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• Дэлхийн радиогийн их
хурал (WRC) нь ОУЦХБ-
ийн Радио холбооны дээд
хэмжээний уулзалт 3-4
жилд зохион байгуулагддаг.

• Газрын холбооны радио
давтамжийн зохицуулалт

• Сансрын холбооны
радио давтамжийн
зохицуулалт

• R&D радио холбооны
шинэ зохицуулалтууд

• ОУ ын радиогийн дүрэмд
(RR) өөрчлөлт оруулах

1.ДЭЛХИЙН РАДИОГИЙН ИХ ХУРАЛ





















2. Сонирхогчийн холбоо

-Радио давтамжийн 5351.5-5366.5 КГц зурвасыг сонирхогчийн холбоонд
ашиглах боломжтой боллоо.

3. Хайж аврах ажиллагаа

-Радио давтамжийн 406-406.1 МГц зурвасыг COSPAS-SARSAT хиймэл дагуулын
системд ашигладаг бөгөөд RES 205 (WRC15)-аар газрын хөдөлгөөнт бус ба
хөдөлгөөнт холбооны системүүдээс үзүүлэх харилцан нөлөөллөөс хамгаалах
зорилготой юм. Энэ систем нь 37000 хүний амь насыг аварсан систем юм.



7. Далайн холбооны ирээдүйн систем

-Далайн холбооны шинэ эринийг тодорхойллоо. 161.9375-161.9625 МГц;
161.9875-162.0125 МГц зурвасыг шинээр хуваарилав. Судалгааг ОУЦХБ
цааш хөгжүүлнэ.

8. Автозамын аюулгүйн систем

-Богино зайн автомат радар үйлчилгээнд шинээр радио давтамжийн
зурвасыг хуваариллаа. (79 ГГц зурваст) Энэ нь цаашид автозамын
ачаалал өсөн нэмэгдсээр байгаа үед ослын тоог ихээр бууруулна. НҮБ-
ын мэдээгээр дэлхийн хэмжээнд жил бүр 1.25 сая хүн автозамын осолд
өртдөг байна.



9.Хиймэл дагуулын өргөн зурвасын үйлчилгээнд

ДРИХ-15 хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт бус холбооны системийн
газрын хөдөлгөөнт станцуудад зориулж 19.7-20.2/29.5-30.0 ГГц
зурваст (Ка зурвас) хуваариллаа.Энэ зурвас нь тээврийн салбарт
үйлчлэх бөгөөд газрын хөдөлгөөнт байршил дээр байрлах
газрын станцуудад үйлчилнэ.Далайн хөлөг, галт тэрэг, нисэх
онгоц зэрэгт өндөрм чадалтай биймээр өгөгдөл дамжуулна .
(хурд нь 10-50 Мбит/сек)

10. Цагийн дохионд

Ирээдүйн цагийн референс дохионд UTC-д “Leap second ”
өөрчлөлт хийх боллоо. Энэ ажлын үр дүнгийн тайлан ДРИХ-
2023-д танилцуулагдах болно. Тэр хүртэл UTC Rec.ITU-R TF.460-
6 –г даган мөрдөх юм.



ДРИХ-19 хэлэлцэх асуудлууд

Хэлэлцэх асуудал 1. Гишүүн улс орнуудын саналууд ДРИХ-15 шийдвэр
үр дүнг үндэслэн шинэ үеийн радио холбооны системүүдийн радио
давтамжийн хуваарилалт болон зохицуулалтын асуудлуудыг хэлэлцэнэ.

1.1 радио давтамжийн 50-54 МГц зурваст сонирхогчийн холбоонд
радиогийн 1-р бүст хуваарилах тухай COM6/6(WRC-15) баталсан
шийдвэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудал

1.2 Хиймэл дагуулын хөдөлгөөнт холбооны системийн газрын станцын
үйлчилгээнүүдийн (метроложикал, тандан судалгаа ) ажиллах чадлын
хязгаарыг COM6/7(WRC-15) дагуу 401-403/399.9-400.5 МГц зурваст
тогтоох

1.3 Радио давтамжийн 460-470 МГц зурваст метроложикал хиймэл
дагуулын үйлчилгээнд (хиймэл дагуул-газар) чиглэлд 2-р зэрэглэлээр,
тандан судалгааны хиймэл дагуулын үйлчилгээнд 1-р зэрэглэлээр
ашиглахаар хуваарилах тухай COM6/8(WRC-15) асуудал

1.4 ДРИХ-15 COM6/9 шийдвэрээр AP30(Rev.WRC12) заагдсан хиймэл
дагуулын хөдөлгөөнт холбооны систем, хиймэл дагуулын өргөн
нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хамгаалалт, радио давтамжийн хуваарилалт,
ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлагыг харгалзан үзэж эдгээр системүүдийн
хоорондын харилцан хамаарлын асуудалтай холбоотойгоор чадлын
хязгаарлалтуудыг эргэн судалж өөрчлөлт оруулах



1.5 Радио давтамжийн 17.7-19.7 ГГц, 27.5-29.5 ГГц зурвасуудад хиймэл
дагуулаас газрын станцын чиглэлд хөдөлгөөнт байршилд байрлах
геотогтворт тойрог замын хиймэл дагуулын системийн газрын
станцуудад ажиллах радио давтамжийн зурвасын шинэ хуваарилалт
COM6/17 (WRC-15) шийдвэрийн дагуу хэлэлцэж радиогийн дүрэмд
оруулах өөрчлөлтийг батлах

1.6 ДРИХ-15 COM6/18 батлагдсан геотогтворгүй тойрог замын хиймэл
дагуулын хөдөлгөөнт бус үйлчилгээний системд 37.5-39.5 ГГц (хиймэл
дагуул-газар) 39.5-42.5 ГГц (хиймэл дагуул -газар) 47.2-50.2 ГГц (газар-
хиймэл дагуул) 50.4-51.4 ГГц (газар-хиймэл дагуул) зурвасуудад
зохицуулалтын орчныг сайжруулах

1.7 Геотогтворт тойрог замын хиймэл дагуулын системп ажиллах
телеметр, тракинг, команд үйлчилгээнүүдийн богино хугацааны
шаардагад зориулан радио давтамжийн шинэ хуваарилалт хийх тухай
судалгаануудыг хэлэлцэх (Res COM6/19 шийдвэр)

1.8 Далайн радио холбооны зохицуулалтуудыг эргэн харах GMDSS
(WRC-15 Res359(Rev. WRC15))



1.9 ОУЦХБ нь судалгаануудыг үндэслэн:

1.9.1 Радио давтамжийн 156-162.08 МГц зурваст зохицуулалтын
өөрчлөлтүүдийг оруулах, Далайн радио холбооны GMDSS, AIS (автомат
мэдээллийн систем) ДРИХ-15 COM6/10 Resolution-ий дагуу

1.9.2 ДРИХ-15 Далайн холбоонд 156.0125-157.4375/160.6125-162.0375 МГц
зурвасыг хуваарилах тухай Res36(Rev.WRC-15) шийдвэрийн холбогдолтой
асуудлууд

1.10 COM6/11(WRC-15) дагуу GADSS-Global Aeronautical Distress and Safety
System –д зориулсан шинэ зурвасын хэрэгцээнд зохицуулалтын заалтуудыг
тодорхойлох

1.11 Бүх бүс нутагт хамарсан галт тэрэгний холбооны шинэ үеийн системд Res
COM6/12(WRC-15) –ийн дагуу радио давтамжийн нөлөөлөлгүй ажиллах
нөхцлийг хангах, энэхүү шинэ үеийн галт тэрэгний холбооны радио давтамжийн
зурвасыг одоогийн хөдөлгөөнт холбоонд хуваарилагдсан радио давтамжийн
зурвасын хуваарилалтад бий болгох тухай



1.13 ДҮХХ системд COM6/20(WRC-15) шийдвэрийн дагуу шинэ радио
давтамжийн зурвасыг үндсэн зурвасаар тогтоох тухай асуудал

1.14 COM6/21 шийдвэрээр HAPS-д одоогийн суурин радио холбооны
үйлчилгээний радио давтамжийн хуваарилалтаас радио давтамжийн
зурвас хуваарилж өгөх тухай

1.15 Хөдөлгөөнт ба суурин радио холбооны үйлчилгээнд 270-450 ГГц
зурвасыг хуваарилах тухай COM6/4(WRC-15)

1.16 Утасгүй холбооны системүүд WAS/WLAN-д 5150-5925 МГц
зурваст зохицуулалтын нөхцлүүдийг хөдөлгөөнт холбооны систем нь
энэ зурвасруу орж байгаатай холбоотойгоор бий болгох
COM6/22(WRC-15)

Хэлэлцэх асуудал 2. Радио холбооны ансемблейгаар Res 28
(Rev.WRC-15) дагуу зөвлөмжүүд батлах

Хэлэлцэх асуудал 3. Радиогийн дүрэмд оруулах өөрчлөлт хэлэлцэх



Хэлэлцэх асуудал 4. Өмнөх хурлын шийдвэрүүдийг эргэн хэлэлцэх

Хэлэлцэх асуудал 5. Радио ансемблийн тайланг хэлэлцэх

Хэлэлцэх асуудал 6. Радио холбооны судалгааны хэсгүүдийн тайлан,
дараагийн ДРИХ-23 хэлэлцэх асуудлуудыг хэлэлцэх

Хэлэлцэх асуудал 7. Res86 (Rev.Marrakesh,2002) дагуу хиймэл
дагуулын холбооны API, CRC, NOTIFICATION болон Олон Улсын
радио давтамжийн мастер бүртгэлд бүртгүүлэх порцетурт өөрчлөлт
оруулах эсэх

Хэлэлцэх асуудал 8. Улс орнуудын нэрс орсон зүүлт заалтуудын
асуудлууд,

Хэлэлцэх асуудал 9. Радио холбооны товчооны тайлангууд батлах

9.1 WRC-15 хойш хийгдсэн үйл ажиллагаанууд

9.2 RR-нд гарч байгаа хүндрэлтэй асуудлуудын тухай

9.3 Res80(Rev.WRC-07) дагуух асуудлуудыг хэлэлцэх

10. Дараачийн ДРИХ асуудлууд хэлэлцэх





• Дэд бүтцийн сайдын 1999 
оны 11 дүгээр сарын 29-
ний өдрийн 303 
тушаалаар батлагдсан.

• Радио давтамжийн 9кГц-
200ГГц зурвасыг 
хамарсан

• Нийт 78 хуудас

2.ҮНДЭСНИЙ РАДИО ДАВТАМЖИЙН 

ХҮСНЭГТИЙН ӨМНӨХ ХУВИЛБАРУУД 

(1999,2003,2013)



• Дэд бүтцийн сайдын 2003 
оны 6 дугаар сарын 05-ны 
өдрийн 123 тоот 
тушаалаар батлагдсан.

• Радио давтамжийн 9кГц-
200ГГц зурвасыг 
хамарсан

• Нийт 78 хуудас

• Хүснэгтийн загвар 1999 
оны хувилбараас 
өөрчлөгдөөгүй 



• МТШХХГ-ын даргын  2013 оны 02 дугаар сарын 04-ны өдрийн 37 тоот тушаалаар 
батлагдсан.

• Радио давтамжийн 8.3кГц-275ГГц зурвасыг хамарсан

• Нийт 104 хуудас

• Хүснэгтийн загвар өөрчлөгдсөн

• Нэр томъёо тайлбар өөрчлөгдсөн 



• 2015 онд хуралдсан дэлхийн радиогийн их хурлын шийдвэрүүд RR-
2016 –д үндэслэсэн

• Хүснэгтийн загварыг өөрчилж дэлхийн радиогийн дүрмийн загвартай 
адил болгосон

• Монгол улсад хамаарах зүүлт заалтуудыг харгалзах хүснэгтийн доор 
оруулсан

• Радио давтамжийн ашиглалт хэсэгт одоо ашиглаж байгаа 
үйлчилгээнүүд, ойрын хугацаанд ашиглахаар зохицуулалтын чиглэл, 
холбогдох журмуудад зааж баталсан үйлчилгээнүүдийг заасан

• Нэр томъёоны тайлбар тодорхойлолт, хүснэгтийг ашиглах заавар 
хэсэгтэй

• нийт 100 хуудас

• 8.3кГц-275ГГц зурвас

3.ҮНДЭСНИЙ РАДИО ДАВТАМЖИЙН 
ХҮСНЭГТ 2016



 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ 
 

Нэр томъёоны тайлбар ба тодорхойлолтууд 
 

Нэг. Нийтлэг нэр томъёо 
 
1.1. Радио долгион: Агаарын орон зайд тархаж байгаа 3000 ГГц хүртлэх цахилгаан 

соронзон долгион; 

 

1.2. Радио холбоо: Радио долгион ашиглан харилцаа холбооны  харилцан холболт хийж 

буй цахилгаан холбоо; 

 

1.3. Газрын радио холбоо: Сансар болон одон орон судлалын радио холбооноос бусад 

төрлийн радио холбоо; 

 

1.4. Сансрын радио холбоо: Нэг буюу хэд хэдэн сансрын станц, болон сансрын бусад 

обьектуудад ашиглах радио холбоо; 

 

1.5. Радио байрлал тогтоогч: Радио долгионы  тархалтын шинж чанарын 

тусламжтайгаар аливаа нэгэн биетийн байрлал,  хурд, эсвэл тэдгээрийн бусад 

үзүүлэлттэй холбоотой мэдээллийг тодорхойлох; 

 

1.6. Радионавигаци: Аюулт саадаас урьдчилсан сэргийлэх зорилгоор ашиглаж буй 

Радио байрлал тогтоогч; 

 

1.7. Радиолокаци: Радионавигациас бусад зорилгоор ашиглаж буй Радио байрлал 

тогтоогч; 

 

1.8. Радиопленгаци: Станц болон объектын чиглэлийг тодорхойлох зорилгоор радио 

долгион ашиглаж буй Радио байрлал тогтоогч; 

 

1.9. Дэлхийн цагийн тохиргоо: ITU-R TF 460-5 зөвлөмжид тодорхойлогдсон 

системийн нэгж секундэд үндэслэсэн цагийн хэмжээс; 

 

1.10. Үйлчилгээний хуваарилалт (давтамжийн өргөний): Нэг болон түүнээс дээш 

газрын, сансрын радио холбооны үйлчилгээнүүд мөн радио одон орон 

судлалын үйлчилгээнд ашиглуулах зорилгоор радио давтамжийн өргөнөөр нь 

радио давтамжийн хуварилалтын хүснэгтэд тусгасан оноолт; 

 

1.11. Бүс нутгийн хуваарилалт (радио давтамжийн эсвэл радио давтамжийн 

сувгийн): нэг буюу хэд хэдэн тодорхойлсон улсууд эсвэл газар зүйн бүс эсвэл 

онгоцгойлон заасан нутагт газрын болон сансрын радио холбооны үйлчилгээг 

ашиглах зорилгоор радио давтамжийн сувгаар оноолт хийсэн төлөвлөгөө;  

 

Ашиглалт (радио давтамжийн эсвэл радио давтамжийн сувгийн): радио станцад зориулж 

радио давтамж эсвэл радио давтамжийн сувгийг ашиглах  





4. ҮНДЭСНИЙ РАДИО ДАВТАМЖИЙН 
ХУВААРИЛАЛТЫН ЗУРАГЛАЛ
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