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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 хурлыг 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 

Агаарын навигацийн бодлого, зохицуулалтын газраас санаачлан Монголын 
агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах ажлын хэсгийн дэд ажлын хэсгийн 
“Бүс нутгийн хэмжээнд мэдээлэл дамжуулах бие даасан сүлжээ” сэдэвт хурал (CRV)-ыг 
Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын НХУТ-ийн хурлын танхимд 2019 оны 3 сарын 15-нд 
14:00 цагаас 16:30 цагийн хооронд амжилттай зохион байгууллаа. Тус хуралд ИНЕГ-ын 
харьяа газар, албанаас нийт 26 төлөөлөгч оролцлоо.   

ХУРАЛД ОРОЛЦСОН БАЙГУУЛЛАГУУД: 

• АНБЗГ 
• НААХЗА 
• ХНАА 
• НХҮА 
• НМҮА 

 
Хуралд оролцогчдын нэрсийг “Хавсралт 1”-т, хуралд танилцуулагдсан 

илтгэлүүдийг  “Хавсралт 2”-д тус тус тусгасан болно. 

 

 

 

 



2. ХУРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
 

Хурлын нээлтийн үйл ажиллагаа 

ИНЕГ-ын АНБЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн Д.Уртнасан хурлын үйл ажиллагааг 

нээж, тус газраас зохион байгуулж байгаа 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 бодлого, 

төлөвлөлтийн хэмжээнд нийцүүлж нарийвчлан төлөвлөх, хэрэгжүүлэх шаардлага, 

хэрэгцээ бий болж байгаа талаар товч танилцуулга хийж хурлын үйл ажиллагаанд 

амжилт хүссэн. Мөн олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага ИКАО-аас “Бүс нутгийн 

хэмжээнд мэдээлэл дамжуулах виртуал бие даасан сүлжээ”-г МОНГОЛ УЛС, БНХАУ, 

ОХУ, ЯПОН 4 улс хооронд уулзалт зохион байгуулах талаар албан бичиг ирснийг 

мэдэгдсэн. 

 

 



3. ХУРАЛД ТАНИЛЦУУЛАГДСАН ИЛТГЭЛҮҮД 
 

1 Ази, номхон далайн бүсийн CRV хэрэгжилт, хөрш улсуудын өнөөгийн түвшин, 
харилцан уяалдаа-М.Эрдэнэсүх 

2 МУ-ын агаарын навигацийн үйлчилгээний нэгдсэн сүлжээ, түүний зохион 
байгуулалт мөн CRV нэвтрүүлэх төлөвлөлт-Б.Цэнд-Аюуш 

3 VPN Сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах-Г.Нандин-Эрдэнэ 

 
 

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. Олон улстай өгөгдөл солилцох урсгалын хэмжээг тодорхойлох AFTN, 
AMHS, SWIM, VOIP /2019 онд / 

2. Эдийн засгийн үр ашгийн тооцоог гаргах. /Одоо зарцуулж байгаа өртөгтэй 
харьцуулалт хийх/ 

3. PCCW GLOBAL компанитай харилцаж холболтын техникийн шийдлийг 
гаргах /2019 онд / 

4. Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг төсөвлөх /2019 онд/ 
5. Боловсон хүчнийг бэлтгэх /Мэдээллийн аюулгүй байдлын сургалтад 

хамруулах/ /2020 онд/  
6. PCCW GLOBAL компанитай гэрээ хэлэлцээ хийж баталгаажуулах /2020 

онд/ 
7. Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг суурилуулж турших /2020 онд/ 
8. Олон улстай AMHS, AFTN, AIDC өгөгдөл солилцож турших /2021 онд/ 
9. Монгол улс дотроо дотоод VPN сүлжээг нэвтрүүлэх талаар нарийвчилсан 

судалгааг хийсэн, хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлсон байх. /2021 онд/ 
10. Судалгаанд тулгуурлан дотоод VPN сүлжээг зохион байгуулах төслийг 

боловсруулах. /2021 онд/ 
11. Олон улстай VOIP дуун өгөгдөл дамжуулж турших. /2022 онд/ 
12. Мэдээллийн аюулгүй байдлын түвшинг дээшлүүлж мэргэшсэн 

инженерүүдийг бэлтэх. /2022 онд/ 
13. Олон улстай ADS-B өгөгдөл солилцож турших /2023 онд/ 
14. Мэдээллийн аюулгүй байдлын түвшинг ахисан түвшинд хүргэх. /2023 онд/ 
15. Олон улстай SWIM өгөгдлийг солилцож турших. /2024 онд/ 

 

 

 



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 компаниас түрээслэх 

урсгалын хэмжээг тодорхойлох шаардлага үүссэн бөгөөд тус ажлын хүрээнд 2019 

онд AFTN, AMHS, AIDC, VOIP, SWIM системүүдийн өнөөгийн урсгал ашиглалт, 

цаашид нэмэгдэх хэмжээг тооцож гаргах шаардлагатай байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шийдвэрийн төсөл: CRV/CRV-1/CRV-D-1: АНҮ-ний мэдээллийн урсгалын хэмжээг 
тодорхойлох 

Юу:  Ази-номхон далайн бүсийн орнууд, цаашлаад 
бусад улсуудтай агаарын навигацийн өгөгдөл 
солилцох ажлын хүрээнд PCCW global компаниас 
түрээслэх урсгалын хэмжээг тодорхойлох 

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

Яагаад: PCCW global компанид үйлчилгээний 
төлбөр 2022 оноос төлөх учир, урсгалын хэмжээг 
зөв, оновчтой тодорхойлох шаардлагатай. 

Шийдвэр гаргагч:  CRV 
хэрэгжүүлэлтийн баг 

Хэзээ: 2019 онд тодорхойлно. Төлөв:  Судалгааг эхлүүлэх 
шийдвэр гарсан. 

Хэн:  ☒CRV хэрэгжүүлэлтийн баг 



Шийдвэр 2. 

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

улсуудтай өгөгдөл солилцох ажлын хүрээнд PCCW global компаниас урсгал 

түрээслэхэд гарах зардлыг  одоо мэдээлэл олон улсад дамжуулахад зарцуулж 

байгаа зардалтай харьцуулж, үр ашгийг тооцох шаардлагатай байна. 

 

Шийдвэр 3. 

Асуудлын тухай тайлбар: Монгол улс агаарын навигацийн үйлчилгээний нэгдсэн 

сүлжээ байгуулах, орон нутгийн нисэх буудлууд болон, бусад сайтуудыг холбосон 

Шийдвэрийн төсөл: CRV/CRV-1/CRV-D-3:  Монгол улсын агаарын навигаийн 
үйлчилгээний дотоод VPN сүлжээг нэвтрүүлэх талаар нарийвчилсан судалгааг 
хийх 

Юу:  14. Монгол улс дотроо дотоод VPN 
сүлжээг нэвтрүүлэх талаар нарийвчилсан 
судалгааг хийж, хэрэгцээ шаардлагыг 
тодорхойлох. 

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

Яагаад: Монгол улсын хэмжээнд агаарын 
навигацийн үйлчилгээний мэдээлэл дамжуулах 
суурь сүлжээг IP технолгид суурилсан, 
ашиглалтын зардал бага, үйл ажиллагааны 
чадамжийн хувьд илүү болгож шинэчлэх 
шаардлагатай. 

Шийдвэр гаргагч:  CRV 
хэрэгжүүлэлтийн баг 

Хэзээ: 2019 онд тодорхойлно. Төлөв:  Судалгааг эхлүүлэх 
шийдвэр гарсан. 

Хэн:  ☒CRV хэрэгжүүлэлтийн баг 

Шийдвэрийн төсөл: CRV/CRV-1/CRV-D-2: Урсгал түрээслэхэд гарах зардлыг 
тооцоолох 

Юу: PCCW global компаниас урсгал 
түрээслэхэд гарах зардлыг  одоо мэдээлэл 
олон улсад дамжуулахад зарцуулж байгаа 
зардалтай харьцуулж судлах 

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

Яагаад: PCCW global компанид үйлчилгээний 
төлбөр 2022 оноос төлөх учир, урсгалын хэмжээг 
зөв, оновчтой тодорхойлох шаардлагатай. 

Шийдвэр гаргагч:  CRV 
хэрэгжүүлэлтийн баг 

Хэзээ: 2019 онд тодорхойлно. Төлөв:  Судалгааг эхлүүлэх 
шийдвэр гарсан. 

Хэн:  ☒CRV хэрэгжүүлэлтийн баг 



дотоод VPN сүлжээг нэвтрүүлэх талаар нарийвчилсан судалгааг хийж, хэрэгцээ 

шаардлагыг тодорхойлох шаардлагатай болж байна. 

 

6. CRV АЖЛЫН БАГИЙН ХУРЛААС ГАРСАН ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ АСУУДЛУУД: 

Шийдвэрлүүлэх асуудал 1. 

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

улсуудтай өгөгдөл солилцох ажлын хүрээнд PCCW global компанитай харилцан 

холболтын техникийн шийдлийг гаргаж, хамтран ажиллах гэрээ байгуулах 

шаардлага үүсэж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шийдвэрийн төсөл: CRV/CRV-1/CRV-C-1: PCCW GLOBAL компанитай харилцаж 
холболтын техникийн шийдлийг гаргах, гэрээ байгуулах 

Юу:  Ази-номхон далайн бүсийн орнууд, 
цаашлаад бусад улсуудтай өгөгдөл солилцох 
ажлын хүрээнд PCCW global компанитай 
харилцан холболтын техникийн шийдлийг 
гаргаж, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг 
төсөвлөх, хамтран ажиллах гэрээ байгуулах 

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 
CRV холболтыг үүсгэх ажлын хүрээнд PCCW 
global компанитай хамтран ажиллах, гэрээ 
байгуулж ажиллах, шаардлагатай хөрөнгө 
оруулалтыг төсөвлөх 

Шийдвэр гаргагч:  ИНЕГ 

Хэзээ: 2019 онд  техникийн шийдлийг 
тодорхойлох,  хөрөнгө оруулалтыг төсөвлөх 2020 
онд гэрээ байгуулах 

Төлөв: Шийдвэр гаргуулах. 

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



Шийдвэрлүүлэх асуудал 2. 

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

улсуудтай өгөгдөл солилцох ажлын хүрээнд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг 

суурилуулах, туршилтын үйл ажиллагаа гүйцэтгэх, үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, 

AMHS, AFTN, AIDC өгөгдөл солилцож, VOIP дуун өгөгдөл дамжуулах, ADS-B 

өгөгдөл солилцох, SWIM өгөгдлийг солилцож турших ажлуудын эхлүүлнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шийдвэрийн төсөл: CRV/CRV-1/CRV-C-2: CRV сүлжээг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай 
тоног төхөөрөмжийг худалдан авах суурилуулах, туршилт болон хэрэгжүүлэлтийн 
ажлыг эхлүүлэх 

Юу:   CRV сүлжээг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай 
дараах арга хэмжээнүүдийг авч ажиллана. Үүнд: 
1.Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг суурилуулж 
турших /2020 онд/ 
2.Олон улстай AMHS, AFTN, AIDC өгөгдөл 
солилцож турших /2021 онд/ 
3.Олон улстай VOIP дуун өгөгдөл дамжуулж 
турших. /2022 онд/ 
4.Олон улстай ADS-B өгөгдөл солилцож турших 
/2023 онд/ 
5.Олон улстай SWIM өгөгдлийг солилцож турших. 
/2024 онд/ 

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

Яагаад:  CRV сүлжээг зохион байгуулж  Ази-
номхон далайн бүсийн орнуудтай агаарын 
навигацийн үйлчилгээний мэдээлэл солилцох 

Шийдвэр гаргагч:  ИНЕГ 

Хэзээ: 2020-2024 онуудад Төлөв: Шийдвэр гаргуулах. 

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



Шийдвэрлүүлэх асуудал 3. 

Асуудлын тухай тайлбар: CRV сүлжээ нь олон төрлийн зориулалт бүхий 

агаарын навигацийн үйлчилгээний MultiProtocol Label Switching (MPLS) IP 

протоколд суурилсан VPN сүлжээ учраас мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж 

ажиллах нь энэ сүлжээнд холбогдох улсуудад нэн тэргүүнд тавигдах шаардлага 

болж байна. 

 

 
 
Тайлан боловсруулсан: 
 
Ажлын хэсгийн ахлагч, АНБЗГ-ын мэргэжилтэн                                     М.Эрдэнэсүх 
 
Ажлын хэсгийн нарийн бичиг, ХНАА-ны Холбооны  
хэсгийн МТТ-ийн ахлагч инженер                                                            Б.Цэнд-Аюуш 
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Шийдвэрийн төсөл: CRV/CRV-1/CRV-C-3: CRV сүлжээг нэвтрүүлэхтэй холбоотой 
мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан ажилтнуудын боловсрол, мэдлэг, чадварыг 
дээшлүүлэх шаардлагатай. 

Юу:   CRV сүлжээг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай 
дараах арга хэмжээнүүдийг авч ажиллана. Үүнд: 
1. Хүний нөөцийг бэлтгэх /Мэдээллийн аюулгүй 

байдлын сургалтад хамруулах/ 2019-2020 
2. Мэдээллийн аюулгүй байдлын түвшинг 

дээшлүүлж мэргэшсэн инженерүүдийг бэлтгэх. 
2021  

3. Мэдээллийн аюулгүй байдлын түвшинг ахисан 
түвшинд хүргэх. 2023  

 

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

Яагаад:  Агаарын навигацийн үйлчилгээний 
мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах 
шаардлагатай. 

Шийдвэр гаргагч:  ИНЕГ 

Хэзээ: 2019-2023 онуудад Төлөв: Шийдвэр гаргуулах. 

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



ХАВСРАЛТ-1. 

“Бүс нутгийн хэмжээнд мэдээлэл дамжуулах виртуал бие даасан сүлжээ” хуралд 

оролцогчид:

 

 

 

 

 



ХАВСРАЛТ-2. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 





 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


