
ОЛОН УЛС БОЛОН ҮНДЭСНИЙ БОДЛОГЫН ОРЧНЫ СУДАЛГААНЫ АЖЛУУДЫН 

ТОВЪЁОГ 

 

APINPIRG 

Автомат 
удирдлагатай нисэх 
онгоцны системийн 

ажлын багийн хурлын 
хэлэлцсэн асуудал ба 

Монгол улс дахь 
нөхцөл байдал

 APUAS/TF/3 
 

НХУТ-үүдийн 
өгөгдлийн холбооны 

үйлчилгээг 
зохицуулах ажлын 

багийн хурлын 
хэлэлцсэн асуудал ба 

Монгол улс дахь 
нөхцөл байдал

 APA TF/5 
 

PBN хэрэгжилт 
зохицуулалтын 

ажлын багийн хурлын 
хэлэлцсэн асуудал ба 

Монгол улс дахь 
нөхцөл байдал

 PBNICG/6 
 

Ажиглалтын 
үйлчилгээний 
хэрэгжилтийг 

зохицуулах ажлын 
багийн хурлын 

хэлэлцсэн асуудал ба 
Монгол улс дахь 
нөхцөл байдал

 SURICG/4 
 

Нислэгийн урсгал 
төлөвлөлтийн 

менежмент ажлын 
багийн хурлын 

хэлэлцсэн асуудал ба 
Монгол улс дахь 
нөхцөл байдал

 ATFM/SG/9 
 

Радио дамтамжийн 
хэлэлцүүлгийн ажлын 

багийн хурлын 
хэлэлцсэн асуудал ба 

Монгол улс дахь 
нөхцөл байдал

 SRWG/6 
 

Эрэн хайх, авран 
туслах үйл 

ажиллагааны ажлын 
багийн хурлын 

хэлэлцсэн асуудал ба 
Монгол улс дахь 
нөхцөл байдал. 
APSAR/WG/4 

 

Нисэхийн холбооны 
үйлчилгээний 
хэрэгжилтийг 

зохицуулах ажлын 
багийн хурлын 

хэлэлцсэн асуудал ба 
Монгол улс дахь 
нөхцөл байдал

 ACSICG/6 
 

Систем даяарх 
мэдээллийн 
системийн 

менежментийн ажлын 
багийн хурлын 

хэлэлцсэн асуудал ба 
Монгол улс дахь 
нөхцөл байдал

 SWIM TF/3 
 

Бүс нутгийн хэмжээнд 
мэдээлэл дамжуулах 
бие даасан виртуал 
сүлжээний ажлын 

багийн хурлын 
хэлэлцсэн асуудал ба 

Монгол улс дахь 
нөхцөл байдал

 CRV OG/6 
 

HMҮ-ээс НММ рүү 
шилжүүлэх ажлын 

багийн хурлын 
хэлэлцсэн асуудал ба 

Монгол улс дахь 
нөхцөл байдал

 AAITF/14 
 

Цаг уурын 
мэдээлллийн 

солилцоо, хэрэгцээ, 
үйлчилгээний ажлын 

багийн хурлын 
хэлэлцсэн асуудал ба 

Монгол улс дахь 
нөхцөл байдал

 MET/SG/23 
 

MASMAG дэд ажлын 
хэсгийн хурлын 

хэлэлцсэн асуудал ба 
Монгол улс дахь 
нөхцөл байдал

 RASMAG/24 
 

Нислэгийн 
хөдөлгөөний 

менежмент, цаг 
уурын ажлын хэсгийн 

хурлын хэлэлцсэн 
асуудал ба Монгол 

улс дахь нөхцөл 
байдал ATM/SG/7 

 

Холбоо, навигаци, 
ажиглалтын дэд 
ажлын хэсгийн 

хурлын хэлэлцсэн 
асуудал ба Монгол 

улс дахь нөхцөл 
байдал CNS/SG/23 

 

Хурлын хэлэлцсэн 
асуудал ба Монгол 

улс дахь нөхцөл 
байдал 

APANPIRG/30 
RASG/9 

2019 оны МАНПИНГ-
ын үйл ажиллагаа 

ба APANPIRG 
асуудал дэвшүүлсэн 

судалгааны ажил 

APANPIRG-ын ажлын 
багийн хурлуудыг 

цахимаар хийх 
боломж судалгааны 

ажил 

APANPIRG-ын 
хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлэх 
боломжууд 

судалгааны ажил 

ICAO 

“The Basic Building 
Block (BBB) 
framework” 

судалгааны ажил 
хийх 

 

“Aviation 
Cybersecurity 

Strategy” 
судалгааны 
ажил хийх 

 

“Air Traffic Flow 
Management and 

Collaborative Decision” 
Making судалгааны 

ажил хийх 

“Global Air Traffic 
Management 

Operational Concept 
(GATMOC)” 

судалгааны ажил 
хийх 

 

CANSO 

“Air Navigation Service 
Provider Carbon Foot 
printing”-судалгааны 

ажил хийх 

“Automation interface 
Between Flight 

Information” 
судалгааны ажил 

хийх 

“Integrated Remote 
Tower” судалгааны 

ажил хийх 

“Controller Pilot Data 
Link Communications“ 

судалгааны ажил 
хийх 

Алсын хараа-2050 

Алсын хараанд АНҮ-
ний хөгжилд 

нэвтрүүлж болох 
асуудлууд 

Алсын харааг иргэний 
нисэхийн бодлогын 

тогтолцоотой 
уялдуулах нь 

Алсын хараанд 
тусгагдсан хүний 

хөгжлийн асуудлууд 

Алсын хараанд 
тусгагдсан шинэ 

техник, технологийн 
хөгжлийн асуудлууд 

MANPING-ын 2-р 
хурлын шийдвэр 

Ази, Номхон далайн 
бүсийн нэгдсэн VPN 

сүлжээг Монгол 
Улсад нэвтрүүлэх 

(CRV) ажлын явцын 
судалгаа 

Мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг шинэ 

төвшинд төлөвлөх 
ажлын явцын 

судалгаа 

ISO 27001 стандарт 
нэвтрүүлэх ажлын 

явцын судалгаа 
 

Нисэхийн 
мэдээллийн 

үйлчилгээний 
автомат системийн 
шинэчлэх ажлын 
явцын судалгаа 

 

Монгол улсын 
агаарын навигацийн 

Агаарын навигацийн 
үйлчилгээний 

Хоёр хөрш улсуудад 
чиглэсэн агаарын 

Нислэгийн урсгал 
төлөвлөлтийн 

Шилжих салхи 
илрүүлэх төхөөрөмж 



үйлчилгээний 
дамжуулах 

байгууламжид 
технологийн 

шинэчлэл хийх 
ажлын явцын 

судалгаа 

аюулгүй байдал, 
чанарын 

менежментийн 
нэгдсэн тогтолцоог 
бүрдүүлэх ажлын 
явцын судалгаа 

навигацийн 
үйлчилгээний 

бодлогын хандлага 
өөрчлөх ажлын 
явцын судалгаа 

 

менежментийн 
автомат системийг 
үйл ажиллагаанд 

нэвтрүүлэх хүргүүлэх 
ажлын явцын 

судалгаа 
 

суурилуулах, ашиглах 
ажлын явцын 

судалгаа 
 

“Чингис хаан” ОУНБ-
ын нислэгийн журмыг 

шинэчлэх ажлын 
явцын судалагаа 

 

Нислэгийн урсгал 
төлөвлөлтийн 
менежментийн 

оролцогч талуудын 
сургалт зохион 

байгуулах ажлын 
явцын судалгаа 

МАНПИНГ-ийн үйл 
ажиллагааны 

журмын шинэчлэл 
судалгааны ажил 

 

МАНПИНГ-ын үйл 
ажиллагаанд 

анхаарах зүйлс 
судалгааны ажил 

МАНПИНГ-ын 3-р 
хурлын зохион 
байгуулалтын 

асуудлаарх санал 
судалгааны ажил 

 

Нислэгийн хөдөлгөөний менежмент, цаг уурын дэд ажлын хэсгийн судалгааны 

ажлын товьёог 

АНҮ-ний мэргэшсэн 
байдал ба меритын 

тогтолцоо 
судалгааны ажил, 

АНҮ-ний 
ажилтнуудын 

мэргэжлийн бэлтгэл, 
мэргэшсэн байдал, 

бүтээмж, хариуцлага, 
ёс зүйн нээлттэй 

мэдээллийн 
тогтолцоотой байх 

боломж ба хэрэгцээ 
судалгааны ажил 

АНҮ-ний найдвартай 
байдлын судалгаа, 

АНҮ-ний чанартай 
байдлын судалгаа, 

АНҮ-ний хүртээмжтэй 
байдлын судалгаа, 

АНҮ-ний үр ашигтай 
байдлын судалгаа, 

Өнгөрөлтийн 
нислэгийн 

эрчимжилтийг 
нэмэгдүүлэх 
бололцооны 

судалгаа, 

Өнгөрөлтийн 
нислэгийн бууралтын 
үеийн зохицуулалтын 
судалгаа, хоёр хөрш 

улсын нислэгийн 
өнөөгийн байдлын 

судалгаа, 

Агаарын 
тээвэрлэгчидтэй нягт 

хамтран ажиллах 
санал 

АНҮ-г хөгжүүлэхэд 
санхүүгийн эх 

үүсвэрүүдийг ашиглах 
бололцооны судалгаа 
/агаарын навигацийн 

хураамж/ 

АНҮ-г хөгжүүлэхэд 
санхүүгийн эх 
үүсвэрүүдийг 

ашиглах бололцооны 
судалгаа /улсын 

болон орон нутгийн 
төсөв,/ 

АНҮ-г хөгжүүлэхэд 
санхүүгийн эх 
үүсвэрүүдийг 

ашиглах бололцооны 
судалгаа /нисэх 
буудал болон 

нисэхийн бусад үйл 
ажиллагаанаас олсон 

хураамж/ 

АНҮ-г хөгжүүлэхэд 
санхүүгийн эх 
үүсвэрүүдийг 

ашиглах бололцооны 
судалгаа /дотоод, 
гадаадын хөрөнгө 

оруулал/, 

АНҮ-г хөгжүүлэхэд 
санхүүгийн эх 
үүсвэрүүдийг 

ашиглах бололцооны 
судалгаа /зээл, 

тусламж, төр, хувийн 
хэвшлийн 

түншлэлийн хүрээнд 
хийгдэх хөрөнгө 

оруулалт/ 

АНҮ-г хөгжүүлэхэд 
санхүүгийн эх 

үүсвэрүүдийг ашиглах 
бололцооны судалгаа 

/хөгжлийн банкны 
зээл/ 

АНҮ-г хөгжүүлэхэд 
санхүүгийн эх 
үүсвэрүүдийг 

ашиглах бололцооны 
судалгаа /УИХ-аас 

хуульчлан баталсан 
бусад эх үүсвэр/ 

АНҮ-ний 
байгууллагын 

бүтцийн судалгаа 

АНҮ-ний нөөц 
бололцоог 

дээшлүүлэх 
боломжийн судалгаа 

Нислэгийн 
хөдөлгөөний 

менежементийн 
шинэчлэлийн 

асуудлууд 

Цаг уурын технологи 
үйл явцыг хөгжүүлэх 

саналууд 

 

Холбоо, навигаци, ажиглалтын дэд ажлын хэсгийн судалгааны ажлын товъёог 

Сансарын холбоо, 
навигаци, 

ажиглалтын 
үйлчилгээний 

судалгаа 

Шинэ бүсийн 
нислэгийн 

хөдөлгөөний 
удирдлагын байранд 

холбоо, навигаци, 
ажиглалтын 

технологи үйл 
ажиллагааг зохион 

байгуулах асуудлууд 

Хөшигтийн хөндийн 
Шинэ нисэх буудлын 
АНҮ-ний техникийн 

ажилтнуудын 
технологийн   

“Performance based 
communication (PBC)” 

судалгааны ажил 
хийх 

 

“Performance based  
surveillance (PBS)” 
судалгааны ажил 

хийх 
 

 



МАСМАГ-ын судалгааны ажлуудын товьёог 

Монгол улсын 

агаарын навигацийн 

үйлчилгээний 

үндэсний стандартай 

байх шаардлагатай 

юу? 

Агаарын навигацийн 

үйлчилгээний нэр 

томьёоны стандартыг 

өргөжүүлэх 

хэрэгцээтэй эсэх? 

АНҮ-ний олон улсын 

эрх зүй ба үндэсний 

эрх зүйн баримт 

бичгийн нийцлийн 

судалгаа 

Шинэ техник, 

технологи нэвтрэх 

үеийн хүндрэлүүдийн 

судалгаа 

Сүүлийн 5 жилийн 

осол зөрчил үүссэн, 

үүсэх нөхцөл 

бүрэлдсэн үед авч 

хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ 

Олон улсын осол 

зөрчлийн мэдээнд 

хийх судалгаа 

Урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээний үр дүнг 

сайжруулах арга 

замууд 

ALoSP-ын тухай 

ухагдхуун ба 

түүнийг АНҮ-д 

ашиглах боломж? 

Аюулгүй ажиллагааны 

удирдлагын 

зохицуулалтын 

бодиттой, тэнцэртэй, 

үндэслэл бүхий байх, 

эрсдэл дээр 

суурилсан байх 

зарчим гэж ямар 

ойлголт вэ? 

Албадлын арга 

хэмжээний бодлогын 

хэрэгжилтийн 

судалгаа 

Агаарын тээвэрлэгч 

ба АНҮ байгууллагын 

аюулгүй 

ажиллагааны 

эрсдлийн 

менежментийн ялгаа 

Аюул, эрсдлийн 

тодорхойлох 

аргачлалыг хэрхэн 

хялбарчилах вэ? 

Тодорхойлогдсон 

үеийн аюул, 

эрсдлийн 

мэдээллийн 

ашиглалтыг 

сайжруулах арга 

замууд? 

АНҮ-ний аюулыг 

тодорхойлохдоо гарах 

магадлал болон 

учруулах аюулын 

түвшингээр нь хэрхэн 

ангилах вэ? 

Эрсдлийг үнэлэх 

шалгуур, 

зөвшөөрөгдөх 

хэмжээг хэрхэн 

тодорхойлох вэ? 

Засаж залруулах, 

урьдчилан мэргийлэх 

ахрга хэмжээний 

төлөвлөгөө ба аюул 

үүсэх давтамжийн 

хамаарал 

АНҮГ-ын Аюулыг 

арилгах нөөцийг 

бүрдүүлэх, 

зарцуулалтын 

тогтолцоо 

Аюулгүй 

ажиллагааны 

гүйцэтгэлийн 

хэмжигдхүйц 

үзүүлэлтийг тогтоох 

нь 

Сайн дурын мэдээлэх 

тогтолцоог 

сайжруулах нь 

Аюулгүй 

ажиллагааны эрх 

зүйн нэгдсэн 

бүртгэлийн 

тогтолцоог бүрдүүлэх 

нь 
Аюулгүй 

ажиллагааны хяналт, 

мониторингийн 

тогтолцоо нь дахь 

урьдчилан харах 

дадалыг хэрхэн 

төлөвшүүлэх вэ? 

Аюулгүй ажиллагааны 

мэдээллийг цуглуулах, 

ашиглах, дүн 

шинжилгээ хийх, 

харилцан солилцох 

ажиллагааг хэрхэн 

цахимжуулах вэ? 

Мэргэжлийн 

ажилтнуудыг 

мэргэшүүлэн сургах 

тогтолцоог 

боловсронгуй 

болгох шийдлүүд 

АНҮГ-ын аюулгүй 

ажиллагааны 

удирдлага, эрсдэлд 

суурилсан хяналт, 

мониторингийн 

тогтолцоог үнэлэх 

аргалчлалыг 

сайжруулах арга зам 

Олон улсын аюулгүй 

ажиллагааны 

дэвшилтэт 

технологийн 

судалгаа 

Аюулгүй 

ажиллагааны 

сургалтын чанар, үр 

өгөөжийг сайжруулах 

шийдэл 
 

Ажлын байран дээрх 

сургалт, 

дадлагжуулалтын 

тогтолцоог 

боловсронгуй болгох, 

Аюулгүй 

ажиллагааны 

талаарх бодлого, 

эрх зүйн баримт 

бичгүүд, статистик 

тоо баримтууд, 

шинжлэн шалгасан 

тайлан, илтгэл, ном 

товхмол, зөвлөмж 

зэрэг мэдээллийг 

нээлтэй байлгах, 

ашиглалтыг 

сайжруулах арга 

зам 

Агаарын тээвэрлэгч, 

ИНҮТ хоорондын 

аюулгүй ажиллагаа, 

түүний удирдлагын 

тогтолцооны танилцах 

сургалт, семинар, 

хэлэлцүүлэг, 

мэргэжлийн зөвлөлгөө 

өгөх үйл ажиллагааг 

оновчтой зохион 

байгуулах нь 

Хоёр хөршийн болон 

Монгол улсын 

иргэний нисэхийн 

аюулгүй 

ажиллагааны соёлын 

хэм хэмжээ 

 

 

 

 

 

 

 


