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ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ 
 

Өөрчлөлтийн 
дугаар 

Хэвлэсэн 
огноо 

Өөрчлөлтийн товч утга Хамаарах хэсэг, хуудас 

1. 2019.07.02 - Холбоо, навигаци ажиглалтын 
албаны Ерөнхий зохицуулагч 
инженерийн албан тушаал 
өөрчлөгдөж ээлжийн ахлагч 
инженер болгосон. 

- 2.2. ХНАА-ны үүрэг, хуудас 4; 

- 2.3. НУТА-ны үүрэг, хуудас 5; 

- Хавсралт 1. Харилцах хаяг, 

утас, хуудас 7. 

2. 2020.03.23 - 1.3. Холбогдох байгууллагууд 
заалт нэмэгдсэн; 

- 1.2.1 заалт ЭАИ, НТЗХ,  ШТХ, 
ТСХ товчлолыг нэмж оруулсан; 

- 1.3 , 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 заалтуудыг 

шинээр нэмсэн; 

- 2.1.2 заалт, ...эхний нэг сард 

гэснийг нэгдүгээр сард... гэж 

өөрчилсөн; 

- 2.2.2 заалт, ...майл хаяг гэснийг 

цахим хаяг... гэж өөрчилсөн; 

- 2.2.5 заалт, ...НТЭМ-д мэдэгдэнэ 

гэснийг НТЭМ-д тухай бүр 

мэдэгдэнэ... гэж өөрчилсөн; 

- 2.2.6, 2.2.7 заалтууд шинээр 

нэмсэн; 

- 2.3.7 заалтын найруулгыг засаж 

оруулсан; 

- 2.3.8 заалт, ТСХ нь гэж нэмж 

оруулсан; 

- 2.3.10 заалт шинээр нэмсэн; 

- 3.1.1 заалт, ...гэрээ журам 

гэснийг технологийн баримт 

бичгийн... гэж өөрчилсөн; 

- Харилцах хаяг, утас хэсэгт НУТА-

ны автоматжуулалт, сүлжээний 

мэргэжилтний цахим хаягийг 

өөрчилсөн. 

- Агуулга, хуудас 2; 

- 1.2. Нэр томьёо, 

тодорхойлолт, хуудас 3; 

- 1.3. Холбогдох байгууллагууд, 

хуудас 3, 4; 

- 2.1. Нийтлэг үүрэг, хуудас 4; 

- 2.2. ХНАА-ны үүрэг, хуудас 4, 

5; 

- 2.3. НУТА-ны үүрэг, хуудас 5; 

- 3. Бусад зүйл, 3.1.1 Журмын 

хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ 

хийх, хуудас 5; 

- Хавсралт 1. Харилцах хаяг, 

утас, хуудас 7. 

3. 2021.04.28 - 1.2.1. НУТМ товчлолыг нэмж 
оруулсан;  
- 2.1.2. заалтад найруулгын 
өөрчлөлт оруулсан; 
- 2.2.8, 2.3.11 заалтуудыг шинээр 
нэмсэн; 
- Хавсралт 1. ХНАА-ны даргын 
утас, цахим хаяг, НУТА-ны утасны 
дугаарын болон цахим хаягуудын 
өөрчлөлтийг оруулсан. 

- 1.2. Нэр томьёо тодорхойлолт, 
хуудас 3; 

- 2.1. Нийтлэг үүрэг, хуудас 4; 
- 2.2. ХНАА-ны үүрэг, хуудас 5; 

- 2.3. НУТА-ны үүрэг, хуудас 5; 

- Хавсралт 1. Хариуцах 

ажилтнууд, Харилцах хаяг, 

утас, хуудас 7. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Энэхүү өөрчлөлтөөр дараах 
өөрчлөлтүүд орсон. Үүнд: 
-Агуулга хэсэгт 3.4 Хариуцах 
ажилтнууд хэсэг нэмж, 3.5 
Харилцах хаяг, утас  болгож 

-Агуулга хэсэгт 3.4,  3.5 дахь 
заалт хуудас 3; 
-1.3 Холбогдох 
байгууллагууд,1.3.1 дэх заалт 
хуудас 4,  
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дугаарласан;  
-1.3 Холбогдох байгууллагууд, 
1.3.1 Агаарын навигацийн 
үйлчилгээний газрын тодорхойлолт 
хэсэгт ИНД болон ИНҮТ-ийн бүтэц 
шинэчлэн батлагдсантай 
холбогдуулан  ...аюулгүй 
ажиллагааны.. гэснийг ...аюулгүй 
байдлын... гэж өөрчилсөн; 1.3.2 
Холбоо навигаци, ажиглалтын 
албаны тодорхойлолтоос гэрэл 
суултын систем гэснийг хасч, 
“Чингис хаан” ОУНБ гэж нэмэлт 
оруулан; 
-2. Харилцан ажиллагаа,  2.2 
ХНАА-ны үүрэг, 2.2.2 дахь хэсэгт 
мэдээллийн технологийн ээлжийн 
инженер гэснийг өгөгдлийн 
холбооны ээлжийн инженер гэж 
өөрчилсөн;  
-3.4  Хариуцах ажилтнууд заалтын 
НУТА-ны үндсэн болон хоёрдогч 
хариуцагч нарын утасны дугаарын 
өөрчлөлт орсон; 
-3.5 Харилцах хаяг, утас хэсэгт 
НУТА-ны утасны дугаар, цахим 
хаягийн өөрчлөлт, ХНАА-ны 
мэдээллийн технологийн ээлжийн 
инженер гэснийг өгөгдлийн 
холбооны ээлжийн инженер гэж 
өөрчилөн, утасны дугаарыг 
өөрчилсөн.  
 

-1.3 Холбогдох 
байгууллагууд,1.3.2 дахь заалт 
хуудас 5,  
-2 Харилцан ажиллагаа, 2.2 
ХНАА-ны үүрэг, 2.2.2 дахь заалт 
хуудас 5; 
-3.4  Хариуцах ажилтнууд заалт 
хуудас 8; 
-3.5 Харилцах хаяг, утас хэсэг 
хуудас 8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ 

 

 

 

2021.09.15                                                                                        Хуудас 3  

   
  

АГУУЛГА 
 

 
1. Ерөнхий зүйл 

 

1.1 Үндсэн зорилго 

1.2 Нэр томъёо, тодорхойлолт 

1.3 Холбогдох байгууллагууд   

 

2. Харилцан ажиллагаа  

2.1. Нийтлэг үүрэг 

2.2. Холбоо, навигаци, ажиглалтын албаны үүрэг 

2.3. Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албаны үүрэг 

 

3. Бусад зүйл 

3.1 Журмын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх, дүгнэх  

3.2 Журмын үл нийцлийг илтгэх 

3.3 Журамд өөрчлөлт оруулах 

3.4 Хариуцах ажилтнууд 

3.5 Харилцах хаяг, утас 
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1.  ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

1.1.  Үндсэн зорилго 

1.1.1. Энэхүү журмын зорилго нь нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд 
ашиглах Нислэгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл бүртгэлийн програм хангамж (цаашид 
НТГБПХ гэх) ба Нислэгийн төлөвлөлтийн сүлжээ (цаашид НТС гэх) -ний сервер 
болон тоног төхөөрөмжүүдийн найдвартай ажиллагаа, бэлэн байдлыг хангахад, 
Холбоо, навигаци, ажиглалтын алба (цаашид ХНАА гэх), Нислэгийн урсгал 
төлөвлөлтийн алба (цаашид НУТА гэх) хоорондын харилцан ажиллагааг 
зохицуулахад оршино. 
 

1.2. Нэр томъёо, тодорхойлолт 

1.2.1. Энэхүү журамд дараах товчилсон үгсийг ашиглана. Үүнд:  

 

 ААЧУХ Аюулгүй ажиллагаа, чанарын удирдлагын хэсэг  

 АНҮГ Агаарын навигацийн үйлчилгээний газар 

 ЭАИ Ээлжийн ахлагч инженер 

 НХУ Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага 

 НТГБПХ Нислэгийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл бүртгэлийн програм хангамж 

 НТС Нислэгийн төлөвлөлтийн сүлжээ 

 НТЭМ   Нислэгийн төлөвлөлтийн ээлжийн мэргэжилтэн 

 НУТА Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба 

 НУТМ Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежмент 

 ХНАА  Холбоо, навигаци, ажиглалтын алба 

 НТЗХ Нислэгийн төлөвлөлт зөвшөөрлийн хэсэг 

 ШТХ Шуурхай төлөвлөлтийн хэсэг 

 ТСХ Технологи, судалгааны хэсэг 

 

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. Холбоо навигаци, ажиглалтын алба 
 
Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгүүдийг агаар-
газрын радио холбоогоор хангах, агаарын хөлгүүдийг чиглүүлэх, навигацийн болон 
бодит хяналтын системээр хянах, агаарын навигацийн үйл ажиллагаанд 
ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг 
хангах, засвар үйлчилгээг хариуцах, хөрш зэргэлдээх орнуудын нисэх 
байгууллагуудтай тоон болон дуун холбоогоор харьцах харилцаа, холбооны 
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үйлчилгээг гүйцэтгэх, “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудал болон орон нутгийн 
нисэх буудлуудын холбоо, цахилгаан хангамжийн үйлчилгээг хариуцан, Буянт-Ухаа 
дахь байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд цахилгаан хангамж, телефон холбоо, 
интернэт гэсэн нийтлэг үйлчилгээг үзүүлэх, иргэний нисэхийн үйлчилгээнд 
ашиглагдаж байгаа төв, орон нутгийн техникийн барилга байгууламж, тоног 
төхөөрөмжийн ашиглалтыг хариуцах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй Агаарын 
навигацийн үйлчилгээний газрын нэгж. 
 

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.  Нийтлэг үүрэг 

 

2.1.1. ХНАА ба НУТА нь тухайн жилийн ажлын төлөвлөгөө батлагдахаас 14 хоногийн 

өмнө хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж, уялдуулан зохицуулах шаардлагатай үйл 

ажиллагааг эхлэх, үргэлжлэх, дуусах хугацаа, гүйцэтгэх ажлыг нарийвчлан тохирч, 

алба тус бүрийн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгана. 

2.1.2. Талууд тухайн жилийн үйл ажиллагааг дүгнэх хурлыг жилд нэг удаа хийнэ. 

 

2.2. Холбоо, навигаци, ажиглалтын албаны үүрэг 

 

2.2.1. НУТА-ны үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй ХНАА-ны хариуцан ажилладаг тоног 

төхөөрөмж /цахилгаан хангалт, телефон холбоо, дотоод сүлжээ, интернет, AFTN 

терминал/-ийн байнгын бэлэн байдлыг хангаж ажиллана. 

2.2.2. НУТА-ны Нислэгийн төлөвлөлтийн ээлжийн мэргэжилтний (цаашид НТЭМ гэх) 

хүсэлтийн дагуу ХНАА-ны Өгөгдлийн холбооны ээлжийн инженер нь компьютерын 

тоног төхөөрөмж, принтер, АFTN сүлжээний тохиргоо, outlook, цахим хаяг болон 

хэрэглээний програмын зөвлөгөө болон туслалцаа үзүүлнэ. 

2.2.3. НТГБПХ-д хэрэглэгдэж буй сүлжээний тоног төхөөрөмж болон серверийн техник 

хангамжийн байнгын бэлэн байдлыг хангаж ажиллана.  

2.2.4. НТГБПХ-д хэрэглэгдэж буй тоног төхөөрөмж, серверт батлагдсан хуваарийн дагуу 

техник үйлчилгээг хийнэ. Техник үйлчилгээ хийх тохиолдолд ХНАА-ны ээлжийн 

ахлагч инженер (цаашид ЭАИ гэх) нь нислэгийн өмнөх ярианд НТЭМ-д мэдэгдэнэ.  
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2.2.5. Нислэгийн төлөвлөлтийн сүлжээнд хэрэглэгдэж буй тоног төхөөрөмж, серверт ямар 

нэг гэмтэл доголдол гарвал энэ талаар ХНАА-ны ЭАИ нь НУТА-ны НТЭМ-д тухай 

бүр мэдэгдэнэ. 

2.2.6. Нисэхийн суурин сүлжээ болон нислэгийн төлөвлөлт, зөвшөөрлийн үйл ажиллагаанд 

ашиглагдах сүлжээ, нислэгийн мэдээг дамжуулах техник тоног төхөөрөмжийн 

шаардлагатай тохиргоог тухай бүр хийж, гэмтэл саатлын мэдээг НТЭМ-д /71-281602 

утсанд/ мэдэгдэнэ. 

2.2.7. Онцгой нөхцөл байдлын үеийн аливаа мэдээллийг НТЭМ-д /71-281602 утсанд/ 

шуурхай дамжуулна.   

2.2.8. НУТМ-ийн автоматжуулсан системийг нэвтрүүлэх, хамтын шийдвэр гаргалтын үйл 

ажиллагаанд НУТА-тай хамтарч ажиллана.  

 

2.3. Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албаны үүрэг 

 

2.3.1. НТГБПХ ба өгөгдлийн сангийн хөгжүүлэлт, засвар, аюулгүй байдал, байнгын бэлэн 

байдлыг хангана. 

2.3.2. НТГБПХ-ын зохиогчтой харилцах харилцааг бүрэн хариуцна. 

2.3.3. Нислэгийн төлөвлөлтийн сүлжээнд холбогдсон нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн үйл 

ажиллагаанд ашигладаг сервер болон терминал компьютеруудын үйлдлийн 

систем, програм хангамж болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг хариуцна. 

2.3.4. НУТА-ны үйл ажиллагаанд ашигладаг компьютеруудын техник хангамж, дагалдах 

хэрэгслүүдийн байнгын бэлэн байдлыг хангана. 

2.3.5. НТГБПХ ба өгөгдлийн санг тогтмол хугацаанд нөөцлөх, нөөцлөлтийг аюулгүй 

хадгалах ба  шаардлагатай тохиолдолд сэргээх арга хэмжээг хариуцна. 

2.3.6. НУТА-ны автоматжуулалт, сүлжээний мэргэжилтэн нь НТГБПХ-ийн серверт техник 

үйлчилгээ хийх үед ХНАА-ны ЭАИ-ийн хүсэлтийн дагуу серверийг унтрааж, асааж 

өгнө. 

2.3.7. Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн програм хангамжийн үйл ажиллагааг харах эрх 

бүхий ажилтанд НТГБПХ-д нэвтрэх нэр, нууц үгээр хангана.  

2.3.8. ТСХ нь “Нийт нислэгийн тайлан”-г ХНАА-ны cnssd_engineering@mcaa.gov.mn 

цахим хаягт сар бүр явуулна. 

2.3.9. Нислэгийн төлөвлөлтийн сүлжээнд хэрэглэгдэж буй тоног төхөөрөмж, серверт 

техник хангамжийн гэмтэл, саатал гарсан тохиолдолд ХНАА-ны ЭАИ-т /71-281604 

утсанд/ мэдэгдэнэ. 

 

 

2.3.10. НУТМ-ийн автоматжуулсан системийг нэвтрүүлэх, хамтын шийдвэр гаргалтын үйл 

ажиллагаанд ХНАА-тай хамтарч ажиллана.  

 

 

3. БУСАД ЗҮЙЛ 

3.1 Журмын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх, дүгнэх 

 

3.1.1. ХНАА болон НУТА-ны технологийн баримт бичгийн боловсруулалтыг хариуцсан 

хэсгүүд нь энэхүү журмын хэрэгжилтийг хэвийн нөхцөлд жил тутам, журмын 

mailto:cnssd_engineering@mcaa.gov.mn
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заалтууд зөрчигдөх болон хэрэгжих боломжгүй болсон тохиолдолд шуурхай дүгнэн 

хэлэлцэж, хамтарсан хурлын тэмдэглэл үйлдэнэ. 

3.1.2. Дүн шинжилгээгээр илэрсэн үл нийцлүүдийг залруулах арга хэмжээ авч, 

шаардлагатай тохиолдолд энэхүү журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулна. 

3.1.3. Аливаа маргаантай асуудлыг талууд хамтарсан ажлын хэсэг томилж шийдвэрлэнэ. 

Хэрэв маргаантай асуудлыг албадын түвшинд шийдвэрлэх боломжгүй бол ИНҮТ-

ийн АНҮГ-т хандан шийдвэрлүүлнэ. 

3.2 Журмын үл нийцлийг илтгэх 

3.2.1 Энэхүү журмын заалт зөрчигдсөн тохиолдолд үл нийцлийг ХНАА-ны ААЧУХ эсхүл 
НУТА-ны дотоод хяналтын мэргэжилтэн энэ талаар тус тусын албаны удирдлагад 
Мэдээлэх хуудсаар шуурхай мэдэгдэнэ. 

 

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 Саналыг хоёр талын Хавсралт 1 дэх үндсэн хариуцагчид харилцан зөвшөөрсөн 

тохиолдолд өөрчлөлт, нэмэлтийг журамд оруулна. 

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

өөрчлөлт орсон тохиолдолд албан бичгээр мэдэгдэнэ.  
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Хавсралт 1 
3.4 Хариуцах ажилтнууд 

Байгууллага Үндсэн хариуцагч Хоёрдогч хариуцагч 

Холбоо, навигаци, 

ажиглалтын алба 

Г.Баттөгс 

ХНАА-ны ТТИХ-ийн дарга 

М.Эрдэнэсүх 

ХНАА-ны дарга 

Утас: 71-281684 

ц/ш: 

cnssd_engineering@mcaa.gov.mn 

Утас: 71-285050 

ц/ш: 

erdenesukh.m@mcaa.gov.mn 

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 

 
3.5 Харилцах хаяг, утас  

Байгууллага Нэгж Телефон утас 

ХНАА 

Ээлжийн ахлагч инженер  

ц/ш: engineershift@mcaa.gov.mn 

71-281604 

70049785 

ААЧУХ-ийн дарга 

cnssd_safety_quality@mcaa.gov.mn 
71-281627 

ТТИХ-ийн дарга 

ц/ш: cnssd_engineering@mcaa.gov.mn 
71-281684 

Өгөгдлийн холбооны ээлжийн инженер 
 

71-281601 

НУТА 

ШТХ-ийн нислэгийн төлөвлөлтийн ээлжийн 
мэргэжилтэн 
ц/ш: tpu@mcaa.gov.mn 

71-281602 

НТЗХ-ийн урсгал төлөвлөлтийн мэргэжилтэн  
ц/ш: fpd@mcaa.gov.mn 

71-283106                     

71-282029  

НТЗХ-ийн дарга 
ц/ш:munguldei.g@mcaa.gov.mn 

71-283250 

ШТХ-ийн дарга 
ц/ш: otgontsetseg.r@mcaa.gov.mn 

71-281680 

НУТА-ны дотоод хяналтын мэргэжилтэн 
ц/ш: oyuntsetseg.b@mcaa.gov.mn 

71-283209 
 

НУТА-ны автоматжуулалт, сүлжээний 
мэргэжилтэн 
ц/ш: tsu@mcaa.gov.mn 

71283122 

 

mailto:oyuntsetseg.b@mcaa.gov.mn

