
        НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА 

 
НИСЛЭГИЙН ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛЫН ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС-01   CHECKLIST-01 

 

ACAS/TCAS  АCAS/TCAS 
 

 
Анхаар: 
 
Урьдчилан сануулахгүйгээр а/х өндөр авч, 
алдах 
 
Онцгой тохиолдлын Squawk кодгүй 
 
2-оос дээш а/х-т хамаатай 
 
TCAS-аар өндөр авч, алдаж байгаа талаар 
нисэх багаас өгсөн мэдээлэл 

  
Expect:  
 
Climb or descent without prior warning 

 
No emergency squawk 
 
Two or more aircraft involved 
 
Notification from pilot of „TCAS climb‟ or „TCAS 
descent‟ 

   
 
Санамж: 
 
- Баталгаажуул 
- Зайчил 
- Эфирийг чөлөөл 
- Мэдээл 
- Тусла 
- Нисэгчид хугацаа өг 
   
Нисэх баг TCAS-ын заавраар (RA) маневрлаж 
байгаагаа илтгэх үед: 
 

 А/х-ийн нислэгийн маршрутыг өөрчлөх 
оролдлого хийж болохгүй. 

 НУ хэрэгтэй гэж үзсэн  хөдөлгөөний 
мэдээллийг өгнө.   

 Нисэх баг завгүй байна.  

 TCAS II-ын өндрийн өгөгдөл нь радарын 
өгөгдлөөс илүү нарийвчлалтай. 

 
А/х НУ-ын өгсөн зөвшөөрлөөсTCAS-ын заавраар 
гажсан, TCAS-ын зааврын дагуу хийгдсэн маневр нь 
өөр А/х-т шууд нөлөөлсөн бол тэдгээр А/х-үүдийн 
хооронд зайчлал хангах хариуцлагыг НУ хүлээхгүй.   
 

  
Remember: 
 
A      Acknowledge  
S      Separate 
S      Silence 
I        Inform 
S      Support 
T       Time 
 
When a pilot reports a manoeuvre induced by an TCAS 
RA: 
 

 the controller shall not attempt to modify the 
aircraft flight path 

 the controller shall provide traffic information as 
appropriate 

 pilots very busy 

 TCAS II altitude data is more accurate than 
radar data 

 
Once an aircraft departs from its clearance in compliance with a RA 

the controller ceases to be responsible for providing separation 
between that aircraft and any other aircraft affected as a direct 
consequence of the manoeuvre induced by the RA  

 

 
Дараах тохиолдолд НУ нь TCAS маневр нөлөөлж байгаа 

бусад бүх а/х-үүдийг зайчлалаар хангахыг хариуцна.   
 

1. а/х хамгийн сүүлийн зөвшөөрлийг дагаж мөрдөж байгаа 

тухай нисэх багийн илтгэлийг НУ баталгаажуулсан; 
 
Эсхүл 

 
2. а/х хамгийн сүүлд олгосон зөвшөөрлийг дагаж мөрдөх 
болсон ба түүнд өмнөхөөс ондоо шинэ зөвшөөрөл олгож, а/х 

хариу баталгаажуулсан бол. 
 

 TCAS RA, эсхүл ACAS-ын бусад зааврыг дагаж маневр 

хийсэн тохиолдолд НУ ба нисэх баг нь агаарын 
хөдөлгөөний зөрчил илтгэх хуудсыг бөглөнө. 

  
The controller shall resume responsibility for providing separation for 

all the affected aircraft when: 
 
 

1. The controller acknowledges a report from the flight crew that the 
aircraft has resumed the current clearance. 

 

    OR 
 
2.  The controller acknowledges a report from the flight crew that the 

aircraft is resuming the current clearance and issues an alternative 
clearance which is acknowledged by the flight crew. 
 

 Following an RA event, or other significant ACAS event, pilots 
and controllers should complete an air traffic incident report 
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ШУВУУТАЙ МӨРГӨЛДӨХ  BIRDSTRIKE 
 
 

 
Үр дагавар: 
 

 Салхины шил хагарах  

 Хөдөлгүүр татгалзах (олон хөдөлгүүрт а/х) 

 Хөдөлгүүр татгалзах (нэг хөдөлгүүрт а/х) 

 Шингэний системийн доголдол 

 Сэрэмжүүлэгтэй ойртолт үйлдэх 

 А/х жолоодлогын хүндрэл 

 Цахилгааны доголдол 

 Хөл ангийн эвдрэл, доголдол 
 

  
May result in:  
 

 Broken Windshield /Canopy/  

 Engine Failure (multi-engine) 

 Engine Failure (single engine) 

 Hydraulic Problems 

 Precautionary Approach 

 Handling Difficulties 

 Electrical Problems 

 Gear Problems 
 

   
 
Санамж: 
 
- Баталгаажуул 
- Зайчил 
- Эфирийг чөлөөл 
- Мэдээл 
- Тусла 
- Нисэгчид хугацаа өг 
   

 Нисэх баг а/х-ийн удирдлагыг хянах боломжтой 
эсэх,  

 ХБЗ-ыг шалга (а/х хөөрсний дараа шувуутай 
мөргөлдсөн үед) 

 Шаардлагатай бол Aэродромын талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг нисэх багт аль болох 
хурдан мэдээлэх,  

 Хүссэн үед сунгасан 4-р эргэлтийг зөвшөөр 
.       

  
Remember: 
 
A      Acknowledge  
S      Separate 
S      Silence 
I        Inform 
S      Support 
T       Time 
 

 Is pilot able to control ACFT? 
 

 Check RWY (if birdstrike after take-off) 
 

 If needed, inform pilot about Aerodrome details as 
soon as possible 

 

 Allow long final if requested 
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ТЭСРЭХ БӨМБӨГӨӨР ЗАНАЛХИЙЛЭХ  BOMB WARNING 
 

 
Анхаар: 
 

 А/х өндөр авахаа зогсоож болно 

 Өндрөө яаралтай өөрчлөхийг хүсэх  

 Дараачийн тохиромжтой аэродромд буух  

 А/х буултанд эрт бэлдэх 

 ХБЗ, түүний урт, гадаргуу, өндөр, ILS болон 
навигацийн т/т-ийн давтамжуудыг лавлана 

 
 

  
Expect:  
 

 ACFT may stop climb 

 Request for immediate level re-clearance 

 Landing next suitable aerodrome 

 ACFT early in landing configuration 

 RWY in use, length, surface, elevation, ILS- and 
NAV-frequencies 

 
 

   
 
Санамж: 
 
- Баталгаажуул 
- Зайчил 
- Эфирийг чөлөөл 
- Мэдээл 
- Тусла 
- Нисэгчид хугацаа өг 
   

 Ойр орчмын агаарын зайг чөлөөл 

 Нислэгийг хир хугацаагаар үргэлжлүүлэхийг 
лавла 

 Буусны дараа зорчигчдыг нүүлгэн шилжүүлэх 

 Нэмэлт шат шаардагдана 

 Журмын дагуу ХБЗ-ыг чөлөөтэй байлга 

 Аюулгүй зурвасыг чөлөөтэй байлга 

 Бусад а/х болон барилга байгууламжаас хол 
байрлуул 

 Шаардлагатай бол аэродромын дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг нисэгчид нэн даруй дамжуул  

      

  
Remember: 
 
A      Acknowledge  
S      Separate 
S      Silence 
I        Inform 
S      Support 
T       Time 
 

 Clear airspace in the immediate vicinity 

 Ask for flying time needed 
 

 Evacuation after landing 

 Additional stairs required 

 Clear RWY according to local instructions 

 Keep safety strip clear 

 Arrange parking away from buildings/other aircraft 
 

 If needed, inform pilot about Aerodrome details as 
soon as possible 
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ТООРМОЗ ЭВДРЭХ  BRAKE PROBLEMS 
 

 
Анхаар: 
 

 Нисэгч хамгийн урт ХБЗ-ийг хүсэх 

 Буултын дараа ХБЗ-ны төгсгөлийг дуустал 
гүйлт үйлдэх  

 Дугуй хагарах 

 А/х ХБЗ-ны хажуу тал руу даялж болзошгүй 

 Буултын дараа ХБЗ хаагдана  

  
Expect:  
 

 Pilots request longest RWY 

 Overrunning RWY threshold at far end 
 

 Burst tyre 

 ACFT may swerve off RWY 
 

 RWY blocked after landing 
 

   
 
Санамж: 
 
- Баталгаажуул 
- Зайчил 
- Эфирийг чөлөөл 
- Мэдээл 
- Тусла 
- Нисэгчид хугацаа өг 
   

 ХБЗ-ны урт/ гадаргуугийн байдлыг мэдээл 

 Аюулгүйн зурвасыг чөлөөтэй байлга 

 Чирэгчийг бэлэн байлга 

 ИАТ-нууд шаардлагатай. А/х-ийн инженер 
техникийн ажилтнуудад мэдэгдэж бэлэн байлга 

  
Remember: 
 
A      Acknowledge  
S      Separate 
S      Silence 
I        Inform 
S      Support 
T       Time 
 

 Inform pilot about RWY length / condition 

 Keep safety strip clear 

 Towing equipment on stand-by as appropriate 

 Technical staff required  
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ХОЛБОО АЛДАГДАХ  COMMUNICATION FAILURE 
 

 
Анхаар: 
 

 Радарт: Squawk код 7600 
 
ХНН  Нисэн гарах үед 

 Анх зөвшөөрөгдсөн өндрийг 3 минутын турш 
хадгалах ба цаашид чиг шулуун нислэгийн цувааг 
эзэлнэ. Хэрэв анх зөвшөөрсөн өндөр нь маршрутын 
нислэгийн хамгийн нам өндөр (MEA)-с бага бол 
нисэх баг тухайн MEA өндрийг эзэлнэ. 

 Хэрэв а/х-т вектор өгсөн бөгөөд хязгаарлалт 
тогтоогоогүй тохиолдолд нисэх баг нислэгийн 
төлөвлөгөөнд (FPL) тусгагдаж, зөвшөөрөгдсөн 
агаарын замд боломжит хамгийн богино замаар 
буцан орно.  

  
            Нисэн ирэх үед 

 Нислэгийн төлөвлөгөөнд заасан нисэн очих 
аэродромын Ойртолтын эхний цэг (IAF) хүртэл 
ниснэ.  

 Ойртолтын эхний цэгт ирээд хамгийн сүүлд 
баталгаажуулсан ойртолт хийх тооцоот цаг хүртэл уг 
цэг дээр хүлээнэ. Тооцоот цагийг баталгаажуулаагүй 
бол 5 мин хүлээнэ.  

 Хүлээх нислэгийн үед ойртолтын эхний өндөр 
хүртэл өндөр алдан, хэрэглэлийн ойртолтын журмын 
дагуу нисэж Буух ба боломжтой бол өндөр алдаж 
эхэлснээс 30 минутын хугацаанд бууна. 

 Ойртолт үйлдэх батлагдсан журамгүйгээс Буух 

боломжгүй бол бэлтгэл аэродром руу ниснэ. 

  
Expect:  
 

 Squawk 7600 
 
IMC      Departure 

 Maintain initial cleared level for 3 min before 
commencing climb to field cruising level, if initial cleared 
level is below Minimum En-route Altitude (MEA) pilot 
shall climb to this MEA 

 

 If ACFT is on radar vector without limitation, the pilot 
shall return to the previously assigned route on the 
shortest possible way (current FPL) 

 
 
 

 
 

Arrival 

 Proceed to IAF to destination aerodrome (current FPL) 
 

 Hold over IAF until EAT last confirmed; if not EAT 
confirmed, hold for 5 MIN 
 
 

 Descend in the holding to initial approach altitude, 
follow published instrument approach procedure and 
land, if possible, within 30 MIN after commencing 
descent 
 

 Fly to alternate aerodrome if landing cannot be 
performed (no procedure laid down) 

 
   
 
Санамж: 
 
- Баталгаажуул 
- Зайчил 
- Эфирийг чөлөөл 
- Мэдээл 
- Тусла 
- Хугацаагаа тооц 
   

 ЕНУ-д мэдэгд 

 Эхлээд өөрийн холбоог шалга 

 Нэвтрүүлэгч, хүлээн авагчийн аль нь ажиллахгүй 
байгааг тодорхойл 

 Бусад станцаар дамжуулан харилцах боломжтой 
эсэхийг тодорхойл 

 Агаарын тээвэрлэгчийн холбоо (SELCAL), 121.5 МГц 
зэрэг боломжит бүх сувгаар холбогдох оролдлого 
хий 

 Радар ашиглан удирдлага шилжүүлэх оролдлого хий 

 А/х холбоо барих ѐстой хугацаанаас хойш 5 минутын 
турш холбоо бариагүй бол холбоо алдагдсанд тооц 

 “Харанхуй нэвтрүүлэг” хий 

  
Remember: 
 
A      Acknowledge  
S      Separate 
S      Silence 
I        Inform 
S      Support 
T       Time 
 

 inform supervisor 

 Check your radio first 

 Failure of transmitter or receiver only? 
 

 Possible relay by other stations? 
 

 Company freq. /SELCAL/ 121.5 MHz / 243.0 MHz 
 
 

 Use radar hand-off to transfer control 

 Consider ACFT in radio failure when missing an 
expected message within a period of 5 MIN 

 BLIND TRANSMISSION 
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ХОЛБОО АЛДАГДАХ  COMMUNICATION FAILURE 
 

 
Агаарын хөлөг: 

 
ИХНН 
 

 А/х ИХНН-д нислэгийг үргэлжлүүлнэ 

 А/х хамгийн ойрын тохирох аэродромд 
бууна 

 Нислэг дууссан талаар холбогдох АХУ-ын 
нэгжид шуурхай мэдэгдэнэ 

 
D ангиллын агаарын зайд (Хөөрөлт буултын бүс): 
 

 ИХНД-ээр нисч буй а/х-үүд зөвшөөрөл 
авсан бол орж болно. 

 ХНД-ээр нисч буй а/х-үүдэд зөвшөөрөл 
шаардлагагүй 

 
C ангиллын агаарын зайд: 
 

 Гадна буй а/х: Үл нэвтэрнэ (зөвшөөрөл 
хамаарахгүй) 

 Дотор буй а/х: 3000 м хүртэлх өндөрт:  
 
Зөвшөөрлийн дагуу хөдөлгөөнөө 
үргэлжлүүлнэ, боломжгүй бол хамгийн дөт 
замаар агаарын зайг орхино. 

 
            3000 м болон түүнээс дээш нислэгийн 
цуваанд: хамгийн дөт замаар агаарын зайг орхино 
 

  
Expect:  

 
VMC    
 

 Continue flight in VMC 

 Landing at the nearest suitable aerodrome 
 

 Report termination of flight immediately to the 
competent ATC unit 

 
Airspace  ”D” (CTR) 

 

 VFR may enter if clearance is received 
 

 IFR does not require a clearance 
  
 
Airspace “C” 
 

 ACFT outside: no entry (regardless of 
clearance) 

 ACFT inside        below FL 100: 
 
Continue according clearance, if unable leave on 
shortest route  
 
 
At or above FL: leave on shortest route 

 

   
 

Санамж: 
 
- Баталгаажуул 
- Зайчил 
- Эфирийг чөлөөл 
- Мэдээл 
- Тусла 
- Хугацаагаа тооц 
   

 ЕНУ-д мэдэгд 

 Эхлээд өөрийн холбоог шалга 

 Нэвтрүүлэгч, хүлээн авагчийн аль нь ажиллахгүй 
байгааг тодорхойл 

 Бусад станцаар дамжуулан харилцах боломжтой 
эсэхийг тодорхойл 

 Аэродромын бүсэд гэрлэн буу ашиглаж захирамж өг 

 Агаарын тээвэрлэгчийн холбоо (SELCAL), 121.5 МГц 
зэрэг боломжит бүх сувгаар холбогдох оролдлого 
хий 

 “Харанхуй нэвтрүүлэг” хий 

  

Remember: 
 
A      Acknowledge  
S      Separate 
S      Silence 
I        Inform 
S      Support 
T       Time 
 

 INFORM superviser 

 Check your radio 

 Failure of transmitter or receiver only? 
 

 Possible relay by other stations 
 

 Use the light gun in AD vicinity 

 Company freq. /SELCAL/ 121.5 MHz / 243.0 MHz 
 
 

 BLIND TRANSMISSION 
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ЦАХИЛГААН ТЭЖЭЭЛИЙН ТАТГАЛЗАЛ  ELECTRICAL PROBLEMS 
 

 
А/х-ийн цахилгааны бүх үүсгүүр (нөөц) 
татгалзах/цахилгаан тэжээл зөвхөн ослын 
төвшинд хүртэл хязгаарлагдсан  

 
     Анхаар: 
 

 Хөлгийн бүхээгт маш хүнд дарамттай 
нөхцөл байдал бий болсон байна 

 Луужин, байршил тодорхойлогч хэрэгслүүд 
татгалзах 

 Эрчим хүч хэмнэх үүднээс транспондерыг 
унтраасан байж болно 

 Холбоо найдваргүй болж алдагдах 

 Хариу баталгаажуулахгүй байж болох 

 ИХНН хадгалахын тул өндрөө өөрчилнө 

 Гар аргаар дугуй буулгана 

 Хөдөлгүүр татгалзсан байх болзошгүй 

  
Loss of all generators (alternators)/battery power 
only power supply reduced to emergency level 

 
       
       Expect: 
 

 High stress level in the cockpit 
 

 NAV – failure, including compass 
 
 

 Transponder switched off (save energy) 
 

 Communication failure 

 Limited readbacks 

 Level changes to maintain VMC 

 Manual gear extension 

 Possible engine failure 
 

   
 

Санамж: 
 
- Баталгаажуул 
- Зайчил 
- Эфирийг чөлөөл 
- Мэдээл 
- Тусла 
- Хугацаагаа тооц 
   

 Буух аэродромд мэдээл 

 Шаардлагатай бол тохиромжтой, 
ойролцоох бусад нисэх буудал 
аэродромын талаар нисэх багт мэдээл 

 Буух аэродромын дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
даруй өг 

 Тохиромжтой чиглэл, тухайн а/х-ийн 
байрлалыг мэдээл  

 Эрчим хүчийг хэмнэ 

 ХНН-ээс зайлсхий 
 

  

Remember: 
 
A      Acknowledge  
S      Separate 
S      Silence 
I        Inform 
S      Support 
T       Time 
 

 Inform landing aerodrome 

 If needed, inform pilot about next suitable 
aerodrome 
 

 Aerodrome details as soon as possible 
 

 Suitable vectors and position information 
 

 Save energy 
 

 Avoid IMC 
 

 

 

 

 

 



        НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА 

 
НИСЛЭГИЙН ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛЫН ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС-08   CHECKLIST-08 

 

ЯАРАЛТАЙ ӨНДӨР АЛДАЛТ  EMERGENCY DESCENT 
 

 
Анхаар  

 

 А/х мэдээлэлгүйгээр өндөр алдана 

 Ослын Squawk код тавьж амжаагүй 

 Радио холбоо тасрах болон муудах (Хүчилтөрөгчийн 
баг) 

 
Хяналттай нислэгт гэнэтийн битүүмжлэл алдагдсан, 
эсхүл татгалзал тохиолдон өндөр алдаж байгаа бол 
нисэх баг:  

 өндөр алдахаас өмнө нислэгийн зам буюу 
маршрутаас гарна 

 өндөр алдаж буй тухайн АХҮ-ий нэгжид шуурхай 
мэдээлнэ 

 Squawk код 7700 тохируулах 

 Галбирын гэрлээ асаах 

 ACAS болон ил хараагаар зам дагуух нислэгийн 
хөдөлгөөнийг хянах 

 Цаашид хийх үйлдлийн талаар АХҮ-ний нэгжид 
мэдээлэх  

 Нисэх баг нь зарлагдсан хамгийн бага аюулгүй нам 
өндрөөс доош орохгүй байх ѐстой  

 

  
Expect    

 

 Descent without warning 

 No emergency squawk 

 Poor or no RTF (oxygen mask) 
 
 
When an aircraft operated as a controlled flight experiences 
sudden decompression or a malfunction requiring an 
emergency descent, the aircraft shall, if able: 

 Initiate a turn away from the assigned route or track 
before commencing the emergency descent. 

 Advise the appropriate ATC unit as soon as possible of 
the emergency descent. 

 Set transponder to Code 7700  

 Turn on aircraft exterior lights 

 Watch for conflicting traffic both visually and by reference 
to ACAS  

 Coordinate its further intentions with the appropriate ATC 
unit 

 The aircraft shall not descend below the lowest published 
min altitude. 

 
   
 

Санамж: 
 
- Баталгаажуул 
- Зайчил 
- Эфирийг чөлөөл 
- Мэдээл 
- Тусла 
- Нисэгчид хугацаа өг 
   

 ЕНУ-д мэдэгдэх   

 Радио-холбоогоор ослын дуудлагыг баталгаажуул 

 Ойролцоох бусад агаарын хөлгүүдийн аюулгүй 
ажиллагааг хангах боломжит бүх арга хэмжээг ав 

 Шаардлагатай бол нислэгийн замаас гаргах ба 
чиглэл өг 

 Шаардлагатай бол аюулгүй нам өндрийг мэдээл 

 Зайчлалыг хангуулах, эсхүл онцгой хөдөлгөөний 
талаар мэдээлэл түгээ 

 Ослын талаархи мэдээлэл нийт станцад (агаарын 
хөлөг) дамжуул  

 Өндөр алдалтын дараа нисэх багийн шийдвэр, 
холбогдох бусад мэдээллийг лавлах (Бэлтгэл 
аэродром руу явах эсэх,) 

 Онцгой нөхцөл байдлын үе үргэлжлэхийг тооц 
 

  

Remember: 
 
A      Acknowledge  
S      Separate 
S      Silence 
I        Inform 
S      Support 
T       Time 

 Inform Supervisor 

 Acknowledge emergency on RTF 

 Take all necessary action to safeguard all aircraft 
concerned 

 May be required to suggest a heading 
 

 May be required to state the minimum altitude 

 Provide separation or issue essential traffic information, 
as appropriate 

 Emergency broadcast if necessary 
 

 After emergency descent, request intentions: Diversion 
etc. 

 

 Consider ACFT still to be in an emergency situation 

 

 

 

 



        НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА 

 
НИСЛЭГИЙН ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛЫН ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС-09   CHECKLIST-09 

 

ХӨДӨЛГҮҮР ТАТГАЛЗАХ  ENGINE FAILURE 
 

 
Үр дагавар: 

 Хөөрөлт цуцлагдах 

 Битүүмжлэл алдагдах 

 Түлш юүлэх 

 Сэрэмжлүүлэгтэй ойртолт (1 хөдөлгүүрт а/х-
ийн хувьд хээрийн суулт үйлдэх) 

 
Анхаар 
(олон хөдөлгүүрт а/х) 

 Хөлгийн бүхээгт маш хүнд ачаалал үүссэн 

 Нисэн гарах стандарт горимоос гажих 

 Үе үе өндрөө хадгалж чадахгүй байх 

 Огцом өндөр алдах 

 Чиглэлээ өөрчлөх 

 Битүүмжлэл алдагдах 
 

             (1 хөдөлгүүрт а/х) 

 Тэжээлийн үүсгүүр доголдох 

 Бүхээгийн даралт хэлбэлзэх, алдагдах 

 Хэрэглэл татгалзах, доголдох (гирокомпас, 
авиагоризонт г.м) 

 Чиглэлээс гажих 

 Гар аргаар дугуй буулгах 

 Буултын дараа ХБЗ хаагдах 

  
May result in: 

 Abandoned Take-off 

 Pressurization Problems 

 Fuel Dumping 

 Precautionary Approach (Outside landing for single 
engine) 

 
Expect   
(Multi- engine) 

 Heavy workload in the cockpit 

 Deviation from SID 

 Intermediate level-off 

 Descent 

 Course deviation 

 Pressurization problems 
 
(single-engine) 

 loss of generator 

 loss of cabin pressure 

 loss of avionic systems (eg gyro, horizon) 
 

 course deviation 

 manual gear extension 

 blocked RWY after landing 
   
 

Санамж: 
 
- Баталгаажуул 
- Зайчил 
- Эфирийг чөлөөл 
- Мэдээл 
- Тусла 
- Хугацаагаа тооц 
     

 Буух аэродромд мэдэгд 

 Зохих журмын дагуу ХБЗ-ыг чөлөөтэй байлга 

 Аюулгүй зурвасыг чөлөөтэй байлга 

 Шаардлагатай тохиолдолд 4-р эргэлтийг сунгахыг 
санал болгох 

 Чирэгч бэлэн байлга 

 Аргагүйдэж буух бол хамгийн сүүлд мэдэгдсэн 
байрлал болон цагийг тэмдэглэ 

 
>Шаардлагатай бол дараах зүйлсийн талаар нисэх 
багт  мэдээл: 

 Боломжтой өөр нисэх буудал аэродром 

 Нөөц аэродромын дэлгэрэнгүй өгөгдлүүдийг шуурхай 
мэдээл: Ашиглах ХБЗ, түүний урт, гадаргуу, өндөр, ILS 
болон навигацийн тоноглол, давтамжууд 

 Тухайн аэродромын цаг агаарын мэдээллүүд: Салхи, 
хараа, үүлний доод суурийн өндөр, QNH 

 

  

Remember: 
 
A      Acknowledge  
S      Separate 
S      Silence 
I        Inform 
S      Support 
T       Time 

 

 Inform landing aerodrome 

 Clear RWY according to local instructions 

 Keep safety strip clear 

 Offer pilot extended final 

 Towing equipment on stand-by as appropriate 
 In case of forced landing, record last known 

position and time 
 
>If needed, inform pilot about:  

 

 Next suitable aerodrome 

 Alternate aerodrome details as soon as possible 
 
 
 

 WX information of landing aerodrome 

 



        НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА 

 
НИСЛЭГИЙН ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛЫН ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС-10   CHECKLIST-10 

 

ХӨДӨЛГҮҮРТ / НӨӨЦ ТЭЖЭЭЛИЙН СИСТЕМД 
ГАЛ ГАРАХ 

 ENGINE ON FIRE / APU ON FIRE 
 

 
Үр дагавар: 

 Хөөрөлт цуцлагдах 

 Хөдөлгүүр татгалзах (олон хөдөлгүүрт) 

 Хөдөлгүүр татгалзах (нэг хөдөлгүүрт) 

 Хөлгийн бүхээгт гал, утаа орж ирэх 

 Ослын буулт 
 
Анхаар 
 

 Хөлгийн бүхээгт маш хүнд ачаалал үүснэ 

 Хөдөлгүүрийг унтрааж, гал унтраах арга 
хэмжээг авах шаардлагатай болно 
 
Газарт байгаа а/х:  

 Хөөрөлтийг зогсоосноос дугуй халах 

 Зорчигчдыг яаралтай буулгах, шилжүүлэх 

 ХБЗ хаагдана 
 

       Агаарт байгаа а/х 

 Битүүмжлэлийн асуудал үүсэх 

 А/х өндрөө алдана 

 Хамгийн ойролцоох тохиромжтой аэродромд 
буухад хүрэх 

 Чиглэлээс гажих, аргагүйдсэн буулт хийх 

  
May result in: 

 Abandoned Take-off 

 Engine Failure (multi-engine)  

 Engine Failure (single engine)  

 Smoke or Fire in the Cockpit 

 Emergency Landing 
 
Expect   
 

 Heavy workload in cockpit 

 Engine shutdown / fire extinguishing 
 
 
ACFT on the Ground 

 Hot brakes 

 Passenger evacuation 

 RWY blocked 
 
ACFT in the Air 

 Pressurization problems 

 ACFT losing altitude 

 Landing next suitable aerodrome 
 

 Possible diversionary or forced landing 
   
 

Санамж: 
 
- Баталгаажуул 
- Зайчил 
- Эфирийг чөлөөл 
- Мэдээл 
- Тусла 
- Хугацаагаа тооц 
     

 А/х-т аюултай ачаа бий эсэхийг лавла 

 А/х-ийн бүхээгт зорчиж байгаа зорчигчдын тоог лавла 

 Буух аэродромд мэдэгд 

 Зохих журмын дагуу ХБЗ-ыг чөлөөтэй байлга 

 Аюулгүй зурвасыг мөн чөлөөл 

 Чиглэлээ өөрчилж, аргагүйдэж буух тохиолдолд 
мэдэгдэж байгаа хамгийн сүүлийн байрлал, хугацааг 
тэмдэглэ 

 
>Шаардлагатай бол дараах зүйлсийн талаар нисэх 
багт  мэдээл: 

 Боломжтой өөр нисэх буудал аэродром 

 Нөөц аэродромын дэлгэрэнгүй өгөгдлүүдийг шуурхай 
мэдээл: Ашиглах ХБЗ, түүний урт, гадаргуу, өндөр, ILS 
болон навигацийн тоноглол, давтамжууд 

 Буух аэродромын цаг агаарын мэдээллүүд: Салхи, 
хараа, үүлний доод суурийн өндөр, QNH 

 Гал/утаа ажиглагдаж байгаа бол мэдээл 
 

  

Remember: 
 
A      Acknowledge  
S      Separate 
S      Silence 
I        Inform 
S      Support 
T       Time 

 

 Ask if dangerous goods on board 

 Ask for number of Persons On Board (POB) 

 Inform landing aerodrome 

 Clear RWY according to local instructions 

 Keep safety strip clear 

 In case of diversionary or forced landing, record 
last known position and time 

 
>If needed, inform pilot about: 

 Next suitable aerodrome 

 Aerodrome details as soon as possible 

 WX information of landing aerodrome 

 Observed fire and/or smoke 
 



        НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА 

 
НИСЛЭГИЙН ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛЫН ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС-11   CHECKLIST-11 

 

ТҮЛШ ДУУСАХ  FUEL PROBLEMS – CRITICAL FUEL STATUS 
 

 
Үр дагавар: 

 Хөдөлгүүр татгалзах (олон хөдөлгүүрт) 

 Хөдөлгүүр татгалзах (нэг хөдөлгүүрт) 

 Чиглэл өөрчлөх, аргагүйдсэн буулт 
 
Анхаар 
 

 Түлш дуусч а/х-т шууд аюул занал тулгарсан 
тохиолдолд MAYDAY аюулын дохио өгнө. 

 Түлш багасч а/х-т дэмжлэг шаардлагатай 
болсон үед PAN PAN яаравчлалын дохио өгнө. 

 Түлшний талаар мэдээлэхдээ нисэх баг 
хэвшмэл хэллэгийг зүй бусаар хэрэглэж болно 
( ... багассан, хамгийн бага ..., чиглэл өөрчлөн 
нисэх хамгийн бага түлш ... г.м) 

  
May result in: 

 Engine Failure (multi-engine) 

 Engine Failure (single engine) 

 Diversionary or Forced Landing 
 
              Expect  
 

 MAYDAY low on fuel emergency with imminent 
danger to ACFT 

 PAN PAN minimum fuel ACFT needs priority 
handling 

 Improper use of phraseology, verify actual fuel 
status (low on ..., minimum ... or minimum 
diversion fuel) 
 

   
 

Санамж: 
 
- Баталгаажуул 
- Зайчил 
- Эфирийг чөлөөл 
- Мэдээл 
- Тусла 
- Хугацаагаа тооц 
     

 Түлш хэмнэх зорилгоор а/х-ийг аль болох өндөрт 
байлга 

 А/х-ийг АХҮ-нээс шалтгаалж хоѐрдугаарт тойрогт 
гаргахаас сэргийлж ажилла 

 А/х-т аюултай ачаа бий эсэхийг лавла 

 А/х-ийн бүхээгт байгаа зорчигчдын тоог лавла 

 ХБЗ-ыг чөлөөтэй байлга 

 Аюулгүй зурвасыг чөлөөл 

 Чирэгчийг бэлэн байлга 
 
>Шаардлагатай бол дараах зүйлсийн талаар 
нисэх багт  мэдээл: 

 Боломжтой өөр нисэх буудал аэродром 

 Нөөц аэродромын дэлгэрэнгүй өгөгдлүүдийг 
даруй мэдээл: Ашиглах ХБЗ, түүний урт, 
гадаргуу, өндөр, ILS болон навигацийн тоноглол, 
давтамжууд 

 Тухайн аэродромын цаг агаарын мэдээллүүд: 
Салхи, хараа, үүлний доод суурийн өндөр, QNH 

 

  

Remember: 
 
A      Acknowledge  
S      Separate 
S      Silence 
I        Inform 
S      Support 
T      Time 

 

 Keep ACFT high (save fuel) 

 Avoid ATC-caused GO AROUND 

 Inform landing aerodrome 

 Ask if dangerous goods on board 

 Ask for number of Persons On Board (POB) 

 Clear RWY according to local instructions 

 Keep safety strip clear 

 Towing equipment on standby as appropriate 
 
>If needed, inform pilot about: 
 

 Next suitable aerodrome 

 Aerodrome details as soon as possible 

 WX information at landing aerodrome 
 

 

 

 



        НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА 

 
НИСЛЭГИЙН ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛЫН ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС-12   CHECKLIST-12 

 

ДУГУЙ ГАЦАХ  GEAR PROBLEM 
 

 
Анхаар: 
 

 А/х хоѐрдугаар тойрогт явна 

 Мэргэшсэн инженерээр ажиглалт хийлгэх 
зорилгоор нам өндөрт цамхагийг нисч өнгөрөх 

 Дугуйг гар аргаар буулгах арга хэмжээг авна 

  
Expect: 
 

 GO AROUND 

 Low pass of tower for gear inspection by 
specialist engineering personnel 

 Manual gear extension  
 

   
 

Санамж: 
 
- Баталгаажуул 
- Зайчил 
- Эфирийг чөлөөл 
- Мэдээл 
- Тусла 
- Хугацаагаа тооц 
     

 Ил хараагаар ажиглалт хийх зорилгоор а/х-ийг 
нам өндөрт нисэн өнгөрүүлэхэд бэлд 

 А/х-ийн жинг багасгах шаардлагатай 

 ХБЗ-ыг чөлөөтэй байлга 

 Аюулгүй зурвасыг мөн чөлөөл 

 Чирэгчийг бэлэн байлга 
 
>Шаардлагатай бол дараах зүйлсийн талаар 
нисэх багт  мэдээл: 

 Агаарын тээвэрлэгчийн холбогдох ажилтантай 
зөвлөсний үндсэн дээр а/х-ийн гаднах харагдах 
байдлыг нисэх багт мэдээл   

 

  

Remember: 
 
A      Acknowledge  
S      Separate 
S      Silence 
I        Inform 
S      Support 
T      Time 

 

 Prepare for LOW PASS for visual inspection 

 Weight reduction necessary 

 Clear RWY according to local instructions 

 Keep safety strip clear 

 Towing equipment on stand-by as appropriate 
 
 
>If needed, inform pilot about: 

 

 ACFT configuration (having consulted with 
company if appropriate) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА 

 
НИСЛЭГИЙН ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛЫН ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС-13   CHECKLIST-13 

 

ШИНГЭНИЙ СИСТЕМИЙН ДОГОЛДОЛ  HYDRAULIC PROBLEMS 
 

 
       Үр дагавар: 

 Түлш юүлнэ 

 Дугуй гацах 

 Тоормоз гацах 

 А/х-ийн ойртолт ба буух хурд харьцангуй их байна 
 
 Анхаар: 

 А/х-ийн маневрлах боломж хязгаарлагдмал 

 Закрылкын тохиргоо хязгаарлагдмал 

 Крен буюу хэвтээ тэнхлэгийн дагуу хазайх боломж 
хязгаарлагдмал 

 Дугуйг гар аргаар буулгах ба буцааж эвхэх боломжгүй 
байх 

 Буултад бэлтгэх зорилгоор хүлээх бүсэд нисэх 

 4-р эргэлтийг сунгана 

 4-р эргэлтийн орчимд ойртолтын хурд өндөр байна 
(закрылка бүрэн буугаагүй, эсхүл хураалттай учир  
зангилаа хурд 220 (Kt) хүртэл нэмэгдэх) 

 Тоормозлох чадвар хязгаарлагдсан байна 

 ХБЗ-аас хэтэрч болзошгүй 

 Буултын дараа ХБЗ хаагдана. 

  
May result in: 

 Fuel Dumping 

 Gear Problems 

 Brake Problems 

 Relatively High Speed for Approach and Landing 
 
 
Expect 

 Limited manoeuvrability 

 Limited flap setting 

 Limited bank angle 
 

 Manual gear extension, no retraction possible 
 

 Holding pattern for necessary checks 

 Extended final 

 Higher approach speed on final (up to 220 Kt IAS on 
flapless approach) 
 

 Limited breaking capability 

 Possible overrun 

 RWY blocked on landing 

   
 

Санамж: 
 
- Баталгаажуул 
- Зайчил 
- Эфирийг чөлөөл 
- Мэдээл 
- Тусла 
- Нисэгчид хугацаа өг 
     

 А/х-үүд хооронд босоо ба хэвтээ зайчлалыг ихэсгэ 

 А/х-т аюултай ачаа бий эсэхийг лавла 

 А/х-т зорчигчдын тоог лавла 

 АХҮ-ээс шалтгаалж хоѐрдугаар тойрогт гаргахаас 
сэргийл 

 ХБЗ-ыг чөлөөтэй байлга 

 Аюулгүй зурвасыг чөлөөл 

 Чирэгчийг бэлэн байлга 
 
>Шаардлагатай бол дараах зүйлсийн талаар нисэх 
багт  мэдээл: 

 Буух боломжтой зэргэлдээх өөр аэродром 

 Аэродромын өгөгдлийг шуурхай дамжуул 

 Буух аэродромын цаг агаарын байдал 

 А/х-ийн хөл ангиас утаа гал гарч байгаа эсэх  
 

  

Remember: 
 
A      Acknowledge  
S      Separate 
S      Silence 
I        Inform 
S      Support 
T      Time 

 

 Increase vertical and lateral separation 

 Ask if dangerous goods on board 

 Ask for number of Persons On Board (POB) 

 Avoid ATC-caused GO AROUND 
 

 Clear RWY according to local instructions 

 Keep safety strip clear 

 Towing equipment on stand-by as appropriate 
 
>If needed, inform pilot about: 

 

 Next suitable aerodrome 

 Aerodrome details as soon as possible 

 WX information of landing aerodrome 

 Fire or smoke from brakes 
 

 

 

 



        НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА 

 
НИСЛЭГИЙН ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛЫН ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС-14   CHECKLIST-14 

 

МӨСТӨЛТ  ICING 
 

 
 Анхаар: 
 

 А/х өндөр, эсхүл нислэгийн чиглэлээ яаралтай өөрчилнө 

 Өндөр авах, алдах чадвар буурч, босоо хурд 
хязгаарлагдана 

 А/х-ийн хурд их болно 

  

         Expect  
 

 Immediate change of level and/or heading 

 Limitation in rate of climb/descent 

 Higher speed 
 

   
 

Санамж: 
 
- Баталгаажуул 
- Зайчил 
- Эфирийг чөлөөл 
- Мэдээл 
- Тусла 
- Нисэгчид хугацаа өг  
     

 А/х-ийг хүлээх бүсэд нисгэхээс зайлсхий 

 Хөөрөлтийн дараа тасралтгүй өндөр авах 
боломжоор ханга 

 ХБЗ, Аюулгүй зурвасыг чөлөөтэй байлга 

 Мөстөлттэй байгаа талаар бусад агаарын хөлөг, цаг 
уурын нэгж, холбогдох байгууллагад AIREP мэдээ өг 

 
>Шаардлагатай бол дараах зүйлсийн талаар нисэх 
багт  мэдээл: 

 Мөстөлт эсэргүүцэх, арилгах системийн ажиллагааг 
шалгах 

 Питот системийг халаах (мөстсөнөөс даралтын 
зөрүүгээр хурд хэмжих боломжгүй болохоос 
сэргийлэх) 

 Хурд багасч, штопорт орохыг дохиолох системийг 
халаах 

 Карбьюратор халаах/мөстөлт эсэргүүцэх системийг 
залгах 

 Сэнсний халаалт 

 Далавчны мөстөлт эсэргүүцэх системыг залгах 

 Нөөц агааржуулалтын систем 

 Цонхны халаалт 

 Хөдөлгүүрээс авах агаарыг ихэсгэхийн тулд их  
хөдөлгүүрийн чадалтай өндөр алдах 

 Ойртолт, буултын хурд нэмэгдэх (штопорын хурд 
нэмэгдсэнээс)  

 

  

Remember: 
 
A      Acknowledge  
S      Separate 
S      Silence 
I        Inform 
S      Support 
T      Time 

 

 Avoid holding 

 Enable continuous climb after departure 
 

 Keep RWY and safety strip clear 

 AIREP to other ACFT, other units and MET 
 
 
>If needed, inform pilot about: 

 

 Check anti-icing and de-icing systems 
 

 Pilot heating 
 
 

 Stall warner heating 
 

 Carburetor heating 
 

 Propeller heating /de-icing 

 Wing anti-ice /de-ice 

 Alternate air supply 

 Windshield heating 

 Descent with higher power setting to increase 
bleed air supply 

 Higher approach/landing speed due to increase of 
stalling speed 

 

 

 

 



        НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА 

 
НИСЛЭГИЙН ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛЫН ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС-15   CHECKLIST-15 

 

БИТҮҮМЖЛЭЛ АЛДАГДАХ  PRESSURISATION PROBLEMS 
 

 
       Үр дагавар: 

 

 Яаралтай өндөр алдах 
 
 Анхаар: 
 

 А/х өндөр авалтаа зогсооно 

 Яаралтай өндөр алдах зөвшөөрөл хүснэ 

 Урьдчилж мэдэгдэлгүйгээр шуурхай өндөр алдана 

 Ослын Squawk код тохируулахгүй 

 Нислэгийн чиглэлээс хазайж болзошгүй 

 Нисэх баг хүчилтөрөгчийн баг зүүснээс радио-
холбооны чанар муудаж болно 

 Нисэх багийн гишүүд, зорчигчид гэмтэл авсан байж 
болзошгүй 

  
May result in: 
 

 Emergency Descent 
 

Expect:  
 

 ACFT will stop climb 

 Request for immediate descent 

 Emergency descent without warning 

 No emergency squawk 

 Possible turn off track 

 Poor RTF (because of oxygen mask) 

 Injuries to passengers or crew 
 

   
 

Санамж: 
 
- Баталгаажуул 
- Зайчил 
- Эфирийг чөлөөл 
- Мэдээл 
- Тусла 
- Нисэгчид хугацаа өг 
     

 А/х өндөр алдах чиглэл орчмын агаарын зайг 
шуурхай чөлөөл 

  

Remember: 
 
A      Acknowledge  
S      Separate 
S      Silence 
I        Inform 
S      Support 
T      Time 

 
 Clear airspace directly beneath the aircraft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА 

 
НИСЛЭГИЙН ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛЫН ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС-16   CHECKLIST-16 

 

АГААРЫН ХӨЛГИЙН БҮХЭЭГТ УТАА ГАРАХ 
 

 
SMOKE OR FIRE IN THE COCKPIT 

 
 
Анхаар: 
 

 Нисэх баг ачаалал дарамттай нөхцөлд ажиллана 

 Хамгийн дөт маршрутаар чиглүүлж ойролцоох 
аэродромд буулгах  

 Нисэх баг хүчилтөрөгчийн баг зүүснээс радио-
холбооны чанар муудах, радио-холбоо алдагдах 

 Буултын дараа зорчигчдыг яаралтай буулгаж 
шилжүүлэх 

  
Expect:  

 

 High stress level in the cockpit 

 Shortest high-speed vector to land - nearest 
suitable aerodrome 

 Poor RTF (oxygen mask) or loss of RTF 

 Passenger evacuation 
 

 
   
 

Санамж: 
 
- Баталгаажуул 
- Зайчил 
- Эфирийг чөлөөл 
- Мэдээл 
- Тусла 
- Нисэгчид хугацаа өг  
     

 А/х-т аюултай ачаа бий эсэхийг лавла 

 А/х-т байгаа зорчигчдын тоог лавла 

 Буух аэродромд мэдэгд 

 Шуурхай буухад тохирох салхины чиглэл бүхий 
буултын чиглэлийг санал болго 

 ХБЗ-ыг чөлөөтэй байлга 

 Аюулгүй зурвасыг чөлөөл 

 ХБЗ, Ойртолтын гэрлийг 100% асаа 
 
> Шаардлагатай бол дараах зүйлсийн талаар нисэх 
багт  мэдээл: 

 Ойролцоох тохиромжтой нисэх буудалд хүрэх зай 
 

 Алсын барааны харагдац муу нөхцөлд ойртолтын 
автомат төхөөрөмж байгаа эсэх 

 Тухайн аэродромын өгөгдлийн мэдээлэл 
 Цаг агаарын мэдээлэл 

  

Remember: 
 
A      Acknowledge  
S      Separate 
S      Silence 
I        Inform 
S      Support 
T      Time 

 

 Ask if dangerous goods on board 

 Ask for number of Persons On Board (POB) 

 Inform landing aerodrome 

 Offer out of wind landing if more expeditious 
 

 Clear RWY according to local instructions 

 Keep safety strip clear 

 APP / RWY lighting system 100% 
 
 If needed, inform pilot about: 

 

 Track miles to touchdown of next suitable 
aerodrome 

 Availability of automatic approach low visibility 
procedure 

 Aerodrome details as soon as possible 

 WX information of landing aerodrome 
 

 

 

 

 

 

 

 



        НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА 

 
НИСЛЭГИЙН ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛЫН ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС-17   CHECKLIST-17 

 

ГЭМТ ХАЛДЛАГА  UNLAWFUL INTERFERENCE 

 
Анхаар: 
 

 Squawk 7500 код тавина 

 Нислэгийн чиглэл, өндрийг өөрчлөх, хазайх 

 Радио-холбоогоор жирийн бус хариултуудыг өгөх, 
эсхүл огт хариулахгүй 

 Өгсөн зөвшөөрөл, захирамжийг биелүүлэхгүй байх 

  
Expect:  

 

 Squawk 7500 

 Course / level deviations 

 No or unusual replies to RTF communication 
 

 No compliance with given instructions 
 

   
 

Санамж: 
 
- Баталгаажуул 
- Зайчил 
- Эфирийг чөлөөл 
- Мэдээл 
- Тусла 
- Нисэгчид хугацаа өг 
     

 Гэмт халдлагад өртсөнөө нисэх баг батлан 
илэрхийлээгүй тохиолдолд радио-холбоогоор гэмт 
халдлагатай холбоотой мэдээллийг бүү дамжуул 

 Нисэгчийн хүсэлтийг болохуйцаар биелүүл 

 Шаардлагатай мэдээллийг хариу хүлээлгүйгээр 
дамжуул 

 Хөдөлгөөнийг нь хяна, маневр хийх боломжийг нь 
бүрдүүл 

 Нисэн очих аэродром дахь цаг агаарын байдал, 
нислэгийн маршрут зэрэг шаардлагатай бүх 
мэдээллийг цуглуул 

 
> Шаардлагатай бол дараах зүйлсийн талаар нисэх 
багт  мэдээл: 

 Squawk кодыг баталгаажуул 

 Хариулахгүй байвал Squawk кодыг алдаатай 
тохируулсан байна гэж шууд ойлгож болохгүй 

 Шаардсан, хүссэн бүх мэдээллийг дамжуул 

  

Remember: 
 
A      Acknowledge  
S      Separate 
S      Silence 
I        Inform 
S      Support 
T      Time 

 

 Do not initiate any further RTF referring to the 
hijacking unless confirmed by the pilot 
 

 Comply with pilot's requests as far as possible 

 Transmit pertinent information without expecting 
a reply 

 Monitor all flight manoeuvres - give room for 
manoeuvre 

 Collect any necessary information e.g. 
destination aerodrome, WX situation at 
destination, routing, etc. 

 
     > If needed, inform pilot about: 
 

 Confirm squawk 

 No reply here shall NOT be taken as an 
indication that the squawk was set by mistake 

 Any information requested 
 

 

 

 

 


