
 

Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсэг 

Бүс нутгийн хэмжээнд мэдээлэл дамжуулах сүлжээний ажлын баг 

 

 

 

 

 

 

Бүс нутгийн хэмжээнд мэдээлэл 

дамжуулах бие даасан сүлжээ 

сүлжээний ажлын багийн II хурлын 

тайлан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улаанбаатар хот 

2020.07.01 



АГУУЛГА 

 

1. ТАНИЛЦУУЛГА 

1.1 ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

1.2 ЗОРИЛГО 

1.3 ХУРЛЫН ТУХАЙ, ОРОЛЦСОН БҮРЭЛДЭХҮҮН 

2. ХУРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

3. ТАНИЛЦУУЛГА ИЛТГЭЛҮҮД 

4. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

5. CRV АЖЛЫН БАГИЙН ХУРЛААС ГАРСАН ШИЙДВЭР 

6. CRV АЖЛЫН БАГИЙН ХУРЛААС ГАРСАН ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ 

АСУУДЛУУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ТАНИЛЦУУЛГА 

1.1 Ерөнхий зүйл 

Монгол Улсын иргэний нисэхийн байгууллага нь Олон улсын иргэний нисэх 
байгууллага (ICAO-)д 1989 онд элссэн. Тус байгууллага нь 8 бүсчлэл бүхий 191 гишүүн 
улстай бөгөөд Ази номхон далайн бүс (APAC)-д 37 улс байдаг. 

APANPIRG буюу Ази-Номхон далайн орнуудын агаарын навигацийг төлөвлөх, 
хэрэгжүүлэх бүсийн ажлын хэсэг 1991 онд байгуулагдаж, анхны хуралдаанаа 1992 онд 
хийсэн. 

Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь APANPIRG/10 хурлаас хойш тус хурлын үйл 
ажиллагаанд оролцож ICAO-гаас гаргасан “GANP”, “ASBU” болон “Seamless ATM” 
гэсэн бодлого төлөвлөгөөний дагуу Монгол Улсын агаарын навигацийн үйл ажиллагааг 
төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх ажлыг шат дараатай гүйцэтгэж байна. 

Энэхүү ажлын хүрээнд “Бүс нутгийн хэмжээнд мэдээлэл дамжуулах виртуал бие 
даасан сүлжээ” сэдэвт хоёрдугаар хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан. 

1.2. Зорилго 

Ази, номхон далайн бүсийн CRV хэрэгжилт, хөрш улсуудын өнөөгийн түвшин, 
харилцан уяалдаа, Монгол улсын агаарын навигацийн үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ, 
түүний зохион байгуулалт мөн CRV нэвтрүүлэх төлөвлөлтийн талаар оролцогч 
талуудад танилцуулах, тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд оршино. 

1.3. Оролцсон бүрэлдэхүүн 

Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсгийн 
Холбоо, навигаци, ажиглалтын дэд ажлын хэсгийн нэгж болох “Бүс нутгийн хэмжээнд 
мэдээлэл дамжуулах бие даасан сүлжээ”-ний ажлын баг (CRV)-ийн хоёрдугаар хурлыг 
ZOOM цахим хурал зохион байгуулах програм ашиглан 2020 оны 6 дугаар сарын 12-
нд 13:00 цагаас 15:00 цагийн хооронд амжилттай зохион байгууллаа. Тус хуралд 
ИНЕГазар болон түүний харъяа алба, нэгжүүдээс нийт 7 газраас ажлын хэсгийн гишүүд 
оролцлоо.   

ХУРАЛД ОРОЛЦСОН БАЙГУУЛЛАГУУД: 

• АННББЗГ 
• ИНҮТ-АНҮГ 
• ХНАА 
• НХҮА 
• НМҮА 

 
Хуралд оролцогчдын нэрсийг хуралд танилцуулагдсан илтгэлүүдийг  

“Хавсралт 1”-д тусгасан болно. 

 

 



2. ХУРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
 

Хурлын нээлтийн үйл ажиллагаа 

Ажлын багийн ахлагч ХНАА-ны ТТИХ-ийн ахлах технологич инженер 

М.Эрдэнэсүх хурлын үйл ажиллагааг нээж, Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, 

хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсгийн ажлын баг болох “Бүс нутгийн хэмжээнд 

мэдээлэл дамжуулах виртуал бие даасан сүлжээ”-ний ажлын багийн оролцогчдод 

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO), APAC-аас хэрэгжүүлж байгаа т ус  

а ж л ы н  б а г и й н  ү й л  а ж и л л а г а а ны  ч и г л э л э э р х  бодлого, төлөвлөлт, 

хэрэгжүүлэх шаардлага, хэрэгцээ бий болж байгаа талаар товч танилцуулга хийж 

хурлын үйл ажиллагааг нээсэн.  

 

3. ХУРАЛД ТАНИЛЦУУЛАГДСАН ИЛТГЭЛҮҮД 
 

1 Бүс нутгийн хэмжээнд мэдээлэл дамжуулах сүлжээ (CRV)-ний хэрэгжүүлэлт-
М.Эрдэнэсүх 

2 Монгол улсын агаарын навигацийн үйлчилгээний нэгдсэн VPN 
сүлжээ-Б.Цэнд-Аюуш 

3 Хөгжлийн клуб-Н.Батсайхан 

 
 

4. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Хэлэлцүүлэгт илтгэлүүдтэй холбоотой болон “Бүс нутгийн хэмжээнд мэдээлэл 

дамжуулах виртуал бие даасан сүлжээ”-ний үйл ажиллагаа болон хэрэгжүүлэх үе 

шатуудын талаар хурлын гишүүд идэвхтэй оролцон өөрсдийн саналыг хэлж үзэл 

бодлоо солилцлоо. Хэлэлцүүлгээс дараах саналуудыг оролцогчдын зүгээс 

дэвшүүлж цаашид шийдвэрлэх шаардлагатай гэж үзсэн. 

 

Үүнд: 
 

1. Бүс нутгийн хэмжээнд мэдээлэл дамжуулах бие даасан виртуал сүлжээг 
үүсгэж, ашиглалтад оруулах ажлыг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу 2019-
2020 онд үргэлжлүүлэн, хэрэгжилтийг төлөвлөгөөний дагуу хангаж ажиллах. 

2. Монгол Улсын агаарын навигацийн үйлчилгээний нэгдсэн VPN сүлжээг үндсэн 
болон нөөц холболттойгоор бүсийн шинэ төвийн агаарын навигацийн 
үйлчилгээний шинэчилсэн тоноглолтой уялдлуулан цогцоор нь шийдэх 
хөрөнгө оруулалтыг албан ажлын шугамаар шийдвэрлүүлэх  

 

Тус хурдаас 1 Шийдвэр, 1 шийдвэрлүүлэх асуудал гарсан. 

 



5. CRV АЖЛЫН БАГИЙН ХУРЛААС ГАРСАН ШИЙДВЭРҮҮД. 

Шийдвэр 1. 

Асуудлын тухай тайлбар: Ази-номхон далайн бүсийн орнууд, цаашлаад бусад 

улсуудтай өгөгдөл солилцох ажлын хүрээнд PCCW global компанитай холболтын 

гэрээг хийх, үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг худалдан авах, 

суурилуулах ажлыг 2020 онд багтаан гүйцэтгэх гаргах шаардлагатай байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шийдвэрийн төсөл: CRV/CRV-2/CRV-D-1: Үйлчилгээ үзүүлэгч PCCW Global компанитай 
гэрээ байгуулах, холболтын тоног төхөөрөмж суурилуулах 

Юу:  Ази-номхон далайн бүсийн орнууд, цаашлаад 
бусад улсуудтай агаарын навигацийн өгөгдөл 
солилцох ажлын хүрээнд PCCW global компанитай 
гэрээ байгуулах, шаардлагатай тоног төхөөрөмж 
худалдаж авах, суурилуулах 

Хүсэж буй үр дүнгийн нөлөөлөл: 
□ Дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд 
□ APAC бүсийн хэмжээнд 
√ Эдийн засаг 
□ Байгаль орчин 
√ Үйл ажиллагаа/Техникийн 
түвшинд 

Яагаад:  Ази-Номхон далайн бүсийн орнуудтай 
агаарын навигацийн үйлчилгээний мэдээлэл 
солилцоход PCCW global компанитай үйлчилгээний 
гэрээ байгуулах, холбогдох тоног төхөөрөмжийг 
суурилуулах шаардлагатай. 

Шийдвэр гаргагч:  CRV 
хэрэгжүүлэлтийн баг 

Хэзээ: 2020 онд гэрээ байгуулах, тоног төхөөрөмж 
худалдан авах, суурилуулалтын ажил гүйцэтгэнэ. 

Төлөв:  Гэрээний төсөл 
гүйцэтгэгчээс ирсэн, тоног, 
төхөөрөмжийг худалдан авах ажил 
хийгдэж байна. 

Хэн:  ☒CRV хэрэгжүүлэлтийн баг 



6. CRV АЖЛЫН БАГИЙН ХУРЛААС ГАРСАН ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ АСУУДЛУУД: 

Шийдвэрлүүлэх асуудал 1. 

Асуудлын тухай тайлбар: Монгол Улсын агаарын навигацийн үйлчилгээний 

нэгдсэн VPN сүлжээг үндсэн болон нөөц холболттойгоор бүсийн шинэ төвийн агаарын 

навигацийн үйлчилгээний шинэчилсэн тоноглолтой уялдлуулан цогцоор нь шийдэх 

хөрөнгө оруулалтыг албан ажлын шугамаар шийдвэрлүүлэх шаарддлагатай. 

 

 

Тайлан боловсруулсан: 
 
Ажлын хэсгийн ахлагч, ХНАА-ны ТТИХ-ийн  
ахлах технологич инженер                                           М.Эрдэнэсүх 
 
Ажлын хэсгийн нарийн бичиг, ХНАА-ны Холбооны  
хэсгийн ӨХТ-ийн ахлагч инженер                                                            Б.Цэнд-Аюуш 

 

 

 

2020 оны 07 дугаар сарын 01 

Шийдвэрийн төсөл: CRV/CRV-2/CRV-C-1: Монгол Улсын агаарын навигацийн 
үйлчилгээний нэгдсэн VPN сүлжээг үндсэн болон нөөц холболттойгоор бүсийн 
шинэ төвийн агаарын навигацийн үйлчилгээний шинэчилсэн тоноглолтой 
уялдлуулан цогцоор нь шийдэх хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэх 

Юу:  Монгол Улсын агаарын навигацийн 
үйлчилгээний нэгдсэн VPN сүлжээг үндсэн болон 
нөөц холболттойгоор бүсийн шинэ төвийн 
агаарын навигацийн үйлчилгээний шинэчилсэн 
тоноглолтой уялдлуулан цогцоор нь шийдэх 
хөрөнгө оруулалтыг албан ажлын шугамаар 
шийдвэрлүүлэх 

Хүсэж буй үр дүнгийн нөлөөлөл: 
□ Дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд 
□ APAC бүсийн хэмжээнд 
√  Эдийн засаг 
□ Байгаль орчин 
√ Үйл ажиллагаа/Техникийн 
түвшинд 

Яагаад:  Монгол улсын агаарын навигацийн 
үйлчилгээний нэгдсэн VPN сүлжээ үүсгэх, шинэ 
технологид суурилсан тоног төхөөрөмжүүдийг 
үр дүнтэй, аюулгүй, найдвартай ажиллагааг 
хангасан холболтын сүлжээ, дэд бүцтийг 
байгуулах 

Шийдвэр гаргагч:  ИНЕГ 

Хэзээ: 2020 онд  хөрөнгө оруулалтын зардлыг 
шийдвэрлүүлэх 

Төлөв: Шийдвэр гаргуулах. 

Хэн:  ☒CRV хэрэгжүүлэлтийн баг  ☐ Дэд ажлын хэсгийн нэр  ☐ MANPING  ☐ ИНЕГ 



ХАВСРАЛТ-1. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 


