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ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

АГУУЛГА

1... Ерөнхий зүйл

1 Үндсэн зорилго
2 Үндэслэл

53 Товчилсон үгсийн тайлбар
4 Холбогдох байгууллагууд

Харилцан ажиллагаа

24 Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албаны хариуцах үйл ажиллагаа
2.2 “Буянт-Ухаа” Олон улсын нисэх буудлын хариуцах үйл ажиллагаа.

3. Бусад

Журмын үл тохирлыг илтгэх,
Журмын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх, дүгнэх
Журамд өөрчлөлт оруулах
Хариуцах ажилтнууд
Томилогдсон хариуцах ажилтнууд,

өөө овоюэ

"НИСЛЭГИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛБА.

хэвлэгдсэн тохиолдолд д

ХЯНАЛТГҮЙ ХУВЬ

200. 0/сав/Уэлөв,

Эвлэлтийн дугаар: 5/ огноо 2022.01.12
Нэмэлт өөрчлөлтийн дугаар:4.



ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ,

1, ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
14: Үндсэн зорилго

14. Энэхүү журмын зорилго нь Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба (цаашид НУТА гэх),
“Буянт-Ухаа” Олон улсын нисэх буудал (цаашид БУОУНБ гэх) хоорондын харилцан
ажиллагааг зохицуулахад оршино.

12. Үндэслэл

12.1 Энэхүүжурам нь “Нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх, зөвшөөрөл олгох журам” болон
“Буянт-Ухаа” Олон улсын нисэх буудлын "Ерөнхий заавар”-ын шаардлагуудыг
үндэслэн боловсруулагдсан болно.

13: Товчилсон үгсийн тайлбар

1.31 Энэхүү журамд дараах товчилсон үгсийг ашиглана. Үүнд:

АЕТМОо Нисэхийн суурин холбооны сүлжээ.
АГУХ. Аврах,гал унтрааххэсэг

9 БУОУНБ Буянт-Ухаа" Олон улсын нисэх буудал
4 ГОХСХО| Гэрэл суулт, хуваарилах сүлжээний хэсэг
4 -ЗСТХОО Захиргаа, санхүү, төлөвлөлтийн хэлтэс,
«онүЗ Нислэг үйлдвэрлэлийн зохицуулагч
4 НТБГОО/ Нислэгийн төлөвлөлт, бүртгэл, гүйцэтгэл
4ОНТЗХОо Нислэгийн төлөвлөлт, зөвшөөрлийн хэсэг
64 НУТАОо Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба
4 ҮТЗХХОО Үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, зохицуулалт, хяналтын хэсэг
4 ШТХООо Шуурхай төлөвлөлтийн хэсэг
9 О0М-оо Хамтын шийдвэр гаргалт

14. Холбогдох байгууллагууд

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба

Нислэгийн хөдөлгөөний урсгалын менежментийг хэрэгжүүлэх стратеги зорилтын
хүрээнд Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хийгдэх олон улсын нислэгийн өнгөрөлт,
олон улсын буулт хөөрөлт, орон нутгийн нислэгүүдэд зөвшөөрөл олгох, шуурхай
төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, агаарын
тээвэрлэгчдийн ирүүлсэн нислэгийн төлөвлөлт, түүний гүйцэтгэлд судалгаа хийх,
нислэгийн хөдөлгөөний төлөвлөлтийн баримт бичгийн шинэчлэлт, боловсруулалт,
баталгаажуулалтын ажлыг хариуцан хэрэгжүүлэх нэгж,

1.4.2. “Буянт-Ухаа” Олон улсын нисэх буудал

Авродром, агаарын тээврийн үйлчилгээний барилга, байгууламж бүхий агаарын
хөлөг, зорчигчдод үйлчилгээ үзүүлэх үүрэгтэй Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн
харьяа нэгж,

НИСЛЭГИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛБА.
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Хэвлэлтийн дугаар: 5/ огноо 2022.01.12.
Нэмэлт өөрчлөлтийн дугаар: 4 Хуудас 3



ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

2.ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГАА

24 Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албаны хариуцах үйл ажиллагаа

21. Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежмент, хамтын шийдвэр гаргалт (СОМ)-ыг
хэрэгжүүлэхэд БУОУНБ-тай хамтран ажиллана.

2.2 Нислэгийн төлөвлөлт, зөвшөөрлийн хэсгийн нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн
мэргэжилтэн нь урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээг өмнөх өдрийн 18:00
цагт багтаан БУОУНБ-ын ҮТЗХХ-ийн Нислэг үйлдвэрлэлийн зохицуулагчид
агрой, орегайолфтсаа.доч тп, Аврах, гал унтраах хэсэгт
амгалдашгаанлевед1625)аггрол доу.тп цахим хаягаар тус тус хүргүүлнэ.

2.3 БУОУНБ-ын ҮТЗХХ-ийн Нислэг үйлдвэрлэлийн зохицуулагчийн ажлын байранд
байршуулсан АТЕМВ сүлжээний Урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээ цэсээр
дамжуулан урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээнд орсон өөрчлөлтүүд
(хойшилсон, цуцалсан, өөрчлөгдсөн, нэмэгдсэнуийн мэдээ, мэдээлэл болон
шуурхай төлөвлөлтөөр нэмэгдэж байгаа хуваарьт бус нислэгийн мэдээллээр хангаж
ажиллана.

2.4. АТЕМ5 сүлжээнд доголдол үүссэн тохиолдолд нислэгийн урьдчилсан төлөвлөлтөд,
орсон вөрчлөлтүүд болон шуурхай төлөвлөлтөөр нэмэгдэж байгаа хуваарьт бус
нислэгийн мэдээллийг БУОУНБ-ын ҮТЗХХ-ийн Нислэг үйлдвэрлэлийн
зохицуулагчид|АЕТМО. сүлжээгээр|(АРТМ татгалзсан|тохиолдолд
аїрой, орегайолфтсаа.доч.тп цахим хаягаар) тухай бүр дамжуулна.

2.5 БУОУНБ-ын ЗСТХ-ээс ирүүлсэн төлбөрийн хугацаа хэтэрсэн дотоод болон
гадаадын агаарын тээвэрлэгчдийн мэдээллийг хүлээн авч хамтран ажиллана.

2.6 НТЗХ, ШТХ нь Төрийн тусгай хамгаалалтын албанаас ирүүлсэн Онцгой үүргийн
нислэг үйлдэгдэх тухай мэдээг БУОУНБ-ын ҮТЗХХ-ийн Нислэг үйлдвэрлэлийн
зохицуулагчаас Үра(тсаа.соү.тп, їрифтсаа.доу.тп цахим хаяг эсхүл 71-283106,
71-281602 дугаарын утсаар хүлээн авна.

2..7 Өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед мөн БУОУНБ-
ын багтаамж хэтэрсэн үед НУТА нь БУОУНБ-тай Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн
менежмент, хамтын шийдвэргаргах үйл ажиллагааг хамтран хэрэгжүүлнэ

2.8 Өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед НТЗХ-ээс
олон улсын хөөрөлт, буултын нислэгийн хүсэлтэд олгогдох зөвшөөрлийн төлөвийг
урьдчилсан байдлаар гарган тухайн өдрийн 18:00 цагт БУОУНБ-ын ҮТЗХХ-ийн
Нислэг үйлдвэрлэлийн зохицуулагчид айрой, орегайогфдтсаа.доугап цахим
хаягаар хүргүүлнэ.

2.9 Цагагаарын болон бусад шалтгааны улмаас төлөвлөгдсөн нислэгүүд саатаж нисэх
буудалд ачаалал үүссэн талаар БУОУНБ-ын ҮТЗХХ-ийн Нислэг үйлдвэрлэлийн
зохицуулагчаас мэдэгдсэн тохиолдолд, ачааллыг зохицуулах үүднээс нислэгүүдийг
дахин төлөвлөхдөө БУОУНБ болон агаарын тээвэрлэгчидтэй хамтран Хамтын
шийдвэр гаргалт (СОМ)-ыг хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцан ажиллана.

2.1.40 Хамтын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаатай холбоотой санал, хүсэлтийг
аїгроп, орвгайолбтсаа.доч.тп цахим хаяг 71-283079, 71-283047 дугаарын утсанд
зсхүл албан бичгээр мэдээлнэ. -

НИСЛЭГИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛЕА. увс

хэвлэгдсэн тохиолдолд ГТАЙ
ХЯНАЛТГҮЙ ХУВЬ, хУВЧ

Хэвлэяг/ огноо 2022|
Хуудас 4



ХАРИЛЦАН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

2.11 БУОУНБ-д үйлдэгдсэн нислэгийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайланг 14 хоног болон1 сар
тутамд БУОУНБ-ын ЗСТХ-т їед. спапегагрой.доу.тїп цахим хаягаар хүргүүлнэ.

2.12 “Нислэгийн хөдөлгөөнийг төлөвлөх, зөвшөөрөл олгох журам”-д өөрчлөлт орсон
тохиолдолд БУОУНБ-д өөрчлөлтийг албан бичгээр хүргүүлнэ.

2.13 НУТА-аасгарч буй нислэгийн төлөвлөлтийн мэдээллийн үнэнзөв байдлыг хариуцна.

2.44 НУТА нь цахилгааны тоноглолтой холбоотой галын аюулгүй байдлыг ханган
ажиллах ба БУОУНЬ-д байрлах НУТА-ны оффисын ерөөнүүдийн цахилгаан хангамж
түүний тоног төхөөрөмжид гарсан гэмтэл саатал, засвар үйлчилгээтэй холбоотой
дуудлагыг ГСХСХ-ийн зэлжийн ахлах инженер (71-283059 дугаарын утас)т
мэдэгдэнэ.

22 “Буянт-Ухаа” Олон улсын нисэх буудлын хариуцах үйл ажиллагаа

224 БУОУНБ нь Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежмент, хамтын шийдвэр гаргалт
(СОМ)-ыг хэрэгжүүлэхэд НУТА-тай хамтран ажиллана.

222 Цагагаарын болон бусад шалтгааны улмаас төлөвлөгдсөн нислэгүүд саатаж, нисэх
буудалд ачаалал үүссэн тохиолдолд ачааллыг зохицуулах үүднээс нислэгүүдийг
дахин төлөвлөхөд БУОУНБ-ын ҮТЗХХ-ийн Нислэг үйлдвэрлэлийн зохицуулагчаас
НУТА-нд мэдэгдэж, НУТА болон агаарын тээвэрлэгч нартай хамтран Хамтын
шийдвэр гаргалт (СОМыг хэрэгжүүлэн ажиллана. (Нислэгийн саатлаас
шалтгаалан үүссэн зорчигч урсгалын бөөгнөрөл, агаарын хөлгийн зогсоолын
хүрэлцээ, хөдөлгөөний эрчимжилт хэтэрсэн, нислэг үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл
ажиллагаанд нөлөөлж болохуйц нөхцөл байдлыг ачаалал хэтэрсэнүе гэж ойлгоно.)

223 НУТА-аас ирүүлсэн Урьдчилсан төлөвлөлтийн нислэгийн мэдээнд орсон
өөрчлөлтүүд (хойшилсон, цуцалсан, өөрчлөгдсөн, нэмэгдсэнУийн мэдээ,
мэдээллийг хүлээн авсан ҮТЗХХ-ийн Нислэг үйлдвэрлэлийн зохицуулагч нь нисэх
буудлын холбогдох нэгжүүдийг мэдээллээр хангаж ажиллана.

2244 БУОУНБ-ын ЗСТХ нь төлбөрийн хугацаа хэтэрсэн дотоод болон гадаадын агаарын
тээвэрлэгчдийн мэдээллийг улирал тутам /дараагийн улирлын зхний сарын 20-ны
дотор! НУТА-нд хүргүүлж, мэдээлэл солилцон хамтран ажиллана.

225 БУОУНБ-ын ҮТЗХХ-ийн Нислэг үйлдвэрлэлийн зохицуулагч нь Төрийн тусгай
хамгаалалтын албанаас ирүүлсэн Онцгой үүргийн нислэг үйлдэгдэх тухай мэдээг
хүлээн авмагц НУТА-ны їрёфтсаа доу.тп, Шрифгтсаа.доч.тп цахим хаяг эсхүл 71-
283106, 71-281602 дугаарын утсанд тухай бүр мэдээлнэ.

2.28 Өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед мен БУОУНБ-
ын багтаамж хэтэрсэн үед БУОУНЬ нь НУТА-тай Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн
менежмент, хамтын шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг хамтран хэрэгжүүлнэ.

227 Хамтын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаатай холбоотой санал, хүсэлтийг
аїтадшайубтсаа.доу.лт цахим хаяг, 71-283103, 71-283209 дугаарын утсанд эсхүл

албан бичгээр мэдээлнэ.

228 БУОУНБ-д байрлах НУТА-ны оффисын өрөөнүүдийн цахилгаан тэжээлийн
найдвартэй ажиллагааг хангах үүднээс тоног төхөөрөмжүүдийн цахилгааны

гэгггги-чгавардуулгыг--БУОНУБ-ын ГСХСХ хариуцах ба, гэмтэл сааталтай холбоотой
нислогайн удү үүрЗНЭР”ГЭВЗ089 Утсаар хүлээн авч, засвар үйлчилгээг шуурхай гүйцэтгэнэ:-----

хэвлэгдсэн тохиолдолд ийн УРСГАЛ ТӨЛ
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2.2.9 “Буянт-Ухаа” Олон улсын нисэх буудлын “Ерөнхий заавар” болон энэхүү журамтай
холбоотой бусад баримт бичигт өөрчлөлт орсон тохиолдолд өөрчлөлтийн талаар
НУТА-нд цаг тухайд нь албан бичгээр хүргүүлнэ.

2.2.10 Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн мэдээллийг зөвхөн албан хэрэгцээнд ашиглана.

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

3. БУСАД ЗҮЙЛ

340) Журмын үл тохирлыг илтгэх

3: Журамтай холбоотой үл тохирол илэрсэн тохиолдолд талууд албан бичгээр
харилцан мэдэгдэнэ.

320 Журмын хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх, дүгнэх

3.21. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд талууд жил тутам дүн шинжилгээ хийнэ.

3.22 Дүн шинжилгээгээр илэрсэн үл тохирлуудыг залруулах, дахин давтагдахаас
сэргийлж холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана.

3.2.3 Талууд энэхүү журмын заалтуудыг зөрчсөн аливаа асуудлыг шуурхай шийдвэрлэж
байх ба авсан арга хэмжээний талаар үндсэн хариуцагчид мэдэгдэнэ.

3.3 Журамд өөрчлөлт оруулах

3.31 Энэхүү харилцан ажиллагааны зохицуулалтын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах
саналыг талууд албан бичгээр гаргах ба хамтарсан хурлын протоколыг үндэслэн уг
журамд тусгана.

3.32 Журамд оруулах саналыг талууд харилцан зөвшөөрсөн тохиолдолд нэмэлт,
өөрчлөлтийг оруулна.

3.3,3/ Талууд журамд тусгагдсан утас болон факсын дугаар, цахим шуудангийн хаягт
өөрчлөлт орсон тохиолдолд үндсэн хариуцагчид мэдэгдэнэ.

"НИСЛЭГИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛБА.

хэвлэгдсэн тохиолдолд ыу
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340 Хариуцах ажилтнууд

Байгууллага Үндсэн хариуцагч Хоёрдогч хариуцагч
1 Хэ

Нислэгийн | Т.Батбаяр Ч.Одгэрэл:
1. уршал || НУТА-ны менежер НУТА-ныдарга

төлөвлөлтийн| Утас: 71-283244 Утас: 71-283105
алба Циш: Байауаг фтсаа.доч ту Циш: оддеге! са фтсаа.доу.тп

“Буянт-Ухаа”|Б.Ганбаатар Г.Л.Отгонжаргал
Олонулсын|БУОУНБ-ын дэд дарга БУОУНБ-ын дарга.
нисэх буудал|Утас: 71-283007 Утас: 71-283003

“Шш: аапБагаг.Бабуагрол. доч.пїп 1 Цш: (агаа22827ёдтай. сот

355  Томилогдсон хариуцах ажилтнууд

Нислэгийн урсгал “Буянт-Ухаа” Олон улсын нисэх буудал |Мэдээлэл|төлөвлөлтийн алба |

НТЗХ-ийн нислэгийн БУОУНБ-ын ҮТЗХХ-ийн Нислэг:
урсгал төлөвлөлтийн||үйлдвэрлэлийн зохицуулагч
мэргэжилтэн Утас: 71-283047, 71-283088:
Утас: 71-283106, Цш: айрол, орегайол утсаа. доу та

Нислэгийн 71-282029
2

төлөвлөгөө,|Ц/ш: ра тсаадоу.тп|БУОУНБ-ын ҮТЗХХ-ийн дарга.
мэдээлэл | Утас: 71-283079

дамжуулах Цш: гофцагда! 4Файрол.домта
нэгж, ажлын|ШТХ-ийн нислэгийн

байр | төлөвлөлтийн БУОУНБ-ын ЗСТХ-ийн ахлах нягтлан бодогч
мэргэжилтэн Утас: 71-285047
Утас: 71-281602 Шш: гед.спапегфайрой доу.та

/ш: їрифтсаа.дом.гап:НимрнЭ аваг

БУОУНБ-ын ЗСТХ-ийн нягтлан бодогч
| Утас: 71285058

Циш: гед.спапегфагрол. доу.тп

БУОУНБ-ын АГУХ-ийн дарга
| Утас: 71-281705

Ц/шгамгандаштгаанневед1625(агроп. доу.тпу

БУОУНБ-ын АГУХ-ийн ахлах мэргэжилтэн
Утас: 71-283142
Шаигамгалдайшигаалпевео1626фагрол- доуллл |

НИСЛЭГИЙН УРСГАЛ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АЛБА. шигнгн

ХЭВЛЭГДСЭН ТОХИОЛДОЛД
ХЯНАЛТГҮЙ ХУВЬ

Хэвлэлтийн дугаар, Б! огноо 2022.01.12.
2


