөөр нарийвчлан шалгах үйл ажиллагаанд үзлэгийн 

ахлах ажилтан, зааварлагчийг хүч нэмэгдүүлэн ажиллуулж үзлэг шалгалтыг 

гүйцэтгэх; 

(в) уг ачаа шууданг 24 цагаас доошгүй хугацаагаар аюулгүй байдалд хадгалсны дараа 

агаарын хөлгөөр тээвэрлэх; 

(г) тагнуулын байгууллагад мэдэгдэн зааварчилга авч ажиллах: 

12.4.4 Нисэх буудлын ачаа шуудангийн цогцолбороор дамжин өнгөрч, шилжин ачигдаж буй 

ачаа шууданд аюулгүй байдлын үзлэг хийнэ.  

 

12.4.5 Аюулгүй байдлын ажилтан нь аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт   хийсэн  ачаа шуудан, 

үзлэгт ороогүй  ачаа шуудантай холихгүй байх арга хэмжээг авах ба холилдсон 

тохиолдолд аюулгүй байдлын үзлэг шалгалтыг дахин хийнэ. 

 

12.5 Ачаа болон шуудангийн хамгаалалт 

 

12.5.1 НАБҮБ нь ачаа болон шуудангийн хамгаалалттай холбоотой дараах арга хэмжээг 

авна. Үүнд: 

 

а) нийтийн эзэмшлийн бүсээс ачаа шуудан үйлчилгээний байгууламж руу нэвтэрч 

болох хаалгуудад хяналт тавих; 

 

б) ачаа, шуудан үйлчилгээний байгууламжид аюулгүй байдлын үзлэг, эргүүл хийх; 

 

в) ачаа, шуудан хадгалах агуулахыг камераар хянах;  

 

г) агаарын тээвэрлэгч аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийгдсэн ачаа, шууданг 

хүлээн авснаас агаарын хөлөгт ачих хүртэл хамгаалахад хяналт тавих; 

 

д) перрон дээр ачаа болон шууданг агаарын тээвэрлэгчийн дагалдах хүнгүй эзэнгүй 

орхигдуулахгүй байхад хяналт тавих; 

 

е) эзэнгүй орхисон ачаа шууданд энэхүү хөтөлбөрийн “Сэжигтэй эд зүйл илэрсэн 

үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ” Хавсралт 8-ын дагуу ажиллах; 

12.6 Аюулгүй байдлын үзлэгээс чөлөөлөгдөх ачаа 

 

12.6.1. Дараах төрлийн ачааг аюулгүй байдлын үзлэгээс чөлөөлнө: 

 1/ мал амьтан ; 

 2/ дипломат шуудан /лацтай бүхий, дипломат байгууллагын албан ёсны дагавар 

бичигтэй байна /   

   

12.6.2. Аюулгүй байдлын үзлэг хийснээр чанар нь муудаж болзошгүй гэж агаарын тээвэрлэгч 

болон ачаа тээвэр зуучлагчаас тодорхойлсон эмзэг эд зүйлсд рентген туяаны 

төхөөрөмжөөс бусад 12.4.1-ийн /б-г/-д заасан аргуудыг ашиглан аюулгүй байдлын 

шалгалт хийнэ; 
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БҮЛЭГ 13 – НИСЛЭГИЙН ХООЛ  БОЛОН АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН 

ШУУДАН БА ХАНГАМЖИЙН ЭД ЗҮЙЛСИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

 

13.1 Зорилго 

 

13.1 1 Энэхүү бүлгийн зорилго нь тус нисэх буудалд арилжааны нислэгийн үйл ажиллагаа 

явуулдаг агаарын тээвэрлэгчийн шуудан болон хангамжийн эд зүйлсээр дамжуулан 

хориглосон эд зүйлсийг агаарын хөлөгт нэвтрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээг нарийвчлан тодорхойлоход оршино. 

 

13.2 Үүрэг, хариуцлага 

 

13.2.1 Нисэх буудал  нь агаарын тээвэрлэгчийн шуудан, агаарын хөлгийн нислэгийн үед 

хэрэглэгдэх хангамжийн эд зүйлсэд  нисэх буудлын хориотой болон хамгаалагдсан 

бүсүүдэд нэвтрүүлэхээс өмнө аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийлгэнэ.  

 

13.3 Нислэгийн хоол хүнс болон агаарын тээвэрлэгчийн шуудан ба 

эд зүйлсийн аюулгүй байдлын хяналт 

 

13.3.1 Нисэх буудлын удирдлага нь агаарын тээвэрлэгчтэй гэрээ байгуулсны үндсэн дээр 

нислэгийн хоол хүнс, агаарын тээвэрлэгчийн шуудан ба эд зүйлсийн аюулгүй 

байдлын талаар дараахь үйл ажиллагааг явуулж болно. Үүнд: 

 

a) Нислэгийн хоол, агаарын тээвэрлэгчийн нислэгийн үед хэрэглэгдэх хангамжийн эд 

зүйлсийг бэлтгэх байр нь нисэх буудлын хориотой бүсээс гадна байрладаг тохиолдолд 

нислэгийн хоол хүнс бэлтгэхэд хяналт тавих; 

 

б) Нислэгийн хоол, агаарын тээвэрлэгчийн нислэгийн үед хэрэглэгдэх хангамжийн эд 

зүйлсийг нисэх буудлын хамгаалагдсан болон хориотой бүсүүдэд нэвтрүүлэхэд 

түгжээтэй болон лацтай тээврийн хэрэгслээр хүргүүлэх; 

в) Нислэгийн хоол, агаарын тээвэрлэгчийн шуудан болон нислэгийн үед хэрэглэгдэх 

хангамжийн эд зүйлсэд хориглосон эд зүйлс агуулагдаагүйг хянах зорилгоор тэдгээрт 

аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийх; 

13.3.2 Агаарын тээвэрлэгч байгууллага Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний 

хөтөлбөрийн арван нэгдүгээр бүлэгт заасны дагуу нислэгийн хоол хүнсний аюулгүй 

байдлаа хангах арга хэмжээг авч буй тохиолдолд нисэх буудлын хамгаалагдсан болон 

хориотой бүсэд нэвтрүүлэхэд агаарын тээвэрлэгчийн баталгаат лацтай тээврийн 

хэрэгслээр хүргэж байгаад НАБҮБ хяналт тавина.   

 

13.3.3 НАБҮБ нь нислэгийн хоол хүнсний аюулгүй байдлаа хангаж буй агаарын тээвэрлэгч 

байгууллагын лацыг урьдчилан баталгаажуулан авах бөгөөд хяналт тавих ажилтандаа 

танилцуулж, зааварчилгаа өгсөн байна. 

 

13.3.4 Энэхүү бүлэгт дурьдсан аюулгүй байдлын арга хэмжээнд хамрагдаагүй нислэгийн 

хоол, агаарын тээвэрлэгчийн шуудан ба хангамжийн эд зүйлсийг нисэх буудлын 

хамгаалагдсан болон хориотой бүсүүдэд нэвтрүүлэхийг хориглоно. 
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БҮЛЭГ 14 – АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХЭРЭГСЭЛ 

 

14.1 Зорилго 

 

14.1.1 Энэхүү бүлгийн зорилго нь нисэх буудалд нисэхийн аюулгүй байдлын зорилгыг 

хангах үүднээс ашиглах аюулгүй байдлын тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг 

худалдаж авах, ажиллуулах, техник үйлчилгээ хийхэд тавигдах шаардлагуудыг 

нарийвчлан тодорхойлоход оршино. 

 

14.2 Үүрэг, хариуцлага 

 

14.2.1 Нисэх буудал нь тус нисэх буудлын аюулгүй байдлын үйл ажиллагаанд 

ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл “Нисэхийн аюулгүй байдлын 

үзлэгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, тохиргоо, засвар үйлчилгээний 

журам”-д заасан болон энэ бүлэгт заасан ашиглалт, техник үйлчилгээний 

шаардлагад нийцэж байгаад хяналт тавих үүрэг хүлээнэ. 

 

14.3 Тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл худалдан авах 

 

14.3.1 Нисэх буудлын аюулгүй байдлын тоног төхөөрөмж, хэрэгслийн төрөл, загвар, 

үзүүлэлт нь Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас зөвшөөрөгдсөн байна. 

  

 

14.4 Тоног төхөөрөмжинд тохиргоо хийх 

 

14.4.1 Аюулгүй байдлын тоног төхөөрөмжийн тохиргоог үйлдвэрлэгчийн зааврын 

дагуу хуанлийн 3 сар тутам нэг удаа хийх бөгөөд үүнийг Иргэний нисэхийн 

ерөнхий газраас баталгаажуулна. 

 

14.4.2 Заналхийллийн түвшин өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан аюулгүй байдлын тоног 

төхөөрөмжийн мэдрэмжийг нэмэгдүүлэх, эсхүл багасгах тохиолдолд Иргэний 

нисэхийн ерөнхий газраас бичгээр зөвшөөрөл авна. 

 

14.5 Метал илрүүлэгч хаалга 

 

14.5.1 Нисэх буудалд иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 

ашиглагдаж байгаа метал илрүүлэгч хаалганы ашиглалтанд тавигдах 

шаардлагуудыг “НАБҮБ-ын үзлэгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар 

үйлчилгээний журам“ –д тусгасан болно. 

 

14.6 Метал илрүүлэгч гар багаж 

 

14.6.1 Нисэх буудалд иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 

ашиглагдаж байгаа метал илрүүлэгч гар багажинд “НАБҮБ-ын үзлэгийн тоног 

төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний журам“-д тодорхойлсон 

шаардлагуудыг тавина. 
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14.7 Рентген төхөөрөмжийн тестийн ажиллагаа ба стандартууд 

 

14.7.1 Нисэх буудалд иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 

ашиглагдаж байгаа рентген туяаны  төхөөрөмжид тавигдах шаардлагыг 

“НАБҮБ-ын үзлэгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний 

журам”-д тусгасан болно. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ХЭСЭГ – БОЛЗОШГҮЙ НӨХЦӨЛ 

БАЙДЛЫН ҮЕД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 

ХЭМЖЭЭ 
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БҮЛЭГ 15 – БОЛЗОШГҮЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮЕД  

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

15.1  Зорилго 

 

15.1.1 Энэхүү бүлгийн зорилго нь иргэний нисэхийн эсрэг учирч болзошгүй аюул, 

заналхийлэл нэмэгдсэн үед нисэх буудалд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг  тодорхойлоход 

оршино. 

15.1.2  Иргэний нисэхийн эсрэг хөндлөнгийн хууль бус үйлдлээс хамгаалах аюулгүй 

байдлын арга хэмжээ нь дор дурдсан тохиолдлоос урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгдэнэ:  

  

-тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл байрлуулан агаарын хөлгийг устгах 

буюу гэмтэл учруулахаас; 

-агаарын хөлгийг булаан эзлэх болон түүний зорчигч, нисэх багийг  барьцаалахаас; 

-хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд хөндлөнгийн хууль бус үйлдэлд ашиглаж 

болох зүйлс, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, эсхүл зэвсэг 

нэвтрүүлэхээс; 

-тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл байрлуулан агаарын навигацийн 

байгууламжийг устгах, гэмтээх болон иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд саад 

учруулахаас; 

-нисэх буудалд тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл байрлуулан олон 

нийтийн аюулгүй байдалд аюул учруулахаас; 

-нисэх буудалд олон нийтийг хамарсан үймээн самуун дэгдэхээс, 

 

Тэмдэглэл:Энэ хөтөлбөрт тогтоосон үндсэн арга хэмжээнүүд нь 1 дүгээр түвшний 

эрсдлийг зохицуулахад хангалттай боловч 2 дугаар, 3 дугаар түвшинд нэмэлт арга 

хэмжээ шаардлагатай бөгөөд 15.3 ба 15.4 –д тодорхойлсон болно. 

 

15.2  Үүрэг, хариуцлага 

 

15.2.1 Нисэхийн аюулгүй байдлын үүрэг хүлээсэн байгууллагаас Иргэний нисэхийн эсрэг 

заналхийллийн түвшинг зарласны дагуу нисэх буудлын удирдлага нь энэхүү 

хөтөлбөрийн 15.3, 15.4 –д тодорхойлсон арга хэмжээг аюулгүй байдлын нэмэлт арга 

хэмжээ болгон хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээнэ.  

 

15.2.2 Нисэх буудлын удирдлага иргэний нисэхийн эсрэг болзошгүй аюул заналхийлэл 

үүсэхэд ирсэн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж эрсдэлийн үнэлгээ хийх, хариу арга 

хэмжээг төлөвлөх үүрэг бүхий Эрсдлийн үнэлгээ, зохицуулалтын багийг 

хуралдуулна. Эрсдэлийн үнэлгээ зохицуулалтын баг нь үйл ажиллагаандаа энэ 

хөтөлбөрийн 15.5-д заасан зарчмыг баримтална. 

 

15.2.3 Хөндлөнгийн хууль бус үйлдэл бодит тохиолдсон үед “Нисэх буудлын онцгой 

байдлын үед ажиллах журмыг” нисэх буудлын удирдлага хэрэгжүүлэн ажиллана.  

 

15.2.4 Нисэх буудлын ерөнхий зохицуулагч нь Онцгой байдал зарлагдсан тохиолдолд 

Онцгой байдлыг зохицуулах төвийг орон нутгийн ВИП танхимд байрлуулж, үйл 

ажиллагааны бэлэн байдалд оруулах үүрэг хүлээнэ.  
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15.3  Заналхийллийн хоёрдугаар түвшинд хэрэгжүүлэх  

өндөржүүлсэн арга хэмжээ 

 

15.3.1  Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаа болон иргэний нисэхийн байгууламжуудын эсрэг 

заналхийллийн түвшин 2  (Дунд зэргийн) гэж тогтоон, зарлагдсан үед тохиолдолд 

нисэх буудал дараах  нэмэлт арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ: 

 

(а)  үйлчилгээнд гарсан агаарын хөлгийн хувьд: 

-дамжин өнгөрөх зогсоолд зорчигчдыг буулгасны дараа агаарын   хөлөгт  аюулгүй 

байдлын үзлэг, шалгалт хийх; 

 

-нисэх буудлаас гарах агаарын хөлгийн зорчигч суухаас өмнө болон  ачаа, тээш, 

илгээмж, шууданг ачихаас өмнө агаарын хөлөгт аюулгүй байдлын  үзлэг, шалгалт 

хийх; 

 

-агаарын хөлөгт нэвтрэх хаалга тус бүр дээр аюулгүй байдлын ажилтнаас гадна 2 

хүний бүрэлдэхүүнтэй явган, эсвэл хөдөлгөөнт эргүүл гаргах; 

 

(б)  зорчигчид, тэдгээрийн гар тээшийг аюулгүй байдлын үзлэгийн цэг дээр 

шалгахаас гадна зорчигчдын 10-аас доошгүй хувийг сонгон агаарын хөлөгт 

нэвтрүүлэхийн өмнө  дахин шалгах; 

 

(в)  бүх ачаа, илгээмж болон шууданд энэхүү хөтөлбөрийн 12.3 –д заасны дагуу 

аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт хийсний дараа 24 цагийн турш хадгалж, аюулгүй 

байдлыг хангах; 

 

(г)  нислэгийн хоол хүнсийг савлахад болон тээврийн хэрэгсэлд ачихад аюулгүй 

байдлын ажилтныг байлцуулна. Нислэгийн хоол хүнсийг тээврийн хэрэгсэлд 

ачихаас өмнө шалгах бөгөөд агаарын хөлөг хүртэл аюулгүй байдлын ажилтан 

дагалдаж явна. Мөн агаарын тээвэрлэгчийн шуудан болон эд зүйлсэд аюулгүй 

байдлын үзлэг, шалгалт хийх;  

 

(д) хориотой бүсэд нэвтрэх тээврийн хэрэгсэл, ажилтан, тэдгээрийн авч яваа эд 

зүйлсийн 20-иос доошгүй хувийг гараар шалгана.  

 

(е)  нисэх буудлын хамгаалагдсан бүсэд харьяалагддаггүй хэсгийг хамгаалалтанд 

авах асуудлыг авч үзэх бөгөөд хамгаалагдсан бүсэд нэвтрэх зөвшөөрөл бүхий 

ажилтнууд, тэдгээрийн авч яваа эд зүйлс, тээврийн хэрэгсэлд хийх  үзлэг, шалгалтыг 

үргэлжлүүлэх шаардлага тавина. 

 

(ж) хамгаалагдсан болон нийтийн эзэмшлийн бүсүүд, нисэх буудлын нийт талбайг  

байнгын харуул хамгаалалтад байлгах;  

 

(з) камерын хяналтын ажиглалтыг хүч нэмэгдүүлэн зохион байгуулах;  

 

(и)  Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас шаардсан бусад арга хэмжээг авах; 
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15.4  Заналхийллийн гуравдугаар түвшинд хэрэгжүүлэх  

өндөржүүлсэн арга хэмжээ 

 

15.4.1 Иргэний нисэхийн эсрэг заналхийллийн түвшин 3 (Өндөр) гэж дүгнэгдсэн тохиолдолд 

нисэх буудалд дараах нэмэлт арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ: 

 

(а)  зорчигч тээврийн бүх агаарын хөлөгт зорчигчийг суухаас болон  тээш, ачаа, 

шуудан илгээмжийг ачихаас өмнө аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийх; 

 

(б)  агаарын хөлөгт нэвтрэх хаалга тус бүр дээр аюулгүй байдлын ажилтнаас гадна 2 

хүний бүрэлдэхүүнтэй явган, эсвэл хөдөлгөөнт эргүүл гаргах, агаарын хөлөгт 

нэвтрэх бүх ажилтан, тэдгээрийн авч яваа эд зүйлсийг гараар шалгах;  

 

(в)  зорчигч, тэдгээрийн гар тээшийг аюулгүй байдлын үзлэгийн цэг дээр шалгахаас 

гадна агаарын хөлөгт нэвтрүүлэхийн өмнө бүх зорчигчийг дахин шалгах; 

 

(г) бүх тээшийг агаарын хөлөгт ачихаас өмнө хамгийн сайн гэж тодорхойлсон  тоног 

төхөөрөмжөөр үзэх; 

 

(д)  аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийсэн бүх тээшийг аюулгүй байдлын ажилтны 

хяналтанд байлгах бөгөөд агаарын хөлөг рүү тээвэрлэхдээ түгжээтэй, лацтай саванд 

тээвэрлэх; 

 

(е)  ачаа, илгээмж, шуудангийн эд зүйлсийг агаарын хөлөгт ачих ажиллагааг зогсоох; 

 

(ж)  агаарын тээвэрлэгчийн шуудан болон эд зүйлсийг агаарын тээвэрлэгчийн 

аюулгүй байдлын ажилтны шууд хяналтанд бэлтгэх, эсхүл аюулгүй байдлын үзлэгт 

оруулах, агаарын хөлөг рүү тээвэрлэхэд хүн дагалдах ба лацтай саванд авч явах; 

 

(з)  аюулгүй байдлын хориотой бүс рүү нэвтрэх ажилтан, тэдгээрийн авч яваа эд 

зүйлс, мөн тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэхийн өмнө шалгах; 

 

(и)  нисэх буудлын хориотой бүсэд харъяалагддаггүй хэсгийг  хориотой бүсэд авах 

асуудлыг авч үзэх бөгөөд хориотой бүсэд нэвтрэх зөвшөөрөл бүхий ажилтнууд, 

тэдгээрийн авч яваа эд зүйлс, тээврийн хэрэгсэлд хийх үзлэгийг үргэлжлүүлэх 

шаардлага тавих; 

 

(к)  хамгаалагдсан болон нийтийн эзэмшлийн бүсүүд, нисэх буудлын нийт талбайг 

байнгын хамгаалалтад байлган, эргүүл хийх, камерын ажиглалтыг хүч нэмэгдүүлэх 

зохион байгуулах; 

 

(л) Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас шаардсан бусад арга хэмжээг авах; 

 

 

15.5  Эрсдлийн үнэлгээ, зохицуулалтын багийн ажиллагааны зарчим 

 

15.5.1 Нисэх буудлын үйл ажиллагаанд аюул занал учруулах, хорлон сүйтгэх ажиллагаа, 

гэнэтийн халдлагын тухай болон тэсрэх бөмбөгөөр заналхийлэх талаар мэдээлэл 

хүлээн авсан тохиолдолд Нисэх буудлын удирдлага Эрсдлийн үнэлгээ, 
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зохицуулалтын багийг хуралдуулна. 

 

15.5.2 Эрсдлийн үнэлгээ, зохицуулалтын баг нь ирсэн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, 

эрсдлийн үнэлгээг хийх бөгөөд эрсдлийн үнэлгээнд тулгуурлан хариу арга хэмжээг 

төлөвлөн хэрэгжүүлэх  саналаа ИНЕГ-т  хүргүүлнэ. 

 

15.5.3 Эрсдлийн үнэлгээ, зохицуулалтын багийн бүрэлдэхүүнийг тухайн үүссэн нөхцөл 

байдалд тохируулан томилох боловч дараахь байнгын гишүүдтэй байна. Үүнд: 

 

Аюулгүй байдал, хамгаалалт хариуцсан албан тушаалтан; 

 

Нисэх буудлын аюулгүй байдлын мэргэжилтэн; 

 

Аюулгүй байдал, хамгаалалтын албаны дарга; 

 

Иргэний нисэхийн цагдаагийн хэлтсийн дарга; 

 

Тагнуулын байгууллагын төлөөлөгч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАВСРАЛТ 1 

 

ХОРИГЛОСОН ЭД ЗҮЙЛС 

 

1. Галт зэвсэг – тэсрэлт, эсхүл шахсан хий, агаарын хүчээр буудах бүх зэвсэг орно. Үүнд галаар 

дохио өгдөг болон бамбар асаахад зориулсан буу орно.     

 

2. Хутга, мэс – үүнд сэлэм, жад, цаас зүсэгч, ангийн хутга, бэлэг дурсгалын хутга, тулааны 

урлагийн хэрэгслүүд, мэргэжлийн багаж болон бусад бүх төрлийн хутганууд орно.  

 

3. Бороохой – резин ба төмөр бороохой, бэйсболын цохиур болон бусад ижил төстэй багаж. 

 

4. Тэсэрч дэлбэрэх бодис,  / сум / шатамхай шингэн / идэмхий бодис – үүнд  дангаараа болон 

бусад зүйлстэй нийлсний улмаас тэсрэлт, эсхүл гал үүсгэх бүх тэсрэх бодис ба өдөөгч хэсгүүд/ 

шатах, гал гаргах хэсгүүд орно. Үүнд тэсэрч дэлбэрэх материал, тэслэгч, салют, шатахуун, бусад 

шатамхай шингэн, сум гэх мэт, эсхүл эдгээрийн нийлмэл. Даралтаас үл хамааран идэмхий болон 

хортой бодис, хий зэрэг орно.  

 

5. Мэдээ алдуулах, чадваргүй болгох зүйлс – үүнд бүх төрлийн нулимс асгаруулагч хий, хийн 

буу, канистр болон бусад төрлийн савлагаатай химийн бодис, цахилгаан бороохой гэх мэт мэдээ 

алдуулах хэрэгсэл.             

 

6. Бусад эд зүйлс –үүнд мөс хагалагч, уулын авиралтын алх, сахлын хутга, урт хайч зэрэг амь 

насанд аюултайд тооцогддоггүй ч зэвсэг болгон ашиглах боломжтой бусад зүйлс. Үүнд мөн 

тоглоомон зэвсэг ба гар бөмбөг орно.  

 

7. Эд зүйлс – амь насанд аюултай, зэвсгийг дуурайлган ашиглаж болох бүх төрлийн сэжиг 

төрүүлэхүйц эд зүйлс. Үүнд тэсэлгээний хэрэгсэлтэй төстэй, эсхүл бусад гадна үзэгдэх байдал 

нь зэвсэг, бусад аюултай зүйлтэй адил харагдах бүх зүйлс орно. 

 

8. Химийн / биологийн халдлагын эд зүйлс ба бодис –химийн ба биологийн бодис ашиглан 

хөндлөнгийн хууль бус үйлдэл хийх боломжууд. Эдгээр химийн ба биологийн хориотой 

бодисуудад хүхрийн бэлдмэл, хлор, зарин, цианийн гидроген, хижиг, ботулизм, улаан бурхан, 

туларемия болон вирусын гаралтай, цус алдалтын євчнүүдийг тооцох боловч үүгээр 

хязгаарлагдахгүй болно.  

 

Химийн ба биологийн бодис болохыг тэмдэглэсэн, эсхүл сэжиг бүхий шинж чанартай эд 

зүйлсийн талаар нисэх буудлын удирдлага, цагдаа, цэргийн болон бусад холбогдох 

байгууллагуудад яаралтай мэдэгдэж, эдгээр зүйлсийг олон нийтийн газраас тусгаарлах 

шаардлагатай. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ХОРИГЛОСОН АЮУЛТАЙ БОДИС БА ЭД ЗҮЙЛСИЙН ЖАГСААЛТ 

 
1. Галт, хий, механик болон хүйтэн зэвсгийн бүх төрлүүд: 
 

дохионы гар буу, винтов буу, үрлэн сумтай буу 

бүх төрлийн галт зэвсэг (гар буу, ангийн буу) 

амьтдыг өвтгөлгүй нядлах хэрэгсэл 

усан доогуур ан хийхэд зориулсан буу 

галт зэвсгийн бүрэлдэхүүн хэсэг 

арбалет 

чавх 

нум сум 

сэлэм, илд, жад, кинжал хутга, чичлүүр хутга-ангийн балиус, десантын, жадан, 
цоожтой, сэлэмт хутга болон ахуйн хэрэгцээний хутга 

үйлдвэрийн зориулалттай эрэг шураг болон хадаасны буу 

галт зэвсэг хэлбэртэй асаагуур 

хуулбарласан буюу дууриалгаж хийсэн галт зэвсэг 

гэрэлт дохионы гар буу 

уралдаан эхлүүлэгч гар буу 

бүх төрлийн хүүхдийн тоглоомон буу 
 
2. Хурц үзүүр/ирмэгтэй болон шовх эд зүйл 
 

сүх болон цавчуур/жижиг сүх 

нум сум, жад 

мөсний сүх болон мөс бултлагч 

тэшүүр 

бүх төрлийн эвхэгддэг хутга буюу тонгорог 

төмрөөр, эсхүл хатуу материалаар хийсэн зэвсэг болгож ашиглаж болох ахуйн 
хэрэглээний болон ёслолын хутга 

мах цавчигч 

цавчуур 

бритва болон сахлын тонгорог, хутга 

сэлэм, илд 

мэс заслын хутга 

хайч 

цана болон явган аялалын таяг 

шидэгч од 

дарханы багаж хэрэгслүүд, тухайлбал, өрөм, сийлбэрийн хутга, бүх төрлийн 
хөрөө, боолтны түлхүүр буюу халив, царил, алх, бахь, эрэг чангалах түлхүүр 
гэх мэт 
 
3. Мохоо багаж хэрэгсэл 
 

бейсболын цохиур 

бильярдны цохиур мод 

бороохой, шийдэм 

крикетын цохиур 

загасны уурга 

гольфын цохиур 

хоккейн цохиур 

завьны сэлүүр 

бие хамгаалах урлагийн хэрэгслүүд, тухайлбал, хурууны өмсгөл, кубатон, мончоок гэх мэт 



скейтбоурд буюу гулгадаг банз 
 
4. Тэсэрч дэлбэрэх болон шатамхай бодис 
 

шүршдэг будаг 

70 %-иас их согтууруулах бодис агуулсан ундаа 

байлдааны сум 

хийн сум 

ангийн бялт 

цахилгаан тэслүүр болон гал дамжуулагч утас 

тэсэрч дэлбэрэх бодис, дэлбэлэх хэрэгсэл 

пиротехникийн зүйлс болох дохионы болон гэрэлтүүлэгч пуужин, дохионы сум, 
   утаат сум, тэслэгч бялт, бенгалын гал 

шатамхай шингэн: бензин, дизель, асаагуурын шингэн, спирт, ацетон, метанол, 
   этилцеллозоль, эфир 

хий болон хийн сав: бутан, пропан, ацетилен, хүчилтөрөгч 

бүх төрлийн гранат 

тротил, динамит, тол, аммонал 

шүдэнз 

хуулбарласан буюу дууриалгаж хийсэн тэсэрч дэлбэрэх материал, хэрэгсэл 

нулимс асагаруулах үйлчилгээтэй хийгээр дүүргэсэн баллон 
-тосон давирхай болон будаг шингэлэгч 

- цахилгаан тамхи болон түүний цэнэглэх хэрэгсэл, 
 
5. Химийн болон хортой бодисууд 
 

хүчил болон шүлт, тухайлбал, цэнэглэгддэг шингэнтэй зай 

мөнгөн ус, хлор 

нулимс асгаруулагч болон амьсгал боогдуулагч бодисууд 

гал унтраагч 

халдварт буюу биологийн аюултай материал болох халвартай цус, бактери, 
   вирус 

циклон, цианплав, хүнцэлийн ангидрид зэрэг бусад бүх төрлийн хүчтэй үйлчлэх 
    хордуулах бодисууд 

никотин 

тормозны шингэн 

цианы хүчлийн бүх давс болон циантай бэлдмэл 

бруцин 

стрихнин 

антифриз 

тетрагидрофурфурилын спитрт 

этиленгликоль 

давсны, хүхрийн, азотын зэрэг бүсад бодисууд 

фтор-гидроген (хайламтгай)-ы хүчил болон бусад хүчтэй идэмхий бодисууд 

цацраг идэвхит материал 
 
6.Аюултай ачаа. 
 

Тайлбар: Аюултай ачааны  жагсаалт нь Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас гаргасан 
Агаараар аюултай ачаа аюулгүй тээвэрлэх тухай Техникийн зааварчилгаад тусгагдсан 
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БҮЛЭГ 16 – АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ 

 

16.1  Зорилго 

 

16.1.1  Энэхүү бүлгийн зорилго нь тус нисэх буудлын удирдлага нисэхийн аюулгүй байдлыг 

хангах үүрэг гүйцэтгэх ажилтнуудад тавигдах шаардлагыг хангасан, нисэхийн 

аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагын зорилт, чиг үүргийг  үр дүнтэй 

гүйцэтгэх чадвартай боловсон хүчнийг сонгон шалгаруулахад баримтлах зарчим, 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээг дэлгэрэнгүй тодорхойлоход оршино. 

 

16.2  Үүрэг, хариуцлага 

 

16.2.1 ИНД-140-ийн дагуу гэрчилгээжсэн Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний 

байгууллага /НАБҮБ/ нь нисэхийн аюулгүй байдлыг хангах үйлчилгээ үзүүлэх 

дараах ажилтнуудыг сонгон шалгаруултаар ажилд авна. Үүнд: 

 

(а)  Нисэхийн аюулгүй байдлын шалгагч; 

 

(б)  Нисэхийн аюулгүй байдлын харуул; 

 

(в)  Нисэхийн аюулгүй байдлын камерын хяналтын зохицуулагч; 

 

16.2.2 Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага нь нисэхийн аюулгүй байдлыг 

хангах үүргийг гүйцэтгэх аюулгүй байдлын ажилтнаар сонгогдох этгээдэд итгэл 

хүлээлгэх боломжтой эсэхийг шийдвэрлэхийн өмнө 16.3-16.12 -д дурьдсан үйл 

ажиллагааг дагаж мөрдөх үүрэг хүлээнэ. Үүнд: 

 

(а)  эдгээр үйл ажиллагааг аюулгүй байдлын ажилтнаар сонгогдох этгээдийн өмнө нь 

хийж байсан ажлаас үл хамааран хэрэгжүүлэх; 

 

(б)  ажиллаж байгаа ажилтныг “нисэхийн аюулгүй байдлын үүрэг” гүйцэтгүүлэхээр 

томилох бол; 

 

(в) өмнө нь энэхүү бүлэгт дурьдсан шаардлагын дагуу сонгон шалгаруулж 

ажиллуулж байсан этгээдийг дахин ажилд авах тохиолдолд; 

 

16.3  Ажилтны анкет 

 

16.3.1 Аюулгүй байдлын ажилтнаар ажилд орохыг хүссэн иргэдээс Нисэхийн аюулгүй 

байдлын үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагааны зааврын 1 дүгээр бүлгийн 

1.9.1-д дурьдсан материалыг хүлээн авч, бүртгэнэ.  

 

16.3.2 Нисэхийн аюулгүй байдлын ажилд орохоор хүсэлт гаргагч нь дараахь мэдээллийг 

агуулсан ажилтны биеийн байцаалтыг бөглөнө:  /хавсралт -  9/ 

 

(а)  боловсрол; 

 

(б)  сургалт; 

 

(в)  ажил эрхлэлтийн байдал; 
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(г)  бусад холбогдох мэдээлэл. 

 

16.3.3  Биеийн байцаалтанд дараахь зүйлийг тусгасан маягтыг хавсаргана:  /хавсралт - 10   

Аюулгүй байдлын ажилтнаар ажилд орохыг хүссэн ажилтны биеийн байцаалтанд 

хавсаргах маягт/ 

   Үүнд: 

(а)  өгсөн мэдээлэл нь бүрэн ба үнэн зөв гэдгийг баталсан байх; 

 

(б)  нэр дэвшигч нь эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүй гэдгийг баталсан 

байх; 

 

(в)  бодит мэдээллийг гуйвуулсан бол ажилд авахаас татгалзах болон сахилгын арга 

хэмжээ авах үндэслэлтэй болохыг хүлээн зөвшөөрөх; 

 

(г) өгсөн мэдээллийг шалгах зорилгоор өмнө ажиллаж байсан газар, боловсролын 

байгууллага, төрийн бусад байгууллага болон өөрийн санал болгосон этгээдүүдэд 

хандахыг зөвшөөрөх; 

 

(д)  аюулгүй байдлын ажилтнаар ажилд орохыг хүссэн этгээдийн гарын үсэг; 

 

16.3.4  Ажил олгогч байгууллага нь ажилтны биеийн байцаалтын маягтыг тухайн этгээдийн 

ажиллах хугацаанд хадгалах бөгөөд Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас хүсэлт 

гаргасан тохиолдолд түүнийг гаргаж өгөх үүрэг хүлээнэ. 

 

16.4  Ярилцлага 

 

16.4.1  Нисэх буудлын аюулгүй байдал хамгаалалт хариуцсан албан тушаалтан нь аюулгүй 

байдлын ажилтнаар сонгогдох этгээд бүрээс ярилцлага авна. 

 

16.4.2  Ярилцлагын үед дараахь зүйлийг тодруулна: 

 

(а)  өмнөх ажлаа орхих болсон шалтгаан; 

 

(б)  дурьдаагүй өнгөрсөн хугацаа байгаа эсэх; 

 

(в)  холбогдох бусад мэдээлэл. 

 

16.4.3 Аюулгүй байдлын ажилтнаар сонгогдох этгээдийн ажил байдлын талаар ямар нэгэн 

тодорхойгүй зүйл байгаа болон мэдээллийг шалгах боломжгүй тохиолдолд ярилцлага 

авч буй этгээд дараахь мэдээллийг гаргаж өгөхийг шаардана. Үүнд: 

 

(а)  өгсөн мэдээллийг баталгаажуулах боломжтой этгээдийн нэр, хаяг; 

 

(б) баталгаа болох баримт бичиг;  

 

16.5  Өргөдөл гаргагчийн ирүүлсэн материалд судалгаа хийх /анкет шалгах/ 

 

16.5.1  Аюулгүй байдлын ажилтнаар ажил горилогчийн ирүүлсэн материалаас дараах 

зүйлийн талаар өмнөх ажил олгогч, боловсролын байгууллага бүрээс бичгээр 

баталгаажуулалт авах шаардлагатай. Үүнд: 



 
ЧИНГИС ХААН ОУНБ-ЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХӨТӨЛБӨР ЧХОУНБ-УЖ-023:2008 

Хэвлэлтийн дугаар: 3/огноо:  2008.06.15  хуудас 16-3 
Хяналтын дугаар: 20  
Нэмэлт өөрчлөлтийн дугаар: 10  / огноо: 2016.06.21 

 

 

(а)  дурьдсан огноо үнэн зөв эсэх; 

 

(б)  шударга бус гэж үзэж болох, нисэхийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдсэн 

үүрэг гүйцэтгэхэд саад болох бусад зүйл байгаа эсэх. 

 

16.5.2  Аюулгүй байдлын ажилтнаар сонгогдох этгээд гэмт хэрэг, хэв журмын зөрчилд 

холбогдож байгаагүйг нотолсон тодорхойлолтыг цагдаагийн байгууллагаар нягтлан 

шалгуулж баталгаажуулна. 

 

16.5.3  Аюулгүй байдлын ажилтнаар сонгогдох этгээд өөрийнхөө талаар мэдээлэл өгөх 

хүмүүсийг дурьдсан тохиолдолд (16.4.3 –ийг үзнэ үү): 

 

(а)  дурьдагдсан хүнд итгэж болох талаар дүгнэлт хийнэ; 

 

(б)  дурьдагдсан хүн бүрээс баталгаажуулалт гаргуулж авна. 

 

16.5.4  Аюулгүй байдлын ажилтнаар сонгогдох этгээд нь өөр хэлбэрийн нотлох баримт 

гаргаж өгсөн тохиолдолд түүнийг нь судалж, баталгаажуулна. 

 

16.6  Эрүүл мэнд, бие бялдрын шаардлага 

 

16.6.1  Нисэхийн аюулгүй байдлын үүрэг гүйцэтгэх этгээд нь тухайн үүргийг гүйцэтгэх 

чадвартай, ажилд орох сонирхолтой, 16.6.2 –д заасан шаардлагад нийцсэн байна. 

 

16.6.2  Аюулгүй байдлын ажилтнаар сонгогдох этгээд нь эрүүл мэндийн үзлэгээр орж, 

ИНД140-ийн Зөвлөмжийн цуврал ЗЦ-140-01 –ийн  А-22-д заасан  эрүүл мэндийн 

шаардлагууд болон дараах шаардлагуудыг хангасан байна. Үүнд: 

 

(а)  рентген төхөөрөмжийн дэлгэцэн дээр гарах өнгөний ялгаралыг бүрэн ялгах 

чадвартай байх; 

 

(б)  нүдний шил, контакт линзтэй  эсхүл тэдгээргүйгээр 25 метрийн зайнаас тээврийн 

хэрэгслийн дугаарыг, мөн 30-50 см-ын хооронд өөрийн сонгож авсан зайнаас 

спиртийн төрлийн ундаа болон шүршигч баллон дээрх шошгыг унших чадвартай 

байх; 

 

(в)  аливаа зүйлийн туслалцаатайгаар, эсхүл туслалцаагүйгээр чимээ, шуугиангүй 

өрөөнд радио, утсан холбоо, аюулгүй байдлын тоног төхөөрөмжийн ялгаруулах дуут 

дохио, хүний хэвийн яриаг 2,5 метрийн зайнаас сонсох чадвартай байх; 

 

(г)  согтууруулах ундаа, хар тамхинаас хамааралгүй эсэх, мөн эмчийн зөвшөөрлийн 

дагуу эм хэрэглэдэг ажилтныг ажил үүргээ гүйцэтгэх чадварт ноцтой нөлөөлөхгүй 

гэдэгт хяналт тавих үүднээс нэг бүрчлэн судлах; 

 

 

16.7  Бусад шаардлага 

 

16.7.1   Аюулгүй байдлын ажилтнаар сонгогдох этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан байна. 

Үүнд:  
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(а)   Монгол хэлний аман болон бичгийн зохих түвшний мэдлэгтэй байх; 

 

(б)    компьютер дээр ажиллах чадвартай байх; 

 

(в)  олон улсын нисэх буудалд ажиллах ажилтнуудын хувьд англи хэлний аман 

болон бичгийн зохих түвшний мэдлэгтэй байх; 

 

(г)   Монгол улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заагдсан гэмт хэргийг санаатай, 

бүлэглэн, зохион байгуулалттайгаар үйлдээгүй байх (энэ нь гэмт хэргийг 

хэрэгсэхгүй болгох хугацаанд хамаарахгүй). 

 

16.7.2   Энэхүү хөтөлбөрт заасны дагуу аюулгүй байдлын ажилтнуудын анкетыг шалгана. 

 

16.8  Боловсролын түвшинд тавигдах шаардлага 

 

16.8.1   Нисэхийн аюулгүй байдлын шалгагчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох хүн дээд 

боловсролтой, гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй. 

 

16.8.2   Нисэхийн аюулгүй байдлын харуулын сонгон шалгаруулалтад оролцох хүн бүрэн 

дунд боловсролтой, “Гэрээт харуул хамгаалалтын хууль”-нд заасан "харуул 

хамгаалалтын алба хаагч"-д тавигдах шаардлагыг хангасан байна. 

 

16.8.3  Хяналтын  төвийн зохицуулагчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох хүн 3-аас 

доошгүй жил аюулгүй байдлын чиглэлээр ажилласан, аюулгүй байдлын сургалтад 

хамрагдсан байна. 

 

16.9  Шийдвэр 

 

16.9.1    Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн Аюулгүй байдлын ажилтнаар сонгогдох этгээдийг 

Нисэхийн Аюулгүй Байдлын суурь сургалтад хамруулж, хангалттай үнэлгээ авсан 

тохиолдолд 3-6 сар түр ажилтнаар томилон ажиллуулна. 

 

16.9.2  Ажилтан түр ажиллаж байх хугацаандаа нисэхийн аюулгүй байдлын сургалтын 

хөтөлбөрийн дагуу системтэйгээр сургалт, дадлагад хамрагдаж, шалгалтыг 

амжилттай өгч, нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны үнэмлэх эзэмшсэн тохиолдолд 

түүнийг жинхлэн ажиллуулна. 

 

16.9.3    Аюулгүй байдлын ажилтан нь 2 жил тутамд тавигдаж буй шаардлагын дагуу онолын 

болон дадлагын шалгалтуудыг амжилттай өгч, нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны 

үнэмлэх эзэмших эрхээ сунгуулсан тохиолдолд тухайн этгээдийн аюулгүй байдлын 

ажилтнаар ажиллах эрх баталгаажна. 

 

16.10  Бүртгэл 

 

16.10.1 Нисэхийн аюулгүй байдлын үүрэг гүйцэтгэх ажилд орох  хүсэл сонирхолтой  

этгээдийн хувьд ажил олгогч нь дараахь зүйлийн  талаар хангалттай баримтын 

тэмдэглэлийг бүрдүүлэх үүрэг хүлээнэ. Үүнд: 

 

(а) Аюулгүй байдлын ажилтнаар сонгогдох этгээдтэй хийсэн ярилцлагын 

дэлгэрэнгүй тэмдэглэл; 
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(б)  баталгаажуулалтыг зохих түвшинд хийсэн эсэх; 

 

(в) үр дүнгийн талаар, тэр дундаа баталгаажуулалт авах боломжгүй тохиолдол бүрт 

өгсөн дүгнэлт; 

 

(г)  Аюулгүй байдлын ажилтнаар сонгогдох этгээд аюулгүй байдлын үүрэг гүйцэтгэх 

чадвартайг батлах эрүүл мэндийн үзлэгийн дүгнэлт хангалттай гарсан эсэх; 

 

(д) Аюулгүй байдлын ажилтан нь гэмт хэрэг болон хэв журмын зөрчилд хамрагдаж 

байгаагүй талаарх тодорхойлолтыг цагдаагийн байгууллагаар шалгуулж 

баталгаажуулах ажлыг жил тутамд хийх; 

 

(е)  ажилд тэнцэх тухай дүгнэлт гаргасан удирдах албан тушаалтны нэр, албан 

тушаал. 

 

16.11  Түр хугацаагаар ажиллуулах 

 

16.11.1 Аюулгүй байдлын ажилтнаар сонгогдсон этгээд нь бүрэн хэмжээний 

баталгаажуулалт хийгдэж дуусахаас өмнө дараах нөхцөл байдлыг хангасан 

тохиолдолд туршилтын хугацаагаар ажиллаж эхлэх боломжтой: 

 

(а)  өмнөх 10 жилийн, эсхүл холбогдох сургууль төгссөнөөс хойшхи хугацааны 

баталгаажуулалтыг бүрэн хийсэн бол; 

 

(б)  бүрэн хэмжээний баталгаажуулалтын үйл ажиллагаа 3 сарын хугацаанд 

дуусахаар бол. 

 

16.11.2  Туршилтын хугацаагаар ажиллуулах дээд хугацаа нь 6 сар байна. 

 

16.12  Ажлын цаг 

 

16.12.1 Оюун ухааны төвлөрөлт ихээр шаарддаг аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт хийдэг 

ажилтны ажлын цаг завсарлага оролцуулахгүйгээр дээд тал нь 8 цаг байна. Оюун 

ухааны хэт төвлөрөлт шаарддаггүй, эсвэл “оюуны” ба ”биеийн хүчний” ажлыг 

ээлжлэн гүйцэтгэх аюулгүй байдлын ажилтны ажлын цагийг дээд тал нь завсарлага 

оролцуулан 16 цаг байхаар тогтооно. 

 

16.12.2 Нисэх буудлын удирдлагаас аюулгүй байдлын үүрэг гүйцэтгэх ажилтнууд 

ээлжүүдийн хооронд амрах хангалттай хугацаатай байхад хяналт тавьж ажиллана. 

Ажил олгогч байгууллага нь нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтнаар ажиллаж байгаа 

этгээдийг нисэхийн аюулгүй байдлын үйл ажиллагаанд саад болохуйц аливаа өөр 

ажил эрхлэхийг хориглоно. 

 



ХАВСРАЛТ 11 
“ЧИНГИС ХААН” ОЛОН УЛСЫН БУУДЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХӨТӨЛБӨР 

                      АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН НЭВТРЭХ ҮНЭМЛЭХ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ                    

   Үнэмлэх хүсэгчийн хэсэг /үнэмлэх хүсэгч нь энэхүү анкетыг зөвхөн өөрөө бөглөсөн байна/ 

1. Аюулгүй байдлын үнэмлэх авах болсон шалтгаан /ажлын шаардлага/ .................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

2. Хугацаа         байнгын /1жил/,          хугацааг бичих/ 

3. ..........................овогтой .......................... регистерийн №......................иргэний үнэмлэхний №.................. 

 Байгууллагын нэр............................................................................................................................... 

 Алба салбар........................................................................................................................................ 

 Албан тушаал болон  хавсран гүйцэтгэх ажил............................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

4. Гэрийн хаяг..........................хот,аймаг.........................дүүрэг,сум............................хороо,баг................тоот 

5. Холбоо барих утас.........................../гэр/.............................../гар/................................................/мэйл хаяг/ 

6. Сүүлийн 5 жилийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал: /байгууллага, албан тушаал болон ажилласан хугацааг тодорхой 

бичих/......................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

7. Үнэмлэхээ гээж үрэгдүүлж байсан эсэх.               Үгүй 

8. Тээврийн хэрэгсэл /т.х/-тэй нэвтрэх эсэх?             Үгүй  

 Т/х-ийн өмчийн харъяалал .............................................................................................................. 

 Т/х-ийн дугаар.................................................................................................................................... 

 Т/х-ийн марк, зориулалт..................................................................................................................... 

 Т/х-ийн нэвтрэх шаардлага ............................................................................................................  

 Ээлжийн жолооч................................................................................................................................. 

 Аэродромын талбай, агаарын хөлгийн үйлчилгээний бүсэд ажиллах жолооч, операторчин нарын сургалтанд 

суусан эсэх?                         Үгүй 

9. Хориотой болон хамгаалагдсан бүсэд багаж, тоног төхөөрөмжтэй нэвтрэх эсэх 

 /багаж тоног төхөөрөмжийн нэр.............................................................   тоо ширхэг.........    

 

10. Дараах баримт бичгийг уншиж танилцсан эсэх: 

a) “Чингис хаан” ОУБ-ын аюулгүй байдлын хөтөлбөр;    Үгүй 

b) Перрон удирдлага зохицуулалтын журам;     Үгүй 

11. Зааварчилгаа:  

Та үнэмлэхэнд заагдсан бүсэд нэвтрэхдээ дараах зүйлсийг заавал сахин биелүүлэх үүрэгтэй. Үүнд: 

a) Нэвтрэх үнэмлэхний ард байрлах санамжийн заалтуудыг байнга сахин биелүүлэх; 

b) Нэвтрэх үнэмлэхээ гээгдүүлсэн тохиолдолд АБХА-нд яаралтай мэдэгдэх; 

c) Зөвхөн нэвтрэх үнэмлэхэнд заагдсан бүсээр нэвтрэх эрхтэй ба бүсэд байхдаа аюулгүй байдлыг чандлан 

сахиж, аюулгүй байдлын ажилтны тавьсан шаардлагыг биелүүлэх; 

d) Аюулгүй ажиллагааны журмыг чанд сахин мөрдөх; 

e) Нэвтрэх үнэмлэхний хугацаа дууссан эсвэл албан тушаал солигдсон, ажлаас чөлөөлөгдсөн тохиолдолд 

таны үнэмлэх бүсэд нэвтрэх эрхгүй болох тул та нэвтрэх үнэмлэхээ АБХА-нд эргүүлэн өгөх; 

12. Баталгаа: 

1. Би дээрх маягтыг үнэн зөв бөглөсөн ба  

a) өөрийн буруутай үйлдлээс болж нисэхийн үйл ажиллагаанд болон бусдад хохирол учруулсан тохиолдолд; 

b) аюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэхийг ашиглан хууль бус үйлдэл хийхээр завдсан тохиолдолд;  

c) бусдад хууль бус үйлдэл хийх боломж олгосон тохиолдолд хууль хяналтын байгууллагын өмнө хариуцлага 

хүлээнэ.  

2. Би бүсэд байх хугацаандаа аюулгүй байдлын болон аюулгүй ажиллагааны журмыг сахин ...................... болно. 

/мөрдөх, үл мөрдөх эсэхээ гараар бичих/ 

3. Нисэх буудлын аюулгүй байдлын хөтөлбөрийн 8.16 дахь заалтуудтай .................................... болно.  

/танилцсан, үл танилцсан эсэхээ гараар бичих/ 

4. Зөрчил гаргасан тохиолдолд хүлээлгэх арга хэмжээг хүлээн ................................. байна. 

                                        /зөвшөөрөх, үл зөвшөөрөх эсэхээ гараар бичих/ 

Хүсэлт гаргагчийн гарын үсэг ..........................................              огноо ............. он ..... сар ..... өдөр 
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Анкет шалгагчийн хэсэг /Шалгагч нь доорх баримт бичгүүдийг бүрэн тохиолдолд дүгнэлт гаргана/ 

1. Хавсрагдах бичиг баримт  

 Албан хүсэлт /”Чингис Хаан” ОУ  

 Ажлын багаж, тоног төхөөрөмжийн жагсаал  

 Албан хүсэлт /БУ Хилийн Боомт/     

 Гэмт хэрэгт холбогдож байгаагүйг нотолсон ЦЕГ-ын тодорхойлолт;    

 Иргэний нисэхийн байгууллагаас бусад байгууллагын ажилтан нь ажлын газрын үнэмлэх, түүний хуулбар;    

 Төлбөр төлсөн баримт буюу байгууллага хоорондын тооцоогоор төлбөрийг хийх бол байгууллагын ерөнхий 

нягтлан бодогчийн зөвшөөрөл /албан хүсэлт дээр цохуулах/     

 Жолооны үнэмлэх, түүний хуулбар,      

   

 Т/х-  

  

 

2. Олговол зохих пост /бүс/................................................................................................................................. 

 

Анкет шалгагчийн гарын үсэг...........................................                    огноо ............. он ..... сар ..... өдөр 
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БҮЛЭГ 17 – НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН СУРГАЛТ 

 

17.1  Зорилго 

 

17.1.1 Энэхүү бүлгийн зорилго нь Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагын 

болон, тус нисэх буудалд арилжааны нислэг үйлддэг агаарын тээвэрлэгч, 

гэрчилгээжсэн ачаа тээвэр зуучийн, шуудангийн болон бусад байгууллагуудын 

нисэхийн аюулгүй байдлыг хангах үүргийг гүйцэтгэх  ажилтнуудад зориулсан сургалт 

явуулах арга хэмжээг тодорхойлоход оршино. 

 

17.1.2 Нисэхийн аюулгүй байдлын сургалтын төрлүүд болон сургалт явуулах давтамж 

зэргийг ИНЕГ-ын Аюулгүй байдлын сургалтын нэгдсэн хөтөлбөрт заасны дагуу 

мөрдөнө. 

 

17.2  Үүрэг, хариуцлага 

 

17.2.1 Дараахь үүргийг гүйцэтгэх ажилтнуудыг сургахад Нисэхийн аюулгүй байдлын 

үйлчилгээний байгууллага энэхүү бүлэгт заасан шаардлагуудыг биелүүлэх үүрэг 

хүлээнэ: 

 

(а)  агаарын хөлөгт аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийх; 

 

(б)  аюулгүй байдлын хориотой бүсийг шалгах, эргүүл хийх; 

 

(в)  агаарын хөлөгт нэвтрэх хяналтыг хэрэгжүүлэх; 

 

(г)  аюулгүй байдлын хориотой болон хамгаалагдсан бүсүүдэд нэвтрэх хяналтыг 

хэрэгжүүлэх; 

 

(д)  зорчигч, тэдгээрийн гар тээш, тээш, ачаанд тоног төхөөрөмж ашиглан үзлэг хийх 

болон гараар шалгалт хийх; 

 

(е)  аюулгүй байдлын хориотой бүсэд болон агаарын хөлөгт нэвтрэх гэж буй этгээдэд 

аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийх; 

 

(ж)  агаарын хөлгөөр тээвэрлэх ачаа, илгээмж, шуудан болон нислэгийн үед 

хэрэглэгдэх эд зүйлсэд аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийх; 

 

(з)  агаарын хөлөг, нисэх буудлын аюулгүй байдлын хориотой, хамгаалагдсан 

бүсүүдэд нэвтрэх хүмүүс болон тээврийн хэрэгсэлд нэвтрэх үнэмлэх олгох; 

 

 

 

17.3   Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын сургалтын хөтөлбөрт хамрагдах 

 

 

17.3.1 Нисэх буудлын удирдлагаас нисэхийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд  

оролцож, тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг ажилтнуудаа нисэхийн аюулгүй байдлын 

шаардлагыг биелүүлэх болон хөндлөнгийн хууль бус үйлдлийн эсрэг хариу арга 
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хэмжээ авах чадвартай болгох зорилгоор Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын 

сургалтын хөтөлбөрийн төрөл, ангиллын дагуу системтэйгээр сургалт, дадлагад 

хамруулна.  

 

17.3.2 Нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтнууд нь 2 жил тутамд давтан сургалтанд 

хамрагдана. 

 

17.3.3 Нисэх буудлын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн нь нисэхийн аюулгүй байдлыг хангах  

үүрэг гүйцэтгэдэг ажилтнуудын сургалт, дадлагат хамрагдсан бүртгэлийг хөтөлж, 

судалгаа гаргасан  байна. 

 

17.3.4 Ажиллагсдын сурах хэрэгцээ шаардлагыг судлан, санал асуулга явуулж,  дараагийн 

сургалтын хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлнэ. 

 

17.4  Аюулгүй байдлын ажилтны сургалт 

 

17.4.1 Нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтан нь ИНД-140 дүрмийн дагуу гэрчилгээжсэн 

Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагын үйл ажиллагааны журмын 

1.6.0 –д заасны дагуу өөрийн байгууллага дээр нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны 

танилцах болон ажлын байран дээрхи сургалтанд хамрагдсан байна.  

 

17.4.2 Аюулгүй байдлын ажилтны сургалтын хөтөлбөрт дараахь зүйлийг зайлшгүй тусгасан 

байна. Үүнд:  

а)  зорилго болон сургалтын бодлого; 

 

б)  сургалт зохион байгуулах үүрэг хариуцлага; 

 

в)  нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтныг сонгон шалгаруулах, шалгалт авахтай 

холбоотой зохион байгуулалтын асуудал; 

 

г)  сургалтын төлөвлөгөө; 

 

д)  сургалтын ерөнхий болон дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө; 

 

е)  сургалтын туслах материал, сургалтад ашиглах материалыг ашиглах заавар; 

 

ж)  сургалтын үнэлгээ; 

 

17.4.3 Нисэх буудлын аюулгүй байдлын ажилтнуудад зориулсан аюулгүй байдлын 

сургалтыг зохион байгуулах, түүнийг боловсронгуй болгох албан тушаалтан нь 

дараахь шаардлагыг хангасан туршлага, мэдлэг, гэрчилгээтэй байна: 

а)  нисэхийн аюулгүй байдлын өргөн туршлагатай байх; 

 

б) сургалт явуулах албан тушаалтны гэрчилгээг ИНЕГ-аас хүлээн зөвшөөрсөн байх;  
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в)  дараахь чиглэгээр мэдлэг эзэмшсэн байна: 

 

-аюулгүй байдлын систем ба нэвтрүүлэх хяналт; 

 

-газарт болон нислэгт аюулгүй байдлыг хангах талаар; 

 

-зорчигчийн аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт; 

 

-ачаа, тээшийн аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт; 

 

-агаарын хөлгийн аюулгүй байдал ба шалгах журам; 

 

-зэвсэг болон хориглосон эд зүйлс; 

 

-терроризмын тухай; 

 

-аюулгүй байдлын тухай мэдлэгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай бусад арга хэмжээ 

болон журам; 

 

г) аюулгүй байдлын ажилтнуудад сургалт явуулах албан тушаалтан нь нисэхийн 

аюулгүй байдлын сургалтанд давтан хамрагдаж байна. 

 

17.4.4 Нисэхийн аюулгүй байдлын үүрэг гүйцэтгэхээр ажилд орох бүх хүмүүс аюулгүй 

байдлын үүрэг гүйцэтгэхээр томилогдохоосоо өмнө дараахь мэдээллийг агуулсан 

сургалтанд хамрагдсан байна: 

а)  иргэний нисэхийн эсрэг заналхийлэл; 

 

б)  Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөрийн зорилго ба үүргийн 

хуваарилалт; 

 

в)  нисэхийн аюулгүй байдлын бодлого, удирдамж; 

 

г)  хэрэг, зөрчлийн зохицуулалт; 

 

д)  хэрэг, зөрчлийг илтгэх, мэдээлэх; 

 

е)  аюулгүй байдлын ажилтны эрх үүрэг; 

 

ж)  аюулгүй байдлын сонор сэрэмж; 

 

з)  Нисэх буудлын аюулгүй байдлын хөтөлбөр; 

 

и)  хориотой болон хамгаалагдсан бүс, түүнд нэвтрэх хяналт; 

 

к)  эргүүл хийх ажиллагаа; 

 

л)  радиостанци болон бусад холбооны хэрэгсэл ашиглах; 

 

м)  хувь хүнд аюулгүй байдлын үзлэг, шалгалт хийх; 
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н)  зорчигчийн гар тээш болон ажилтны авч яваа эд зүйлст үзлэг, шалгалт хийх; 

 

о)  зорчигчийн түрэмгий зан авирыг зохицуулах; 

 

ө)  тээврийн хэрэгсэлд үзлэг, шалгалт хийх; 

 

п)  хориглосон болон аюултай эд зүйлсийг таних; 

 

р)  рентген туяаны төхөөрөмж ашиглах; 

 

с)  тэсэрч дэлбэрэх бодис илрүүлэх төхөөрөмж ашиглах; 

 

т)  метал илрүүлэгч хаалга, гар багаж ашиглах; 

 

у)  агаарын хөлгийн хамгаалалт, түүнд нэвтрэх хяналт тавих; 

 

ү)  агаарын хөлөгт үзлэг, шалгалт хийх; 

 

ф)  нислэгийн хоол хүнс болон хангамжийн материалд хяналт тавих; 

 

х)  агаараар тээвэрлэх ачаанд аюулгүй байдлын хяналт тавих; 

 

17.4.5 Нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтнаар сонгогдох суралцагчаас сургалтын турш болон 

сургалт дууссаны дараа бичгийн ба дадлагын шалгалт авна. Шалгалтыг амжилттай 

өгч, нисэхийн аюулгүй байдлын үүрэгт ажлыг гүйцэтгэх мэдлэг, чадвартайгаа 

нотолсон суралцагчийг Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас баталгаажуулж, аюулгүй 

байдлын ажилтны сургалтыг амжилттай дүүргэсэн гэрчилгээ олгоно. Батлагдсан 

стандартын шаардлага хангаж чадаагүй суралцагчийг нисэхийн аюулгүй байдлын 

ажилд томилон ажиллуулахгүй. 

 

 

17.5  Бусад ажилтнуудын сургалт 

 

17.5.1 Агаарын тээвэрлэгч, нисэх буудал нь нисэх бүрэлдэхүүн болон үйлчилгээний 

ажилтнуудад зориулж аюулгүй байдлын танилцуулах болон мэдээллийн 

сургалтуудыг зохион байгуулна. Сургалтын хөтөлбөрт дараахь зүйлс багтсан байна: 

 

(а)  аюулгүй байдлын систем ба нэвтрэх хяналт; 

 

(б)  газарт болон нислэгт аюулгүй байдлыг хангах; 

 

(в)  зорчигчийн аюулгүй байдлын үзлэг хийх; 

 

(г)  ачаа, тээшний аюулгүй байдлын үзлэг хийх; 

 

(д)  агаарын хөлгийн аюулгүй байдал ба түүнийг шалгах; 

 

(е)  зэвсэг болон хориглосон эд зүйлс; 

 

(ж)  терроризмын тухай ерөнхий ойлголт; 
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    (з)  аюулгүй байдлын сонор сэрэмжийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай бусад мэдээлэл. 

 

 

17.5.2 Аюулгүй байдлын хориотой бүсэд нэвтрэх нисэх буудлын болон агаарын 

тээвэрлэгчийн ажилтнуудад зориулсан нисэхийн аюулгүй байдлын сургалтын 

хугацааг танхимд доод тал нь 3 цаг, бодит ажил дээрхи танилцуулга  1  цаг байхаар 

зохион байгуулна. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ХЭСЭГ – ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ 
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БҮЛЭГ 18 – ДОТООД ХЯНАЛТ 

 

18.1 Зорилго  

 

18.1.1 Нисэх буудал нь нисэх буудлын аюулгүй байдлын хөтөлбөр, заавар, журмын 

хэрэгжилт, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, түүний үр бүтээлтэй байдлыг үнэлэх,  

аливаа үл тохирол, хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах шаардлага хэрэгцээг тодорхойлох 

зорилгоор энэхүү бүлэгт дурьдсан дотоод хяналтын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.  

 

18.1.2 Энэ хөтөлбөрт тодорхойлсон нисэхийн аюулгүй байдлын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 

явцад үүсч болох хүндрэл, зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх,  цаг алдалгүй 

илрүүлэн арилгах, ажил сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх дотоод хяналтын 

тогтолцоотой байна. 

 

18.2  Үүрэг, хариуцлага 

 

18.2.1   Нисэх буудлын удирдлага нь энэхүү хөтөлбөрийн шаардлагад нийцсэн нисэхийн 

аюулгүй байдлын үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтын тогтолцоог нисэх 

буудлын Аюулгүй ажиллагаа, чанар баталгаажуулалт, дотоод хяналтын хэлтэс 

/ААЧБДХХ/-ээр дамжуулан хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. 

 

18.2.2  ААЧБДХХ нь тус нисэх буудлын нисэхийн аюулгүй байдлын үйл ажиллагааг дараах 4 

ажлын хүрээнд шалгаж, дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээнэ.Үүнд:  

 -Аюулгүй байдлын судалгаа 

 -Аюулгүй байдлын аудит 

 -Үзлэг, шалгалт 

 -Аюулгүй байдлын сорилт тус тус орно. 

 

18.2.3 ААЧБДХХ-ийн мэргэжилтнүүд нь зохих сургалтад хамрагдсан, мэргэшсэн, ажлын 

дадлага туршлагатай, шалгуулагч газраас хараат бус, бие даасан байх ба мэргэжлийн 

ур чадвараа байнга хадгалж, хөгжүүлж байх үүрэгтэй. 

 

 
18.3 Аюулгүй байдлын судалгаа 

 

18.3.1  ААЧБДХХ нь аливаа үл тохирол, үл нийцэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх, цаг 

алдалгүй илрүүлэн арилгах зорилгоор нисэхийн аюулгүй байдал болон нисэх 

буудлын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны чиглэлээр шаардлагатай судалгааг 

төлөвлөн явуулна.  

 

18.3.2 Аюулгүй байдлын судалгааг ААЧБДХХ-ийн даргын томилсон 3-аас дээш ажилтны 

бүрэлдэхүүнтэй баг ажлын 15 хоногийн хугацаанд явуулна.  

 

18.3.3 Нисэх буудлын Аюулгүй байдлын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн байдлыг харгалзан 

судалгаанд дараахь чиглэлүүдийг хамруулна. Үүнд:  

 Нисэх буудлын бүсүүд 

 Аюулгүй байдлын нэвтрэх үнэмлэх 

 Хамгаалагдсан бүсийн хашаа, хаалтын бүрэн байдал болон нисэх буудлын 

эрсдэл бүхий хэсгүүдийн гэрэлтүүлэг 
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 Шалган нэвтрүүлэх цэгүүд дээрхи үйл ажиллагаа 

 Агаарын хөлгийн аюулгүй байдал 

 Зорчигч, тэдгээрийн гар тээш, тээшний аюулгүй байдал 

 Ачаа, илгээмж болон шуудангийн аюулгүй байдал 

 Нислэгийн хоол хүнс болон агаарын тээвэрлэгчийн шуудан ба эд зүйлсийн 

аюулгүй байдал 

 Аюулгүй байдлын  тоног төхөөрөмж болон хэрэгсэл 

 Болзошгүй нөхцөл байдлын үед хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээ 

 

18.3.4  Аюулгүй байдлын судалгаагаар тус нисэх буудлын нисэхийн аюулгүй байдлын үйл 

ажиллагаанд онцгой анхаарал  татаж байгаа цэгүүдийг илрүүлэх арга хэмжээг 

хэрэгжүүлнэ. 

 

18.3.5  Аюулгүй байдлын судалгаа хийсэн баг тайлан гаргаж, Аюулгүй байдал, хамгаалалт 

хариуцсан албан тушаалтанд танилцуулсаны дараа нисэх буудлын захирлын 

зөвлөлөөр хэлэлцүүлнэ. 

  

18.4 Аюулгүй байдлын Аудит 

 

18.4.1 ААЧБДХХ нь нисэх буудлын аюулгүй байдлын үйл ажиллагаанд “Иргэний нисэхийн 

аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр” болон “Нисэх буудлын аюулгүй байдлын 

хөтөлбөр”-т тусгагдсан аюулгүй байдлын арга хэмжээг хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд 

аудит хийнэ.    

 

18.4.2 ААЧБДХХ нь тус нисэх буудлын нисэхийн аюулгүй байдлын үйл ажиллагаанд жилд 

1-ээс доошгүй удаа аудит хийж, энэхүү хөтөлбөрийн биелэлтийг шалгана.  

 

18.4.3 Аюулгүй байдлын аудит хийхдээ ААЧБДХХ-ийн Үйл ажиллагааны зааврын дагуу 

батлагдсан хяналтын хуудас ашиглаж хийх ба илэрсэн зөрчил дутагдлыг засч 

залруулах зөвлөмж гаргана.  

 

18.4.4 Аудитын тайлан, зөвлөмжийг нисэх буудлын удирдлага болон аудит үзлэг шалгалтад 

хамрагдсан холбогдох алба хэлтсийн удирдлагуудад танилцуулж, бичгээр хүргүүлнэ. 

 

18.4.5 Аудитаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг засч залруулах ажлын төлөвлөгөө гаргаж, 

холбогдох арга хэмжээ авч, ААЧБДХХ-т хариу ирүүлэхийг шаардана. 

 

18.4.6 ААЧБДХХ-ийн дарга нь дотоод хяналт шалгалт хийх аудитын багийн гишүүдийг 

томилох ба багийн гишүүд аудит үзлэг шалгалт хийх удирдамж, төлөвлөгөөг 

боловсруулан хэлтсийн даргаар хянуулж, аудитын удирдамжийг нисэх буудлын 

захирлаар батлуулна.  

 

 

18.5  Үзлэг, шалгалт 

 

18.5.1 Нисэх буудлын ААЧБДХХ нь тус нисэх буудалд хэрэгжиж байгаа аюулгүй байдлын 

аль нэг арга хэмжээг шалгах үзлэг, шалгалтыг хийнэ. 

 

18.5.2 Үзлэг шалгалтыг жилд нэгээс доошгүй удаа явуулна. 
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18.5.3 Үзлэг, шалгалт нь энэхүү хөтөлбөрийн нэг, эсхүл хэд хэдэн үзүүлэлтийн (агаарын 

хөлөгт аюулгүй байдлын үзлэг шалгалт  хийх, зорчигчийн аюулгүй байдлын үзлэг 

шалгалт  гэх мэт) хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх зорилгоор хийгдэнэ. 

 

18.5.4 Үзлэг шалгалтын тайланг тус нисэх буудлын удирдлага болон үзлэг шалгалтанд 

хамрагдсан байгууллагын удирдах албан тушаалтанд танилцуулна. Үзлэг шалгалтын 

явцад илэрсэн дутагдлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл, түүнийг залруулах арга 

хэмжээг тайланд тусгасан байна. 

 

18.5.5 Үзлэг шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг засч залруулах ажлын төлөвлөгөө 

гаргаж, холбогдох арга хэмжээ авч, ААЧБДХХ-т хариу ирүүлэхийг шаардана.  

 

18.6  Аюулгүй байдлын сорилт 

 

18.6.1 ААЧБДХХ нь тус нисэх буудалд хэрэгжиж байгаа нисэхийн аюулгүй байдлын үйл  

ажиллагаанд сорилт хийх төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 

 

18.6.2 Нисэх буудлын аюулгүй байдлын үйл ажиллагаанд дотоод сорилтыг нисэх буудлын 

удирдлагын тушаалаар ААЧБДХХ-ээс хийнэ.  

 

18.6.3 Аюулгүй байдлын дотоод сорилтыг дараах зорилгоор хийнэ.  

 

1. Аюулгүй байдлын тоног төхөөрөмж, ажилтан болон аюулгүй байдлын арга 

хэмжээний үл нийцэлд үнэлэлт дүгнэлт өгөх; 

2. Хөндлөнгийн хууль бус үйлдэл хийх этгээдийн хэрэглэж болох аргыг илрүүлэх; 

3. Аюулгүй байдлын ажилтнуудын ур чадвар болон сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх; 

 

18.6.4 Аюулгүй байдлын сорилтын арга хэмжээг явуулах аргачлал: 

 

1. Сорилтыг урьдчилан мэдэгдэх “Ил” аргаар эсхүл урьдчилан үл мэдэгдэх “Далд” 

аргаар явуулна. 

2. Сорилтыг ил аргаар явуулах тохиолдолд сорилтод хамрагдах байгууллагад 7-оос 

доошгүй хоногийн өмнө албан ёсоор мэдэгдэнэ. 

3. Сорилтыг далд аргаар явуулах тохиолдолд нисэх буудлын удирдлагад тухайн үед 

мэдэгдэнэ. 

 

18.6.5 ААЧБДХХ нь нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагын үйл 

ажиллагаанд хийх аюулгүй байдлын дотоод сорилтыг ил болон далд аргаар жилд 

нэгээс доошгүй удаа хийнэ. 

 

18.6.6 Аюулгүй байдлын сорилтын үр дүнг тайлагнах: 

  Аюулгүй байдлын сорилт дуусмагц, сорилтын баг нь үр дүнгийн талаар тайлан 

гаргаж, ААЧБДХХ-ийн даргад хянуулан, нисэх буудлын удирдлагад танилцуулна.  

 

Тайланд дараах зүйлийг тусгана. Үүнд: 

- Сорилт явуулсан хугацаа 

- Сорилтын багийн бүрэлдхүүн  

- Сорилтод хамрагдсан байгууллага, ажилтан 

- Сорилтын багийн урьдчилсан дүгнэлт 
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Сорилтын баг нь сорилт хийсэн үр дүнг үндэслэн зөвлөмж гарган, сорилтод хамрагдсан 

болон холбогдох байгууллагуудад хүргүүлнэ. 

 

18.7  Дасгал, сургуулилт 

 

18.7.1 Нисэх буудал нь ИНЕГ болон төрийн бусад байгууллагуудтай хамтран онцгой нөхцөл 

байдлын үед хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй холбогдсон дасгал сургуулилтыг 

хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах үүрэг хүлээнэ. Дасгал сургуулилтыг дараахь 

хэлбэрээр хийнэ: 

 

(а)  жилд нэг удаа ширээний, эсхүл хэсэгчилсэн;  

 

(б) хоёр жилд нэг удаа бодит буюу бүрэн хэмжээний;  

 

18.7.2 Дасгал сургуулилтыг нисэх буудлын Онцгой байдлын үед ажиллах журмыг  

баталгаажуулах түүнд өөрчлөлт оруулах хэлбэрээр зохион байгуулна.  

 

 

18.8  Зөрчлийн мэдээлэл хүлээн авах тогтолцоо 

 

18.8.1 Нисэх буудал нь аюулгүй байдлын хэрэг зөрчлийн мэдээллийг хүлээн авах тогтолцоог 

бий болгоно. Мэдээллийг зорчигч, нисэх бүрэлдхүүн, газрын үйлчилгээний ажилтан 

болон бусад этгээдээс хүлээн авна. 

 

18.8.2  Зөрчлийн мэдээлэл хүлээн авахдаа дараахь сувгаар дамжуулан авна. Үүнд: 

 

-Хяналтын төвийн зохицуулагч                                                        -утас 283054 

- Нисэх буудлын Үйлдвэрлэлийн ахлах зохицуулагч                      -утас 283047 

                 

 

18.8.3 Нисэх буудлын Аюулгүй байдал, хамгаалалт хариуцсан албан тушаалтан нь зөрчлийн 

талаарх мэдээллийг хүлээн авч, шалгаж, хариу мэдэгдэх үүрэгтэй болно.  



1 
 

ХАВСРАЛТ 8 

 Нисэх буудалд сэжигтэй эд зүйл илэрсэн үед 

авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний журам 

 

Тодорхойлолт: “сэжигтэй эд зүйлс” гэж эзэнгүй, эсхүл эзнийг нь тогтоох боломжгүй аюул 

заналхийлэл агуулсан байж болзошгүй гэж үзсэн эд зүйлсийг хэлнэ. /үүнд хараа хяналтгүй 

орхигдсон гар тээш, тээш, ачаа болон шууданг хамруулна./ 

1. Сэжигтэй эд зүйл илрүүлэх талбайн хүрээ: 

а ) Нисэх буудлын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, үйл ажиллагаа явуулж буй эзэмшил газар: 

- Нисэх буудлын хориотой болон хамгаалагдсан бүс;  

- Хил, гаалийн хяналтын бүс; 

- Зорчигч үйлчилгээний цогцолбор барилга дотор; 

- Ачаа, шуудан үйлчилгээний цогцолбор барилга дотор; 

 

б) Энэхүү хэсгийн а) –д зааснаас бусад газарт, нисэх буудлын ойр орчимд сэжигтэй эд зүйл 

илэрсэн тохиолдолд цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэнэ. 

 

2. Сэжигтэй эд зүйлийг илрүүлэх, мэдээлэх 

 

а) Нисэх буудалд үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага, алба, салбарын ажилтан албан 

хаагч бүр сэжиг бүхий эд зүйл, тээшийг олж илрүүлэх,  мэдээлэх үүрэг хүлээнэ. 

  

б) Сэжигтэй эд зүйлийг илэрсэн үед дур мэдэн оролдох, онгойлгох, задлах, хөдөлгөх, 

сэгсрэхийг хатуу хориглоно. 

 

в) Сэжигтэй эд зүйлийг илрүүлсэн этгээд нэн даруй хамгийн ойрын НАБҮБ-ын  ажилтанд, 

эсхүл 283054, 283047, 283045  дугаарын утсанд мэдэгдэнэ. 

 

3. Сэжигтэй эд зүйлсийн аюулыг тодорхойлох 

 

3.1 Сэжигтэй эд зүйлс илэрсэн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний дүнд аюулыг 

тодорхойлно. Үүнд: 

 

а) Аюулгүй эд зүйл гэж хүний санаандгүй орхиж гээгдүүлсэн эд зүйлс бөгөөд сэжигтэй эд 

зүйлс илэрсэн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний дүнд аюулгүй болох нь тодорхойлогдоно. 

 

б) Аюултай эд зүйл гэж хүний санаатайгаар байрлуулсан буюу хууль бус үйлдэл хийхээр 

зориуд орхисон, байрлуулсан эд зүйлс бөгөөд сэжигтэй эд зүйлс илэрсэн үед авч 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний дүнд аюултай болохыг тодорхойлно. 

 

3.2  Дараахь тохиолдолд сэжигтэй эд зүйлс илэрвэл тухайн эд зүйлийг аюултайд тооцож, 

удирдлагадаа мэдэгдэх, цагдаагийн байгууллагад даруй хандах, тэсрэх бодисын 

мэргэжилтэн сапёр дуудах арга хэмжээ авна. Үүнд:  

 

-Тэсрэх бөмбөгөөр заналхийлсэн мэдээллийг  утсаар болон бичгээр авсан; 

-Цагдаа болон бусад байгууллагаас тэсрэх бөмбөгийн талаар мэдээлэл ирсэн;  

-Тусгай хамгаалалтын бүс тогтоогдсон;  

-Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах үед; 

-Онцгой байдал зарлагдсан тохиолдолд; 

-Сэжигтэй эд зүйлийг аюултай гэж тодорхойлсон үед; 
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4. Сэжигтэй эд зүйлс илэрсэн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

 

4.1 Сэжигтэй эд зүйлийн талаар анхны мэдээлэл хүлээн авсан НАБҮБ-ын ажилтан уг 

сэжигтэй эд зүйл олдсон тухай ээлжийн ахлагчдаа нэн даруй мэдэгдэн, хамгаалалтанд 

авна. 

 

4.2 Ээлжийн ахлагч мэргэжилтэн нь нисэх буудлын үйлдвэрлэлийн ахлах зохицуулагчид 

283047, 283088 дугаарын утсаар буюу богино долгионы станциар, Иргэний агаарын 

тээврийн Цагдаагийн хэлтсийн жижүүрт 70049953, 283061 дугаараар дуудлага өгнө. 

НАБҮБ-ын  удирдлагад мэдэгдэнэ. 

 

4.3 Шуурхай бүлгийн зохицуулагчид, ээлжийн ахлагч мэргэжилтэн нар сэжигтэй эд зүйл 

илэрсэн цэгт яаралтай хүрэлцэн очиж, хамгаалалтыг бэхжүүлж, орчны хүмүүсийг 

аюулгүй газарт шилжүүлээд, холбогдох үзлэг, шалгалтыг хийнэ. Үүнд: 

 

1)  эзнийг тодруулах (зарлан мэдээллийг ашиглах); 

2) эзэн нь тодроогүй тохиолдолд тэсэрч дэлбэрэх бодис илрүүлэх GVD4 төхөөрөмжөөр 

үзлэг хийх; 

3) албаны үнэрч нохойгоор давхар шалгах ба зөөврийн рентген туяаны тоног 

төхөөрөмжөөр үзлэг хийх; 

4) сэжиг илрээгүй тохиолдолд рентген туяаны тоног төхөөрөмжөөр үзлэг хийх; 

5) сэжиг илрээгүй тохиолдолд цагдаагийн ажилтан байлцуулан эд зүйлийг гараар 

шалгаж, бүртгэл хийж, протокол хөтлөх; 

6) протоколын 1%-ийг цагдаагийн, 1%-ийг ээлжийн ахлагчийн баримтанд үлдээх; 

7) нисэх буудлын 1 дүгээр давхарт байрлах тээш хадгаламжийн өрөөнд эд зүйлийг 

жагсаалтын хамт хүлээлгэн өгөх; 

8) сэжигтэй эд зүйлийн аюулыг тодорхойлохоор авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний 

талаар үйлдвэрлэлийн ахлах зохицуулагч болон нисэх буудлын АБХАлбаны 

удирдлагад  танилцуулах; 

9) эзэн нь олдсон тохиолдолд эргүүлэн олгохдоо НАБҮБ-ын Үйл ажиллагааны зааврын 

2.1.23-ыг баримтлан ажиллах; 

 

4.4 Сэжигтэй эд зүйлсийн эзнийг тодруулах болон үзлэг хийгдэх явцад эзэн нь тодорвол 

дараах дарааллаар шалгасны дараа эргүүлэн олгоно. Үүнд: 

 

1) Эд зүйлийг эзэнгүй орхисон шалтгааныг тодруулж, бүртгэлийн дэвтэрт тэмдэглэж, 

баталгаажуулна. 

2) Эзний талаар мэдээллийг авна /байгууллагын нэр, албан тушаал, овог нэр, бичиг 

баримтын дугаар, холбоо барих утас г.м/ 

3) Эд зүйлс нь тухайн хүнийх болохыг нотлох зорилгоор асуултаар шалгах бөгөөд 

таарсан тохиолдолд олгоно. 

4) Энэхүү зөрчлийн талаар протокол хөтлөн НАБҮБ-ын ээлжийн ахлагчийн бичиг 

баримтанд хадгална. 

 

4.5 Тэсэрч дэлбэрэх бодис илрүүлэх GVD4 төхөөрөмж, албаны үнэрч нохой болон зөөврийн 

X-Ray рентген туяаны аппаратаар шалгах явцад аль нэгэн үе шатанд сэжиг илэрсэн 

даруйд үзлэгээ зогсоож, хамгаалалтын бүс тогтоож, нисэх буудлын удирдлага болон 

цагдаагийн байгууллагад яаралтай мэдэгдэнэ. 

 

4.6 Нисэх буудал нь цагдаагийн байгууллагатай хамтран тэсрэх бөмбөгийн заналхийлэл 

байгаа эсэхийг тодорхойлох талаар ажиллана. Тэсрэх бөмбөгийн заналхийлэл байна гэж 
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үзсэн нөхцөлд нисэх буудлын удирдлага КОД7 зарлаж, “Нисэх буудлын онцгой байдлын 

үед ажиллах журам”-ын “Барилга байгууламжийг тэсрэх хэрэгслээр заналхийлэх үйлдэл” 

бүлгийн дагуу арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 

 

4.7  Тохиолдсон нөхцөл байдлаас шалтгаалж КОД1 эсвэл КОД4 бүлгийн үйл ажиллагаанд 

шилжин ажиллаж болно. 

 

4.8 КОД7 зарласан үед цагдаагийн байгууллага нь БХЯ-ны Жанжин штабтай холбоо барьж 

нөхцөл байдлыг илтгэн, цэргийн тэсрэх бодисын мэргэжлийн хэсгийг дуудна.  

 

4.9 Цэргийн тэсрэх бодисын мэргэжлийн хэсэг хүрэлцэн иртэл цагдаагийн байгууллага болон 

нисэх буудал хамтран  барилга байгууламжаас нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ. 

 

4.10 Сэжигтэй эд зүйлс нь аюултай ачаа болон бодис агуулсан сэжиглэл үүссэн 

тохиолдолд ээлжийн ахлагчид яаралтай мэдэгдэж, Онцгой байдлын газарт мэдээлнэ. 

Онцгой байдлын газрын мэргэжилтнүүдийг иртэл тус талбайг НАБҮБ  хамгаалалтанд 

авна. 

 

Тэмдэглэл: Террорист халдлагад ашиглаж болох бактериологийн, вирусын, химийн, цацраг 

идэвхит болон бусад төрлийн аюултай ачааг тэсэрч дэлбэрэх бодис илрүүлэгч GVD-4 

төхөөрөмж болон нохойгоор илрүүлэх боломжгүй тул рентген туяаны тоног төхөөрөмжөөр 

болон гараар шалгалт хийхдээ туйлын болгоомжтой хандаж сонор сэрэмжтэй байна.   

 

4.11 Илэрсэн зөрчлийн бүртгэл мэдээллийг НАБҮБ-ын Үйл ажиллагааны зааврын 

Хавсралт 12 -ийн дагуу бүртгэж, хадгална. 

 

4.12 Террорист халдлагад ашиглаж болох аюултай эд зүйлс илэрсэн тохиолдолд НАБҮБ нь 

авсан арга хэмжээ болон камерын бичлэг, бусад холбогдох мэдээллийг Иргэний 

Нисэхийн Ерөнхий Газарт 24 цагийн дотор протоколын хамт хүргүүлнэ. 

 

 

5. Хамгаалагдсан болон хориотой бүсэд тээш, ачаа болон шууданг хараа 

хяналтгүй орхигдуулсан тохиолдолд авах арга хэмжээ 

 

5.1 Хамгаалагдсан болон хориотой бүсэд тээш, ачаа болон шуудан хараа хяналтгүй 

орхигдсон, мартагдсан тохиолдолд тухайн агаарын тээвэрлэгчид мэдэгдэж, талбайг 

НАБҮБ хамгаалалтандаа авна.  

 

а) Тэдгээрийг агаарын тээвэрлэгч нь өөрийн мэдлийн хэмээн зөвшөөрвөл НАБҮБ-ын 

Үйл ажиллагааны зааврын Хавсралт 12-ыг бөглөж, эргүүлэн олгоно. 

б)  Тэдгээрийг задалсан шинж тэмдэг илэрсэн ба сэжиг бүхий гэж үзсэн  тохиолдолд 

НАБҮБ-ын ээлжийн ахлагчийн шийдвэрээр аюулгүй байдлын үзлэгээр оруулж 

аюулгүйг тодорхойлсны дараа эргүүлэн олгоно. 

в) Тэдгээрийг шалгах явцад аюултай гэсэн сэжиглэл бий болсон тохиолдолд энэхүү 

журмын 4-д заасны дагуу арга хэмжээ авна.  
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