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ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

1.ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

14... Үндсэн зорилго
1.1, Журмын зорилго нь Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба (цаашид НУТАгэх),Зэвсэгт хүчний 337 дугаар ангийн Нислэг удирдах тасаг (цаашид НУТ гэхийн

хоорондын харилцан ажиллагааг зохицуулахад оршино.

12. Үндэслэл
1.2. 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. Товчилсон үгсийн тайлбар
1.31. Журамд дараах товчилсон үгсийг ашиглана. Үүнд:

2) Монгол үгс

» ИНЕГ Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газар:
нтзх Нислэгийн төлөвлөлт, зөвшөөрлийн хэсэг
НУТ|)Нислэгудирдах тасаг
НУТА. Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба

5 НХТЗОЖ Нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх зөвшөөрөлолгох журам
4 ТСХООО Технологи, судалгааныхэсэг
8 ШТХООо Шуурхай төлөвлөлтийн хэсэг

1.4... Холбогдох байгууллагууд

1.4Л.. Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба.

Нислэгийн хөдөлгөөний урсгалын менежментийг хэрэгжүүлэх стратеги
зорилтын хүрээнд Монгол Улсын нутаг дэвсгэр двэр үйлдэгдэх олон улсыннислэгийн өнгөрөлт, олон улсын хөөрөлт, буулт болон орон нутгийн
нислэгүүдэд зөвшөөрөл олгох, шуурхай төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг
удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, агаарын тээвэрлэгчдээс ирүүлсэннислэгийн төлөвлөлт, түүний гүйцэтгэлд судалгаа хийх, нислэгийн урсгал
төлөвлөлтийн|баримт|бичгийн|шинэчлэлт, боловсруулалт,
баталгаажуулалтын ажлыг хариуцан хэрэгжүүлэх нэгж,

1.42. Зэвсэгт хүчний 337 дугаар ангийн Нислэг удирдах тасаг

Монгол Улсын агаарын зайд явагдаж буй агаарын хөлгүүдийн нислэгт хяналт тавих
Зэвсэгт хүчний нэгж,

нислэг:

Нэмэлт өөрчлөлтийн дугаар: 0 ХЯНАЛТГҮЙ ХУВЬ

М.афшш0|Хөвлөлтийн дугаар: 1/ Огноо: 2022. өван ТОХИОЛДОЛД



ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

2. ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА

2Л. Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албаныхариуцах үйл ажиллагаа

234.
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22.

224.
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224.

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежмент, хамтын шийдвэр гаргалтыг
хэрэгжүүлэхэд Зэвсэгт хүчний 337 дугаар ангитай хамтран ажиллана.

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн урьдчилсан болон шуурхай төлөвлөлтийн
мэдээллээр хангахад НУТ-ийн Нислэгийн удирдагчтай харилцан ажиллана.

. ”Урьдчилсан телевлөлтийн нислэгийн мэдээ”-г ажлын едрийн 18:00 цагт багтаан
НУТ-ийн Нислэгийн удирдагчид їатїгЄїтї.доч гал цахим хаягаар хүргүүлнэ .

» Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн төлөвлөгөө,
төлөвлөгөөний өөрчлөлтийг ННУТА-ны 70049981, 70049880 факс болон
трафтсаа.доу.тп, їрибфтсаа.доу,тп цахим хаягаартус тус хүлээн авна.

Зайлшгүй тохиолдолд (Зэвсэгт хүчний 337 дугаар ангийн цахим сүлжээ ажиллахгүй.
байх гм2) Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн
төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний өөрчлөлтийн мэдээллийг НХТЗОЖ-ын “Р” маяггын дагуу
НУТА-ны 71-283106, 71-281602 утсаар бүрэн гүйцэт хүлээн авах ба цахим сүлжээ
хэвийн болсонүед нислэгийн төлөвлөгөө, түүнд оруулсан өерчлөлтийн мэдээллийг
цаасаар заавал нөхөж авна.

НУТА-ныүйл ажиллагаатай холбоотой удирдлагын баримт бичигт өөрчлөлт орсон
тохиолдолд, Зэвсэгт хүчний 337 дугаар ангид цаг тухайд нь холбогдох өөрчлөлтийг
албан бичгээр хүргүүлнэ.

Онцгой нөхцөл байдлын үеийн (нийтийг хамарсан өвчин г.м) аливаа мэдээллийг
НУТ-ийн Нислэгийн удирдагчид /70-163712 утсанд/ шуурхай дамжуулна.

Зэвсэгт хүчний 337дугаар ангийн хариуцах үйл ажиллагаа

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежмент, хамтын шийдвэр гаргалтыг
хэрэгжүүлэхэд Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албатай хамтран ажиллана.

Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн төлөвлөгөө,
төлөвлөгөөний өөрчлөлтийг НУТА-ны (70049981, 70049680 факс болон
трафтсаа.доу.тп, їрифтсаа.доу.тп цахим хаягаартус тус хүргүүлнэ.

Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн төлөвлөгөө,
төлөвлөгөөний өөрчлөлтийг хүлээн авсныг НУТА-ны 71-283106, 71-281602 утсаар,
тус тус асууж баталгаажуулна.

Онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийг яаралтай горимоор гүйцэтгэхэд НУТА-ны71-
283106, 71-281602 утсанд мэдэгдэн нислэг үйлдэх ба нислэгийн төлөвлөгөөний
мэдээллийг нөхөн явуулна.

НИСЛЭГИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛБА.

Хөвлалтийн дугаар: 1/ Огноо:
Нэмэлт өөрчлөлтийн дугаар: 0. ХЯНАЛТГҮЙ ХУВЬ.

Т ХЭВЛЭГДСЭН ТОХИОЛДОЛД
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ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

Зэвсэгт хүчний 337 дугаар анги нь М808, М818 бүсэд нислэгүйлдэхдээ бүсийг
идэвхжүүлэхээс 72 цагийн өмнө мэдээллийг НУТА-ны 70049981, 70049680 факс
болон рафтсаа.доу.лї, їрифтсаа.соу,тї цахим хаягаартус тус хүргүүлнэ. Тухайн
бүсүүдийг яаралтай горимоор идэвхжүүлсэн үед тухайн мэдээллийг НУТА-ны71-
283106, 71-281602 утсанд мэдэгдэнэ.

Зайлшгүй тохиолдолд (Зэвсэгт хүчний 337дугаар ангийн цахим сүлжээ ажиллахгүй
байх гм) Улсын агаарын хөлгийн онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн
төлөвлөгөө, түүнд оруулсан өөрчлөлтийн мэдээллийг НХТЗОЖ-ын “П” маягтын
дагуу НУТА-нд бүрэн гүйцэт утсаар эхэлж мэдэгдэхба цахим сүлжээ хэвийн болсон
үед нислэгийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний өөрчлөлтийн мэдээллийг НУТА-нд
цаасаар заавал нөхөж хүргүүлнэ.

Орон нутгийн нислэгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн талаарх мэдээллийн нууцын
горимыг чанд сахин биелүүлнэ.

Онцгой нөхцөл байдлын үеийн (нийтийг хамарсан өвчин г.м) аливаа мэдээллийг
Нислэгийн төлөвлөлтийн зэлжийн мэргэжилтэнд /71-281602 утсанд/ шуурхай
дамжуулна.

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн мэдээллийг зөвхөн албан хэрэгцээнд ашиглана.

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн мэдээллийг олон нийтийн цахим сүлжээнд
байршуулах, бусдад дамжуулахыг хориглоно.

3. БУСАД ЗҮЙЛ

Журмынүл нийцлийгилтгэх
НУТАнь журмын заалтуудыг зөрчсөн тохиолдолд3.4 дэх хэсэгт заасныдагуу НУТА-
ныүндсэн хариуцагчид мэдэгдэнэ. Үндсэн хариуцагчид мэдэгдсэн ч журмын заалтыг
удаа дараа зөрчсөн тохиолдолдэнэ талаар НУТА-ны хоёрдогч хариуцагчид албан
бичгээр мэдэгдэнэ.

Зэвсэгт хүчний 337 дугаар анги нь журмын заалтуудыг зөрчсөн тохиолдолд 3.4 дэх
хэсэгт заасны дагуу Зэвсэгт хүчний 337 дугаар ангийн үндсэн хариуцагчид
мэдэгдэнэ. Үндсэн хариуцагчид мэдэгдсэн ч журмын заалтыг удаа дараа зөрчсөн
тохиолдолд энэ талаар Зэвсэгт хүчний 337 дугаар ангийн хоёрдогч хариуцагчид
албанбичгээр мэдэгдэнэ.

Журмын заалт зөрчигдөж байгаа асуудал болон харилцан ажиллагааны журамтай
холбоотой аливаа маргаантай асуудлыг 3.4 дэх хэсэгт заасан НУТА болон Зэвсэгт
хүчний 337 дугаар ангийн үндсэн хариуцагчаар шийдвэрлүүлнэ. Хэрэв дээрх
асуудлыг үндсэн хариуцагчид шийдвэрлэж чадахгүй тохиолдолд хоёрдогч хариуцагч
нарт мэдэгдэж шийдвэрлүүлнэ.

Журмын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх, дүгнэх,
НИСЛЭГИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛБА.

Хөвлэлтийн дугаар: 1/ Огноо: 20221101 ХЭВЛЭГДСЭН ТОХИОЛДОЛД,
Нэмэлт өөрчлөлтийн дугаар: 0 ХЯНАЛТГҮЙ ХУВЬ
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ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

Журмын хэрэгжилтэд хоёр талын удирдлагууд 2 жил тутамд дүн шинжилгээ хийнэ.

Дүн шинжилгээгээр илэрсэн үл тохирлуудыг залруулах, дахин давтагдахаас
сэргийлэх зорилгоор тохирох арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.

Хоёр тал журмын заалтуудыг зөрчсөн аливаа асуудлыг шуурхай шийдвэрлэж байх
ба авсан арга хэмжээний талаар албан тоотоор харилцан мэдэгдэж байна.

Журамд өөрчлөлт оруулах

Харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журамд нэмэлт өерчлелт оруулах саналыг
хоёр тал албан бичгээр гаргах ба хамтарсан хурлын протоколыг үндэслэнуг журамд
тусгана.

Саналыгуг журмын 3.4 дэх хэсэгт заасан хоёр талын үндсэн хариуцагчид харилцан
тохиролцож, хоёрдогч хариуцагч нар зөвшөөрсөн тохиолдолд нэмэлт өөрчлөлтийг
журамдоруулна.

Журамд тусгагдсан утас болон факсын дугаар, цахим шуудангийн хаягт өөрчлөлт
орсон тохиолдолд талууд албан тоотоор мэдэгдэнэ.
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ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

Хавсралт1.
34) Хариуцахажилтнууд

Байгууллага Үндсэн хариуцагч Хоёрдогч хариуцагч
Г.Мөнгөлдэй |ББатбал:

Нислэгийн урсгал|НТЗХ-ийн дарга НУТАсны дарга,
5ХӨВӨвЛЄЛтИЙН ӨЛба Гутас:71-283250 Утас:71-283105

| цуш: типашаеафтсаадоулап|ц/ш: Байрвуагдфтсаа.доу.тл

я

зэл|Завцагийн нєласарвлан”.|Хандаа 9.Батсайнэн
Зэвсэгт хүчний 337 р р Захирагч

дугаар анги нэгдүгээр орлогч
Утас: 70-163712 Утас: 70:164608
88010337 89285417

35|Томилогдсон хариуцах ажилтнууд

Шиээнл Нислэгийн урсгал | Зэвсэгт хүчний 337 дугаар| төлөвлөлтийн алба анги
НТЗХ-ийн нислэгийн урсгал. Нисэх эскадрилийн захирагч
төлөвлөлтийн мэргэжилтэн Утас: 70-163712
Утас: 71-283106, 86001332
цїш: їрафтсаа.доу.лл
ШТХ-ийн нислэгийн НУТ-ийн Нислэгийн удирдагч
төлөвлөлтийн мэргэжилтэн Утас: 70-163712 |

й Утас: 71-281602 86114937Нислэгийн
цуш: їрифтсаа.доу.тпхэлӨэлөгөөд Г.Мөнгөлдэй. Зөвсэгт хүчний 337 дугаа|

мэдээлэл дамжуулах | лл
гт

Хү дугаар

Хивбэр НТЗХ-ийн дарга ангийн жижүүр,
Утас: 71-283250 Утас: 92090337
Иш: типвшае! афтсаа.доиллп.||88940337Г.ндиэхээээгүжээлээчэррнэнжиүлнэүрэээүгэирэи лүрэнлүлгэлчсэлтэитисэгэнтөтлүч

энтэй
Р.Отгонцэцэг ГАгаарын цэргийн төв |

| ШТХ-ийн дарга | командын жижүүр,
Утас: 71-281680 Утас: 70152672
шиш: оїдогеїей.гӨтсаа.доу лал,
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