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1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

1.1 ТАНИЛЦУУЛГА  

Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсэг 

(МАНПИНГ)-ийн зорилго нь Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO), 

APAC-аас хэрэгжүүлж байгаа бодлого, төлөвлөлтийг Монгол Улсын агаарын 

навигацийн үйлчилгээний хүрээнд судлах, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, 

төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад оршино.  

Ази номхон далайн бүсийн агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийн цаг 

уурын ажлын дэд хэсэг нь Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас цаг уурын 

үйлчилгээний бодлого, төлөвлөгөөг тус бүсэд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, 

бүс нутгийн агаарын навигацийн үйлчилгээг үзүүлж буй цаг уурын хөгжлийн 

хандлага, бодлогыг нэгтгэх, цаг уурын үйлчилгээг нэгдмэл нэг болгох зорилгоор 

2015 онд байгуулагдсан тус бүсийн улс орнуудын уулзалтын нэгдсэн бүтэц юм.  

МАНПИНГ ажлын хэсгийн хүрээнд “Цаг уурын мэдээллийн солилцоо, хэрэгцээ, 

үйлчилгээ ажлын баг”-ийн анхдугаар хурлыг зохион байгуулсан. 

1.2  ЗОРИЛГО 

Ази, номхон далайн бүсийн цаг уурын мэдээлэл солилцоо, шаардлага, 

үйлчилгээний өнөөгийн түвшин, түүний хэрэгжилт, Монгол улсын нислэгийн цаг 

уурын үйлчилгээний өнөөгийн түвшин, цаашдын хандлагыг оролцогч талуудад 

танилцуулж, тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд оршино. 

2. ХУРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

2.1 ХУРЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

Хурлыг Нислэгийн цаг уурын төвийн дарга Б.Баньдсүрэн удирдан явуулж, хурлын 

хөтөлбөрийг танилцуулсан.  

 

 

 

Хурлын дарга 
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ХУРАЛД ОРОЛЦСОН БАЙГУУЛЛАГУУД: 

✓ ИНЕГ-аас      

• АНБЗГ 

• НААХЗА 

• НХҮА 

• НМҮА 

• НУТА 

• ОХЗЛ 

Хуралд оролцогчдын нэрсийг “Хавсралт 1”-т тусгасан болно. 

2.2 ХУРЛЫН НЭЭЛТ 

ИНЕГ-ын АНБЗГ-ын дарга Ё.Эрдэнэбат хурлын 

үйл ажиллагааг нээв.  

ИНЕГ-ын АНБЗГ-аас Олон улсын иргэний 
нисэхийн байгууллагаас хэрэгжүүлж буй бодлого, 
төлөвлөлтийн хэрэгжилтийг сайжруулах, 
мэдээлэл солилцоог дээшлүүлэх ажлын цар 
хүрээг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монголын Агаарын 
Навигацийн төлөвлөлт хэрэгжилтийн ажлын хэсэг 
(МАНПИНГ)-ийг албан бус ажлын зохион 
байгуулалтаар үүсгээд ажиллаж байна.  

APANPIRG-ийн бүтэц загварын дагуу 
МАНПИНГ-ийн бүтцийг бий болгосон ОУИНБ-аас 
зохион байгуулдаг агаарын навигацийн чиглэлийн 
бүх хурлуудад оролцох боломжийг бүрдүүлэх, 
Агаарын навигацийн бодлого төлөвлөлтийг 
хэлэлцэх, бүтцийн бус байгууллагууд энэ хуралд 
оролцох боломжийг бүрдүүлэх, хурлын мэдээлэл солилцох, хэлэлцүүлэх, 
шийдвэрлүүлэхэд чухал үүрэгтэй тул АНБЗГ нь энэхүү дотоодын хурлуудад өндөр 
ач холбогдол өгч байгааг онцлов.  

Мөн Нислэгийн цаг уурын төв нь бүтэц зохион байгуулалтын хувьд өөр хэдий ч 
бодлогын хувьд нэгдмэл ажиллаж байгааг тодорхойлов.  

✓ ЦУОШГ 

✓ МУИС 

✓ МИАТ ХК 
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Хуралд хүрэлцэн ирсэн нийт оролцогчдод талархал илэрхийлж, хуралд идэвхтэй 
оролцохыг уриалав. 

 

3. ИЛТГЭЛҮҮД 

Илтгэл 1:  

 

Сэдэв: Ази номхон далайн бүсийн агаарын навигацийн 

төлөвлөлт, хэрэгжилтийн цаг уурын ажлын дэд 

хэсгийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөвлөлт 

/APANPIRG хурлуудын мэдээлэл/  

Н.Энхдалай /Нислэгийн цаг уурын төвийн Ахлах 

синоптик инженер/ 
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Илтгэл 2:  

 

Илтгэл 3:  

 

Илтгэл 4:  

 

 

 

Сэдэв: Ус цаг уурын салбарын технологийн шинэчлэл

           

Ш.Хадбаатар /ЦУОШГ-ын Мэдээллийн технологи, 

нислэгийн цаг уурын үйлчилгээ хариуцсан Ахлах 

мэргэжилтэн/ 

 

Сэдэв: Нисэх буудлуудад ашиглагдаж байгаа цаг 

уурын автомат станцууд, шалгалт тохируулга    

Г.Одбаяр /ИНЕГ-ын ОХЗЛ-ийн Хэмжил зүйн ахлах 

инженер/,  

Б.Бямбадорж / ИНЕГ-ын ОХЗЛ-ийн Хэмжил зүйн Радио 

цаг уур цахилгаан цулын инженер/ 

 

Сэдэв: Нислэгийн цаг уурын үйлчилгээний өнөөгийн 

байдал 

Б.Болормаа /Нислэгийн цаг уурын төвийн Мэдээлэл 

үйлчилгээний хэлтсийн дарга/ 
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Илтгэл 5:  

 

Илтгэл 6: 

 

Илтгэл 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хуралд танилцуулагдсан илтгэлүүдийг “Хавсралт 2”-т тусгасан болно. 

 

Сэдэв: Нислэгийн цаг уурын үйл ажиллагаанд 

мөрдөгдөж буй баримт бичиг, Annex 3 -ийн нэмэлт, 

өөрчлөлт  

 

Д.Маасүрэн  /НААХЗА-ны ААНХХ-ийн Байцаагч/ 
 

Сэдэв: Сансрын цаг уурын мэдээний тухай  

PhD Л.Жамбажамц /МУИС-Хэрэглээний шинжлэх 

ухаан, инженерчлэлийн сургуулийн Ахлах багш/, 

Б.Болормаа /Нислэгийн цаг уурын төвийн Мэдээлэл 

үйлчилгээний хэлтсийн дарга/ 

 

 

Сэдэв: Цаг уурын мэдээлэл солилцоо              

 

Б.Сүхбаатар /Нислэгийн цаг уурын төвийн Ерөнхий 

технологич инженер/, 

А.Баярмаа /Нислэийн цаг уурын төвийн Сүлжээ, 

мэдээллийн сангийн инженер/ 
 



MET/1 Ажлын багийн анхдугаар хурлын тайлан НЦУТ 

 

7 
 

4. ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ АСУУДЛУУД 

Шийдвэрийн төсөл 1.  

Шийдвэрийн төсөл: ОУИНБ-аас зохион байгуулагддаг цаг уурын 
холбогдолтой хуралд НЦУТ-ийн мэргэжилтнүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 

Юу:            ОУИНБ, Ази номхон далайн 
бүсийн агаарын навигацийн төлөвлөлт, 
хэрэгжилтийн цаг уурын ажлын дэд 
хэсгийн хурлууд жилд 8-9 удаа зохион 
байгуулагддаг. Эдгээр хуралд өнөөгийн 
байдлаар ААНХХ-ийн байцаагчтай 
хамтарч нийтдээ 3 удаа оролцсон 
байгаа нь хангалттай бус байна. 

Хүсэж буй үр дүнгийн нөлөөлөл:  

☐ Дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд 

☒ APAC бүсийн хэмжээнд 

☐ Эдийн засаг 

☐ Байгаль орчин 

☒ Үйл ажиллагаа/Техникийн түвшинд 

Яагаад:         ОУИНБ, Ази номхон далайн 
бүсийн агаарын навигацийн төлөвлөлт, 
хэрэгжилтийн цаг уурын ажлын дэд 
хэсгийн хурлуудын оролцоог 
нэмэгдүүлснээр Монгол улсын 
нислэгийн цаг уурын үйлчилгээнд 
бодлого төлөвлөлтийг цаг алдалгүй 
тусгах, өөрсдийн мэдээллээ олон улсад 
шуурхай хүргэх юм. Иймд Цаг уурын 
ажлын дэд хэсэг /MET/SG/ -ийн хурал 
болон салбар хэсгүүдийн  

• Цаг уурын мэдээллийн солилцоо 
ажлын хэсэг/MET/IE WG/ 

• Цаг уурын хэрэгцээ ажлын 
хэсэг/MET/R WG/ 

• Цаг уурын үйлчилгээ ажлын 
хэсэг/MET/S WG/ хуралд оролцох 
шаардлага тулгараад байна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шийдвэр гаргагч: ☒ ИНЕГ, ☒ ЦУОШГ 

Хэзээ: 2020 Төлөв: 

Хэн: ☒Ажлын баг ☐Дэд ажлын хэсэг ☐MANPING ☐ИНЕГ ☐ЦУОШГ 

Шийдвэрийн төсөл 2.  

Шийдвэрийн төсөл: QLC-50 цаг уурын автомат станцыг шинэчлэх 

Юу:          Арвайхээр /ZMAH/, Булган 
/ZMBN/, Тосонцэнгэл /ZMTL/, Ховдын 
Булган /ZMBS/, Хархорин /ZMHH/ гэсэн 
нислэггүй 5 аймагт 1997 онд 
үйлдвэрлэгдсэн QLC-50-станцыг 
ашиглаж байна.  

Хүсэж буй үр дүнгийн нөлөөлөл:  

☐ Дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд 

☐ APAC бүсийн хэмжээнд 

☐ Эдийн засаг 

☐ Байгаль орчин 

☒ Үйл ажиллагаа/Техникийн түвшинд 

Яагаад:         Арвайхээр /ZMAH/, Булган 
/ZMBN/, Тосонцэнгэл /ZMTL/, Ховдын 
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Булган /ZMBS/, Хархорин /ZMHH/ 
аймгуудад станцууд нь шинэчлэгдээгүй 
хэвээр байсаар байна. 

 

Шийдвэр гаргагч: ☒ ИНЕГ, ☐ ЦУОШГ 

Хэзээ:  Төлөв: 

Хэн: ☒Ажлын баг ☐Дэд ажлын хэсэг ☐MANPING ☐ИНЕГ  

Шийдвэрийн төсөл 3.  

Шийдвэрийн төсөл: Цаг уурын автомат станцыг тухайн нисэх буудлын 
аэродромыг төлөөлж чадахуйц хэсэгт байрлуулах  /DOC-9837 8.4.1-р заалт/ 

Юу:           Цаг уурын автомат станц нь 
150м-ийн радиустай, саадгүй, чөлөөтэй 
бүсийн төвд байрласан байна. Тайлбар: 
Саадгүй, чөлөөтэй бүс гэж цаг уурын 
автомат станцын салхины чиглэл болон 
хурд хэмжигч мэдрүүрийн зааж буй 
утганд нөлөө үзүүлэхгүй байх бүсийг 
хэлнэ.  

Хүсэж буй үр дүнгийн нөлөөлөл:  

☐ Дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд 

☒ APAC бүсийн хэмжээнд 

☐ Эдийн засаг 

☐ Байгаль орчин 

☒ Үйл ажиллагаа/Техникийн түвшинд 

Яагаад:         Цаг уурын автомат станц 
нь 150м-ийн радиуст саадгүй, чөлөөтэй 
бүсийн төвд байрласан байх гэсэн 
суурилуулалтын шаардагыг хангаж 
чадахгүй байгаа нийт 13 нисэх буудал 
байна. Үүнд: (Мандалговь, Ханбумбат -
Өндөрхаан, Баруун-Урт -Мөрөн, Булган, 
Хар хорин, Арвай хээр - Баянхонгор, 
Дэглийн цагаан, Тосонцэнгэл, Ховд, 
Ховдын булган 

 
 
 
 

Шийдвэр гаргагч: ☒ ИНЕГ, ☐ ЦУОШГ 

Хэзээ:  Төлөв: 

Хэн: ☒Ажлын баг ☐Дэд ажлын хэсэг ☐MANPING ☐ИНЕГ  

Шийдвэрийн төсөл 4.  

Шийдвэрийн төсөл: Цаг уурын автомат станцын салхины мэдрүүрүүдийг 
“Ultrasonic Wind Sensor” солих боломжийг судлах 

Юу:            Цаг уурын автомат станцын 
салхины мэдрүүрүүдийг “Ultrasonic 
Wind Sensor” солих боломжийг 
судлах 
WMT-700 нь  

• Бат бөх, зэвэрдэггүй ган бүтэцтэй 
• Хөдөлгөөнт хэсгүүдгүй 
• Байгалийн бохирдол (давс, тоос, 

элсний гэх мэт), зэврэлтэд 
тэсвэртэй,  

Хүсэж буй үр дүнгийн нөлөөлөл:  

☐ Дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд 

☐ APAC бүсийн хэмжээнд 

☒ Эдийн засаг 

☐ Байгаль орчин 

☒ Үйл ажиллагаа/Техникийн түвшинд 
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• Хүйтэн уур амьсгалд 
зориулагдсан халаалтын 
системтэй байдаг. 

• (WMO) болон ИКАО-аар хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн байх. 

Яагаад:          Монгол улсын хэмжээнд 
салхины хурд болон чиглэл заагч дээр 
шалгалт тохируулга хийх эталон 
хэмжих хэрэгсэл одоогийн нөхцөлд 
байхгүй байна. 
        Одоогийн ашиглаж буй ЦУАС жилд 
600,000-700,000 төгрөгний үнэтэй 2 
багц 4 ширхэг шарик сольдог. 
/“Ultrasonic Wind Sensor” нь  5300€/  
Хэт авианы салхин мэдрүүрийг шинээр 
суурьлуулвал нислэгийн аюулгүй 
ажиллагаанд эерэг нөлөө үзүүлж, 
байгууллагад урт хугацаандаа 
санхүүгийн хэмнэлт гарна гэж үзэж 
байна.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Шийдвэр гаргагч: ☒ ИНЕГ, ☐ ЦУОШГ 

Хэзээ:  Төлөв: 

Хэн: ☒Ажлын баг ☐Дэд ажлын хэсэг ☐MANPING ☐ИНЕГ  

Шийдвэрийн төсөл 5.  

Шийдвэрийн төсөл: WIND SHEAR илрүүлэх төхөөрөмж суурилуулах 

Юу:            НТОЗШША-аас 201203/07 
Чингис хаан нисэх буудлын 142 
градусын буултын оролтын төгсгөлийн 
үед аэродромын хязгаарлалтаас 
газардах цэг хүртэлх орчинд үүсэх 
“Wind shear”-ийг тодорхойлж, нислэг 
үйлдэж байгаа нисэх багт мэдээлэх 
систем бий болгож мөрдөхийг зөвлөсөн. 

Хүсэж буй үр дүнгийн нөлөөлөл:  

☐ Дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд 

☒ APAC бүсийн хэмжээнд 

☒ Эдийн засаг 

☐ Байгаль орчин 

☒ Үйл ажиллагаа/Техникийн түвшинд 

Яагаад:      Судалгаагаар УБХОУШНБ 
орчмын салхины хурд Буянт ухаа 
орчмынхоос их байгаа нь шилжлэг 
салхи үүсэх цаг агаарын нөхцөл илүү 
байгааг харуулж байна.  
WIND SHEAR WARNING бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээ үзүүлснээр ANNEX-3 
шаардлага бүрэн хэрэгжиж, нислэгийн 
аюулгүй ажиллагаа хангагдана. 
Шилжлэг салхийг илрүүлэх 
төхөөрөмжүүд:  

 
 
 
 
 
 

Шийдвэр гаргагч: ☒ ИНЕГ, ☐ ЦУОШГ 
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1. LLWAS: -нам өндрийн шилжлэг салхи 
илрүүлэх  
2. Wind profile:  - салхины босоо 
чиглэлийн тархацыг хэмжих   
3. Wind lidar: 3D хэмжээст 

Хэзээ: 2020 Төлөв: 

Хэн: ☒Ажлын баг ☐Дэд ажлын хэсэг ☐MANPING ☐ИНЕГ ☐ЦУОШГ 

 

5. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Хэлэлцүүлэгт илтгэлүүдтэй холбоотой болон цаг уурын үйлчилгээний талаар 

хурлын гишүүд идэвхтэй оролцон өөрсдийн саналыг хэлж үзэл бодлоо солилцлоо. 

Хэлэлцүүлгээс дараах саналуудыг оролцогчдын зүгээс дэвшүүлж цаашид 

шийдвэрлэх шаардлагатай гэж үзсэн. 

Үүнд:  

1. Цаг уурын бодлогын хувьд агаарын навигацийн бодлого төлөвлөлттэй нягт 

уялдаатай ажиллахын тулд 174-ийн дагуу гэрчилгээжигч байгууллагын 

ажилтнууд дотоодын МАНПИНГ-ийн хуралд идэвхтэй оролцохоос гадна 

МАНПИНГ—ийн биелэлтийг олон улсад танилцуулах шаардлага хэрэгцээ 

бий болсон байна. Үүнийг тогтмолжуулах тал дээр шийдлийг олох, судлах.  

2. ИНЕГ-ын төсөв батлагдахаас өмнө Ерөнхий гэрээний 2.5 дахь заалтад цаг 

уурын байгууллагын ажилтнуудад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх гэсэн заалтын 

дагуу  2020 онд ОУИНБ-аас зохион байгуулагдах хурлуудад оролцох саналаа 

ирүүлэх. 

3. Буянт ухаа болон Хөшигийн хөндий дэх нисэх буудлуудад зурвасын эхэн 

болон төгсгөл хэсэгт салхи хэмжигч байдаг хэдий ч зурвасын дунд хэсэгт 

нэмэлт мэдрүүрийг суурьлуулах, хөрөнгө оруулалтын боломжийг судлах. 

4. Шинэ нисэх буудалд шилжлэг салхи илрүүлэх төхөөрөмжийг авах үнийн 

санал болон үр ашиг нислэгт ямар ач холбогдолтой байх талаарх мэдээллийг 

ирүүлж, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулах.  

5. Нэмэлтээр шинэ нисэх буудал дээр суурьлуулах цаг уурын тоног 

төхөөрөмжийн талаар мэргэжлийн байгууллагаас техникийн тодорхойлолтыг 

гаргаж АНБЗГазарт хүргүүлэх.
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6. ХАВСРАЛТУУД 

6.1 ХАВСРАЛТ 1 
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6.2 ХАВСРАЛТ 1 
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6.2 ХАВСРАЛТ 2 
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