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ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ 

Өөрчлөлтийн 

дугаар 

Хэвлэгдсэн 

огноо 

Өөрчлөлтийн товч утга Хамаарах 

хэсэг, хуудас 

01 

2021.05. 11 

1.3.1.-д AirDB-г AODB болгон өөрчилсөн. 

1.3.1.-д ШУХТ гэсэн нэршлийг нэмэлтээр 

оруулсан. 

1. Ерөнхий 

зүйл – 1.3. 

Товчилсон 

үгийн тайлбар, 

хуудас 4. 

2.1.5.-д утга агуулгын өөрчлөлт оруулсан, 

утасны дугаар солигдсон. 

2.1.6. “Урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн 

мэдээг 2.1.5.-д заасан хугацаанд багтаан 

нисэх буудлын үйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагааны мэдээллийн санд оруулах 

боломжгүй болон тодорхойгүй нөхцөл байдал 

үүссэн тохиолдолд Шуурхай удирдлага, 

хяналтын төвийн 71287300 утсаар цаг тухай 

бүрд нь заавал мэдэгдэнэ.” заалтыг хассан.  

2.1.10. “Урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн 

мэдээг нисэх буудлын үйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагааны мэдээллийн санд оруулахдаа 

“НУБИЭ ХХК”-ийн Нисэх буудлын 

үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны мэдээллийн 

сан ашиглах журмыг ашиглана.” заалтыг 

хассан. 

2.1.9. заалтыг шинээр нэмсэн. 

2.1.14.-д утасны дугаарын өөрчлөлтийг 

оруулсан. 

2. Харилцан 

ажиллагаа 

2.1. НУТА-ны 

хариуцах үйл 

ажиллагаа,  

хуудас 5, 6. 

2.2.6. “Хөөрч буух зурвасны төлөвлөгөөт 

болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээний 

ажил хийх тухай мэдээг НУТА-ны 

fpd@mcaa.gov.mn, tpu@mcaa.gov.mn, 

fpd_office@mcaa.gov.mn цахим шуудангийн 

хаягаар хүргүүлнэ.” заалтыг хассан. 

2.2.7. “НУТА-аас урьдчилсан төлөвлөлтийн 

нислэгийн мэдээг нисэх буудлын 

үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны мэдээллийн 

санд оруулах боломжгүй нөхцөл байдал 

үүссэн талаар ШУХТ-д мэдэгдсэн тохиолдолд 

ШУХТ нь урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн 

мэдээг нисэх буудлын үйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагааны мэдээллийн санд оруулна.” 

заалтыг хассан. 

2.2.10. “Төрийн тусгай хамгаалалтын албанаас 

Онцгой үүргийн нислэг үйлдэгдэх тухай 

мэдээллийг хүлээн авсан тохиолдолд НУТА-

нд fpd@mcaa.gov.mn, tpu@mcaa.gov.mn, 

fpd_office@mcaa.gov.mn цахим шуудангийн 

хаягуудаар цаг тухайд нь хүргүүлнэ.” заалтыг 

хассан. 

2.2.12. “НУБИЭ ХХК нь НУТА-ыг нисэх 

2. Харилцан 

ажиллагаа 

2.2. НУБИЭ 

ХХК-ийн 

хариуцах үйл 

ажиллагаа,  

Хуудас 7. 
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буудлын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны 

мэдээллийн сангийн тоног төхөөрөмжөөр 

хангаж холбогдох засвар үйлчилгээг 

хариуцна.” заалтыг хассан. 

2.2.13. “Нисэх буудлын үйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагааны мэдээллийн санг ашиглах 

сургалтыг НУТА-ны холбогдох ажилтнуудад 

зохион байгуулах бөгөөд системд өөрчлөлт 

оруулсан тохиолдолд тухай бүрд зохион 

байгуулна.” заалтыг хассан. 

3.4. Хүснэгт 1 -ийн 1 дэх хэсэгт утасны 

дугаарын өөрчлөлт, 2 дахь хэсэгт Хариуцах 

албан тушаалтны нэр болон цахим 

шуудангийн хаягийн өөрчлөлтийг тус тус 

оруулсан.  

3.5. Хүснэгт 2-т утасны дугаарын өөрчлөлт, 

мэдээлэл солилцох ажилтны албан тушаалын 

өөрчлөлт болон AFTN хаягийн мэдээллийг 

нэмж оруулсан.  

3. Бусад 

Хуудас 8, 9. 

02 

2021.10.25 

Энэхүү өөрчлөлтөөр дараах өөрчлөлтүүд 

орсон. Үүнд: 

1.4 Холбогдох байгууллагууд, 1.4.1 Агаарын 

навигацийн үйлчилгээний газрын 

тодорхойлолт хэсэгт ИНД болон ИНҮТ-ийн 

бүтэц шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан  

...аюулгүй ажиллагааны.. гэснийг ...аюулгүй 

байдлын... гэж өөрчилсөн; 

2. Харилцан ажиллагаа, 2.1 НУТА-ны 

хариуцах үйл ажиллагаа: 

2.1.2 дахь заалтад утга найруулгын өөрчлөлт 

оруулсан ба мэдээлэл солилцох цагийг 

тодорхой зааж, утасны дугаар нэмсэн. Мөн 

солилцох мэдээллүүдэд өөрчлөлт орсон;  

2.1.3 дахь заалт ...теле-хурал зохион 

байгуулж гэснийг ... утсаар холбогдох болон  

теле-хурал зохион байгуулж гэж өөрчилсөн; 

2.1.5 дахь заалт ... өмнөх өдрийн 17:00 цагт 

багтаан  гэснийг ... өмнөх өдрийн 18:00 цагт 

багтаан гэж өөрчилсөн; 

2.1.8 дахь заалтыг шинэчлэн найруулсан; 

2.1.10 дахь заалт сарын гэдгийг 7 болон 14 

хоног тутамд болгон өөрчилсөн; 

2.1.16 дахь заалтаас НУТА-ны ҮАЗ гэснийг 

хассан; 

2. Харилцан ажиллагаа, 2.2 “НУБИЭ” ХХК-ийн 

хариуцах үйл ажиллагаа: 

2.2.2 дахь заалтад утга найруулгын өөрчлөлт 

оруулсан ба мэдээлэл солилцох цагийг 

тодорхой зааж, утасны дугаар нэмсэн; 

2.2.3 дахь заалтад утасны дугаар нэмсэн; 

2.1 НУТА-ны хариуцах үйл ажиллагаа, 2.1.12, 

2.1.13, 2.1.14, 2.1.15 дахь заалт тус тус 

нэмэгдсэн;  

2.2 “НУБИЭ” ХХК-ийн хариуцах үйл 

ажиллагаа, 2.2.7, 2.2.8 дахь заалт тус тус 

1.4 Холбогдох 

байгууллагууд, 

1.4.1 дэх заалт 

хуудас 5; 

2. Харилцан 

ажиллагаа, 2.1 

НУТА-ны 

хариуцах үйл 

ажиллагаа 

2.1.2, 2.1.3, 

2.1.5 хуудас 6; 

2.1.8, 2.1.10, 

2.1.12, 2.1.13, 

2.1.14, 2.1.15, 

2.1.16 дахь 

заалт хуудас 

7; 

2. Харилцан 

ажиллагаа, 2.2 

“НУБИЭ” ХХК-

ийн хариуцах 

үйл ажиллагаа 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.7,  2.2.8 

дахь заалт 

хуудас 8; 

3.2 Журмын 

хэрэгжилт дүн 

шинжилгээ 

хийх, дүгнэх,   

3.2.3 дахь 

заалт хуудас 

9, 

3.4  Хариуцах 

ажилтнууд, 

Хүснэгт 1 
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нэмэгдсэн; 

3.2 Журмын хэрэгжилт дүн шинжилгээ хийх, 

дүгнэх,   3.2.3 дахь заалт нэмэгдсэн; 

3.4  Хариуцах ажилтнууд, Хүснэгт 1-ийн НУТА 

болон “НУБИЭ” ХХК-ийн үндсэн болон 

хоёрдогч хариуцагч нарын утасны дугаарын 

өөрчлөлт; 

3.5 Томилогдсон хариуцах ажилтнууд, Хүснэгт 

2-ын НУТА-ны мэдээлэл солилцох ажилтны 

утасны дугаарын өөрчлөлт орсон. 

хуудас 10, 

3.5 

Томилогдсон 

хариуцах 

ажилтнууд, 

Хүснэгт 2 

хуудас 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ        

2021.10.25  Хуудас - 4 

 

 

АГУУЛГА 

 
1. Ерөнхий зүйл  

 
1.1. Үндсэн зорилго 
 
1.2. Үндэслэл 

 

1.3. Товчилсон үгийн тайлбар 
 

1.4. Холбогдох байгууллагууд 
 

2. Харилцан ажиллагаа 
 

2.1. Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албаны хариуцах үйл ажиллагаа 
 
2.2. “Нью Улаанбаатар интернэйшнл эйрпорт” ХХК-ийн 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 
 

Хавсралт 1. Мэдээлэл дамжуулах ерөнхий схем 
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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) болон “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл эйрпорт” ХХК (цаашид НУБИЭ гэх) 

хоорондын харилцан ажиллагааг зохицуулахад оршино.  

 

1.2. Үндэслэл 

 

1.2.1. Энэхүү журам нь “Нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх, зөвшөөрөл олгох журам”, 

НУТА-ны “Үйл ажиллагааны заавар”, болон “Чингис хаан” Олон улсын нисэх 

буудлын “Нисэх буудлын ерөнхий заавар”-ын шаардлагуудыг үндэслэн 

боловсруулагдсан болно.  

 

1.3. Товчилсон үгийн тайлбар 

 

1.3.1. Энэхүү журамд дараах товчилсон үгсийг ашиглана. Үүнд:  

 

 АНҮГ Агаарын навигацийн үйлчилгээний газар 

 AFTN Нисэхийн суурин холбооны сүлжээ 

 AODB Нисэх буудлын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны мэдээллийн сан 

 НБЭМ Нисэх буудлын ээлжийн менежер 

 НТБГ Нислэгийн төлөвлөлт, бүртгэл, гүйцэтгэл 

 НТЗХ Нислэгийн төлөвлөлт, зөвшөөрлийн хэсэг 

 НУТА Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба 

 НУТБСБ Нислэгийн урсгал төлөвлөлт, бүртгэл, санхүүгийн биллинг 

 ОУНБ Олон улсын нисэх буудал 

 ШУХТ Шуурхай удирдлага, хяналтын төв 

 ШТХ Шуурхай төлөвлөлтийн хэсэг 

 CDM Хамтын шийдвэр гаргалт 

 

1.4. Холбогдох байгууллагууд 

 

1.4.1. 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.  

 

1.4.2. 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, 
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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 агаарын 

навигацийн үйлчилгээний газрын нэгж.  

 

1.4.3. “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл эйрпорт” ХХК 

 

Иргэний нисэхийн дүрэм 139-ийн дагуу Аэродромын гэрчилгээ эзэмшиж, “Чингис 

хаан” Олон улсын нисэх буудлын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж.  

 

2. ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА 

 
2.1.   Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албаны хариуцах үйл ажиллагаа 

 
2.1.1. Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба нь нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн 

менежмент, хамтын шийдвэр гаргалт (CDM)-ыг хэрэгжүүлэхэд “Нью Улаанбаатар 

Интернэйшнл эйрпорт” ХХК-тай хамтран ажиллана.  

 

2.1.2. Шуурхай төлөвлөлтийн хэсгийн төлөвлөлтийн мэргэжилтэн Шуурхай удирдлага, 
хяналтын төвтэй өглөөний 09.00 цагт /71-287320 утсаар/, шаардлагатай 

тохиолдолд тухай бүрд дараах мэдээллийг солилцоно. Үүнд:  
 

 Нислэгийн төлөвлөлтийн мэдээлэл; 

 Нислэгийн өөрчлөлт; 

 Онцгой болон тусгай үүргийн нислэгийн мэдээлэл; 

 Төлөвлөгдөж буй нислэгийн агаарын хөлгийн талаарх мэдээлэл; 
 

2.1.3. Нисэх буудалд ачаалал хэтэрсэн үеийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай 

тохиолдолд Шуурхай удирдлага хяналтын төв болон холбогдох байгууллагуудтай 
утсаар холбогдох болон теле-хурал зохион байгуулж, үүссэн нөхцөл байдлыг 
түргэн хугацаанд төлөвлөн зохицуулна.  
 

2.1.4. Урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээ болон нислэгийн төлөвлөлтөд орсон 
өөрчлөлтүүд (хойшилсон, цуцалсан, өөрчлөгдсөн, нэмэгдсэн)-ийн мэдээ, 

мэдээллийг боловсруулан “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл эйрпорт” ХХК-ийн 
Шуурхай удирдлага, хяналтын төвийг нислэгийн төлөвлөлтийн мэдээллээр хангаж 
ажиллана.  
 

2.1.5. “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн 

мэдээг өмнөх өдрийн 18:00 цагт багтаан Шуурхай удирдлага, хяналтын төвийн 
цахим шуудангийн хаягаар, нислэгийн урьдчилсан төлөвлөлтөд орсон 
өөрчлөлтүүд болон шуурхайгаар нэмэгдэж байгаа хуваарьт бус нислэгийн 
мэдээллийг AFTN сүлжээгээр /AFTN сүлжээнд саатал гарсан тохиолдолд ШУХТ-
ийн airportops@nubia-llc.mn цахим шуудангийн хаягаар/ Шуурхай удирдлага, 
хяналтын төвд тухай бүрд нь дамжуулж хүлээн авсан эсэхийг 71-287320 дугаарын 

утсаар лавлаж баталгаажуулна.  
 
2.1.6. НУТА нь atfm.mcaa.gov.mn цахим хуудасны “Мэдээлэл” цэсээр дамжуулан “Нью 

Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт” ХХК-ийг урт хугацааны төлөвлөлт, 
урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээгээр хангаж ажиллана.  

mailto:airportops@nubia-llc.mn
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2.1.7. Урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээ нь дараах мэдээллүүдийг агуулсан 
байна. Үүнд:  

 Аяллын дугаар 

 Нисэн гарах нисэх буудал, цаг 

 Нисэн очих нисэх буудал, цаг 

 Агаарын хөлгийн маяг, дугаар 

 Тайлбар 

 

2.1.8. Шуурхай төлөвлөлтөөр нэмэгдэж байгаа хуваарьт бус нислэг болон нислэгийн 
өөрчлөлтийн мэдээллийг AFTN сүлжээгээр үнэн зөв дамжуулна. 
 

2.1.9. Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн “Чингис хаан” ОУНБ-д үйлдэгдэх хуваарьт бус 

нислэгийн хүсэлтийг (зөвшөөрөл олгосон тохиолдолд) тухай бүрт нь “Нью 
Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт” ХХК-ийн Нисэх буудлын маркетингийн 
хэлтэст marketing@nubia-llc.mn цахим хаягаар хүргүүлнэ.  
 

2.1.10. “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудалд үйлдэгдсэн нислэгийн гүйцэтгэлийн 
мэдээ, тайланг (7 болон 14 хоног тутамд) “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл 
эйрпорт” ХХК-ийн Шуурхай удирдлага, хяналтын төвийн airportops@nubia-llc.mn 
цахим шуудан болон Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн хэлтсийн finance@nubia-
llc.mn цахим шуудангийн хаягаар хүргүүлнэ.  

 
2.1.11. Цаг агаар болон бусад шалтгааны улмаас төлөвлөгдсөн нислэгүүд олон цагаар 

саатаж, нисэх буудалд ачаалал үүссэн талаар “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл 
эйрпорт” ХХК-ийн Шуурхай удирдлага, хяналтын төвөөс мэдэгдсэн тохиолдолд 
ачааллыг зохицуулах зорилгоор нислэгүүдийг дахин төлөвлөхдөө “Нью 
Улаанбаатар Интернэйшнл эйрпорт” ХХК болон агаарын тээвэрлэгчидтэй хамтран 
Хамтын шийдвэр гаргалтыг хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцан ажиллана.  
 

2.1.12. Нислэгийн оргил ачаалалтай цагуудад хуваарьт бус нислэгийг  төлөвлөхдөө  “Нью 
Улаанбаатар Интернэйшнл эйрпорт” ХХК-иас ирүүлсэн оргил ачаалалтай цагийн 
нэгтгэлийг PDF хэлбэрээр fpd_office@mcaa.gov.mn цахим хаягаар хүлээн авч, 
төлөвлөнө.  

 
2.1.13. Нисэх буудал нь нэгэн зэрэг гурван 4E болон түүнээс дээш ангиллын зорчигч 

тээврийн агаарын хөлгийг хүлээн авах боломжгүй тул 4E болон түүнээс дээш 
ангиллын зорчигч тээврийн агаарын хөлгөөр нислэг үйлддэг агаарын 
тээвэрлэгчдийн нислэгийн цагийг зөрүүлэх зохицуулалтыг хийнэ. 
 

2.1.14. Нислэгийн оргил ачаалалттай цагуудад 4C болон түүнээс дээш ангиллын ачаа 
тээврийн зориулалттай агаарын хөлгүүд (Ил-76, C130, C17 болон Ан-124 гэх мэт) 
өөрийн чирэгч хатуу холбоостой бол нислэг үйлдэх зөвшөөрөл олгох, хэрэв чирэгч 
хатуу холбоос байхгүй бол тухайн цагуудад зөвшөөрөл олгохгүй байх арга 
хэмжээг авна.  
 

2.1.15. Нислэгийн төлөвлөлт зөвшөөрлийн хэсгээс 7 хоног бүрийн даваа гарагийн 10 цагт 
тухайн 7 хоногийн нислэг төлөвлөлтийн мэдээллийг Шуурхай удирдлага, 
хяналтын төвийн мэргэжилтэнтэй /71-287390/ утсаар харилцан солилцоно. 

 
2.1.16. “Нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх, зөвшөөрөл олгох журам”-д өөрчлөлт орсон 

тохиолдолд “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл эйрпорт” ХХК-ийн удирдлага, 
холбогдох нэгжид цаг тухайд нь албан тоотоор хүргүүлнэ.    
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2.1.17. НУТА нь урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээ болон нислэгийн 
төлөвлөлтөд орсон өөрчлөлтийн мэдээ, мэдээллийн үнэн зөв байдлыг хариуцна.  
 

2.1.18. Онцгой нөхцөл байдлын үеийн аливаа мэдээллийг “Нью Улаанбаатар 
Интернэйшнл Эйрпорт” ХХК-ийн ШУХТ-д /71-287320 утсанд/ шуурхай дамжуулна. 

 
 

2.2. “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл эйрпорт” ХХК-ийн хариуцах үйл ажиллагаа 

 
2.2.1. “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл эйрпорт” ХХК нь Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн 

менежмент, хамтын шийдвэр гаргалтыг хэрэгжүүлэхэд НУТА-тай хамтран 
ажиллана.  
 

2.2.2. Шуурхай удирдлага, хяналтын төв нь Шуурхай төлөвлөлтийн хэсгийн 
төлөвлөлтийн мэргэжилтэнтэй өглөөний 09.00 цагт /71-281602/ утсаар, 
шаардлагатай тохиолдолд тухай бүрд дараах мэдээллийг солилцоно. Үүнд:  

 

 Нисэх буудлын ачаалал; 

 Хөөрч буух зурвасны хязгаарлалт; 

 Хөөрч буух зурвасны ажил үйлчилгээ; 

 Цагийн хуваарийн бус нислэг хүлээн авах боломжит цаг; 

 Агаарын хөлгийн зогсоолын мэдээлэл. 

 
2.2.3. Цаг агаар болон бусад шалтгааны улмаас төлөвлөгдсөн нислэгүүд олон цагаар 

саатаж, нисэх буудалд ачаалал үүссэн тохиолдолд Шуурхай удирдлага, хяналтын 
төвөөс НУТА-ны ШТХ-т /71-281602 утсаар/ ачааллын талаар мэдэгдэнэ. 
(Нислэгийн саатлаас шалтгаалан үүссэн зорчигч урсгалын бөөгнөрөл, агаарын 
хөлгийн зогсоолын хэрэгцээ, хөдөлгөөний эрчимжилт хэтэрсэн, нислэг 
үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж болохуйц нөхцөл байдлыг 
ачаалал хэтэрсэн үе гэж ойлгоно.) 
 

2.2.4. Нисэх буудалд ачаалал хэтэрсэн үеийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай 
тохиолдолд Нислэгийн төлөвлөлт, зөвшөөрлийн хэсэг, Шуурхай төлөвлөлтийн 
хэсэг болон Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албаны удирдлагуудтай теле-хурал 
зохион байгуулж, үүссэн нөхцөл байдлыг түргэн хугацаанд төлөвлөн зохицуулна.  

 
2.2.5. НУТА-аас ирүүлсэн нислэгийн төлөвлөлтөд орсон өөрчлөлтүүд болон 

шуурхайгаар нэмэгдэж байгаа хуваарьт бус нислэгийн мэдээллийг ШУХТ нь нисэх 
буудлын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны мэдээллийн санд оруулна. 
 

2.2.6. НУТА-аас ирүүлсэн урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээ, мэдээлэл болон 
нислэгийн төлөвлөлтөд орсон өөрчлөлтүүд (хойшилсон, цуцалсан, өөрчлөгдсөн, 
нэмэгдсэн)-ийн мэдээ, мэдээллээр ШУХТ нь нисэх буудлын холбогдох нэгжүүдийг 
хангаж ажиллана.  
 

2.2.7. Цагийн хуваарийг зохицуулах зөвлөлөөс баталсан өвөл, зуны тогтмол нислэгийн  
цагийн хуваарийг хүлээн авч нисэх буудлын хүчин чадлын тооцоололд нийцүүлэн 
нислэгийн оргил ачаалалттай цагийг тодорхойлж , нэгтгэлийг PDF хэлбэрээр 
НУТА-ны fpd_office@mcaa.gov.mn  цахим хаягаар улирлын нислэгийн хуваарь 
хэрэгжиж эхлэхээс 14 хоногийн өмнө хүргүүлэх ба батлагдсан нислэгийн цагийн 
хуваарьт нэмэлт өөрчлөлт орсон тохиолдолд оргил ачаалалтай цагийн нэгтгэлийг 
тухай бүр нь шинэчлэн дээрх цахим хаягаар хүргүүлнэ. 

 
2.2.8. Шуурхай удирдлага, хяналтын төв нь 7 хоног бүрийн даваа гарагт 10 цагаас 

тухайн 7 хоногийн нислэг төлөвлөлтийн мэдээллийг НУТА-ын Нислэгийн 
төлөвлөлт зөвшөөрлийн хэсэгтэй /71-282029, 71-283250/ утсаар харилцан 
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солилцоно. 
 
2.2.9. “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл эйрпорт” ХХК-ийн “Нисэх буудлын ерөнхий 

заавар” болон энэхүү журамтай холбоотой бусад баримт бичигт өөрчлөлт орсон 
тохиолдолд өөрчлөлтийн талаар НУТА-нд цаг тухайд нь албан тоотоор хүргүүлнэ.  

 
2.2.10. НУТА-наас гаргасан урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээнд үндэслэн, “Нью 

Улаанбаатар Интернэйшнл эйрпорт” ХХК нь зорчигч, үйлчлүүлэгчдэд нислэгийн 
мэдээллийг хүргэнэ.  
 

2.2.11. Онцгой нөхцөл байдлын үеийн аливаа мэдээллийг НУТА-ны Нислэгийн 
төлөвлөлтийн ээлжийн мэргэжилтэнд /71-281602 утсанд/ шуурхай дамжуулна.  
 
 
 

3. БУСАД 

 
3.1. Журмын үл нийцлийг илтгэх 

 
3.1.1. НУТА нь энэхүү журмын заалтуудыг зөрчсөн тохиолдолд НУТА-нд албан тоотоор 

мэдэгдэнэ.  
 

3.1.2. “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл эйрпорт” ХХК нь энэхүү журмын заалтуудыг 
зөрчсөн тохиолдолд “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл эйрпорт” ХХК –д албан 
тоотоор мэдэгдэнэ. 

 
3.2. Журмын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх, дүгнэх 

 
3.2.1. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хоёр тал жил тутам дүн шинжилгээ хийнэ.  

 
3.2.2. Дүн шинжилгээгээр илэрсэн үл нийцлүүдийг залруулах, дахин давтагдахаас 

сэргийлэх зорилгоор тохирох арга хэмжээг талууд хамтран төлөвлөж хэрэгжүүлнэ.  
 

3.2.3. Нэгжийн удирдлагууд улирал бүрийн сүүлийн долоо хоногийн даваа гарагт 
журмын хэрэгжилт, нислэг төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн талаар хэлэлцэж, санал 
солилцоно. 
 

3.3. Журамд өөрчлөлт оруулах 

 
3.3.1. Энэхүү харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журамд өөрчлөлт, нэмэлт оруулах 

саналыг хоёр тал албан тоотоор гаргана.  
 

3.3.2. Журамд оруулах саналыг хоёр тал харилцан зөвшөөрсөн тохиолдолд нэмэлт, 
өөрчлөлтийг оруулна.  
 

3.3.3. Энэхүү журамд тусгагдсан утас болон факсын дугаар, цахим шуудангийн хаягт 
өөрчлөлт орсон тохиолдолд албан тоотоор мэдэгдэнэ.  
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3.4. Хариуцах ажилтнууд 
ХҮСНЭГТ 1: 

 

Байгууллага Үндсэн хариуцагч Хоёрдогч хариуцагч 

1. Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба 

 

Нислэгийн 
урсгал 
төлөвлөлтийн 
алба 

Т.Батбаяр 

НУТА-ны менежер 

Ч.Одгэрэл 

НУТА-ны дарга 

Утас: 71-283244 

Ц/ш:batbayar.t@mcaa.gov.mn 

Утас: 71-283105 

 
Ц/ш:odgerel.ch@mcaa.gov.mn 

2. “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл эйрпорт ХХК” 

 

“Нью 

Улаанбаатар 
Интернэйшнл 
эйрпорт” ХХК 

М.Төгсбаяр  

ШУХТ-ийн дэд дарга  

Норифүми Ёшида 

Захирал бөгөөд ШУХТ-ийн 

дарга 

Утас: 71-287390 

Ц/ш: tugsbayar.m@nubia-llc.mn 

Утас: 71-287390 

Ц/ш: yoshida.n@nubia-llc.mn 

 

3.5. Томилогдсон хариуцах ажилтнууд 
ХҮСНЭГТ 2: 

 

Мэдээлэл НУТА “Нью Улаанбаатар 
Интернэйшнл эйрпорт” 

ХХК 

Мэдээлэл 

солилцох 
нэгж, ажлын 
байр 

НТЗХ-ийн нислэгийн урсгал 
төлөвлөлтийн мэргэжилтэн 

ШУХТ-ийн ээлжийн 
менежер 

Утас: 71-282029 

Ц/ш: fpd@mcaa.gov.mn 

Утас: 71-287300 

Ц/ш: airportops@nubia-llc.mn 

ШТХ-ийн нислэгийн 
төлөвлөлтийн мэргэжилтэн 

ШУХТ-ийн нислэг 
төлөвлөлт, нисэх буудлын 

мэдээллийн зохицуулагч 

 

Утас: 71-281602 

Ц/ш: tpu@mcaa.gov.mn  

AFTN: ZMUBZGZX 

 

Утас: 71-287320 

Ц/ш: airportops@nubia-llc.mn 

AFTN: ZMCKYDYX 

mailto:tpu@mcaa.gov.mn


ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ        

 
 
2021.10.25  Хуудас - 11 

 
 

 

Хавсралт 1.  

МЭДЭЭЛЭЛ ДАМЖУУЛАХ ЕРӨНХИЙ СХЕМ 
 

 

 

 


