ИНД-119 АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТ
I. ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ӨМНӨХ ҮЕ ШАТ
/ PRE APPLICATION PHASE /

Уулзалтаар доорх
мэдээллийг өгч,
харилцан ярилцах

Хүсэлт гаргагч нь ИНЕГ-т
арилжааны агаарын
тээврийн үйл ажиллагаа
эрхлэх хүсэлтэй байгаа
талаар мэдэгдэх

Эхлэл

POP маягтаар ирүүлсэн
мэдээллийг бататгах

ИНЕГ-аас
хүсэлт
гаргагчийн
бөглөж
ирүүлэх
POPS
маягтыг
өгөх

Хүсэлт гаргагч
нь ИНБД, ЗЦ
болон бусад
баримт
бичгүүдийн
талаар
мэдээлэл олж
авсан байх

ИНЕГ бүрэн
гүйцэт бөглөсөн
маягтыг хүлээн
авч хянах. Дарга
ажлын хэсэг,
Ахлагч (АХА)-ийг
томилно

Хүсэлт
гаргагч
санхүүгийн
тайлангаа
ирүүлэх

Ирүүлсэн
POPS маягтыг
зөвшөөрөх
эсэх

Тийм

АХА нь хүсэлт
гаргагчтай
гэрчилгээжилт
ийн өмнөх
уулзалтыг
товлож хийх

Үгүй

Үгүй

Зогсоох

POPS маягтыг
хүлээн авах
боломжгүй
шалтгааныг
мэдэгдэх

Маягтыг дахин
ирүүлсэн эсэх

Хүсэлтийг
зөвшөөрөх эсэх

Төлөвлөсөн үйл
ажиллагааг эхлэхээс 90ээс доошгүй хоногийн
өмнө өргөдөл ирүүлэх
талаар

Тийм

Тийм

Ажлын хэсэг
уулзалтын үр
дүнг дүгнэх,
үнэлгээ хийх

Хүсэлт гаргагч нь
гэрчилгээжүүлэлтийн
минимум шаардлагыг
ойлгосон эсэхийг бататгах
Хүсэлт гаргагчийг
гэрчилгээжих үйл явцийн
мэдээллээр хангах, дүрмийн
зүйл заалтаар

Үгүй

Санхүү эдийн засгийн
мэдээлэл

залруулга
хийж
ирүүлсэн
эсэх

Тийм

Хүсэлтийг
хүлээн авах
боломжгүй
шалтгааныг
мэдэгдэх
А

Үгүй
Хүсэлтийг буцаах

II. ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭХ ЭХНИЙ ҮЕ ШАТ

Уулзалтаар доорх
мэдээллийг өгч
харилцан ойлголцсон
байна

А
Ажлын хэсэг
ирүүлсэн албан
ёсны өргөдөл,
хавсаргасан
баримтыг эхний
байдлаар шалгах

Хүсэлт гаргагч ИНД119.9 заалтын дагуу
өргөдөл, хавсралт
баримтуудыг ИНЕГ-т
ирүүлэх

Ирүүлсэн баримт бичгийг
нягтлах
Заавар журмууд,
мэргэжлийн ур
чадвар, дүрмийн
нийцлийн
матрикс г.м

Өргөдлийг
хүлээн авах
эсэх

Тийм

АХА нь төлөвлөгөө
гаргаж,
гэрчилгээжүүлэлтий
н эхний уулзалтыг
товлож хийх

Дарга ажлын
хэсгийн
удирдамжийг
батлана

Залруулга
хийж ирүүлсэн
эсэх

Гэрчилгээжүүлэлтийн
хүрээнд хийгдэх ажлын
төлөвлөгөө, хуваарийг
нарийвчлан үзэх

Тийм

Үгүй

Тийм

ИНЕГ-т үүсэх хүндрэлийг
шийдвэрлэх, зөрүүтэй ба
нээлттэй асуултуудыг
шийдвэрлэх

Залруулах
арга хэмжээ
авсан эсэх

Үгүй

Хүсэлт гаргагчид
өргөдлийг хүлээн
авах боломжгүй
шалтгааныг мэдэгдэх

Төлөвлөгөө хуваарийг
биелүүлээгүйн үр нөлөөг
хэлэлцэх

Үгүй
Даргад мэдэгдэх

15 хоног

Хүсэлт гаргагчид
гэрчилгээжилтийг
зогсоох шалтгааныг
хүргүүлэх

Даргад мэдэгдэх

Зогсоох

Үгүй

Хийгдэх ажлууд
зөвшөөрөгдөх
эсэх
Тийм

III. БАРИМТ БИЧГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ҮЕ ШАТ

IV. ҮЗҮҮЛЭХ / ШАЛГАХ ҮЕ ШАТ

Баримт бичигт
(нарийвчлан шалгах)

Дүрмээр шаардаж
буй заавар,
журмууд, сургалт,
мэргэшил ур
чадвар, түрээс,
гэрээ, Бататгах
нислэгийн
хөтөлбөр г.м.

Ажлын хэсэг хүсэлт
гаргагчийн ирүүлсэн
баримт бичгүүдийн
нийцлийг хянан
шалгах ажлыг
эхлүүлэх

Тийм

залруулга
хийж ирүүлсэн
эсэх

Бодит байдлыг ажлын
байранд дараах чиглэлээр
шалгасан байна
Баримт
Тийм
бичгүүдийг
баталгаажуул
сан эсэх

Ажлын хэсэг бодит
байдлыг үнэлэх
үзлэг шалгалтыг
эхлүүлэх

Үгүй

Шаардлага хангахгүй
баримт бичгийг
буцаах, байцаагчийн
дүгнэлтийг хүргүүлэх

Удирдах ажилтны ур чадвар
/119.53, 119.103/; Байгууламжийг
шалгах /119.55, 119.105/;
Бататгах нислэг /119.57,
119.107/; Нислэгийн үйл
ажиллагаа, Сургалт дадлагыг
үнэлэх, Техник үйлчилгээ,
Баримт бичиг /119.65, 119.113/;
Бүртгэл /119.67, 119.69, 119.115,
119.117 /, Газрын үйл ажиллагаа
гэх мэт.

Шаардлага
хангаж
байгаа эсэх

Тийм
В

Үгүй

Үгүй
Тийм
Даргад мэдэгдэх

залруулга
хийж
ирүүлсэн
эсэх

Хүсэлт гаргагчид
шалтгааныг
тайлбарлан буцаах

Үгүй
Зогсоох

Даргад мэдэгдэх

Зогсоох

35 хоног

БАТАТГАХ НИСЛЭГИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ДАРААХ
ЗААЛТУУДЫГ ХАРГАЛЗАН ҮЗСЭН БАЙНА (ИНД119.57, ИНД-119.107)

V. ГЭРЧИЛГЭЭЖИХ ҮЕ ШАТ

А

10 хоног

Хүсэлт гаргагч ИНД119.9 заалтын дагуу
өргөдөл, хавсралт
баримтуудыг ИНЕГ-т
ирүүлэх

30 хоног

Ажлын хэсэг
ирүүлсэн албан
ёсны өргөдөл,
хавсаргасан
баримтыг эхний
байдлаар шалгах

Ажлын хэсэг
ирүүлсэн албан
ёсны өргөдөл,
хавсаргасан
баримтыг эхний
байдлаар шалгах

Даргад мэдэгдэх

Зогсоох

ИНД-121

ИНД-121.57

ИНД-125

ИНД-125.54 (SEIFR)

ИНД-135

ИНД-119.107

