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ОНЦГОЙ ТОХИОЛДЛЫН ҮЕД АЖИЛЛАХ 
 

Нислэгийн цаг агаарын мэдээ мэдээллийн хангалтын ажлын тасралтгүй, хэвийн 
ажиллагааг хангах болон нислэгийн үйл ажиллагаанд учирсан гэнэтийн осол, 
зөрчил, саатал, эвдрэл, сүйрэл, нислэгийн цаг агаарын мэдээний хангалтаас 
шалтгаалсан зөрчлийн талаарх мэдээллийг шат дараалан шуурхай мэдэгдэх үйл 
ажиллагааг зохицуулна. 

- ОННҮХ-д онцгой тохиолдол гэж 1.1-ийн a,b,d,e-үүд орно. 
Онцгой тохиолдол бүрдсэн үед 1.2, 1.3, 1.5, 1.6-ийн дагуу ажиллана. 
Нислэгийн осол зөрчлийн мэдээллийг 2-ын дагуу мэдээлж 3-ын дагуу бүртгэнэ. 
 
Тайлбар - Хэрэглэгч байгууллагуудад нислэгийн аюулгүй байдалтай холбогдон тавигдах онцгой 
нөхцлийн үед мөн хамаарна. 
 

1. Онцгой тохиолдолд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 
 

1.1 Онцгой тохиолдолд дараах тохиолдлуудыг тус тус авч үзнэ. Үүнд: 
a) Нислэгийн саатал, зөрчил гарсан буюу гарах урьдчилсан нөхцөл 

бүрдсэн эсвэл нислэгийг цаг агаарын мэдээллээр хангах хэвийн 
ажиллагаа алдагдсан буюу алдагдах урьдчилсан нөхцөл бүрдэх 

b) Буудал орчим буюу нислэгийн замд нислэгт аюултай цаг агаарын 
үзэгдэл ажиглагдснаас шалтгаалж нислэгийн тогтмолжилт алдагдах 

c) Локатор, цаг уурын ажиглалтын автомат станц, холбооны шугам 
болон бусад тоног төхөөрөмж, гэмтсэн зэргээс нислэгийн цаг 
агаарын мэдээний хангалтын ажил саатах, зогсох 

d) Үйлдвэрлэлийн осол, гал түймэр гарах, хүмүүсийн амь насанд 
аюултай байдал буй болох 

e) Ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх чадваргүй болох 
 
1.2 Нислэгийн саатал, зөрчил (осол) гарсан буюу гарах урьдчилсан нөхцөл 

бүрдсэн эсвэл нислэгийг цаг агаарын мэдээллээр хангах хэвийн 
ажиллагаа алдагдсан буюу алдагдах урьдчилсан нөхцөл бүрдсэн үед: 
a) Салбар, нэгж бүр дээр ажиглалтын тоног төхөөрөмжүүд, холбоо 

сүлжээний ажиллагаа, локаторын станцын түлшний нөөцийн хэмжээ 
хэвийн эсэх, цаг уурын ажиглалтын болон локаторын дэлгэцийн 
мэдээ хэрэглэгч нарт сүлжээгээр саадгүй, хэвийн хүрч байгаа 
эсэхийг тус тус шалгах 

b) Шаардлагатай тохиолдолд 8.2.3-д заасны дагуу арга хэмжээ авч 
ажиллах 

c) НЦУТ ба аймгийн УЦУОШАлбанаас цаг агаарын мэдээгээр 
хангагдсан онгоц саатсан нислэгийн зөрчил (осол) гарсан үед 
ээлжийн ахлах синоптик мэдээллийг нарийвчлан, боломжтой бүх 
мэдээллийг цуглуулан төвийн дарга, дэд дарга, чанарын менежер, 
салбар, нэгж хариуцсан хүмүүст мэдэгдэх бөгөөд ажлын бус цагаар 
дээрх мэдээлэл авсан хүмүүс ажлын байранд яаралтай ирнэ. 

d) МҮХ-ийн дарга нислэгийн зөрчил (осол)–тэй холбогдох бичиг 
баримтуудыг бүрэн эхээр нь цуглуулан авч чанарын менежерт 
хүлээлгэн өгнө. 

e) Тухайн хугацааны цаг уурын мэдээллийн талаар төвийн даргын 
зөвшөөрөлгүйгээр мэдээлэл гаргахыг хатуу хориглоно. 

f) Нислэгийн зөрчил (осол)-ийн тухай мэдээллийг төвийн дарга 
ЦУОШГазрын даргад мэдэгдэнэ. 
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g) Нислэгийн зөрчил (осол)-ийн тухай мэдээллийг чанарын менежер нь 
НААХЗА-ны цаг уурын байцаагчид мэдэгдэнэ. 

 
1.3 Буудал орчим буюу нислэгийн замд нислэгт аюултай цаг агаарын 

үзэгдэл (дуу цахилгаан, мөндөр, мөстөлт, хүчтэй сэгсрэлт, үүл ба хур 
тунадасанд дунд зэргийн болон хүчтэй мөстлөг, зайрмагтсан хур 
тунадас, догшин хуй, нам өндрийн салхины хүчтэй шилжлэг, цаг агаарын 
үзэгдэл, элемент нисэх буудлын хязгаарлалаас давж тогтвортой муудах) 
ажиглагдснаас шалтгаалж нислэгийн тогтмолжилт алдагдах үед: 
a) Хэрэв урьдчилсан мэдээнд тусгагдсан байсан бол бодит байдлыг 

нислэгийн ерөнхий ба чиглэлийн нислэгийн удирдагч болон 
аэродромын албаны ээлжийн инженерт утсаар мэдээлж, 
анхааруулах  

b) Хэрэв урьдчилсан мэдээнд тусгагдаагүй байсан бол уг үзэгдлийн эрч 
хүч, эхлэх, төгсөх хугацааг нарийвчлан суулт (хөөрөлтийн), 
хандлагын урьдчилсан мэдээ бичиж нислэгийн ерөнхий ба 
чиглэлийн нислэгийн удирдагчдад дамжуулах, шаардсан тохиолдолд 
локатор, үүлний зураг зэрэг холбогдох зураг мэдээг үзүүлэн зөвлөгөө 
өгнө. Уг мэдээг хэнд хэдэн цагт өгснөө ам зөвлөгөө өгөх дэвтэрт 
тодорхой бичиж тэмдэглэнэ. Мөн орон нутаг, олон улсад холбогдох 
тоног төхөөрөмжийг ашиглан нэвтрүүлнэ. 

c) Нислэгийн замд цаг агаарын аюултай үзэгдлүүд болох аянга 
цахилгаан, хүчтэй хөгжсөн борооны бөөн үүл (фронтын), сэгсрэлт, 
мөстөлт, салхины чиглэл, хурдны эрс өөрчлөлт, нам үүл 
ажиглагдсан үед уг үзэгдлийн байрлал, шилжилт, хурд, эрч хүчний 
өөрчлөлтийг тодорхой заасан урьдчилсан мэдээг бичиж, чиглэлийн 
нислэгийн удирдагчидад утсаар өгч, өгсөн дамжуулсан цагийг 
тодорхой бичнэ. 

d) Нислэгт аюултай цаг агаарын үзэгдэл нисэх буудлын бүсэд болон 
нислэгийн замд ажиглагдсан үед “Чингис хаан” ОУБ-ын урьдчилсан 
болон бодит мэдээг олон улс, орон нутгийн нөөц буудлуудад 30 
минут тутам тогтмол дамжуулна. 

 
1.4 Локатор, цаг уурын ажиглалтын автомат станц, холбооны шугам болон 

бусад тоног төхөөрөмж, гэмтсэн зэргээс нислэгийн цаг агаарын мэдээний 
хангалтын ажил саатсан, зогссон үед: 

 
a) Ахлах синоптик төвийн дарга, дэд дарга, чанарын менежерт 

мэдээлж, холбогдох чиглэлийн дагуу МҮХ-ийн дарга, локатор цаг 
уурын станцын дарга, сүлжээ программ хангамжийн инженерээс 
утсаар хэвийн ажиллагааг хангах талаар зөвлөгөө авна. 

b) Цаг уурын ажиглалтын MILOS-520 системд гэмтэл гарсан эсвэл 
ажиллагаа нь доголдсон, интернет саатсан, сүлжээний хэвийн 
ажиллагаа алдагдсан үед ИНЕГ-ийн Холбоо навигаци, бодит 
ажиглалтын үйлчилгээний албаны ээлжийн инженер (281603, 
281604, 281612) болон сүлжээ, программ хангамжийн инженерт 
мэдэгдэж хэвийн ажиллагааг хангуулах 

c) Цаг уурын ажиглалтын нөөц автомат станц (AWS-330)-д гарсан 
эсвэл ажиллагаа нь доголдсон үед дэд дарга, Буянт-Ухаа цаг уурын 
станцын дарга, сүлжээ, программ хангамжийн инженерт мэдэгдэж 
хэвийн ажиллагааг хангуулах 
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d) Локатор цаг уурын станцын техник тоног төхөөрөмжид эвдрэл, 
гэмтэл, саатал гарсан үед дэд дарга, локаторын станцын даргад 
мэдэгдэж хэвийн ажиллагааг хангуулах 

e) Утас 379948, 325622, 379869 ажиллахгүй бол АТС-ийн 70049960, 
283091, Байгаль орчны мэдээллийн төв 70110634, 70110635 
дугаарын утсанд тус тус мэдэгдэж хэвийн ажиллагааг хангуулах 

f) Цахилгаан тасарсан үед “Чингис хаан” ОУБ-ын цахилгааны албаны 
ээлжийн инженерийн 98220842, ХНБАҮА-ны ээлжийн инженер 
70049984, 281648, 281649 болон Цахилгаан шугам сүлжээний 
70043048 утсаар мэдэгдэн яаралтай засуулах арга хэмжээ авах ба 
шаардлагатай бол локаторын станцын дарга, сүлжээ, программ 
хангамжийн инженерийг дуудна. 

g) Багаж төхөөрөмжинд засвар үйлчилгээ хийсэн хүмүүс эвдрэл, гэмтэл 
гарсан шалтгаан, хэрхэн засч хэвийн ажиллагааг хангасан тухайгаа 
илтгэх хуудас бичиж, төвийн дарга, салбар, нэгжийн дарга нарт 
танилцуулна. 

h) Цаг агаарын зураг, бодит ажиглалтын мэдээ огт гараагүй тохиолдолд 
нислэгийн цаг агаарын мэдээний хангалтын ажлыг зогсоож, энэ 
тухайгаа холбогдох хүмүүст мэдээлнэ. 

i) Харин цаг агаарын зураг, мэдээ дутуу гарсан тохиолдолд нислэгийг 
болон харилцагч байгууллагыг “Тойм”-чилсон мэдээгээр үйлчилнэ. 

 
1.5 Гал түймэр, үйлдвэрлэлийн осол гарах, хүмүүсийн амь насанд аюул 

занал учрах үед: 
a) Гал гарсан тохиолдолд гал команд /70049506, 281625, 70043347, 105 

утсуудаар/ дуудаж, тухайн ажлын байранд байгаа хүмүүс, холбогдох 
харъяа алба, салбаруудад мэдэгдэнэ. 

b) Гал команд ирэх хүртэл галын хор, бусад боломжийг ашиглан галыг 
унтраах арга хэмжээ авна. 

c) Цахилгааны гэмтлээс гал гарсан үед тоног төхөөрөмжийг хэлхээнээс 
салгах ба холбогдох бусад арга хэмжээг авна. 

d) Ажиллаж байгаа хүний амь насанд заналхийлсэн тохиолдолд энэ 
тухай Нисэхийн цагдаагийн хэлтэс /70049953/-т, Харуул 
хамгаалалтын алба  /283047, 283054/-д мэдэгдэн аюулгүй байдлыг 
хангах арга хэмжээ авна. 

e) Дээрхи болон бусад арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үед цаг агаарын 
мэдээгээр нислэгийг хангах боломжгүй болсон тохиолдолд 
харилцагч байгууллагууд болон нислэг хөдөлгөөний холбогдох алба, 
салбаруудад цаг агаарын мэдээгээр нислэгийг хангах боломжгүй 
болсон тухай албан ёсоор мэдэгдэнэ. 

 
1.6 Ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх чадваргүй болох 

a) Ажил үүргээ гүйцэтгэх чадваргүй болсон ажилтанд эмнэлэгийн анхан 
шатны тусламж үзүүлж буудлын эмч 98220667, түргэн тусламж /103/ 
дуудна. 

b) Төвийн дарга, дэд дарга, салбар, нэгж хариуцсан хүмүүст энэ тухай 
мэдэгдэж, оронд нь ажиллах хүнийг дуудна. 

c) Төвийн мэдээлэл үйлчилгээний ажиллагааг хэвийн тасралтгүй 
байлгах талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажиллана. 
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2. Нислэгийн осол, зөрчил (саатал)-ийн мэдээллийг мэдээлэх 
2.1 Салбар, нэгжүүд гэнэтийн осол, саатал, эвдрэл, сүйрэл, нислэгийн цаг 

агаарын мэдээний хангалтаас шалтгаалсан зөрчлийн талаарх 
мэдээллийг ээлжийн ахлах синоптикт /70045622, 283039, 283215/ 
мэдэгдэх бөгөөд мэдээлллийг хүлээн авсан ээлжийн ахлах синоптик 
салбар хариуцсан ажилтан, төвийн дарга, дэд дарга, чанарын 
менежер болон ОННҮХ-ийн дарга, орон нутгийн МҮХ-ийн дарга нарт 
шуурхай мэдээллэх үүргийг гүйцэтгэнэ. 

2.2 Салбар, нэгжүүд нислэгийн гэнэтийн осол, саатал, эвдрэл, сүйрэл, 
зөрчлийн талаарх мэдээлэл (цаашид осол, зөрчлийн мэдээлэл гэх)-
ийг НЦУТ-ийн удирдлагад энэ журмын дагуу шуурхай мэдээлэх ажлыг 
зохион байгуулна. 

2.3 Дор дурьдсан мэдээллийг нислэгийн осол зөрчлийн мэдээлэлд 
хамруулна: 
a) Байгалийн гамшигт нэрвэгдснээс шалтгаалан нислэг, тээвэрлэлт, 

зорчигч үйлчилгээний үйл ажилгаанд гарсан саатал, осол, зөрчил 
b) Нислэгийн осол, сүйрэл  
c) Ажлын, байр, үйлдвэрлэлийн обьект, агаарын хөлөгт гарсан гал 

түймэр 
d) Үйлдвэрлэлийн аваар, ослын улмаас нислэг, тээвэрлэлтийн 

хэвийн үйл ажиллагаа алдагдсан 
e) Хүний амь нас, эрүүл мэндэд ноцтой хохирол учруулсан гэмт 

хэрэг, зөрчил 
f) Цаг агаарын мэдээний хангалтаас шалтгаалан гарсан саатал, 

зөрчил /хугацаа харгалзахгүй/ 
 
2.4 Ээлжийн ахлах синоптик, салбар, нэгж хариуцсан ажилтан, орон 

нутгийн УЦУОША-уудын удирдлагууд, түүний эзгүйд синоптик 
инженерүүд НЦУТ-ийн дарга, дэд дарга, чанарын менежер, ОННҮХ-
ийн даргад утсаар болон биеэр мэдэгдэнэ. 

2.5 Мэдээллийг дээрх албан тушаалтанд мэдээлэх боломжгүй нөхцөлд 
ээлжийн ахлах синоптикт (70045622, 283039, 283215) мэдэгдэнэ. 

2.6 Баяр ёслолын болон амралтын өдрүүдэд ээлжийн ахлах синоптик 
тухайн өдрийн салбар, нэгжүүдийн ээлжийн хэвийн ажиллагааг 
зохицуулан, хяналт тавьж хариуцлагатай жижүүрийн үүргийг 
гүйцэтгэж ажиллана. 

2.7 Мэдээллийг харъяалах дээд байгууллагад мэдээлэх асуудлыг төвийн 
дарга, дэд дарга, чанарын менежер, ОННҮХ-ийн дарга нар гүйцэтгэнэ. 

2.8 Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүй бол онцгой тохиолдлын үед дуудсан 
ажилтан тэр даруйд ажлын байранд ирэх үүрэг хүлээнэ. 
 

3.  Осол, зөрчил (саатал)-ийн мэдээллийг бүртгэх 
3.1 Гарсан осол, зөрчлийн мэдээллийг бүртгэх хуудсыг МҮХ-ийн дарга 

хариуцан хөтөлнө. 
3.2 Мэдээллийг Хавсралтад оруулсан “Нислэгийн осол, зөрчлийн 

мэдээллийг бүртгэх хуудас”-ын дагуу бүртгэнэ. 
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Хавсралт 1 

Осол, зөрчлийн мэдээллийг бүртгэх хуудас 
 
 

Хүлээн авсан …... оны ..... сарын ….. цаг ….. минут  
 
 

Мэдээллийн товч утга 
№ Хаана Хэзээ Осол, зөрчлийн төрөл Хохирлын 

хэмжээ 
     

 
 
 
 
Мэдээлэл гаргасан: /Гарын үсэг/ 
............................................................................................ /Овог, нэр / 
............................................................................................ /Албан тушаал/ 
............................................................................................. /Он, сар, өдөр / 
 
 
 
Мэдээлэл хүлээн авсан:                                                         /Гарын үсэг/ 
............................................................................................ /Овог, нэр / 
............................................................................................ /Албан тушаал/ 
............................................................................................. /Он, сар, өдөр / 
 
 
 
Мэдээлэл дамжуулсан:                                                           /Гарын үсэг/ 
............................................................................................ /Овог, нэр / 
............................................................................................ /Албан тушаал/ 
............................................................................................. /Он, сар, өдөр / 

 


