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НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА              
АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭСЭГ 
 
 

 
“УЛААНБААТАР” Олон улсын шинэ нисэх буудлын аэрэодромын НХУ-ын бүс 

болон Улаанбаатар ойртолтын НХУ-ын хариуцлагын бүсийн өөрчлөлтийн 

аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээ 
 
      Агаарын навигацийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн 2018 оны 03 дугаар 

сарын 29-ний өдрийн 08/991 тоот “Аюулгүй ажиллагааны үнэлгээ хийх тухай” албан 

бичгийн дагуу уг бичгийн хавсралтаар ирүүлсэн төслийн зурагт үндэслэн 

“Улаанбаатар Олон улсын шинэ нисэх буудлын аэрэодромын НХУ-ын бүс болон 

Улаанбаатар ойртолтын НХУ-ын хариуцлагын бүсийн өөрчлөлт”-д НХҮА-ны ААХ 

болон ТХНҮА-ны ААЧБХ хамтран аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээ хийлээ.  
       Энэхүү аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээг ИНД172 дүрмийн 172.151.ж.1 

заалт болон “Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын журам”-ыг тус тус үндэслэн дор 

дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр  боловсруулсан болно. Үүнд: 
 НХҮА-ны ААХ-ийн дарга С.Мягмардорж 
 НХҮА-ны ААХ-ийн мэргэжилтэн Ц.Болормаа 
 НХҮА-ны АНХУХ-ийн дарга Г.Мөнгөнхуяг 
 НХҮА-ны ОНХУХ-ийн дарга Г.Ганхуяг  
 ТХНҮА-ны ААЧУХ-ийн дарга С.Мөнхбаяр 
 ТХНҮА-ны ААЧУХ-ийн мэргэжилтэн М.Отгонжаргал 
 ТХНҮА-ны ААЧУХ-ийн мэргэжилтэн Д.Сүхбаатар 

       Системийн аюулыг тодорхойлохдоо Аюулгүй ажиллагааны хэсэгт бүртгэгдсэн 

“НХҮА-ны тодорхойлогдсон аюулын жагсаалт”-ыг ашигласан бөгөөд шинэ нисэх 

буудлын нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцогч нэгжүүдийн харилцан ажиллагаанаас 

шалтгаалж үүсч болох зарим аюулыг нэмж оруулсан болно.  
 
Эрсдэлийг тодорхойлсон аргачлал 
“Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны заавар”-ын дагуу Олон улсын 

иргэний нисэхийн байгууллагын Док9859 баримт бичгийн 5 дугаар бүлэг “ҮР 

ДАГАВАР/МАГАДЛАЛЫН матрикс” уламжлалт аргачлалыг ашигласан болно. 
Аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээ гүйцэтгэх дараалал 

 Системийг тодорхойлох 
 Аюулыг таних, илрүүлэх 
 Аюулын үр дагаврыг тогтоох 
 Эрсдэлийн магадлалыг тогтоох 
 Эрсдэлийн түвшинг тодорхойлох 
 Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлох 
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 Аюулгүй ажиллагааны үнэлгээний тайлан 
 

I. Системийн тодорхойлолт 
    Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг “Хөшигийн хөндий”-д Олон улсын шинэ нисэх 

буудал барих техник эдийн засгийн судалгааг Япон Улсын Олон улсын хамтын 

ажиллагааны банк /JBIC/-ны санхүүжилтээр 2006 онд хийж Монгол Улсын Засгийн 

газар болон Япон Улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны банк хооронд 

“Улаанбаатар хотын олон улсын шинэ нисэх буудал барих төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх 

Зээлийн гэрээ /MON-P8/-г 2008 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр байгуулж 2008 оны 

05 дугаар сарын 29-ний өдөр Монгол Улсын Их Хурлаас соёрхон баталсан бөгөөд 

нэмэлт санхүүжилтийг 2015 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр хоёр улсын Засгийн 

газар хооронд нэмэлт зээлийн гэрээ /MON-P12/-г байгуулж, Монгол Улсын Их Хурал 

2015 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр соёрхон баталжээ. 

 
       Шинэ нисэх буудал нь иж бүрэн цогцолбор бөгөөд том оврын агаарын хөлөг хөөрч, буух 

хоёр талын оролт, гаралттай зурвас, явгалах замууд, перрон, Нислэгийн хөдөлгөөний 

удирдлагын байр, Зорчигч үйлчилгээний барилга, түүнд холбогдох гүүрэн байгууламж, 825 

авто машины зогсоол, бие даасан ус, дулаан, цахилгаан эрчим хүчний хангамж (Үүнд: 

42Мгвт-ын хүчин чадалтай дулааны станц, цахилгаан дамжуулах 110Кв-ын өндөр хүчний 

шугамын дэд станц, 3ш Гүний худаг)-ийн барилга, бохир ус цэвэрлэх ариутгах татуурга, ус 

цэвэршүүлэх байгууламж, агаарын хөлөгт үйлчлэх  газрын үйлчилгээний тоног 

төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний  барилга, гал унтраах, авран хамгаалах албаны 

барилга, 200 авто машины дулаан гараж, агаарын хөлгийг шатахуунаар цэнэглэх газар 

доорх гидрант систем, нийт 8000 тонны багтаамж бүхий шатахууны агуулах сав /4 ш/, 

үерийн уснаас хамгаалах далан суваг, инженерийн шугам сүлжээний газар доогуурх 1,8 км 

урт цутгамал хонгил зэрэг 30 гаруй барилга байгууламжийг барьж байгуулахаар 

төлөвлөгджээ. Бүтээн байгуулалтын үндсэн гэрээнд багтсан барилга байгууламж, тоног 

төхөөрөмжийн угсралт, суурилуулалтын ажлууд хугацаандаа дуусч Улсын комисст 

хүлээлгэн өгсөн бөгөөд Чанарын баталгааны хяналтын хугацаа (2017 оны 1 дүгээр сарын 

10-аас 2018 оны 1 дүгээр сарын 09-ний өдөр) явагдаж, улсын комиссоос өгсөн үүрэг 

даалгаврын дагуу зарим төрлийн засвар, өөрчлөлтийн  ажлууд дуусах шатандаа орсон 

байна. 
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Шинэ нисэх буудал ашиглалтанд орсноор Буянт-Ухаа дахь нисэх буудалтай харьцуулахад 

ХБХЗ 11/29-ийн ашиглалтын үзүүлэлт 73 хувиас 98 хувьд хүрэх, цаг агаарын тааламжгүй 

нөхцөлөөс шалтгаалсан саатал 2.3 хувиас 0.5 хувь болж буурах давуу талтай болно гэж 

урьдчилсан байдлаар тодорхойлсон байна.  

 
 
 

II. Аюулыг таних, илрүүлэх 
 

      Энэхүү “Улаанбаатар” Олон улсын шинэ нисэх буудлын аэродромын НХУ-ын бүс 

болон Улаанбаатар ойртолтын НХУ-ын хариуцлагын бүсийн өөрчлөлтөд хийсэн 

аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээгээр шинээр тогтоогдох агаарын зайн 
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зохион байгуулалт, нисэн ирэх, гарах стандарт маршрут болон нислэгийн үйл 

ажиллагаанд оролцох хүний хүчин зүйлээс шалтгаалах нийт 7 аюулыг 

“Тодорхойлогдсон аюулын жагсаалт” болон өмнөх аюулгүй ажиллагааны 

үнэлгээгээр тодорхойлсон аюулуудаас түүвэрлэн авсан болно. Эдгээр аюулууд нь 

ААУТ-ны зааврын 3.2.6-д заасан дараах 3 аргачлалын дагуу танигдсан аюулууд 

болно. Үүнд: 
 Түүхэн аргачлал- Өмнөх осол, зөрчлийн бүртгэл, аюулын бүртгэлийг 

ашиглах, шинжилгээ хийх. Мөн адил төстэй системд хийгдсэн эрсдэлийн 

үнэлгээгээр тодорхойлогдсон аюулыг ашиглах  
 Брэйнсторминг аргачлал- Төрөл бүрийн мэргэжил, туршлага бүхий 

хүмүүсийн багийг бүрдүүлж системийн боломжит аюулыг судлах  
 Системчилсэн аргачлал- Үнэлэгдэх аюулд илүү анхаарлаа хандуулахад 

туслах системийн схем диаграмм, дүрслэлийг ашиглан системийг 

нарийвчлан дэс дараалалтайгаар хянаж үзэх. 
 

III. Аюулын үр дагаврыг тогтоох 
 
    “Улаанбаатар” Олон улсын шинэ нисэх буудлын аэродромын НХУ-ын бүс болон 

Улаанбаатар ойртолтын НХУ-ын хариуцлагын бүсийн өөрчлөлтөд хийсэн аюулгүй 

ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээнд тодорхойлогдсон 7 аюулын үр дагаврыг 

тогтоохдоо ААУТ-ны зааврын 3.2.10 болон 3.2.11 заалтыг баримтлан Эрсдэлийн 

хүндрэлийн түвшинг тодорхойлох хүснэгтийг ашигласан болно.  

ЭРСДЭЛИЙН ХҮНДРЭЛИЙН ТҮВШИНГ ТОДОРХОЙЛОХ ХҮСНЭГТ-1 
Хүндрэлийн 

түвшин 
Аюулын үр дагавар    Үнэлгээ 

 
Аюултай эрсдэл 

 Агаарын хөлөг мөргөлдөх 
 Ноцтой зөрчил 
 Тоног төхөөрөмж, систем, байгууламж татгалзаж 

үйлчилгээ зогсох 

A 

Их эрсдэл 
 Зайчлал алдагдах 
 Зурвас дээрх болон газрын саадтай ойртох 
 Үндсэн тоног төхөөрөмж, систем эвдрэх 

B 

Дунд эрсдэл  Агаарын хөлгийн зайчлал алдагдах нөхцөл бүрдэх; 
 НУ-ийн ажлын ачаалал ихсэх 

C 

Бага эрсдэл  Аюулгүй ажиллагааны хязгаарлалт бий болох, 
 Үйл ажиллагаанд гарах дутагдал; 

D 

Ноцтой бус эрсдэл  Ноцтой байдал маш бага, сөрөг үр дагаваргүй; E 
 

IV. Эрсдэлийн магадлалыг тогтоох 
 
    “Улаанбаатар” Олон улсын шинэ нисэх буудлын аэродромын НХУ-ын бүс болон 

Улаанбаатар ойртолтын НХУ-ын хариуцлагын бүсийн өөрчлөлтөд хийсэн аюулгүй 

ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээнд тодорхойлогдсон 7 аюул тохиолдох магадлалыг 

тогтоохдоо ААУТ-ны зааврын 3.2.12 болон 3.2.13 заалтыг баримтлан Эрсдэлийн 

магадлалыг тодорхойлох хүснэгтийг ашигласан болно.  
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ЭРСДЭЛИЙН МАГАДЛАЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ ХҮСНЭГТ-2 
Магадлалын 

түвшин Утга Үнэлгээ Тоон утга 

Тогтмол Тогтмол байнга гардаг эрсдэл 5 Тогтмол 

Үе үе Тогтмол бус үе үе гардаг эрсдэл 4 1 жилд       
2-5 удаа 

Заримдаа Заримдаа гардаг, гарах магадлалтай, гэвч 

хэзээ нь тодорхойгүй 3 5 жилд           

1 удаа 

Ховор Бараг гардаггүй боловч тооцож үзэх 

шаардлагатай эрсдэл 2 20 жилд      

1 удаа 

Боломжгүй 
Ийм үйл явдал тохиолдохгүй гэхдээ тооцож 

үзэх ёстой боловч хэзээ ч тохиолдохгүй байх 

магадлалтай эрсдэл 
1 100 жилд     

1 удаа 

 
V. Эрсдэлийн түвшинг тодорхойлох 

 
       “Улаанбаатар” Олон улсын шинэ нисэх буудлын аэродромын НХУ-ын бүс болон 

Улаанбаатар ойртолтын НХУ-ын хариуцлагын бүсийн өөрчлөлтөд хийсэн аюулгүй 

ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээнд тодорхойлогдсон 7 эрсдэлийн түвшинг 

тодорхойлохдоо  ААУТ-ны зааврын 3.2.14 заалтыг баримтлан эрсдэл бүрийн 

хүндрэл болон магадлалын үнэлгээг ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАТРИКС-ийн 

харгалзах нүдэнд хөрвүүлж тухайн эрсдэлийн индексийг  тодорхойлсон болно.  
ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАТРИКС ХҮСНЭГТ-3 

Эрсдэл үүсэх 

магадлал 

ЭРСДЭЛИЙН ХҮНДРЭЛ 
Аюултай 

эрсдэл 
А 

Их 
эрсдэл 

В 

Дунд 
эрсдэл 

С 

Бага 
эрсдэл 

D 

Ноцтой бус 

эрсдэл 
E 

Тогтмол    
5 5A 5B 5C 5D 5E 

Үе үе       
4 4A 4B 4C 4D 4E 

Заримдаа 
3 3A 3B 3C 3D 3E 

Ховор     
2 2A 2B 2C 2D 2E 

Боломжгүй 
1 1A 1B 1C 1D 1E 

 
        Дээрх эрсдэлийн үнэлгээний матриксд тогтоогдсон эрсдэлийн индекс тус 

бүрийг ААУТ-ны зааврын 3.2.15 заалтыг баримтлан ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ 

ТҮВШИНГ ТОДОРХОЙЛОХ ХҮСНЭГТ4-д харгалзах өнгөөр байрлуулж тухайн эрсдэл 
тус бүрийн түвшинг тогтоосон болно.  
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ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТҮВШИНГ ТОДОРХОЙЛОХ ХҮСНЭГТ4 

ЭРСДЭЛИЙН 

ТҮВШИН 
Эрсдэлийн 

индекс Хүлээн зөвшөөрөх эсэх/авах арга хэмжээ 

НОЦТОЙ 
5A, 5B, 5C,   

4A, 4B, 3A 

Хүлээн зөвшөөрөхүйц бус. Эрсдэлийг бууруулах, 

хүлээн зөвшөөрөхүйц хэмжээнд хүргэх 

хангалттай арга хэмжээ авах хүртэл үйл 

ажиллагааг зогсоох шаардлагатай 

ДУНД 
5D, 5E,  
4C, 4D, 4E, 
3B, 3C, 3D, 
2A, 2B, 2C 

  Удирдлагын зүгээс анхаарах шаардлагатай, 

Эрсдэлийг хянах, бууруулах үйл ажиллагааг 

зохион байгуулах шаардлагатай 

ЕРДИЙН 
3E,  
2D, 2E,  
1А, 1B, 1C, 1D, 1E 

Хүлээн зөвшөөрнө, удирдлагад танилцуулах 

 
VI. Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлох 

 
       “Улаанбаатар” Олон улсын шинэ нисэх буудлын аэродромын НХУ-ын бүс болон 

Улаанбаатар ойртолтын НХУ-ын хариуцлагын бүсийн өөрчлөлтөд хийсэн аюулгүй 

ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээнд тодорхойлогдсон 7 эрсдэл тус бүрийн харилцан 

хамаарал буюу түүний үр дагавруудыг тооцож эрсдэлийг бий болгож байгаа эх 

үүсвэр, шалтгаан, нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийг тодорхойлж тэдгээрийг арилгах, 

бууруулах, даван туулах тактик, стратегийг боловсруулсан болно. 
Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ нь эрсдэл гарах магадлалыг цөөрүүлэх эсхүл 

хүндрэлийг багасгах мөн хоёуланг нь зэрэг бууруулснаар хэрэгждэг. Зорилтод 

эрсдэлийн түвшинд хүрэхийн тулд хэд хэдэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай байж болно. 
 

VII. Аюулгүй ажиллагааны үнэлгээний тайлан 
 
       “Улаанбаатар” Олон улсын шинэ нисэх буудлын аэродромын НХУ-ын бүс болон 

Улаанбаатар ойртолтын НХУ-ын хариуцлагын бүсийн өөрчлөлтөд хийсэн Аюулгүй 

ажиллагааны үнэлгээнд Зохион байгуулалтаас шалтгаалах -3, Хүний хүчин зүйлээс 

шалтгаалах -4 нийт 7 аюулыг тодорхойлж эрсдэлийн үр дагавар, магадлалын 

матриксад оруулахад 4 эрсдэл 2С, 3 эрсдэл 2В түвшинтэй гарсан байна. 
         Эдгээр эрсдэлүүд нь Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны заавар”-
ын III-р бүлгийн 3.2.15 дугаар заалт дахь эрсдэлийн үнэлгээний түвшинг 

тодорхойлох хүснэгтийн дагуу “Удирдлагын зүгээс анхаарах шаардлагатай, 

эрсдэлийг хянах, бууруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах шаардлагатай” гэсэн 

үнэлгээнд багтаж байгаа тул холбогдох баримт бичигт зохицуулалтыг тусган 
боловсруулж, НУ болон ИТА-уудад холбогдох сургалт, дадлагыг зохион байгуулж, 

үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх боломжтой гэж дүгнэсэн болно. 
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“Улаанбаатар” Олон улсын шинэ нисэх буудлын аэродром, ойртолтын НХУ-ын нэгдмэл хариуцлагын бүсийн 

өөрчлөлтийн төсөлд хийсэн аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээ /2018.04.09/ 

№ Аюул Аюулаас үүсч болох 

үр дагавар Аюулын шалтгаан Эрсдэлийн 

үнэлгээ Бууруулах үйл ажиллагаа 

 I. Зохион байгуулалт 
1. GPWS/TAWS буюу газар 

ойртолтыг анхааруулах 

систем эсхүл MSAW, STCA 
функц буруу ажиллах  

 НУ-ийн ажлын 
ачаалал ихсэх 

Нисэн ирэх, гарах 

нислэгийн журам 
ИНД71.53 заалтын дагуу 

удирдлагын бүсэд 

багтаагүй, AIRCON2100 
системийн CRM 
боловсронгуй биш, MVA 
тогтоогдоогүй 

 2C 

1. Нислэгийн журмыг шалгалтын 

нислэгээр баталгаажуулах 
2. MVA-г тогтоох, нисэн ирэх, 

гарах стандарт маршрутын 

тунелийг AIRCON2100 системд 

оруулах хүртэл MSA өндрөөс 

нам өндөрт вектор  олгохгүй 

байх ҮАЗ-ын зохицуулалтыг 

мөрдөх 
3. ЕНУ хяналт тавих 

2. Автомат хариулагчгүй, 

тэмдэгт алдагдсан, хоёрдогч 

радиолокаторын бүрхэлтгүй 
бүсэд нислэг үйлдэж байгаа 

агаарын хөлөгт процедур 

зайчлал хадгалуулах үед 

алдаа гарах 

 Зайчлал алдагдах 
 

Орчны саадын 

нөлөөлөл, blind бүс, 
НХҮ-ний 1 нэгжээс 

ажиглалтын удирдлага 

болон процедур 

удирдлагын үйлчилгээ 

зэрэг үзүүлэх 2B 

1. Харалган бүс, байгалийн 

саадтай бүсүүдийг Aircon2100 
системд оруулж SDD дэлгэцэд 

харуулах 
2. Синтетик тракийг нөхцөл 

байдлыг мэдэх зорилгоор 

ашиглах 
3. Автомат хариулагчгүй ил 

харааны агаарын хөлөг нисэх 

нам өндрийн маршрут тогтоох 
4. Процедур удирдлагын сэргээх, 

давтан сургалт, дадлагад 

хамруулах 
5. ЕНУ хяналт тавих 

3. Үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх 

зохицуулалтууд орхигдох 
 НУ-ийн ажлын 

ачаалал ихсэх 
Шинэ орчинд үйл 

ажиллагаа эхлүүлж 

байгаа, баримт бичгүүд 

боловсруулалтын 

шатанд байгаа 

 
2C 

1. НМЭ-ийн өөрчлөлт, ZMCK 
Цамхаг, ОНХУБ-ны ҮАЗ-аар 

сургалт, дадлага зохиох  
2. Батлагдсан ХАЗЖ-уудыг НУ, 

ИТА-уудад сургалтаар 

танилцуулах, мөрдүүлэх 
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3. Аюулгүй ажиллагааны нэгжээс 

Шилжихийн өмнөх аудит 

шалгалт хийх 
 II. Хүний хүчин зүйл 

1. Хөөрөлт, буултанд эсрэг 

зурвас ашиглах 
 Агаарын хөлгийн 

зайчлал алдагдах 
нөхцөл бүрдэх 

 

Хөөрөлт, буултанд 

салхины эсрэг 

чиглэлийн ижил зурвас 

ашиглах туршлага бага, 
RWY29 хөөрөлт үйлдэх, 

RWY11 буулт үйлдэх 

ойртолтын SALS 420м 

гэрэлтэй 
 2C 

1. Хөөрөлт үйлдэх зурвас, цаг 

тохирох  болон хөөрөлт үйлдэх 

зөвшөөрөл олгохдоо ОАНУ-тай 

зөвшилцсөний дараа хөөрөх 

зөвшөөрөл олгох 

зохицуулалтыг мөрдөх 
2. Хөөрөлт буултын дараалал 

тогтоох болон салхины эсрэг 

зурвас ашиглах нисэн ирэх, 

гарах маршрутыг зөвхөн ЕНУ 

сонгох талаар АБТ-д тусгах 
3. Аюулгүй ажиллагаа, хүний 

хүчин зүйл болон Situational 

awareness сургалтанд 

хамруулах  
4. ЕНУ хяналт тавих 

2. Нисэн гарах журам /SID/-ын 

индексийг андуурах  
 Агаарын хөлгийн 

зайчлал алдагдах 
нөхцөл бүрдэх 

Нисэн гарах -16 журам 

тогтоогдож байгаа 

2C 

1. Стрипт FPL-ний дагуу нисэн 

гарах журмыг үнэн зөв бичих 
2. НХУ-ын зөвшөөрөл олгосон 

хариу баталгаажуулалтыг 

бататгаж стрипт тэмдэглэх 

зохицуулалтыг ҮАЗ-т тусгах 
3. Сэргээх, давтан сургалт, 

дадлагад хамруулах 
4. ЕНУ хяналт тавих 

3. 2 дугаар тойрогт гарсан 

агаарын хөлөг АэрНУ 

удирдлага шилжүүлэхээс 

өмнө ойртолтын ажиглалтын 

удирдлагын бүс дэх агаарын 

хөлөгтэй давхцах  

 Зайчлал алдагдах 
 

Хоёрдугаар тойрогт гарч 

байгаа агаарын хөлгийн 

зөвшилцөл хоцорч 

хийгдэх, ядрах, хувь 

хүний ажилдаа хандах 

хандлага сул байх 

2B 

1. АэрНУ буулт үйлдэж буй 

агаарын хөлөгт ил харааны 

хяналт тогтмол тавих 
2. Нисэх баг 2 дугаар тойрогт 

гарсан талаар мэдээлсэн даруй 

ОАУБ-нд шуурхай мэдэгдэх 
3. ЕНУ хяналт тавих 
4. Хэсгийн дарга ээлжийн зохион 
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байгуулалтыг хангах 
4. Төхөөрөмж, сүлжээний 

гэмтэл, саатлыг түргэн 

шуурхай арилгах арга 

хэмжээ авч чадахгүй байх 

 Үндсэн тоног 
төхөөрөмж, систем 
эвдрэх 

Сургалт, дадлага 

хангалтгүй байх 

2B 

1. ИТА нарын мэргэжлийн ур 

чадварыг ИНД171 дүрмээр 

гэрчилгээжсэн БҮАЗ-ын 6.1 

заалтын дагуу тогтмол үнэлэх, 

давтан сургалтанд хамруулах 
2. ЕЗИ-ийн хяналтанд ажиллах 
3. Техник ашиглалтын зааврыг 

мөрдөх  
 

 
 
Боловсруулсан: 

 
НХҮА-ны ААХ-ийн дарга     /С.Мягмардорж/ 

      НХҮА-ны АНХУХ-ийн дарга     /Г.Мөнгөнхуяг/ 
      НХҮА-ны ОНХУХ-ын дарга     /Г.Ганхуяг/ 
     НХҮА-ны ААХ-ийн мэргэжилтэн       /Ц.Болормаа/ 

 
 

 
ТХНҮА-ны ААЧУХ-ийн дарга              /С.Мөнхбаяр/ 

     ТХНҮА-ны ААЧУХ-ийн ЧААТ инженер      /Д.Сүхбаатар/ 
     ТХНҮА-ны ААЧУХ-ийн ЧААТ инженер     М.Отгонжаргал/ 
 

 

                                                                                        2018 оны 04 дүгээр сар 11 
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