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НИСЛЭГИЙН 
ЗӨВШӨӨРӨЛ 

 
НИСЛЭГИЙН ХҮСЭЛТ  

• Агаарын тээвэрлэгч 

• Хувь хүн 

• Хуулийн этгээд 
 

 



 

 

  

ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ  

✓ ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БАГЦ 
ДҮРЭМ 

ИНД 71 - Агаарын зайг тогтоох 
болон ангилах 

ИНД 91 – Нислэгийн үйл 
ажиллагааны ерөнхий дүрэм  

ИНД 103 – Хэт хөнгөн агаарын 
хөлгийн үйл ажиллагааны 
дүрэм 

 ИНД 101- Хүнгүй агаарын 
хөлөг, пуужин, жиро-глайдер 
болон парасэйлийн үйл 
ажиллагааны дүрэм  

 ИНД 104 - Глайдерын үйл 
ажиллагааны дүрэм  

 ИНД 105 - Шүхрийн үйл 
ажиллагааны дүрэм  

 ИНД 106 - Ханг-глайдерын 
үйл ажиллагааны дүрэм  

✓ Нислэгийн хөдөлгөөнийг 
төлөвлөх зөвшөөрөл олгох 
журам - А/427-2018.07.20 

7.3.5 Хэт хөнгөн агаарын хөлгөөр 
орон нутагт нислэг үйлдэх нислэгийн 
төлөвлөгөөг /шаардлагатай баримт 
бичгийг бүрдүүлэн/ тухайн нислэг 
эхлэхээс 2-оос багагүй цагийн өмнө 
НУТБ болон НХҮБ-д ирүүлнэ.  

 

НИСЛЭГИЙН ТӨРӨЛ  

➢ ЕРӨНХИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН 
НИСЛЭГ  

Арилжааны агаарын тээвэрлэлт 
болон тусгай нислэгийн үйл 
ажиллагаанаас бусад нислэг  

➢ ТУСГАЙ ҮҮРГИЙН НИСЛЭГ  

Тайван цагийн батлан хамгаалах 
нислэг, хил хамгаалалт, гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх үүрэг гүйцэтгэхтэй 
холбогдолтой нислэг болон 
байгалийн гамшиг, хүн, малын гоц 
халдварт болон ургамлын онц 
хөнөөлт өвчинтэй тэмцэх, 
эмнэлгийн яаралтай, түргэн 
тусламжийн, эрэн хайх авран 
туслах зорилгоор яаралтай 
үйлдэж буй бүх төрлийн нислэгүүд 
хамаарна.  

АГААРЫН ЗАЙ 

➢ ХЯНАЛТТАЙ АГААРЫН ЗАЙ  

Агаарын зайн ангиллаас 
хамааран хэрэглэлийн нислэгийн 
дүрэм, ил харааны нислэгийн 
дүрмээр үйлдэгдэх нислэгийг  
нислэгийн хөдөлгөөний 
удирдлагын үйлчилгээгээр хангах, 
өндөр ба өргөнөөр 

хязгаарлагдсан агаарын зайг 
хэлнэ. 

➢ ХЯНАЛТГҮЙ АГААРЫН ЗАЙ  

Зөвхөн нислэгийн мэдээллийн 
үйлчилгээгээр хангагдах агаарын 
зайг хэлнэ. Тухайн удирдлагын 
бүс, эсхүл удирдлагын зоонд  НХУ-
ын үйлчилгээ  үзүүлдэггүй  цаг 
хугацаанд, тухайн удирдлагын 
бүс, эсхүл удирдлагын зоон  нь G-
ангиллын хяналтгүй агаарын зай 
болно. 

 
 

➢ НИСЛЭГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ  

Хяналтгүй агаарын зайд ерөнхий 
зориулалтын нислэг үйлдэх 
агаарын хөлөг нь холбогдох 
ИНБД-ийг үйл ажиллагаандаа 
мөрдлөг болгон, Нислэгийн 
төлөвлөгөөг /FPL/ Агаарын 
навигацийн үйлчилгээний 
байгууллагуудад хүргүүлнэ.  
 

 

ЕРӨНХИЙ ЗОРИУЛАЛТЫН НИСЛЭГ  

Нислэгийн төлөвлөгөө 

(АНҮБ-уудад) 

Нислэгийн 
төлөвлөгөө өгнө. 


