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1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

 

1.1. Үндсэн зорилго 

1.1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба (цаашид НУТА 

гэх), ОБЕГ-ын харьяа Агаараас эрэн хайх, аврах 111 дүгээр анги (цаашид АЭХА 

анги гэх)-ийн хоорондын харилцан ажиллагааг зохицуулахад оршино.  

 

1.2. Үндэслэл  

1.2.1. Энэхүү журам нь Агаарын зайг нисэхэд ашиглах тухай Монгол Улсын  хууль, 

Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын  хууль, Улсын нисэхийн тухай Монгол 

Улсын  хууль, “Нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх, зөвшөөрөл олгох журам”-ын 

шаардлагуудыг үндэслэн боловсруулагдсан болно.  

1.3. Холбогдох байгууллагууд  

1.3.1. Агаарын навигацийн үйлчилгээний газар 

 

Монгол Улсын хэмжээнд хууль тогтоомжийн болон бодлогын баримт бичиг, 

төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, иргэний нисэхийн багц 

дүрмийн шаардлагыг хангах, аюулгүй ажиллагааны тогтолцоог хэрэгжүүлэх, 

агаарын навигацийн үйлчилгээ үзүүлэх албадын технологи үйл ажиллагааг 

удирдлагаар хангах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй байгууллага. 

 

1.3.2. Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба 

 

Нислэгийн хөдөлгөөний урсгал, төлөвлөлтийн ойрын болон хэтийн чиг хандлагыг 

тодорхойлох, холбогдох баримт бичгийг боловсруулах, хууль тогтоомжийн 

хэрэгжилтийг хангах, нислэгийн төлөвлөлт, урсгал зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх, 

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хийгдэх олон улсын нислэгийн өнгөрөлт, олон 

улсын хөөрөлт, буулт болон орон нутгийн нислэгүүдэд зөвшөөрөл олгох, шуурхай 

төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, агаарын 

тээвэрлэгчдээс ирүүлсэн нислэгийн төлөвлөлт, түүний гүйцэтгэлд судалгаа хийж, 

нислэгийн зөвшөөрөл олгох, нислэгийн хөдөлгөөний төлөвлөлтийн баримт бичгийн 

шинэчлэлт, боловсруулалт, баталгаажуулалтын ажлыг хариуцах үүрэгтэй Агаарын 

навигацийн үйлчилгээний газрын нэгж. 

 

 

1.3.3. ОБЕГ-ын харьяа Агаараас эрэн хайх, аврах 111 дүгээр анги,  

Улсын нисэхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу аюул 
тулгарсан болон аюулд нэрвэгдсэн агаарын хөлөг, нисэх баг, зорчигчдыг эрэн хайх, 
авран туслах, эмнэлгийн болон бусад зайлшгүй тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, 
тэдгээрийг ослын газраас шилжүүлэн зөөвөрлөх, Монгол Улсын хэмжээнд учирч 
болзошгүй гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, аюулд тулгарсан иргэний амь нас, 
эрүүл мэндийг авран хамгаалахад чиглэсэн онцгой, тусгай үүргийн нислэгийн 
үүргийг шуурхай  гүйцэтгэх үүрэгтэй байгууллага.  
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ОБЕГ-ын харьяа Агаараас эрэн хайх, аврах 111 дүгээр ангийн үйлдэх нислэг:  

 Аюул тулгарсан болон аюулд нэрвэгдсэн агаарын хөлөг түүний нисэх 
баг, зорчигчдыг эрэн хайх, авран туслах, тэдгээрийг ослын газраас 
шилжүүлэх, 

 Төөрсөн болон сураггүй алга болсон иргэдийг эрэн хайх, авран туслах, 

 Хүн, ачаа тээврийн нислэг, 

 Ойн хамгаалалтын нислэг, 

 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, нүүлгэн шилжүүлэлтийн нислэг, 

 Ослын газар дахь нүүлгэн шилжүүлэлтийн нислэг, 

 Гал унтраах нислэг ба дүүжин ачаа тээврийн нислэг, 

 Байгаль орчинд агаараас тандалт зураглал хийх захиалгат нислэг, 

 Зэрлэг, ан амьтдыг агаараас тоолох, мэдээгүйжүүлэх, судалгааны 
захиалгат нислэг, 

 Цагдаа, хүчний байгууллагын захиалгат тусгай үүргийн нислэг болон 
бусад нислэг  

 

   

2. ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА 

 

2.1. Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албаны хариуцах үйл ажиллагаа 

 

2.1.1. ОБЕГ-ын Улсын агаарын хөлгийн онцгой тусгай үүргийн нислэг нь Улсын нисэхийн 

тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, дүрэм журмаар зохицуулагдана.  

 

2.1.2. Улсын агаарын хөлгөөр арилжааны нислэг үйлдэх бол Иргэний нисэхийн тухай 

хуулийг баримтална. 

 

2.1.3. Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежмент, хамтын шийдвэр гаргалтыг 

хэрэгжүүлэхэд АЭХА ангитай хамтран ажиллана. 

 

2.1.4. ОБЕГ-ын Улсын агаарын хөлгийн онцгой тусгай үүргийн нислэгийн төлөвлөгөө, 

төлөвлөгөөний өөрчлөлтийг НУТА-ны 70049981, 70049680 факс болон 

fpd@mcaa.gov.mn, tpu@mcaa.gov.mn цахим хаягаар тус тус хүлээн авна.  

 

2.1.5. ОБЕГ-ын Улсын агаарын хөлгийн онцгой тусгай үүргийн нислэгийн төлөвлөгөө, 

төлөвлөгөөний өөрчлөлтийг хүлээн авсныг АЭХА ангийн  86210111 дугаарын 

утсанд мэдэгдэж хариулж баталгаажуулна.  

 

2.1.6. Ангийн сургууль-дадлагын нислэгийг зохион байгуулах мэдээлэл ирсэн тохиолдолд 

ШТХ-ийн Нислэгийн төлөвлөлтийн ээлжийн мэргэжилтэн ирсэн мэдээллийг 

ээлжийн өмнөх зааварчилга ярианд танилцуулна. 

 

2.1.7. Онцгой, тусгай үүргийн нислэг тодорхойгүй хугацаагаар хойшилсон үед холбогдох 

mailto:fpd@mcaa.gov.mn
mailto:tpu@mcaa.gov.mn
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арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 

 
2.1.8. Онцгой нөхцөл байдал үүссэн үеийн аливаа мэдээ АЭХА ангийн 86210111 

дугаарын утас болон ontsgoi111angi@gmail.com цахим хаягаар шуурхай 

дамжуулна. 

 

2.2. ОБЕГ-ын харьяа Агаараас эрэн хайх, аврах 111 дүгээр ангийн Нислэгийн 

албаны хариуцах үйл ажиллагаа 

 

2.2.1. ОБЕГ-ын Улсын агаарын хөлгийн онцгой тусгай үүргийн нислэг нь Улсын нисэхийн 

тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, дүрэм журмаар зохицуулагдана.  

 

2.2.2. Улсын агаарын хөлгөөр арилжааны нислэг үйлдэх бол Иргэний нисэхийн тухай 

хуулийг баримтална. 

 

2.2.3. Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежмент, хамтын шийдвэр гаргалтыг 

хэрэгжүүлэхэд Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албатай хамтран ажиллана. 

 

2.2.4. Цаг үеийн үүссэн нөхцөл байдал, болзошгүй нислэгийн чиглэл, маршрутын  талаар 

АЭХА ангийн Нислэг төлөвлөлтийн мэргэжилтэн НУТА-нд ээлжийн өмнөх 

зааварчилгаа ярианаас өмнө fpd@mcaa.gov.mn, tpu@mcaa.gov.mn цахим хаягаар 

мэдээлэл өгнө. 

 

2.2.5. ОБЕГ-ын Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн 

төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний өөрчлөлтийг HУTA-ны 70049981, 70049680 дугаарын 

факс болон fpd@mcaa.gov.mn, tpu@mcaa.gov.mn цахим хаяг тус тус хүргэнэ. 

 

2.2.6. ОБЕГ-ын Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн 

төлөвлөгөө болон төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орсон тохиолдолд өөрчлөлтийг хүлээн 

авсан эсэх талаар  HУTA-ны 71-283106, 71-281602  дугаарын утсаар тус тус асууж 

баталгаажуулна. 

 

2.2.7. Сургууль-дадлагын нислэгийг зохион байгуулах тохиолдолд өмнөх өдөр нь НУТА-

нд урьдчилан мэдэгдэнэ. 

 

2.2.8. Онцгой нөхцөл байдлын үеийн аливаа мэдээллийг НУТА-ны ШТХ-ийн Нислэгийн 

төлөвлөлтийн ээлжийн мэргэжилтэнд /71-281602 утсанд/ шуурхай дамжуулна.   

 

 
3. БУСАД ЗҮЙЛ 

 

3.1 Журмын үл нийцлийг илтгэх 

3.1.1. НУТА нь энэхүү журмын заалтуудыг зөрчсөн тохиолдолд 3.4 дэх хэсэгт заасны 

дагуу НУТА-ны үндсэн хариуцагчид мэдэгдэнэ. Үндсэн хариуцагчид мэдэгдсэн ч 

журмын заалтыг удаа дараа зөрчсөн тохиолдолд энэ талаар НУТА-ны хоёрдогч 

хариуцагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.  

mailto:ontsgoi111angi@gmail.com
mailto:fpd@mcaa.gov.mn
mailto:tpu@mcaa.gov.mn
mailto:fpd@mcaa.gov.mn
mailto:tpu@mcaa.gov.mn
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3.1.2. ОБЕГ-ын харьяа Агаараас эрэн хайх, аврах 111 дүгээр анги нь энэхүү журмын 

заалтуудыг зөрчсөн тохиолдолд журмын 3.4 дэх хэсэгт заасан АЭХА-ийн үндсэн 

хариуцагчид мэдэгдэнэ. Үндсэн хариуцагчид мэдэгдсэн ч журмын заалтыг удаа 

дараа зөрчсөн тохиолдолд энэ талаар АЭХА ангийн хоёрдогч хариуцагчид албан 

бичгээр мэдэгдэнэ.  

 

3.1.3. Энэхүү журамтай холбоотой аливаа маргаантай асуудлыг журмын 3.4 дэх хэсэгт 

заасан НУТА болон ОБЕГ-ын харьяа Агаараас эрэн хайх, аврах 111 дүгээр ангийн 

үндсэн хариуцагчаар шийдвэрлүүлнэ. Хэрэв дээрх асуудлыг талуудын үндсэн 

хариуцагч нар шийдвэрлэж чадахгүй тохиолдолд хоёрдогч хариуцагч нарт 

мэдэгдэж шийдвэрлүүлнэ.  

3.2 Журмын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх, дүгнэх 

 

3.2.1 Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хоёр талын удирдлагууд 2 жил тутамд дүн шинжилгээ 

хийж дүгнэнэ. 

 

3.2.2 Дүн шинжилгээгээр илэрсэн үл нийцлүүдийг залруулах, дахин давтагдахаас 

сэргийлэх зорилгоор тохирох арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.  

 

3.2.3 Хоёр тал энэхүү журмын заалтуудыг зөрчсөн аливаа асуудлыг  тухай бүрт нь 

шуурхай шийдвэрлэж байх ба авсан арга талаарх мэдээллийг албан бичгээр 

мэдэгдэнэ. 

 

3.3 Журамд өөрчлөлт оруулах 

3.3.1 Энэхүү харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

саналыг хоёр тал албан бичгээр гаргах ба хамтарсан хурлын протоколыг үндэслэн 

уг журамд тусгана.  

 

3.3.2 Саналыг тус журмын 3.4 дэх хэсэгт заасан хоёр талын үндсэн хариуцагчид 

харилцан тохиролцож, хоёрдогч хариуцагч нар зөвшөөрсөн тохиолдолд нэмэлт 

өөрчлөлтийг журамд тусган баталгаажуулна. 

 

3.3.3 Энэхүү журамд тусгагдсан холбоо барих утасны дугаар болон факсын дугаар, 

цахим шуудангийн хаягт өөрчлөлт орсон тохиолдолд талууд харилцан албан 

бичгээр мэдэгдэнэ. 
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Хавсралт 1. 

 

3.4 Хариуцах ажилтнууд 

 

Байгууллага Үндсэн хариуцагч Хоёрдогч хариуцагч 

 
Нислэгийн урсгал 
төлөвлөлтийн  
алба 
 

Т.Батбаяр 
НУТА-ны менежер 

Утас: 7128-3244 
Ц/ш: batbayar.t@mcaa.gov.mn 

Ч.Одгэрэл 
НУТА-ны дарга 

Утас: 7128-3105 
Ц/ш: odgerel.ch@mcaa.gov.mn 
 

 
ОБЕГ-ын харьяа 
Агаараас эрэн 
хайх, аврах 111 
дүгээр анги  

 
Хошууч Д.Батсайхан 
Захирагчийн орлогч, штабын  
дарга 

Утас: 89087887 
 

 
Хурандаа Т.Мөнхдорж 
Захирагч 
 

Утас: 80115885 
 

 

 

3.5 Томилогдсон хариуцах ажилтнууд 

 

Мэдээлэл Нислэгийн урсгал 

төлөвлөлтийн алба 

Агаараас эрэн хайх, аврах 

111 дүгээр анги 

 

 

 

 

 

 

 

Нислэгийн 

төлөвлөгөө, мэдээлэл 

дамжуулах  ажлын 

байр 

НТЗХ-ийн урсгал 
төлөвлөлтийн 

мэргэжилтэн  

Утас: 71-283106 

  Ц/ш: fpd@mcaa.gov.mn 

Н.Одгэрэл  

Аврагч, дэд ахлагч  

Утас: 99934364 

Ц/ш: odgiii99@gmail.com 

ШТХ-ийн нислэгийн 

Төлөвлөлтийн мэргэжилтэн  

Утас: 71-281602 

  Ц/ш: tpu@mcaa.gov.mn 

3.Энхбаяр 
Аврагч,  дэслэгч  

Утас: 88067052 

  Ц/ш: orgtexas6@gmail.com 

Г.Мөнгөлдэй 
НТЗХ-ийн дарга      

Утас: 71-283250 

Ц/ш: 
munguldei.g@mcaa.gov.mn 

Ангийн нислэгийн алба 

Утас: 86210111 

Ц/ш: 

ontsgoi111angi@gmail.com 

Р.Отгонцэцэг 

ШТХ-ийн дарга  

Утас: 71-281680 

  ц/ш:   

otgontsetseg.r@mcaa.gov.mn 
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