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ҮЗҮҮЛЭЛТЭД ТУЛГУУРЛАСАН НАВИГАЦИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТ 

(PBNICG)-ЫН АНХДУГААР ХУРЛЫН ТАЙЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

Энэхүү хурал ИНЕГ-ын хурлын танхимд 2019 оны 02 дугаар сарын 

01-ний өдрийн 09:30 – 12:00 цагийн хооронд зохион байгуулагдлаа. 
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1. Ерөнхий зүйл 

 

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

“ASBU”, “ATM seamless plan” 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.  

 МУ-ын 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 оны 10 дугаар сарын 12-нд ИНЕГ-ын харьяа 7 алба, 

салбар болон төрийн бус 3 байгууллага, 35 төлөөлөгчийг оролцуулан зохион 

байгуулсан. 

 MANPING-ийн ажлын хэсэг нь 3 дэд ажлын хэсэг, 13 ажлын багтай байхаар 

хуралдаанаар шийдсэн бөгөөд ажлын багуудын нэг болох Үзүүлэлтэд тулгуурласан 

навигацийн хэрэгжилт, зохицуулалтын ажлын баг (PBNICG) болно. 

Энэхүү ажлын баг Монгол Улсын үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийн 

хэрэгжилт, зохицуулалтыг хангах үүрэгтэй. 

2. Зорилго 

 

Энэхүү хурлын зорилго нь Ази, номхон далайн бүсийн PBN-ийн хэрэгжилт, 

хөрш улсуудын өнөөгийн түвшин, харилцан уялдаа, МУ-ын дээд агаарын зайн PBN-

ний хэрэгжилт, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, МУ-ын PBN нислэгийн журмын 

хэрэгжилт, хэтийн төлөвлөлт, уламжлалт болон RNAV5 агаарын замын ашиглалтын 

судалгаанд тус тус үндэслэн санал гаргах цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 

тодорхойлох юм. 

 

3. Нээлтийн үйл ажиллагаа 
 

MANPING-ийн ажлын багийн нэг болох Үзүүлэлтэд 

тулгуурласан навигацийн хэрэгжилт, зохицуулалтын 

ажлын баг (PBNICG-1)-ийн анхдугаар хурал 2019 оны 02 

дугаар сарын 01-ний өдрийн 09:30 – 12:00 цагийн 

хооронд ИНЕГ-ын хурлын танхимд зохион 

байгуулагдсан. 

 

Энэхүү хуралд ИНЕГ-ын харьяа 7 алба, салбар 

болон МИАТ ХК-ийн төлөөллүүдийг оролцуулан нийт 35 

хүн оролцсон бөгөөд хурлын үйл ажиллагааг ИНЕГ-ын 

АНБЗГ-ын дарга Ё.Эрдэнэбат нээж, тус газраас зохион 
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байгуулж байгаа Монголын агаарын навигацийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах 

ажлын хэсгийн ажлын баг болох Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийн хэрэгжилт, 

зохицуулалтын анхдугаар хуралд оролцогчдод баяр хүргэж Олон улсын иргэний 

нисэхийн байгууллага (ICAO), Ази номхон далайн бүсийн улс орнуудын үзүүлэлтэд 

тулгуурласан навигацийн хэрэгжилт, бодлого, төлөвлөлтийн хэмжээнд нийцүүлж 

нарийвчлан төлөвлөх, хэрэгжүүлэх шаардлага байгаа талаар цохон тэмдэглээд 

хурлын үйл ажиллагаанд амжилт хүссэн. 

 

 

4. Хурлын үйл ажиллагаа 
 

Хурал даргалагч болох Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийн хэрэгжилт, 

зохицуулалтын ажлын багийн ахлагч бөгөөд АНБЗГ-ын мэргэжилтэн 

Т.Хадбаяр хурлын хөтөлбөр, ажлын багийн гишүүдийг танилцуулсан. Үүнд: 

 PBNICG-ийн ажлын багийн ахлагчаар АНБЗГ-ын мэргэжилтэн Т.Хадбаяр; 

 Нарийн бичгийн даргаар НХҮА-ны БНХУХ-ийн технологийн мэргэжилтэн 

Р.Одхүү; 

 Гишүүн НУТА-ны менежер Т.Батбаяр; 

 Гишүүн НЖБА-ны журам зохиогч ахлах инженер Б.Төгсөө. 
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Дээрх ажлын багийн ахлагч, гишүүд энэхүү хурлаас гарсан саналын дагуу 

MANPING-ийн дэд ажлын хэсэг CNS-д танилцуулж төлөвлөгөө гарган 

хэрэгжилтийг хангах, мэдээлэл цуглуулах, судалгаа хийх, шийдэл гаргах зэрэг 

ажлууд хийгдэх талаар танилцуулсан.  

 

4.1.  Ази, номхон далайн бүсийн PBN-ний хэрэгжилт, хөрш зэргэлдээ улс 

орнуудын төлөвлөлт, харилцан уялдаа, холбооны талаарх танилцуулгыг 

PBNICG-ийн ажлын багийн ахлагч Т.Хадбаяр танилцуулсан.Үүнд: 
 

 Олон Улсын Иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO)-ийн 36, 37 дугаар 

чуулга уулзалтаар улс орнуудыг үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийг 

хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг гарган ирүүлэх шаардлага тавигдсан байдаг 

бөгөөд манай улсын хувьд PBN-ийг 2010-2025 он хүртэл 3 үе шаттай 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөө боловсруулан батлуулан ICAO-д хүргүүлсэн 

байдаг.  

 Улмаар 2015 онд ICAO-аас Ази номхон далайн бүсийн улс орнуудын PBN-

ний хэрэгжилтийг сайжруулах шаардлагаар PBNTF-ийг татан буулган 

PBNICG ажлын хэсгийн байгуулан 2018 оны 12 дугаар сарын байдлаар 5 

хурал хийсэн. Үүнд: 

 

 1 дүгээр хурлын товч тайлан: /11 улс, 30 оролцогч оролцож, 12 

IP, 11WP тавигдаж, PBNICG-ийн нарийн бичгийн даргаас PBN 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тогтмол илгээж байх, PBN-ний 

хэрэгжилтэд хяналт 

тавих, улс орнуудын 

хамтын ажиллагааг 

сайжруулах, үр ашгийн 

судалгаа хийх зэрэг 

ажлуудын талаар 

мэдээлэл тавигдсан./ 

 

 2 дугаар хурлын товч тайлан: /18 улс, 54 оролцогч оролцож, 4 

IP, 10WP тавигдаж, ATC болон PILOT phraseologie судлах, 

танилцуулах, PBN хэрэгжилтийн тайланг шинэчлэн гаргасан 

загварын дагуу ирүүлэх, аюулгүй ажиллагааны үнэлгээ хийх 

хуудасны дагуу үнэлгээ хийх зэрэг ажлуудын талаар мэдээлэл 

тавигдсан./ 

 

 3 дугаар хурлын товч тайлан: /17 улс, 57 оролцогч оролцож, 18 

IP, 9WP тавигдаж, PBN-ний төлөвлөгөөг шинэчлэх, агаарын 

тээвэрлэг компаниуд зохиогдсон нислэгийн журмуудаар нислэг 

үйлдэхгүй байгаа, зарлагдсан нислэгийн журам нислэгийн 
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удирдагч нар тодорхой бус, агаарын 

хөлгийн тоногллийн судалгаа хийхгүй, S 

агаарын зайд RNAV5 зохимжгүй байгаа 

тул RNAV2-ийг хэрэгжүүлэх зэрэг 

ажлуудын талаар мэдээлэл хэлэлцүүлэг 

хийгдсэн./  

 4 дүгээр хурлын товч тайлан: /17 улс, 60 

оролцогч оролцож, 20IP, 11WP тавигдаж, 

RNP2 шаардлага хангасан агаарын 

хөлгийн нислэгийн төлөвлөгөө хөрш НХУ-

ын төв хооронд шилжүүлэхэд буцаалт 

хийгддэг, улс орнуудын PBN-ний 

төлөвлөгөөний хэрэгжилт зорилтот түвшинд хүрэхгүй байгаа 

бөгөөд Ази номхон далайн бүсэд 45%-тай, GNSS mandate-ийн 

талаар мэдээлэл, хэлэлцүүлэг хийгдсэн./  

 5 дугаар хурлын товч тайлан: /16 улс, 55 оролцогч оролцож, 

14IP, 11WP тавигдаж, SBAS/GBAS хэрэгжилт, ахисан түвшний 

журам зохиогч нарын сургалтын асуудлууд тус тус хэлэлцэгдсэн./  

 

4.2.  МУ, ОХУ, БНХАУ-ын PBN-ний хэрэгжилт 

 

 

RNAV 2 

70% 
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ОХУ 2018 оны байдлаар Оросын Холбооны Улс 1056 агаарын замаас 111 

RNAV5 шаардлага бүхий агаарын зам тогтоосон байна. 

БНХАУ 2016.12.08-ний байдлаар 713 

агаарын замуудад 3RNP10, 83RNP4, 

3RNAV5, 624RNAV2 тогтоож 95% 

хэрэгжилттэй байна.  

 

 

 

4.3.  Free route төсөл 
 

Европын улс орнуудын төлөвлөлт: 

Өнөөдрийн байдлаар чөлөөт агаарын зайн 

төслийг Болгар, Румин, Унгар зэрэг улс орнууд 

хэрэгжүүлж эхлээд байна. 

2019 онд Европын холбооны 11 улс 

хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд 

хэрэгжүүлэхдээ дараах хязгаарлалтаар 

хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

• 24 Цагаар; 

• Өндрийн хязгаарлалттайгаар; 

• Цагийн хязгаарлалттайгаар; 

• Улирлын хязгаарлалттайгаар. 

 

 

 

4.4.  Монгол Улсын дээд агаарын зайн PBN-ний хэрэгжилт, цаашид авч 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх танилцуулгыг PBNICG-ийн ажлын 

багийн нарийн бичгийн дарга Р.Одхүү танилцуулсан.Үүнд: 
 

 Монгол Улс үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийн хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний 

дагуу RNAV5 шаардлага бүхий агаарын замуудыг 2015 онд 3 агаарын замуудад, 

2017 онд 7 агаарын замуудад тус тус хэрэгжүүлсэн. Үүнээс ОХУ-тай хиллэдэг 9 

агаарын хаалганаас NIGOR, DARNO, GINOM, SULOK-р PBN агаарын замууд шууд 

95%

CHINA PBN IMPLEMENTATION
TMA, EN-ROUTE
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холбогддог. БНХАУ-тай хиллэдэг 6 агаарын хаалганаас TEBUS, MORIT, NIXAL, INTIK, 

POLHO, SARUL хаалгуудаар PBN замаар холбогддог. 
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4.5.  Монгол Улсын PBN нислэгийн журмын хэрэгжилт, хэтийн төлөвлөлтийн 

талаар PBNICG-ийн ажлын багийн гишүүн Б.Төгсөө танилцуулсан.  
Үүнд: 

 

 Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацийг нислэгийн журам зохиолтод ашиглах нь 

уулархаг, уламжлалт навигацийн тоног төхөөрөмжгүй нисэх буудлууд нислэгийн 

журам зохиоход ашигтай төдийгүй, саадыг тооцох бүс багасах, уян хатан зохиолт 

хийх боломжтой, нислэгийн журмын замын урт богиносох, минимиум багасах, илүү 

нарийвчлалтай, зайчлал багасгах, агаар газар холбоо болон радар ашиглан вектор 

нислэг үйлдэх хэрэгцээг бууруулах, шатахуун зарцуулалт багасгах, эдийн засгийн 

хэмнэлттэй, автопилотоор нисэх боломж ихсэх, нисгэгч нар гараар нислэгийн 

журмын өгөгдлийг оруулах шаардлагагүй, 

босоо чиглүүлэгчийг ашиглан тогтвортой, 

үргэлжилсэн өндөр алдаж аэродромын 

бүсэд үйлдэгдэх нислэгийн эрсдэлийг 

бууруулах, уламжлалт навигацийн тоног 

төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, 

шалгалтын нислэгийн зардлуудыг 

багасгах үр дүнтэй болно. 
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4.6. Уламжлалт болон RNAV5 шаардлага бүхий агаарын замын ашиглалтын 

судалгаа ажлын багийн гишүүн Т.Батбаяр танилцуулсан. 
 

 Монгол Улсын дээд агаарын зайд PBN агаарын замууд тогтоогдсонтой 

холбогдуулан параллель агаарын замуудын ашиглалтын судалгааг хийсэн. RNAV2-

луу шилжих боломжтой эсэх асуудлаар 27 агаарын тээвэрлэгчийн судалгаа хийгдэж 

байна. 

Агаарын 

замын дугаар 
Чиглэл 

Нислэгийн тоо 

Агаарын замд 

эзлэх % 

Т.А/З 

ашигласан 

нийт 

нислэгийн 

тоо 

Шинэ зам Хуучин зам 

Y520 
SERNA-POLHO 

19886  84.5 
23532 

A310  3646 15.5 

Y746 
DARNO-NIXAL 

12632  59.2 
21334 

B208-A575  8702 40.8 

Y962 
NIGOR-MORIT 

3999  32.6 
12274 

B330  8275 67.4 

Y618 
AMUTA-INTIK 

5116  72.6 
7051 

A575-R372  1935 27.4 

Y327 
SULOK-POLHO 

5477  87.5 
6260 

G218  783 12.5 

Y478 NOPUS-MORIT 752  100 752 
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Y683 
NIGOR-NIXAL 

54  10.9 
496 

B928  442 89.1 

Z156 
UDA-NIXAL 

5  50.0 
10 

V674  5 50.0 

Y345 
SERNA-POLHO 

10847  61.1 
0 

B339  6790 38.9 

Y165 
POLHO-SARUL 

0  0 
0 

H341   0 0 

 

5. Санал 

 

 Хурлаар танилцуулагдсан илтгэлүүдтэй холбоотой болон PBN агаарын 

замын ашиглалтын судалгаа, хэтийн төлөвлөлт, нислэгийн журам зохиолт түүний 

ашиглалттай холбогдуулан гишүүд болон хуралд оролцсон төлөөлөгчид санал 

солилцож мэдээлэл авсан чухал ач холбогдолтой болсон. Хэлэлцүүлгээс дараах 

саналуудыг гишүүд болон оролцогчдын зүгээс дэвшүүлж цаашид шийдвэрлэх 

шаардлагатай гэж үзсэн. Үүнд: 

 

5.1.  Монгол Улсын агаарын зайд нислэг үйлддэг дотоод, гадаадын агаарын 

хөлгүүдээс RNAV2, RNP2 шаардлагыг хангасан, хангаагүй чадамжийн судалгааг 

гаргах; 

5.2.  RNAV5 агаарын замуудтай зэрэгцээ байрлалтай, уламжлалт агаарын 

замуудаар нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгүүдээс RNAV5 шаардлага хангасан 

хэдэн тооны агаарын хөлгүүд нислэг үйлдэж байгаа талаар түүвэрлэлт, судалгаа 

хийх; 

5.3.  Үзүүлэлтэд тулгуурласан навигацид тулгуурлан зохиогдсон нислэгийн 

журмуудыг ашиглахад дотоодын агаарын тээвэрлэгч байгууллагуудын 

гэрчилгээжилтийн судалгаа хийх; 

5.4. Уламжлалт агаарын замуудыг олон улсын жишиг, эрх зүйн баримт 

бичигтэй уялдуулан хэрхэн халах эсхүл RNAV5 агаарын замтай нэгтгэх талаар 

судалгаа хийх; 

5.5. RNP ойртолт үр ашгийн судалгаа хийх; 

5.6. Журам зохиолтын өмнө газар орны нөхцөл байдалтай танилцах, 

судлах ажлыг зохион байгуулж хэвших; 

5.7. PBN 3 дугаар үе шатыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг шинэчлэн 

боловсруулан ICAO APAC-д хүргүүлэх; 
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5.8. ИНД 139-ийн дагуу гэрчилгээжсэн нисэх буудлуудын бүс 2-ын хиймэл 

саадын мэдээллийг тодорхой давтамжтай шинэчилж байх. Мөн нисэх буудлын 

гэрчилгээ эзэмшигч нь нисэх буудал орчмын саад цуглуулах гадаргууг тогтоож, 

тухайн бүсэд шинээр саад үүссэн тохиолдолд холбогдох байгууллагад мэдээллийг 

хүргүүлдэг байх; 

5.9. SID, STAR, RNP APCH, En-route-д аюулгүй ажиллагааны давтан 

үнэлгээг PBNICG-ээс гаргасан шалгах хуудасны дагуу хийх; 

5.10. Уулархаг хүндрэлтэй нисэх буудлуудад илүү уян хатан нислэгийн 

журам зохиох эсхүл ур чадварыг сайжруулах зорилгоор бусад орны нислэгийн 

журам зохиогчтой хамтран ажиллах, дадлага хийх талаар ажил зохион байгуулах; 

5.11. PBN DME/DME бүрхэлтийг сайжруулах. 

 

Тайлан боловсруулсан: MANPING-PBNICG-ийн ажлын баг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


