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НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБААЮУЛГҮЙ 

АЖИЛЛАГААНЫ ХЭСЭГ 

 

 

 
ИНД75-ын 201.а.2 заалтаас “/30км тууш зайчлалыг давхар баримтална/” 

хэсгийг хасах, 203.а.3/3.3 заалтыг хүчингүй болгох үеийн аюулгүй 
ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээ 

 
      2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр хуралдсан НХҮА-ны “Аюулгүйн 
ажиллагааны зөвлөл”-ийн хурлаас ИНД75 дүрмийн 75.201.а.2 “Эсрэг чиглэлд нислэг 
үйлдэж буй агаарын хөлгүүдийн хооронд хажуугийн 10км зайчлалыг 30км тууш 
зайчлалтай давхар баримтална” заалт, ИНД75 дүрмийн 75.203.а.3/3.3 “Эсрэг 
чиглэлд өндөр авах буюу алдаж буй агаарын хөлөг өөр агаарын хөлгийн нисэж яваа 
нислэгийн цуваа / өндрийг огтлох тохиолдолд 30 км (16 далайн бээр)-ын тууш 
зайчлал болон 10 км (5 далайн бээр)-ын хажуугийн зайчлалыг нэгэн зэрэг 
баримтална” заалтыг тус тус мөрдөж ажилласнаас 2017 онд 170, 2018 онд 42 
агаарын хөлөгт зөрөн өнгөрсний дараа нислэгийн өндрийг өөрчлөх захирамж олгож 
НХҮ-нд доорх хүндрэлийг үүсгэж байгаа тул ДОК4444 баримт бичигт тусгагдаагүй 
/30 км тууш зайчлалыг давхар баримтална/ хэсгийг хасах, “Эсрэг чиглэлд өндөр 
авах буюу алдаж буй агаарын хөлөг өөр агаарын хөлгийн нисэж яваа нислэгийн 
цуваа/өндрийг огтлох тохиолдолд 30 км (16 далайн бээр)-ын тууш зайчлал болон 10 
км (5 далайн бээр)-ын хажуугийн зайчлалыг нэгэн зэрэг баримтална” заалтыг 
хүчингүй болгуулах хүсэлтийг эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэх шийдвэр гаргасан 
байна. Үүнд: 

• Хөөрөлт, буулт үйлдэж буй агаарын хөлгүүд хооронд үргэлжилсэн өндөр 

авах, өндөр алдах үйл ажиллагаа алдагддаг  

• Нислэгийн удирдагч мөргөлдөх эрсдэлийг арилгаж хажуугийн 10км зайчлал 

хангуулсан боловч 30км тууш зайчлал давхар баримтлуулах үед нэмэлт 

тооцоолол, хэмжилт хийж зохиомол ачаалалтай ажилладаг   

• Нисэх багт энэхүү онцлог зайчлалыг тайлбарлах шаардлага үүссэнээс радио 

холбооны завгүйдэл ихэсдэг 

• Хажуугийн зайчлал хангагдсан хэдий ч өөд өөдөөсөө хурдтай ойртож байгаа 

агаарын хөлөг хооронд 30км тууш зайчлалыг давхар хадгалуулах зорилгоор 

орон зай, цагт шахагдаж өндөр авах, алдах хурдыг хэтрүүлдэг 

• Агаарын тээвэрлэгчид Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний чанарыг 

хангалтгүй хэмээн үнэлдэг   

       Дэлхийн улс орнуудын Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээнд ашиглаж байгаа 
ажиглалтын удирдлагын зайчлалтай нийцүүлж “ИНД75-ын 201.а.2 заалтаас /30км 
тууш зайчлалыг давхар баримтална/ хэсгийг хасах, 203.а.3/3.3 заалтыг хүчингүй 
болгох” үеийн аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээг ИНД172 дүрмийн 
172.151.ж.1 заалт болон “Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын журам”-ыг тус тус 
үндэслэн НХҮА-ны ААХ-т боловсруулсан болно.  
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  Системийн аюулыг тодорхойлохдоо Монгол Улсын агаарын зайд бүртгэгдсэн 
Аюултай ойртолтыг шалгасан тайлан болон Тодорхойлогдсон аюулын жагсаалтыг 
ашигласан болно.  
 
Эрсдэлийг тодорхойлсон аргачлал 
“Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны заавар”-ын дагуу Олон улсын 
иргэний нисэхийн байгууллагын Док9859 баримт бичгийн 5 дугаар бүлэг “ҮР 
ДАГАВАР/МАГАДЛАЛЫН матрикс” уламжлалт аргачлалыг ашигласан болно. 
Аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээ гүйцэтгэх дараалал 

• Системийг тодорхойлох 

• Аюулыг таних, илрүүлэх 

• Аюулын үр дагаврыг тогтоох 

• Эрсдэлийн магадлалыг тогтоох 

• Эрсдэлийн түвшинг тодорхойлох 

• Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлох 

• Аюулгүй ажиллагааны үнэлгээний тайлан 

Системийн тодорхойлолт 
       Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагад 2012 оны 08 дугаар 
сарын 23-ны өдрөөс, Улаанбаатар Ойртолтын нислэгийн хөдөлгөөний 
удирдлагад 2016 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс Ажиглалтын 
удирдлагын үйлчилгээ нэвтрүүлсэн байна.  
  Аюулыг таних, илрүүлэх 
      Энэхүү “ИНД75-ын 201.а.2 заалтаас /30км тууш зайчлалыг давхар баримтална/ 

хэсгийг хасах, 203.а.3/3.3 заалтыг хүчингүй болгох” үеийн аюулгүй ажиллагааны 

эрсдэлийн үнэлгээгээр нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцох хүний хүчин зүйлээс 

шалтгаалах 1 аюулыг ААУТ-ны зааврын 3.2.6-д заасан дараах 3 аргачлалын дагуу 

тодорхойлсон болно. Үүнд: 

• Түүхэн аргачлал- Өмнөх осол, зөрчлийн бүртгэл, аюулын бүртгэлийг 

ашиглах, шинжилгээ хийх. Мөн адил төстэй системд хийгдсэн эрсдэлийн 

үнэлгээгээр тодорхойлогдсон аюулыг ашиглах  

• Брэйнсторминг аргачлал- Төрөл бүрийн мэргэжил, туршлага бүхий 

хүмүүсийн багийг бүрдүүлж системийн боломжит аюулыг судлах  

• Системчилсэн аргачлал- Үнэлэгдэх аюулд илүү анхаарлаа хандуулахад 

туслах системийн схем диаграмм, дүрслэлийг ашиглан системийг 

нарийвчлан дэс дараалалтайгаар хянаж үзэх. 

Аюулын үр дагаврыг тогтоох 
       “ИНД75-ын 201.а.2 заалтаас /30км тууш зайчлалыг давхар баримтална/ хэсгийг 
хасах, 203.а.3/3.3 заалтыг хүчингүй болгох” үеийн аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн 
үнэлгээнд тодорхойлогдсон 1 аюулын үр дагаврыг тогтоохдоо ААУТ-ны зааврын  
 



3 

 

 
 
 
 
3.2.10 болон 3.2.11 заалтыг баримтлан Эрсдэлийн хүндрэлийн түвшинг тодорхойлох 
хүснэгтийг ашигласан болно.  

ЭРСДЭЛИЙН ХҮНДРЭЛИЙН ТҮВШИНГ ТОДОРХОЙЛОХ ХҮСНЭГТ-1 

Хүндрэлийн 
түвшин 

Аюулын үр дагавар    Үнэлгээ 

 
Аюултай 
эрсдэл 

Агаарын хөлөг мөргөлдөх 
Ноцтой зөрчил 
Тоног төхөөрөмж, систем, байгууламж 
татгалзаж үйлчилгээ зогсох 

A 

Их эрсдэл 
Зайчлал алдагдах 
Зурвас дээрх болон газрын саадтай ойртох 
Үндсэн тоног төхөөрөмж, систем эвдрэх 

 
B 

Дунд эрсдэл 
Агаарын хөлгийн зайчлал алдагдах нөхцөл 
бүрдэх; 
НУ-ийн ажлын ачаалал ихсэх 

C 

Бага эрсдэл 
Аюулгүй ажиллагааны хязгаарлалт бий болох, 
Үйл ажиллагаанд гарах дутагдал; 

D 

Ноцтой бус 
эрсдэл 

Ноцтой байдал маш бага, сөрөг үр дагаваргүй; 
E 

 
Эрсдэлийн магадлалыг тогтоох 
“ИНД75-ын 201.а.2 заалтаас /30км тууш зайчлалыг давхар баримтална/ хэсгийг 
хасах, 203.а.3/3.3 заалтыг хүчингүй болгох” үеийн аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн 
үнэлгээнд тодорхойлогдсон 1 аюул тохиолдох магадлалыг тогтоохдоо ААУТ-ны 
зааврын 3.2.12 болон 3.2.13 заалтыг баримтлан Эрсдэлийн магадлалыг 
тодорхойлох хүснэгтийг ашигласан болно.  

ЭРСДЭЛИЙН МАГАДЛАЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ ХҮСНЭГТ-2 

Магадлалын 
түвшин 

Утга Үнэлгээ Тоон утга 

Тогтмол Тогтмол байнга гардаг эрсдэл 5 Тогтмол 

Үе үе Тогтмол бус үе үе гардаг эрсдэл 4 
1 жилд       

2-5 удаа 

Заримдаа 
Заримдаа гардаг, гарах магадлалтай, гэвч 
хэзээ нь тодорхойгүй 

3 
5 жилд           
1 удаа 

Ховор 
Бараг гардаггүй боловч тооцож үзэх 
шаардлагатай эрсдэл 

2 
20 жилд      
1 удаа 

Боломжгүй 
Ийм үйл явдал тохиолдохгүй гэхдээ тооцож 
үзэх ёстой боловч хэзээ ч тохиолдохгүй байх 
магадлалтай эрсдэл 

1 
100 жилд     

1 удаа 

 
Эрсдэлийн түвшинг тодорхойлох 
      “ИНД75-ын 201.а.2 заалтаас /30км тууш зайчлалыг давхар баримтална/ хэсгийг 
хасах, 203.а.3/3.3 заалтыг хүчингүй болгох” үеийн аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн  
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үнэлгээнд тодорхойлогдсон 1 эрсдэлийн түвшинг тодорхойлохдоо ААУТ-ны зааврын 
3.2.14 заалтыг баримтлан эрсдэлийн хүндрэл болон магадлалын үнэлгээг 
ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАТРИКС-ийн харгалзах нүдэнд хөрвүүлж тухайн 
эрсдэлийн индексийг  тодорхойлсон болно.  

ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАТРИКС ХҮСНЭГТ-3 

Эрсдэл үүсэх 
магадлал 

ЭРСДЭЛИЙН ХҮНДРЭЛ 

Аюултай 
эрсдэл 

А 

Их 
эрсдэл 

В 

Дунд 
эрсдэл 

С 

Бага 
эрсдэл 

D 

Ноцтой бус 
эрсдэл 

E 

Тогтмол 
5 

5A 5B 5C 5D 5E 

Үе үе 
4 

4A 4B 4C 4D 4E 

Заримдаа 
3 

3A 3B 3C 3D 3E 

Ховор 
2 

2A 2B 2C 2D 2E 

Боломжгүй 
1 

1A 1B 1C 1D 1E 

 
        Дээрх эрсдэлийн үнэлгээний матриксд тогтоогдсон эрсдэлийн индексийг ААУТ-
ны зааврын 3.2.15 заалтыг баримтлан ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТҮВШИНГ 
ТОДОРХОЙЛОХ ХҮСНЭГТ4-д харгалзах өнгөөр байрлуулж тухайн эрсдэлийн 
түвшинг тогтоосон болно.  

ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТҮВШИНГ ТОДОРХОЙЛОХ ХҮСНЭГТ4 

ЭРСДЭЛИЙН 
ТҮВШИН 

Эрсдэлийн индекс 
Хүлээн зөвшөөрөх эсэх/авах арга 
хэмжээ 

НОЦТОЙ 
5A, 5B, 5C,   
4A, 4B, 3A 

Хүлээн зөвшөөрөхүйц бус. Эрсдэлийг 
бууруулах, хүлээн зөвшөөрөхүйц 
хэмжээнд хүргэх хангалттай арга хэмжээ 
авах хүртэл үйл ажиллагааг зогсоох 
шаардлагатай 

ДУНД 

5D, 5E,  
4C, 4D, 4E, 
3B, 3C, 3D, 
2A, 2B, 2C 

  Удирдлагын зүгээс анхаарах 
шаардлагатай, Эрсдэлийг хянах, 
бууруулах үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах шаардлагатай 

ЕРДИЙН 
3E,  
2D, 2E,  
1А, 1B, 1C, 1D, 1E 

Хүлээн зөвшөөрнө, удирдлагад 
танилцуулах 

 
Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлох 
       “ИНД75-ын 201.а.2 заалтаас /30км тууш зайчлалыг давхар баримтална/ хэсгийг 
хасах, 203.а.3/3.3 заалтыг хүчингүй болгох” үеийн аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн 



5 

 

үнэлгээнд тодорхойлогдсон 1 эрсдэлийн үр дагаврыг тооцож эрсдэлийг бий болгож 
байгаа эх үүсвэр, шалтгаан, нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийг тодорхойлж түүнийг 
арилгах, бууруулах, даван туулах тактик, стратегийг боловсруулсан болно. 
Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ нь эрсдэл гарах магадлалыг цөөрүүлэх эсхүл 

хүндрэлийг багасгах мөн хоёуланг нь зэрэг бууруулснаар хэрэгждэг. Зорилтот 

эрсдэлийн түвшинд хүрэхийн тулд хэд хэдэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай байж болно. 

Аюулгүй ажиллагааны үнэлгээний тайлан 
       “ИНД75-ын 201.а.2 заалтаас /30км тууш зайчлалыг давхар баримтална/ хэсгийг 
хасах, 203.а.3/3.3 заалтыг хүчингүй болгох” үеийн аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн 
үнэлгээнд Хүний хүчин зүйлээс шалтгаалах 1 аюулыг тодорхойлж эрсдэлийн үр 
дагавар, магадлалын матриксад оруулахад уг эрсдэл 3В түвшинтэй гарсан байна. 
         Энэ эрсдэл нь Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны заавар”-ын III 
бүлгийн 3.2.15 дугаар заалт дахь эрсдэлийн үнэлгээний түвшинг тодорхойлох 
хүснэгтийн дагуу “Удирдлагын зүгээс анхаарах шаардлагатай, эрсдэлийг хянах, 
бууруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах шаардлагатай” гэсэн үнэлгээнд багтаж 
байгаа тул ҮАЗ-т зохицуулалтыг тусган боловсруулж, НУ-дын сургалт, дадлагыг 
зохион байгуулж, холбогдох хяналтыг хэрэгжүүлж үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх 
боломжтой гэж дүгнэсэн болно. 
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“ИНД75-ын 201.а.2 заалтаас /30км тууш зайчлалыг давхар баримтална/ хэсгийг хасах, 203.а.3/3.3 заалтыг хүчингүй 
болгох” үеийн аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээ /2018.03.29/ 

№ Аюул 
Аюулаас үүсч болох 
үр дагавар 

Аюулын шалтгаан 
Эрсдэлийн 
үнэлгээ 

Бууруулах үйл ажиллагаа 

 Хүний хүчин зүйл 

1. Эсрэг чиглэлийн 
агаарын хөлгөөс 
Хажуугийн 10км 
зайчлал хангуулалгүй 
өндөр өөрчлөх 
захирамж өгөх 

Зайчлал алдагдах 
 

Хайнга хандах, 
ядрах  

3B 

1. Зөвшилцөл хийгдсэн болон 
хариуцлагын бүсийн хүрээн дэх 
өндрийг нь огтлох эсрэг 
чиглэлийн агаарын хөлгийн 
алслалтаас үл хамаарч 
хажуугийн 15км зайчлал 
хангуулж нислэгийн үл 
огтлолцох чиглэлийг 
хадгалуулсны дараа өндөр 
өөрчлөх зохицуулалтыг ҮАЗ-т 
тусгах 

2. АНУ, ЕНУ нар ажлын цагийн 
зохицуулалтыг хангах, үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих 

3. Хэсгийн дарга нар ээлжийн 
зохион байгуулалтыг хангах 

4. ААХ STCA-д хяналт тавих 

 
Танилцсан:                                              НХҮА-ны дарга П.Мөнхжаргал 
Хянасан:                                                  ААХ-ийн дарга С.Мягмардорж 

                                              Боловсруулсан:                                          ААХ-ийн мэргэжилтэн О.Батсүх 
                                                                                                                  ААХ-ийн мэргэжилтэн Ц.Болормаа 
 
                                                                                        2018 оны 03 дугаар сар 29 



7 

 

 


