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1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

 

1.1.    ТАНИЛЦУУЛГА 

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO)-аас гаргасан “GANP”, 

“ASBU”, “Asia/Pacific Seamless ANS plan” зэрэг бодлого, төлөвлөлтүүдийг 

хэрэгжүүлэх бүсийн ажлын хэсэг (APANPIRG) нь анх 1991 онд байгуулагдсан бөгөөд 

өнөөг хүртэл агаарын навигацийн үйлчилгээний чиглэлээр үе шаттай олон арга 

хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Монгол Улсын иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээний чиглэлээр 

хийгдэх ажлуудыг судлах, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, төлөвлөлт, 

хэрэгжилтийг хангаж, аюулгүй, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, эрчимжүүлэх шаардлагаар 

Агаарын навигацийн бодлого, зохицуулалтын газраас санаачлан Монголын агаарын 

навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсэг (MANPING)-ийг байгуулан 

анхдугаар хуралдааныг 2018 онд 3 дэд ажлын хэсэг, 13 ажлын багтай байхаар 

хуралдаанаар шийдвэрлэсэн. Үүнээс хойш ажлын хэсэг болон ажлын багуудын 

хурал амжилттай, үр дүнтэй зохион байгуулагдаж ирсэн билээ. 

 

1.2.      ЗОРИЛГО 

Тус хурлын зорилго нь Ази, номхон бүсийн Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийн 

хэрэгжилт, БНХАУ болон ОХУ-ын өнөөгийн түвшин, Монгол Улсын дээд агаарын 

зайн PBN хэрэгжилт, PBN нислэгийн журмын хэрэгжилт, хэтийн төлөвлөлтийн 

талаар мэдээлэл болон санал солилцох, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 

тодорхойлоход оршино. 

 

2. ХУРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 

2.1. ХУРЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

Mонгол Улсын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийн хангах ажлын 

хэсгийн (MANPING) нэг ажлын баг болох Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийн 

хэрэгжилт, зохицуулалтын ажлын багийн 2 дугаар хурал 2020 оны 12 дугаар сарын 
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03-ны өдрийн 10:00-12:00 цагийн хооронд ZOOM апп ашиглан цахим хэлбэрээр 

зохион байгуулагдсан. 

 

Энэхүү хуралд ИНЕГ-ын харьяа болон ИНҮТ-ийн харьяа 10 алба, салбарын 

төлөөллүүдийг оролцуулан нийт 24 хүн оролцсон бөгөөд АННББЗГ-ын нислэгийн 

хөдөлгөөний менежментийн мэргэжилтэн Б.Мандхай хуралд оролцогч 

байгууллагууд, хурлын хөтөлбөр, дэгийг танилцуулсан. 

Хурлын үйл ажилллагааг АННББЗГ-ын менежер бөгөөд MANPING-ийн ерөнхий 

зохицуулагч Н.Батсайхан нээж, үг хэлсэнээр хурал албан ёсоор эхэлсэн. 

Тус хурлаар ажлын багийн зүгээс болон АННББЗГ-аас хөтөлбөрийн дагуу дараах 

сэдвүүдээр 3 IP, 1WP танилцуулга хийв. 
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2.2. ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Хурлаар тавьсан илтгэлүүдтэй холбоотойгоор оролцогчдоос санал асуулгыг 

явуулж хэлэлцүүлсэн. НСТ-ийн захирал Г.Гангэрэл, НУТА-ны менежер 

Т.Батбаяр, НААХЗА-ны ҮГХ-ийн дарга Т.Хадбаяр, НМҮА-ны дэд дарга Үлэмж, 

НЖБА-ны дарга Байгаль, журам зохиогч, ахлах инженер Б.Төгсөө нар саналаа 

хэлж, асуулт асуун саналаа харилцан солилцлоо.  

 

Үүнд: 

Нисэхийн журам боловсруулалтын албанаас: 

БНХАУ болон ОХУ-ын PBN хэрэгжилтийн тайлан, мэдээллийг авсан эх 

сурвалжийг тодруулан, саналаа солилцсон. Мөн PBN нислэгийн журмыг 

ашиглахад НААХЗА-наас зөвшөөрөл өгөх асуудлыг шийдвэрлүүлэх, PBN 

нислэгийн журмыг ашиглах ашиглалтын талаас аюулгүй ажиллагааны үнэлгээ 

хийлгэх талаар саналыг хэлэлцсэн. 

 

 

 

11:50-12:00 Нэмэлт санал, дүгнэлт

11:30-11:50

Бүсийн болон ойртолтын бодит ажиглалтын удирдлагын 

зайчлалыг ОУИНБ-ын зөвшөөрсөн зайчлалын стандартад 

нийцүүлэх үеийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийн 

саналыг танилцуулах

Б.Мандхай

/ИНЕГ, АННББЗГ-ын мэргэжилтэн/

10:40-11:00
МУ-ын дээд агаарын зайн PBN хэрэгжилт, цаашид авч хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай арга хэмжээ

11:10-11:30
МУ-ын нисэх буудлуудын PBN журмын хэрэгжилт, цаашдын 

төлөвлөлт

Х.Одхүү

/ИНЕГ, АННББЗГ-ын мэргэжилтэн/

11:00-11:10 Завсарлага

Б.Мандхай

/ИНЕГ, АННББЗГ-ын мэргэжилтэн/

10:10-10:20 Нээлтийн үйл ажиллааг нээж үг хэлэх
Н.Батсайхан

/ИНЕГ, АННББЗГ-ын менежер/

10:20-10:40
Aзи, номхон далайн бүс болон хөрш зэргэлдээ улсын PBN 

хэрэгжилт

PBN хэрэгжилт, зохицуулалтын ажлын багийн хурлын хөтөлбөр

2020.12.03

10:00-10:05 Товч танилцуулга, байгууллагуудын төлөөллийг танилцуулах

10:05-10:10 Хөтөлбөр танилцуулах, дэг тогтоох

Б.Мандхай 

/ИНЕГ, АННББЗГ-ын мэргэжилтэн/
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Нисэхийн сургалтын төвөөс:  

2010 онд батлагдсан PBN 3 дугаар үе шатны төлөвлөгөөг шинэчлэн 

батлуулж, Ази-номхон далайн бүсийн оффист хүргүүлсэн эсэх, PBN агаарын 

замын хажуугийн зайчлал, Монгол Улсын PBN агаарын замуудтай олон 

улсуудын агаарын замууд хэрхэн  холбогддог талаарх  судалгаа, агаарын замын 

нэрийг өөрчлөхдөө ОУИНБ болон хөрш улсуудад мэдэгдсэн эсэх талаар 

харилцан санал бодлоо солилцсон. 

 

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн албанаас: 

PBN агаарын замтай зэрэгцээ 4 уламжлалт агаарын замын ашиглалтын 

судалгааг боловсруулсан. Үүнээс  B208    агаарын замыг Y746 агаарын замтай 

нэгтгэх асуудлыг  эргэн харч үзэх саналыг дэвшүүлсэн. 

 

НААХЗА, Үнэмлэх гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтсээс: 

2010 онд батлагдсан PBN-ийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөөг 

шинэчлэн боловсруулж, батлуулан ICAO APAC-д хүргүүлсэн болон NIGOR, 

DARNO, GINOM, SULOK 4 агаарын хаалгаар ОХУ-тай RNAV5 шаардлага бүхий 

агаарын замтай холбогддог. TEBUS, MORIT, NIXAL, INTIK, POLHO, SARUL 6 

агаарын хаалгаар БНХАУ-ын RNAV2 шаардлага бүхий агаарын замаар 

холбогддог тухай санал солилцсон. 

Мөн PBN 3 дугаар үе шатыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах 

саналыг дэмжсэн. Үүнд: RNP2 агаарын замын хажуугийн зайчлалын шаардлагыг 

судлах, RNAV5 агаарын замуудыг RNP2 болгох төлөвлөгөөг эргэж харах 

саналыг дэвшүүлсэн. 

 

Нислэгийн мэдээллийн үйлчилгээний албанаас: 

A болон B агаарын замуудыг өөрчлөх талаар ОУИНБ-д мэдэгдэхээс гадна энэ 

замуудын нэртэй агаарын замтай улсуудаас өөрчлөх талаар зөвшөөрөл авдаг 

шаардлагын талаар анхааруулсан ба PBN нислэгийн журмын ашиглалтын 

судалгааны талаар санал солилцсон. 
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Агаарын навигацийн үйлчилгээний газраас: 

Бүсийн болон ойртолтын ажиглалтын удирдлагын зайчлалыг ОУИНБ-ын 

зөвшөөрсөн зайчлалын стандартад нийцүүлэн багасгах ажлын ерөнхий 

төлөвлөгөөний тухай хэлэлцүүлэг зохион байгуулах ажлыг арай эрт хийх 

саналыг дэвшүүлсэн. Мөн сургалтын үйл ажиллагааг хариуцах үндсэн нэгжийг 

НХҮА, хамтран зохион байгуулах албаар НСТ-ийг тавих саналыг хэлэлцсэн. 
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2.3. ХУРЛЫН ШИЙДВЭР 

 

Шийдвэрийн төсөл 1. 

Шийдвэрийн төсөл: Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийн хэрэгжилт, зохицуулалтын 

ажлын багийн гишүүдийг шинээр томилох 

Юу: Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийн 

хэрэгжилт, зохицуулалтын ажлын багийн 

гишүүдийг шинээр томилох 

Хүсэж буй үр дүнгийн нөлөөлөл: 

     Дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд 

     APAC бүсийн хэмжээнд 

     Эдийн засаг 

     Байгаль орчин 

☒ Үйл ажиллагаа/Техникийн түвшинд 

Яагаад: Ажлын багийн гишүүдийн албан 

тушаал өөрчлөгдсөн. 

Шийдвэр гаргагч:  

MANPING 

Хэзээ: 2020.12.30 Төлөв: 

Хэн:     Ажлын баг       Дэд ажлын хэсэг    MANPING        ИНЕГ         ИНҮТ 

 

Шийдвэрийн төсөл 2. 

Шийдвэрийн төсөл: PBN 3 дугаар үе шатыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг шинэчлэн 

батлуулж, APAC RO&RSO-д хүргүүлэх 

Юу: PBN 3 дугаар үе шатыг хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөөнд дүн шинжилгээ хийж, 

төлөвлөгөөг шинэчлэн батлуулж, APAC 

RO&RSO-д хүргүүлэх 

Хүсэж буй үр дүнгийн нөлөөлөл: 

     Дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд 

☒ APAC бүсийн хэмжээнд 

     Эдийн засаг 

     Байгаль орчин 

☒ Үйл ажиллагаа/Техникийн түвшинд 

Яагаад: Байгууллагын бүтэц өөрчлөгдсөн. 

Мөн хийж хэрэгжүүлэх ажлыг дахин судлах 

шаардлага хэрэгцээ үүссэн. 

Шийдвэр гаргагч:  

ИНЕГ 

Хэзээ: 2021 Төлөв: Төлөвлөгөөг боловсруулах 

Хэн:  Ажлын баг       Дэд ажлын хэсэг      MANPING        ИНЕГ       ИНҮТ 
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Шийдвэрийн төсөл 3. 

Шийдвэрийн төсөл: PBN журмын нэршлийг RNAV-RNP болгох шилжилтийн төлөвлөгөө 

гарган батлуулж, APAC RO&RSO-д хүргүүлэх 

Юу: PBN журмын нэршлийг RNAV-RNP 

болгох шилжилтийн төлөвлөгөө гарган 

батлуулж, APAC RO&RSO-д хүргүүлэх 

Хүсэж буй үр дүнгийн нөлөөлөл: 

     Дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд 

☒ APAC бүсийн хэмжээнд 

     Эдийн засаг 

     Байгаль орчин 

☒ Үйл ажиллагаа/Техникийн түвшинд 

Яагаад: ОУИНБ-аас PBN нислэгийн 

журмын нэршлийг 2022 оны 11 дүгээр 

сарын 30-аас өмнө өөрчлөх шаардлага 

гаргасан. 

Шийдвэр гаргагч:  

ИНЕГ 

Хэзээ: 2021 Төлөв: Төлөвлөгөөг боловсруулах 

Хэн:     Ажлын баг       Дэд ажлын хэсэг      MANPING        ИНЕГ       ИНҮТ 

 

Шийдвэрийн төсөл 4. 

Шийдвэрийн төсөл: PBN нислэгийн журмыг ашиглахад НААХЗА-наас зөвшөөрөл өгөх 

асуудлыг шийдвэрлүүлэх саналыг MANPING-ийн удирдах зөвлөлөөс НААХЗА-нд 

хүргүүлэх  

Юу: PBN нислэгийн журмыг ашиглахад 

НААХЗА-наас зөвшөөрөл өгөх асуудлыг 

шийдвэрлүүлэх 

Хүсэж буй үр дүнгийн нөлөөлөл: 

     Дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд 

     APAC бүсийн хэмжээнд 

     Эдийн засаг 

     Байгаль орчин 

☒ Үйл ажиллагаа/Техникийн түвшинд 

Яагаад: НААХЗА-наас PBN нислэгийн 

журмыг ашиглах зөвшөөрөл олгоход 

хүндрэлтэй асуудал тулгардаг.  

Шийдвэр гаргагч:  

ИНЕГ 

Хэзээ: 2021 Төлөв: Саналыг бэлтгэх 

Хэн:     Ажлын баг       Дэд ажлын хэсэг      MANPING        ИНЕГ       ИНҮТ 
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Шийдвэрийн төсөл 5. 

Шийдвэрийн төсөл: Аюулгүй нам өндөр багасаж байгаа үед PBN нислэгийн журмыг 

шалгалтын нислэгээр шалган баталгаажуулах тухай ИНҮТ-д уламжлах 

Юу: Аюулгүй нам өндөр багасаж байгаа 

үед PBN нислэгийн журмыг шалгалтын 

нислэгээр шалган баталгаажуулах 

Хүсэж буй үр дүнгийн нөлөөлөл: 

     Дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд 

     APAC бүсийн хэмжээнд 

☒ Эдийн засаг 

     Байгаль орчин 

☒ Үйл ажиллагаа/Техникийн түвшинд 

Яагаад: Аюулгүй нам өндөр багасаж 

байгаа үед PBN нислэгийн журмыг 

шалгалтын нислэгээр шалган 

баталгаажуулах ажлыг хангаж ажиллахыг 

гишүүдээс санал болгосон. 

Шийдвэр гаргагч:  

ИНҮТ 

Хэзээ: 2021 Төлөв: Саналыг бэлтгэх 

Хэн:     Ажлын баг       Дэд ажлын хэсэг      MANPING        ИНЕГ       ИНҮТ 

 

Шийдвэрийн төсөл 6. 

Шийдвэрийн төсөл: PBN нислэгийн журмыг ашиглах ашиглалтын талаас аюулгүй 

ажиллагааны үнэлгээ хийлгэх талаар MANPING-ийн удирдах зөвлөлөөс ИНҮТ-д 

уламжлах 

Юу: PBN нислэгийн журмыг ашиглах 

ашиглалтын талаас аюулгүй ажиллагааны 

үнэлгээ хийлгэх 

Хүсэж буй үр дүнгийн нөлөөлөл: 

     Дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд 

     APAC бүсийн хэмжээнд 

     Эдийн засаг 

     Байгаль орчин 

☒ Үйл ажиллагаа/Техникийн түвшинд 

Яагаад: PBN нислэгийн журмыг ашиглах 

ашиглалтын талаас аюулгүй ажиллагааны 

үнэлгээ хийлгэх талаар гишүүдээс санал 

болгосон. 

Шийдвэр гаргагч:  

ИНҮТ 

Хэзээ: 2021 Төлөв: Саналыг бэлтгэх 

Хэн:     Ажлын баг       Дэд ажлын хэсэг      MANPING        ИНЕГ       ИНҮТ 
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