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ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ
НИСЛЭГ ТЕХНИКИЙН ОСОЛ, ЗӨРЧЛИЙГ 

ШИНЖЛЭН ШАЛГАХ АЛБА 

ИНҮТ-ийн байр 101 тоот, 21-р хороо, Хан-Уул дүүрэг
Улаанбаатар 17120, Монгол улс

Утас: 71285011, 71285099. Факс: (976)-11-70049974



НИСЛЭГ ТЕХНИКИЙН УЛСЫН БАЙЦААН ШАЛГАХ ГАЗАР

 Тус алба нь БНМАУ-ын СнЗ-н 1980 оны 32 –р тогтоолоор анх байгуулагд 
сан.
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Эрх зүй 

 Чикагогийн Конвенц 26  
 ИКАО-ийн Хавсралт 13, Doc 9756, Doc 9962
 “Иргэний Нисэхийн тухай” Монгол Улсын хууль 9 бүлэг
 Агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах

дүрэм /Иргэний нисэхийн багц дүрэм 203/

 Нислэг техникийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах
албаны дүрэм

 Иргэний агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн
шалгах ажиллагааны заавар

 Бусад
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Чикагогийн Конвенц

 Аливаа улс өөрийн нутаг
дэвсгэр дээр гарсан
нислэгийн ослыг Олон улсын
батлагдсан баримт бичгийн
дагуу шинжлэн шалгах
ажлыг удирдан явуулах ба уг
үйл ажиллагаа нь аливаа
хөндлөнгийн оролцоо,
дарамтаас бүрэн ангид бие
даасан байх ёстой.

 Convention Article 26
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ICAO POLICY

 Агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн
шалгах үйл ажиллагааны зорилго нь осол,
зөрчил давтагдан гарахаас урьдчилан
сэргийлэхэд чиглэгдэх бөгөөд хэн нэгний буруутай
үйл ажиллагааны хувь, хариуцлагыг тогтооход
чиглэгдэхгүй.

• ANNEX 13 TO CONVENTION ON ICAO,
CHAPTER 3 PARAGRAPH 3.1
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Олон улсын шинжээчдийн нийгэмлэг

 Тус алба нь 2011 онд Олон улсын шинжээч нарын нийгэмлэгт
гишүүнээр элсэн орсон

 Шинжлэн шалгах ажиллагааны менежментийг сайжруулах
 Шинжээч нарын ур чадварыг дээшлүүлэх
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Түүх
•ИАТУЕГ-ын дэргэд Нисэх техникийн улсын байцаан 
шалгах газар /1980 оны СнЗ-н 32 дугаар тогтоол /

1980

• ДБХЯ-ны дэд бүтцийн улсын хяналтын албанд Нислэг техникийн 
улсын хяналтын алба /ДБХСайдын тушаал №163, 1998 он/1998

•ДБХЯ-ны ДБУХАлбанд Нислэг техникийн хэргийг шинжлэн 
шалгах алба /ДБХСайдын тушаал №98, 2000 он/

2000

•ДБЯ-ны дэргэд Нислэг техникийн осол зөрчлийг шинжлэн 
шалгах алба /ДБСайдын тушаал №47, 2002 он/ 

2002

2005 ЗТАЖЯ-ны дэргэд Нислэг техникийн осол зөрчлийг шинжлэн 
шалгах алба /ЗТАЖСайдын тушаал №35, 2005 он/

• ЗТБХБЯ-ны дэргэд Нислэг техникийн осол зөрчлийг шинжлэн 
шалгах алба /ЗТБХБСайдын тушаал №105, 2010 он/2010

2018 ЗТХЯ-ны дэргэд Нислэг техникийн осол зөрчлийг 
шинжлэн шалгах алба /ЗТХСайдын тушаал №171, 2018 он/
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Зохион байгуулалт
Зам, Тээврийн Хөгжлийн

Яам

Нислэг техникийн осол, зөрчлийг 
шинжлэн шалгах алба

Дарга, ерөнхий шинжээч

Бүртгэл судалгааны 
тасаг

бичлэг тайлагч 1
мэргэжилтэн 1
операторчин 1

Шинжлэн шалгах тасаг

Ахлах шинжээч 1
Нислэгийн шинжээч 2  

Агаарын хөлгийн инженер 2  
Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 1

Лаборатори

- - - - шаардлагын дагуу лабораторитой болох
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Шинжлэн шалгах ажиллагаа

 Осол, зөрчилд орсон агаарын хөлгийн мэдээллүүдийг
цуглуулах, шинжлэн шалгах

 Осол, зөрчилд холбогдолтой гэж үзсэн байгууллагуудын
холбогдох мэдээллийг авах, шинжлэн шалгах

 Эд мөрийн баримтуудыг цуглуулах
 Хими, металлийн шинжилгээ хийх
 Агаарын хөлгийн нислэгийн өгөгдөл, ярианы бичлэг

тайлах
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Шинжлэн шалгах ажлын үйл явц 

Мэдээлэл, ослын 
газрын ажиллагаа, 
ангилал, хэмжилт, 

баримтжуулалт

Баримт бичигтэй 
ажиллах, факт 

хайх

Нислэгийн өгөгдөл 
тайлах, анализ 
хийх, туршилт, 

судалгаа

Дүн шинжилгээ

1-р шат

Аюулгүй 
ажиллагааны 

зөвлөмж

Дүгнэлт, Тайлан

2-р шат

3-р шат

4-р шат

5-р шат 6-р шат
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Осол, зөрчлийн мэдээлэл
хүлээн авах 

 Албан ёсны мэдээлэл
/маягтаар/

 Сайн дурын мэдээлэл
/маягтаар/

 Мэдээллийг 24 цагаар
дараах хэлбэрээр авна.

 Утас: 95953399
 Цахим шуудан  

aaib@aaib.gov.mn
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Осол, зөрчлийн мэдээлэл 

 Агаарын хөлгийн осол, ноцтой зөрчлийн мэдээллийг олон
улсын гэрээ хэлэлцлийн дагуу дараах улсын эрх бүхий
байгууллагад мэдэгдэнэ. Үүнд:

 Зохион бүтээгч улс
 Үйлдвэрлэгч улс
 Бүртгэлтэй улс
 Ашиглагч улс
 ICAO (5700 кг-аас дээш хөөрөлтийн жин)

12



Осол, зөрчлийн ангилал

Олон улсын стандартын дагуу нислэгийн үед гарсан  
зөрчлийг осол, ноцтой зөрчил, зөрчил гэж ангилж байна.

Осол Ноцтой зөрчил

Зөрчил
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http://www.eaa10.org/Halcumb/nearmiss2.html
http://www.eaa10.org/Halcumb/nearmiss2.html
http://www.dispatch.co.za/2003/02/22/easterncape/BCRASHLA.HTM
http://www.dispatch.co.za/2003/02/22/easterncape/BCRASHLA.HTM


Ослын газарт ажиллах
Ослын газар нь ихэвчлэн байгаль газар зүйн болон цаг
агаарын хүнд нөхцөлд тохиолддог тул шинжээч бүрэлдэхүүн
туулах чадвар сайтай унаа, хээрийн нөхцөлд ажиллах байр,
шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжтэй байх нөхцлөөр
хангах.
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Нислэгийн өгөгдөл тайлж унших 
Нислэгийн өгөгдлийн бичлэг
тайлах ажиллагааг Insight
Analysis / Animation програмыг
ашиглан хийж байна.

Бүхээгийн ярианы бичлэг 4-н
сувгаар хийгддэг.
- 1-р нисгэгч
- 2-р нисгэгч
- Нисгэгчийн бүхээг
- Дотоод холбоо

Бичлэгийг татаж авч,
зориулалтын програмд
оруулж боловсруулах
Нисгэгч, нислэгийн хө-
дөлгөөний удирдагчийн
хоорондын яриаг тайлж
хөрвүүлэх
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Тайлан, зөвлөмж 
 Урьдчилсан тайлан гаргаж 60

хоногийн дотор санал авна
 Саналыг авч хэлэлцэн эцсийн

тайлан гаргана
 Тайланг аль болох хурдан гаргах
 Нэг жилийн дотор тайлан гаргаж

чадахгүй тохиолдолд завсарын
тайлан гаргана.

 Аюулгүй ажиллагааны зөвлөмж
гаргана

(Чикагогийн Конвенцийн хавсралт 13-н 6.3, ИНД-203-н
12.5)
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НТОЗШША – www.aaib.gov.mn
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ОСОЛ, ЗӨРЧЛИЙН СУДАЛГАА ОНООР
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Хамтран ажилладаг гадаадын байгууллагууд 
/2015-2022/

Дээрх  онуудад гаргасан тайлан, зөвлөмжийг дараах 
улсуудын шинжлэн шалгах байгууллагуудтай 
(ОХУ-IAC, АНУ-NTSB, Франц-ВЕА, Ирланд-AAIU,
Канад-TSB, Англи-AAIBranch, Хятад-СААС, 
Солонгос-ARIAB, Сингапур-AAIB), мөн АНУ-ын Воеинг 
компани, ХБНГУ-ын Люфтханз компани, 
ИКАО-Олон улсын шинжээчдийн нийгэмлэг (ISASI) зэрэг 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж гаргасан болно.

MOU байгуулсан гадаадын шинжлэн шалгах 
байгууллагууд /2007-2022/
Гадаад улсаас монгол улсад нислэг үйлдэж байгаа агаарын 
хөлгийн харьяалах орны шинжлэн шалгах 
байгууллагуудтай Харилцан ойлголцлын санамж бичиг 
байгуулах ажлыг 2007 оноос эхлүүлж ОХУ, БНСУ, БНФУ-
тай байгуулсан байна. 2013 оноос БНХАУ, Канад, 
Сингапур, БНАСАУ, Япон, Казакстан улсуудын шинжлэн 
шалгах байгууллагатай MOU байгуулан ажиллаж байна.
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Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
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