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ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ 

 

Өөрчлөлти

йн дугаар 

Хэвлэсэн 

огноо 
Өөрчлөлтийн товч утга Хамаарах хэсэг, хуудас 

1. 2020.03.23 

- 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3-р заалт, 

байгууллагын тодорхойлолтыг 

өөрчилсөн, хуудас 4, 5; 

- 2.1.2-р заалт,  

...дуудлага авсан даруйд... гэж 

өөрчилсөн; 

- 2.1.6 –р заалт, ...цахим хаягаар.. гэж 

өөрчилсөн; 

- 2.2.1-р заалт, утасны дугаар нэмсэн; 

- 2.2.2-р заалт, ...НУТА-ны 

томилогдсон ажилтан...гэж өөрчилсөн, 

утасны дугаар нэмсэн; 

- 2.2.6-р заалтын найруулга зассан. 

 

- 1.3. Холбогдох 

байгууллагууд, хуудас 4, 5; 

- 2.1. МТИА-ны хариуцах 

үйл ажиллагаа, хуудас 5; 

- 2.2. НУТА-ны хариуцах 

үйл ажиллагаа, хуудас 6. 

 

2.  

2021.05.21 

- 1.1.1, 1.2.1 заалтуудад “ATFMS” 

програм хангамж гэдгийг нислэг 

захиалгын онлайн систем болон 

нислэгийн төлөвлөлт, бүртгэл 

гүйцэтгэлийн “ATFMS” програм 

хангамж 2-ланг нь оруулаад бүхэлд нь 

“ATFMS” систем гэж нэрлэхээр утга, 

найруулга өөрчилсөн; 

- 2.1.1 “ATFMS” програм хангамжийн 

хэвийн үйл ажиллагааг ханган 

ажиллана. гэсэн заалтыг Нислэгийн 

урсгал төлөвлөлтийн менежмент / 

Хамтын шийдвэр гаргалтын үйл 

ажиллагаанд ашиглаж буй системийн 

хэвийн үйл ажиллагааг ханган 

ажиллана. гэж өөрчилсөн. 

- 2.1.2 - 2.1.7 заалтуудад програм 

хангамж гэснийг систем гэж 

өөрчилсөн; 

- 2.2.1 - 2.2.6 заалтуудад програм 

хангамж гэснийг систем гэж 

өөрчилсөн; 

- 2.2.1, 2.2.2 заалтуудад 

МТИА-ны инженертэй холбогдох 

утасны дугаарын өөрчлөлт; 

- 3.4. НУТА болон МТИА-ны үндсэн 

болон хоёрдогч хариуцагчийн утасны 

дугаарын өөрчлөлт, МТИА-ны даргын 

нэр, цахим хаягийн өөрчлөлт; 

- 3.5. НУТА болон МТИА-ны 

томилогдсон хариуцах ажилнуудын 

утасны дугаарын өөрчлөлтийг тус тус 

оруулсан. 

 

- Ерөнхий зүйл, 1.1. Үндсэн 

зорилго, 1.2. Үндэслэл, 

хуудас 3; 

- 2.1. Мэдээллийн 

технологи, иновацийн 

албаны хариуцах үйл 

ажиллагаа Хуудас 4, 

- 2.2. Нислэгийн урсгал 

төлөвлөлтийн албаны 

хариуцах үйл ажиллагаа 

Хуудас 5; 

- 3. Бусад. 3.4. Хариуцах 

ажилтнууд, хуудас 6; 

- 3.5. Томилогдсон 

хариуцах ажилтнууд, 

хуудас 7.  
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2021.09.10 

-Бүтцийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор 
Баталгаажуулалтын хуудасны 
Мэдээллийн технологи, инновацийн 
алба гэснийг Мэдээллийн технологи, 
хөгжлийн алба гэж; баталсан МТХА-
ны дарга шинээр томилогдсонтой 
холбогдуулан албаны даргын нэр, 
МТХА-ны боловсруулсан  ажилтны 
албан тушаалыг тус тус өөрчилсөн; 
-1.1.1 дэх заалт Мэдээллийн 
технологи, инновацийн алба (цаашид 
МТИА) гэснийг Мэдээллийн 
технологи, хөгжлийн алба (цаашид 
МТХА) гэж өөрчилсөн; 
1.3 Холбогдох байгууллагууд,1.3.1 
АНҮГ-ын тодорхойлолт өөрчилсөн; 
-2.1.6, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 
3.1.2  дахь заалтын МТИА гэснийг 
МТХА гэж тус тус өөрчилсөн; 
-2.1Мэдээллийн технологи 
инновацийн албаны хариуцах үйл 
ажиллагаа хэсэгт албаны нэршилд 
өөрчлөлт оруулсан; 
-2.2 Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн 
албаны үйл ажиллагаа, 2.2.1, 2.2.2 
дахь хэсэгт заасан МТХА-ны  
инженертэй холбогдох утасны дугаар 
болон албан тушаалын өөрчлөлт 
оруулсан; 
-3.1 Журмын үл нийцлийг илтгэх 3.1.1 
дэх заалтад ..... 3.4 дэх НУТА-
ны......гэснийг .... 3.4 дэх хэсэгт заасан 
НУТА-ны ...... гэж өөрчлөлт оруулсан; 
-3.1 Журмын үл нийцлийг илтгэх 3.1.2 
дэх заалтад ..... 3.4 дэх МТХА-ны...... 
гэснийг  ....3.4 дэх хэсэгт заасан 
МТХА-ны.... гэж өөрчлөлт оруулсан; 
-3.4 дэх заалт Хариуцах ажилтнууд 
хэсгийн Нислэгийн усргал 
төлөвлөлтийн  албаны Үндсэн болон 
Хоёрдогч хариуцагч нарын утасны 
дугаарын өөрчлөлт, МТХА-ны 
хоёрдогч хариуцагч болох даргын нэр, 
утасны дугаар, цахим хаягийн 
өөрчлөлт, МТХА-ны үндсэн 
хариуцагчийн утасны дугаарын 
өөрчлөлтийг тус тус оруулсан 
-3.4 дэх заалт Хариуцах ажилтнуудын 
хаяг Хүснэгт.1 Байгууллага хэсгийн 
Мэдээллийн технологи, инновацийн 
алба гэснийг Мэдээллийн технологи, 
хөгжлийн алба  гэж өөрчилсөн;  
-3.5 дахь заалт Томилогдсон хариуцах 
ажилтнууд Хүснэгт.2 МТИА гэснийг 
МТХА гэж өөрчилсөн; 
-3.5 дахь заалт  Хүснэгт.2 НУТА-ны  
томилогдсон хариуцах ажилтнуудын 
нэр, утасны дугаар, цахим хаягийн 
өөрчлөлт, МТХА-ны томилогдсон 
хариуцах ажилтны албан тушаал, 
утасны дугаарын өөрчлөлтийг тус тус 
оруулсан. 

- Баталгаажуулалтын хуудас 
- Агуулга 2.2 мэдээллийн 

технологи хөгжлийн 
албаны хариуцах үйл 
ажиллагаа, хуудас 3; 

- Ерөнхий зүйл, 1.1 Үндсэн 
зорилго, хуудас 4; 

- 1.3 Холбогдох 
байгууллагууд, 1.3.1 
Агаарын навигацийн 
үйлчилгээний газар, хуудас 
4; 

- 1.3 Холбогдох 
байгууллагууд, 1.3.2 
Мэдээллийн технологи 
хөгжлийн алба, хуудас 4; 

- 2.1 Мэдээллийн технологи, 
хөгжлийн албаны хариуцах 
үйл ажиллагаа, хуудас 5,  

- 2.2 Нислэгийн урсгал 
төлөвлөлтийн албаны 
хариуцах үйл ажиллагаа, 
хуудас 6,  

- 3.1 Журмын үл нийцлийг 
илтгэх, хуудас 6; 

- 3.4 Хариуцах ажилтнууд, 
хуудас 7; 
3.5 Томилогдсон хариуцах 
ажилтнууд, хуудас 8; 
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АГУУЛГА 

 

 

1. Ерөнхий зүйл 

 

1.1 Үндсэн зорилго 

1.2 Үндэслэл 

1.3 Холбогдох байгууллагууд 

 

2. Харилцан ажиллагаа 

 

2.1 Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албаны хариуцах үйл ажиллагаа 

2.2 Мэдээллийн технологи, хөгжлийн албаны хариуцах үйл ажиллагаа 

 

3. Бусад 

 

3.1 Журмын үл нийцлийг илтгэх 

3.2 Журмын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх, дүгнэх 

3.3 Журамд өөрчлөлт оруулах 

3.4 Хариуцах ажилтнууд 

3.5 Томилогдсон хариуцах ажилтнууд 
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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), Мэдээллийн технологи, хөгжлийн алба (цаашид МТХА гэх) хооронд Нислэгийн 

урсгал төлөвлөлтийн менежмент/Хамтын шийдвэр гаргалтыг хэрэгжүүлэхэд 

ашиглагдаж буй ATFMS системийн тасралтгүй, хэвийн үйл ажиллагааг хангах 

зорилгоор хамтын ажиллагааг зохицуулахад оршино. 

 

1.2 Үндэслэл 

 

1.2.1 Энэхүү журам нь Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийг хэрэгжүүлэхэд 

ашиглагдаж буй нислэгийн онлайн захиалга болон төлөвлөлт, гүйцэтгэл 

бүртгэлийн “ATFMS” системийн /цаашид систем гэх/ тасралтгүй, найдвартай 

ажиллагааг хангахад шаардлагатай үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор 

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 байдлын 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 Мэдээллийн технологи, хөгжлийн алба 

 

Иргэний нисэхийн салбарт мэдээллийн технологийн талаар баримтлах бодлогыг 

тодорхойлох, мэдээллийн технологийн салбарын хөгжлийн чиг хандлагатай 

уялдуулан иргэний нисэхийн салбарт дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх 

хэрэгцээ, шаардлага, боломжийг судалж, төсөл хөтөлбөрийн санал боловсруулах, 

иргэний нисэхийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүдийн үйл 

ажиллагаанд ашиглаж буй мэдээллийн систем болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг 

хангуулах, төлөвлөх, иргэний нисэхийн салбарт дэвшилтэт технологийг 

нутагшуулах, шинээр хөгжүүлэх, хүний нөөцийг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэл явуулах, зах 

зээлд нэвтрүүлэх, экспортлоход чиглэсэн инновацийн дэд бүтцийг бий болгох 

талаар бодлого боловсруулах, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, нислэгийн 

үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын харилцан үр ашигтай, бүтээлч хамтын 

ажиллагааг идэвхжүүлэх замаар инновацийн соёлыг нэвтрүүлэн салбарын 

өрсөлдөх чадвар болон технологийн үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх 

үүрэгтэй Агаарын навигацийн үйлчилгээний газрын нэгж.  
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1.3.3 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. 

 

2. ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА 

 

 

2.1 Мэдээллийн технологи, хөгжлийн албаны хариуцах үйл ажиллагаа 

 

2.1.1 Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежмент / Хамтын шийдвэр гаргалтын үйл 

ажиллагаанд ашиглаж буй системийн хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллана.  

 

2.1.2 НУТА-ны томилогдсон ажилтны хүсэлтийн дагуу НУТА-нд ашиглагдаж буй 

системийн засвар үйлчилгээг цаг хугацаанд нь түргэн шуурхай, чанарын өндөр 

түвшинд хийж гүйцэтгэнэ. Системд гарсан алдааг ажлын өдөр дуудлага авсан 

даруйд шуурхай засварлах ба ажлын бус цагаар дуудлага авснаас хойш 3 цагийн 

дотор ирж оношилгоо хийж засварлана. 

 

2.1.3 Системийг шинэчлэх, засвар үйлчилгээ хийх, серверийг унтрааж асаах тохиолдолд 

НУТА-ны томилогдсон ажилтанд урьдчилж мэдэгдэнэ. 

 

2.1.4 НУТА-ны томилогдсон ажилтанд системийг ашиглахтай холбоотой заавар, 

зөвлөгөө өгөх, гарын авлагаар хангаж, шаардлагатай тохиолдолд НУТА-ны  

ажилтнуудад сургалт өгнө. 

2.1.5 Системийг сайжруулах, шаардлагатай програмын нэмэлт ажлын даалгаврыг НУТА-

аас албан бичгээр хүлээн авч, харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр чанарын өндөр 

түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.  

2.1.6 Системд гүйцэтгэх засвар үйлчилгээний ажлыг НУТА-ны тус програм хангамжийг 

хариуцсан мэргэжилтнээс хүлээн авч, МТХА нь үйлчилгээ үзүүлж гүйцэтгэсний 

дараа Хүснэгт 2-т заасан НУТА-ны томилогдсон ажилтны утас болон цахим 

хаягаар мэдэгдэж баталгаажуулна.  

 

2.1.7 Системд гарсан гэмтлийг засварлах боломжгүй тохиолдолд гэмтлийн шалтгааныг 

тодорхойлж, шийдвэрлэх арга замыг НУТА-нд албан бичгээр гаргаж хүргүүлнэ. 
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2.2 Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албаны хариуцах үйл ажиллагаа 

 

2.2.1 Системийн тохиргоо мэдээллийг засварлах, хэвийн үйл ажиллагааг шалгах, хянах 

ур чадвар бүхий томилогдсон ажилтантай байх бөгөөд тус ажилтнаар дамжуулан 

МТХА-ны ахлах инженертэй (99637227 утсаар) шуурхай холбогдож ажиллана. 

 

2.2.2 Системийн үйл ажиллагаанд доголдол гарсан тохиолдолд НУТА-ны томилогдсон 

ажилтнаар дамжуулан МТХА-ны хариуцсан ахлах инженерт (99637227 утсаар) 

шуурхай мэдэгдэж, засвар үйлчилгээ хийх хугацааг тохиролцож ажиллана. 

 

2.2.3 Систем дээр үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай ажлын байр, бусад мэдээлэл, 

засвар үйлчилгээ хийх компьютерийг чөлөөлж өгнө. 

 

2.2.4 МТХА-аас системийг ашиглахтай холбогдуулан өгсөн заавар, зөвлөмжийг үйл 

ажиллагаандаа удирдлага болгон ажиллана. 

 

2.2.5 Системд нэмэлт үйлдэл хийх, шинэ модуль үүсгэх, өгөгдлийн сангийн бүтцийг 

өөрчлөх хэмжээний ажлыг хийлгэх шаардлагатай үед ажлын даалгавар 

боловсруулан, МТХА-ны удирдлагад албан тоотоор хүсэлт хүргүүлж, харилцан 

шийдвэрлэнэ. 

 

2.2.6 НУТА-ны томилогдсон ажилтан системд гүйцэтгэх засварын ажлыг Хүснэгт 2–т 

заасан МТХА-ны томилогдсон ажилтанд утас болон и-мэйл хаягаар мэдэгдэж, ажил 

гүйцэтгэсний дараа утас болон и-мэйл хаягаар хүлээн авч баталгаажуулна.   

 

 

3. БУСАД 

 

 

3.1. Журмын үл нийцлийг илтгэх 

 

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

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

удаа дараа журмын заалтыг зөрчсөн тохиолдолд энэ талаар журмын 3.4 дэх хэсэгт 

заасан НУТА-ны хоёрдогч хариуцагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ. 

 

3.1.2 МТХА нь энэхүү журмын заалтуудыг зөрчсөн тохиолдолд журмын 3.4 дэх хэсэгт 

заасан МТХА-ны үндсэн хариуцагчид мэдэгдэнэ. Үндсэн хариуцагчид мэдэгдсэн ч 

журмын заалтыг  удаа дараа зөрчсөн тохиолдолд энэ талаар журмын 3.4 дэх хэсэгт 

заасан МТХА-ны хоёрдогч хариуцагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ. 

 

3.1.3 Журмын заалт зөрчигдөж байгаа асуудал болон харилцан ажиллагааны журамтай 

холбоотой аливаа маргаантай асуудлыг хоёр талын үндсэн хариуцагчид бие даан 

шийдвэрлэх боломжгүй тохиолдолд уг асуудлыг хоёрдогч хариуцагчдаар 

шийдвэрлүүлнэ.  
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3.2. Журмын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх, дүгнэх 

 

3.2.1 Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хоёр талын удирдлагууд жилд 1 удаа дүн шинжилгээ 

хийнэ. 

 

3.2.2 Дүн шинжилгээгээр илэрсэн үл нийцлүүдийг залруулах, дахин давтагдахаас 

сэргийлэх зорилгоор тохирох арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. 

 

3.3. Журамд өөрчлөлт оруулах 

 

3.3.1 Энэхүү харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журамд өөрчлөлт, нэмэлт оруулах 

саналыг хоёр тал албан бичгээр гаргана. 

 

3.3.2 Журамд өөрчлөлт оруулах саналыг хоёр талын 3.4 дэх хэсэгт заасан үндсэн 

хариуцагчид харилцан тохиролцож, хоёрдогч хариуцагч нар зөвшөөрсөн тохиолдолд 

нэмэлт, өөрчлөлтийг  оруулна. 

 

3.3.3 Энэхүү журамд тусгагдсан утас болон факсын дугаар, цахим шуудангийн хаягт 

өөрчлөлт орсон тохиолдолд албан бичгээр мэдэгдэнэ. 

 

3.4 Хариуцах ажилтнууд 

 

   Хүснэгт.1  Хариуцах ажилтнуудын хаяг 

 

Байгууллага Үндсэн хариуцагч 

 

Хоёрдогч хариуцагч 

 

Нислэгийн урсгал 

төлөвлөлтийн  

алба 

 

Т.Батбаяр 

НУТА-ны менежер 

Утас: 71-283244 
Ц/ш: batbayar.t@mcaa.gov.mn 

Ч.Одгэрэл 

НУТА-ны дарга 

Утас: 71-283105 

Ц/ш: odgerel.ch@mcaa.gov.mn 

 

Мэдээллийн 

технологи, 

хөгжлийн алба 

Ц.Ган-Эрдэнэ 

МТХА-ны менежер 

Утас: 71-283279 

Ц/ш:ganerdene.ts@mcaa.gov.mn 

 

Г.Цэвээнгэрэл 

МТХА -ны дарга 

Утас: 71-283288  

Ц/ш:tseveengerel.g@mcaa.gov.mn  

 

  

mailto:batbayar.t@mcaa.gov.mn
mailto:odgerel.ch@mcaa.gov.mn
mailto:baasansukh@mcaa.gov.mn
mailto:tseveengerel.g@mcaa.gov.mn
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Томилогдсон хариуцах ажилтнууд 

 

Хүснэгт.2 Томилогдсон хариуцах ажилтнуудын хаяг 

Мэдээлэл 

 

НУТА МТХА 

 

 

 

 

Нислэгийн 

төлөвлөгөө, 

мэдээлэл 

дамжуулах нэгж, 

ажлын байр 

 

 

 

 

 

Ч.Цэрэнчимэд 

ТСХ-ийн мэргэжилтэн 

Утас: 99023963 

Ц/ш: 

tserenchimed.ch@mcaa.gov.mn  

 

Б.Оюунцэцэг 

Дотоод хяналтын мэргэжилтэн 

Утас:71-283209 

Ц/ш:oyuntsetseg.b@mcaa.gov.mn 

Б.Шинэбаатар 

Програм хангамжийн ахлах 

инженер 

Утас: 99637227 

Ц/ш: Shinebaatar.b@mcaa.gov.mn  
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