Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг
хангах ажлын хэсгийн 2020 оны үйл ажиллагаа, хурлуудыг
зохион байгуулах ажлын удирдамжын 1 дүгээр хавсралт

MANPING
(APANPIRG) Н.Батсайхан
Е/Н/Б-ийн дарга
М.Эрдэнэсүх
Д.Лхагважав

Н/Б дарга Т.Хадбаяр

Нислэгийн хөдөлгөөний
менежмент, Цаг уурын дэд
ажлын хэсэг
П.Пүрэвсүх
Нислэгийн
хөдөлгөөний
үйлчилгээний
ажлын баг

Ч.Одгэрэл
Нислэгийн урсгал
төлөвлөлтийн
менежментийн
ажлын баг

П.Ариунгэрэл
НМҮ-ээс НММ рүү
шилжүүлэх ажлын
баг

Т.Хадбаяр
PBN хэрэгжилтийг
зохицуулах ажлын
баг

Г.Мөнгөнхуяг
Эрэн хайх, авран
туслах
ажиллагааны
ажлын баг

Д.Уртнасан

Н/Б дарга Э.Энхмөнх

Холбоо, навигаци, ажиглалтын
дэд ажлын хэсэг

П.Гантөгс
Радио давтамжийн
хэлэлцүүлгийн
ажлын баг

Э.Төрбаяр
Нисэхийн
холбооны
үйлчигээний
ажлын баг

Б.Мөнхбаяр

Х.Одхүү
Автомат
удирдлагатай
нисэх онгоцны
системийн ажлын
баг

Н.Энхдалай
Цаг уурын
мэдээллийн
солилцоо,
хэрэгцээ,
үйлчилгээний
ажлын баг

НХТ-үүдийн
өгөгдлийн
холбооны
үйлчилгээг
зохицуулах ажлын
баг

Д.Үлэмж
Систем даяарх
мэдээллийн
менежментийн
ажлын баг

Г.Нандин-Эрдэнэ
Цахим аюулгүй
байдлын ажлын
баг

М.Эрдэнэсүх
Бүс нутгийн
хэмжээнд
мэдээлэл
дамжуулах бие
даасан виртуал
сүлжээний
зохицуулалтын
ажлын баг

Д. Доржмягмар
Ажиглалтын
үйлчилгээний
хэрэгжилтийг
зохицуулах ажлын
баг

Д.Одгэрэл

Н/Б дарга А.Ванданмагсар

Агаарын зайн аюулгүй
ажиллагааны дэд ажлын хэсэг

С.Мөнхбаяр
Ирээдүйн агаарын навигацийн
системийн хамтын ажиллагааны баг

Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг
хангах ажлын хэсгийн 2020 оны үйл ажиллагаа, хурлуудыг
зохион байгуулах ажлын удирдамжын 2 дугаар хавсралт

Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсгийн
нэгдсэн төлөвлөгөө
д/д

Хийгдэх ажил

1

Ажлын хэсгийн хурал
зохион байгуулах

2

УЗ-ийн хурал зохион
байгуулах

3

Өргөтгөсөн УЗ-ийн
хурал зохион
байгуулах
Дэд ажлын хэсгүүдээс
ирсэн тайлангийн
мэдээллээр эмхтгэл
боловсруулах

4

5

6

7

MANPING-ын 2020
оны баримт бичгүүд,
албан электрон
мэдээллүүдийг эмхтгэх
MANPING-ын ажлын
явцад судалгааны
ажил хийх
АНБЗГ, ИНЕГ, ЗТХЯнд танилцуулга
хүргүүлэх

8

Ажлын хэсгийн
төлөвлөгөө /Дурын 2-3
ажил оруулах/

9

APANPIRG/30 хурлын
шийдвэрүүдийн дагуу
холбогдох ажлыг
зохион байгуулах

10

Ажлын хэсгийн
төлөвлөгөө /Дурын 2-3
ажил оруулах/
Ажлын багийн хурлын
болон үйл
ажиллагааны
төлөвлөлтийг хангаж
ажиллах

11

Ажлын хэсгийн төлөвлөгөө
Хэрэгжих Хариуцах
Тайлбар
хугацаа
эзэн
12/ХII
Н.Батсайхан, Хэлэлцэх асуудал, шийдвэрийн төсөл, урьд
М.Эрдэнэсүх хурлын шийдвэрийн хэрэгжилт,
илтгэлүүдийг нэгтгэсэн танилцуулга гарсан
байна.
10/IV,
Н.Батсайхан, Улиралд 1, 3 улиралд зохион байгуулж, дэд
12/VIII
М.Эрдэнэсүх ажлын хэсэг, ажлын багуудын тайланг
хэлэлцэнэ.
5 сард,
Н.Батсайхан, Хагас жилд 1 удаа хуралдана. 2 сард
11 сард
М.Эрдэнэсүх хийгдсэн хурлын тайланг түгээх
10 сард

Нарийн
бичгийн
дарга нар

11 сард

Нарийн
бичгийн
дарга нар

8 сард

Дэд
зохицуулагч
нар
ЕНБД

12 сард

Эмхтгэлд хурлуудад тавигдсан
илтгэлүүдийн ач холбогдол, шийдвэр,
санал зөвлөмжүүдийн биелэлт, веб-д
танигдсан мэдээллийн төрөлжилт,
хариуцлагын мэдээлэл гэх мэт мэдээллүүд
орно.
Бичиг болон албан хэрэгцээний /мэдээлэл
түгээсэн, санал зөвлөмж, шийдвэрийн
төсөл, тайлан ирүүлсэн майл-ууд/
УЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэх

Нарийн бичгийн дарга нарын хурал,
өргөтгөсөн удирдах зөвлөлийн хурлаар
хэлэлцэнэ.
Дэд ажлын хэсгийн төлөвлөгөө
Жилийн
Дэд
Тайлан, ОУ, дотоодын хурлуудын
турш
зохицуулагч
материалын эмхтгэл, түүнд хийсэн дүн
нар
шинжилгээний ажлууд, зөвлөмж, санал,
шийдвэрийн төслүүд маш чухал ихээхэн
чухал
Жилийн
Дэд
Тайлан, ОУ, дотоодын хурлуудын
турш
зохицуулагч
материалын эмхтгэл, түүнд хийсэн дүн
нар
шинжилгээний ажлууд, зөвлөмж, санал,
шийдвэрийн төслүүд холбогдох ажлын
багийн хамт боловсруулах, шийдвэрлүүлэх
Ажлын багийн төлөвлөгөө
Жилийн
Ажлын
Илтгэлүүд аль болох судалгаанд
турш
багийн
тулгуурласан, чанартай, мэдээлэл бодит
ахлагч
байхад анхаарах,
Жилийн
Ажлын
Ажлын хэсэг дээр зохиогдох тогтмол үйл
турш
багийн
явцуудын хугацаа, хариуцах эзэнг тодорхой
ахлагч
заах, мэдээлэл веб-т тавих, тайлан
хүргүүлэх гэх мэт зохион байгууллалтын
ажлуудыг хугацаа, эзэн холбогдогчтой
тавих зэргээр төлөвлөгөө дэлгэрэнгүй байх
шаардлагатай.

Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг
хангах ажлын хэсгийн 2020 оны үйл ажиллагаа, хурлуудыг
зохион байгуулах ажлын удирдамжын 3 дугаар хавсралт

2020 оны MANPING ажлын хэсэг, дэд ажлын хэсэг, ажлын багуудын хурлын хуваарь
№
Хурлын нэр

1

Бүс нутгийн хэмжээнд мэдээлэл
дамжуулах бие даасан виртуал
сүлжээний ажлын баг

MANPING
Хурлын Огноо

2020.06.12

MANPING
Хурлын
тайлан
ирүүлэх огноо
2020.06.19

APANPIRG
хурлын нэр

CRV OG

Нэгжийн үйл
ажиллагааг хариуцах
томилогдсон албан
тушаалтан
Оролцохгүй. 1. М.Эрдэнэсүх-ХНАА
APANPIRG
хурлын
огноо

2. Э.Булган-ХНАА
3. Б.Цэнд-Аюуш-ХНАА

2

PBN хэрэгжилт зохицуулалтын
ажлын баг

2020.06.19

2020.06.26

PBNICG

Оролцохгүй. 1. Т.Хадбаяр-АНҮГ
2. Р.Одхүү-НХҮА
3. Б.Төгсөө-НЖБА

3

Систем даяарх мэдээллийн
системийн менежментийн ажлын
баг

2020.06.26

2020.07.05

SWIM TF

Оролцохгүй. 1. Д.Үлэмж-НМҮА
2. Э.Ууганбаяр-НМҮА
3. А.Тамир-НМҮА

4

Ирээдүйн агаарын навигацийн
системийн хамтын ажиллагааны
баг

Тодорхойгүй.
Агаарын
тээвэрлэгчидтэй
зөвшилцөнө.

FIT-Asia/10

Оролцохгүй. 1. С.Мөнхбаяр-ХНАА
2. О.Эрхэмбаяр-ХНАА
3. Ө.Билэгт-ХНАА

5

Нисэхийн холбооны үйлчилгээний
хэрэгжилтийг зохицуулах ажлын
баг

2020.07.31

2020.08.07

ACSICG

Оролцохгүй. 1. Э.Төрбаяр-ХНАА
2. Э.Булган-ХНАА
3. Ж.Болорчимэг-ХНАА

6

Нислэгийн хөдөлгөөний
үйлчилгээний баг

2020.08.14

2020.08.21

Олон улсын
хурал
байхгүй.

Оролцохгүй. 1. П.Пүрэвсүх-НХҮА
2. К.Энхбаяр-НХҮА
3. Г.Батбулган-НХҮА

7

Ажиглалтын үйлчилгээний
хэрэгжилтийг зохицуулах ажлын
баг

2020.08.27

2020.09.03

SURICG

Оролцохгүй. 1. Д.Доржмягмар-ХНАА
2. Т.Гантөгс-ХНАА
3. Д.НаранцацралтХНАА

8

Цаг уурын мэдээлллийн
солилцоо, хэрэгцээ, үйлчилгээний
ажлын баг

2020.09.04

2020.09.11

MET/SG

Оролцохгүй. 1. Н.Энхдалай-НЦУТ
2. Болормаа-НЦУТ
3. Г.Одбаяр-ОХЗЛ

9

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн
менежмент ажлын баг

2020.09.11

2020.09.18

ATFM/SG

Оролцохгүй. 1. Ч.Одгэрэл-НУТА
2. Т.Батбаяр-НУТА
3. Т.Алтанзул-НУТА

10 Цахим аюулгүй байдлын ажлын
баг

2020.09.17

2020.09.24

Cyber
symposium

Оролцохгүй. 1. Г.Нандин-ЭрдэнэХНАА
2. Ө.Сайханцэцэг-

ХНАА
3. Ө.Билэгт-ХНАА
11 Автомат удирдлагатай нисэх
онгоцны системийн ажлын баг

2020.09.18

12 HMҮ-ээс НММ рүү шилжүүлэх
ажлын баг

2020.09.24

2020.09.25

APUAS/TF

Оролцохгүй. 1. Х.Одхүү-АННББЗГ
2. Ц.Ган-Эрдэнэ-МТИА

2020.10.01

AAITF

Оролцохгүй. 1. П.Ариунгэрэл-НМҮА
2. Г.Ган-Эрдэнэ-НМҮА
3. Г.Оргил-НМҮА

13 Эрэн хайх, авран туслах үйл
ажиллагааны ажлын баг

2020.09.30

2020.10.07

APSAR/WG

Оролцохгүй. 1. Г.Мөнгөнхуяг-АНҮГ
2. Д.Батхаан-НХҮА
3. Д.Мөнх-ЭрдэнэНХҮА

14 MASMAG дэд ажлын хэсгийн
хурал

2020.10.02

2020.10.09

RASMAG/25

2020.07.21- 1. Д.Одгэрэл-АНҮГ
2020.07.24нд болно. 2. А.ВанданмагсарНМҮА
3. Д.Сүхбаатар-ХНАА

15 Радио дамтамжийн
хэлэлцүүлгийн ажлын баг

2020.10.07

2020.10.14

SRWG

Оролцохгүй. 1. П.Гантөгс-АНҮГ
2. Д.Оюунболд-ХНАА
3. Ж.Болорчимэг-ХНАА

16 Нислэгийн хөдөлгөөний
менежмент, цаг уурын ажлын
хэсэг

2020.10.09

2020.10.16

ATM/SG/8

2020.08.17- 1. Д.Лхагважав-АНҮГ
2020.08.21нд болно. 2. Т.Хадбаяр-АНҮГ
3. Н-Энхдалай-НЦУТ

17 НХУТ-үүдийн өгөгдлийн холбооны
үйлчилгээг зохицуулах ажлын баг

2020.10.15

2020.10.22

APA TF

Оролцохгүй. 1. Б.Мөнхбаяр-ХНАА
2. Б.Цэнд-Аюуш-ХНАА
3. Г.Мөнхбат-ХНАА

18 Холбоо, навигаци, ажиглалтын
дэд ажлын хэсэг

2020.10.30

2020.11.06

CNS/SG/24

2020.07.13- 1. Д.Уртнасан-АНҮГ
2020.07.17нд болно. 2. Э.Энхмөнх-АННББЗГ
3. М.Эрдэнэсүх-ХНАА

19 MANPING/3 ажлын хэсгийн хурал

2020.11.20

2020.11.30

APANPIRG/31
RASG/10

2020.09.07- 1. Ё.Эрдэнэбат-ИНҮТ
2020.09.11нд болно. 2. Н.БатсайханАННББЗГ
3. М.Эрдэнэсүх-ХНАА

Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг
хангах ажлын хэсгийн 2020 оны үйл ажиллагаа, хурлуудыг
зохион байгуулах ажлын удирдамжын 4 дүгээр хавсралт

Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсгийн хоёрдугаар хуралдааны шийдвэрийн
хэрэгжилт /Ажлын хэсэг, дэд ажлын хэсгүүд, ажлын багууд тус бүрийн хуралд танилцуулах/
д/д

Хурлын шийдвэр

1

Ази, Номхон далайн бүсийн нэгдсэн VPN
сүлжээг Монгол Улсад нэвтрүүлэх (CRV)

2

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг шинэ төвшинд
төлөвлөх, ISO 27001 стандарт нэвтрүүлэх
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний автомат
системийн шинэчлэх
Монгол
улсын
агаарын
навигацийн
үйлчилгээний
дамжуулах
байгууламжид
технологийн шинэчлэл хийх
Агаарын навигацийн үйлчилгээний аюулгүй
байдал, чанарын менежментийн нэгдсэн
тогтолцоог бүрдүүлэх
Хоёр хөрш улсуудад чиглэсэн агаарын
навигацийн үйлчилгээний бодлогын хандлага
өөрчлөх
Нислэгийн
урсгал
төлөвлөлтийн
менежментийн автомат системийг үйл
ажиллагаанд нэвтрүүлэх хүргүүлэх
Шилжих
салхи
илрүүлэх
төхөөрөмж
суурилуулах, ашиглах

3
4

5

6

7

8

9
10

“Чингис хаан” ОУНБ-ын нислэгийн журмыг
шинэчлэх
Нислэгийн
урсгал
төлөвлөлтийн
менежментийн оролцогч талуудын сургалт
зохион байгуулах

Олон улсын
хурлын шийдвэр,
хэрэгжсэн байдал

Монгол улсын агаарын
навигацийн үйлчилгээ
дэх өнөөгийн байдал

Төлөвлөгөө,
хэрэгжилт

Хэрэгжүүлэх ажлыг зохион
байгуулагч нэгж
Бүс нутгийн хэмжээнд мэдээлэл
дамжуулах бие даасан виртуал
сүлжээний
зохицуулалтын
ажлын баг
Цахим аюулгүй байдлын ажлын
баг
НМҮ-ээс НММ рүү шилжүүлэх
ажлын баг
НМҮ-ээс НММ рүү шилжүүлэх
ажлын баг
Агаарын
зайн
аюулгүй
ажиллагааны дэд ажлын хэсэг
Монголын агаарын навигацийн
төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах
ажлын хэсэг
Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн
менежментийн ажлын баг
Цаг
уурын
мэдээллийн
солилцоо,
хэрэгцээ,
үйлчилгээний ажлын баг
PBN хэрэгжилтийг зохицуулах
ажлын баг
Нислэгийн
хөдөлгөөний
менежмент, Цаг уурын дэд
ажлын хэсэг

