
АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН БҮСИЙН CRV 
СҮЛЖЭЭНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, 

хөрш улсуудын
өнөөгийн түвшин, CRV нэвтрүүлэх 

төлөвлөлт 



CRV ГЭЖ ЮУ ВЭ?

CRV cүлжээг агаарын навигацийн үйлчилгээнд 
нэвтрүүлэх хэрэгцээ, шаардлагууд

ICAO, APAC-аас CRV-г хэрэгжүүлэх төсөл, 
хөтөлбөрүүд, тэдгээрийн үе шатууд
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CRV гэж юу вэ?
Common Regional Regional network (CRV):
Олон төрлийн зориулалт бүхий агаарын
навигацийн үйлчилгээний MultiProtocol Label
Switching (MPLS) IP протоколд суурилсан VPN
сүлжээ. Энэ сүлжээг өргөтгөх болон удирдах
боломжтой.
CRV-ийн хамрах хүрээ:
APAC бүс нутаг болно.
APAC бүс нутгийн агаарын навигацийн сүлжээний
task force-ийг ATNICG/8 хурлаас санал болгосон ба
APANPIRG 24/32 шийдвэрээр бий болгосон,
APANPIRG 27/34 шийдвэрээр ажлын хэсэг(OG)-ын
үүсгэн байгуулсан.
Европ: Pan-European Network (PEN),
Хойд америк:FAA Telecommunication Infrastructure
Өмнөд америк: MEVA
Ойрхи Дорнодын бүс: MID IP network



CRV cүлжээг агаарын навигацийн үйлчилгээнд 
нэвтрүүлэх хэрэгцээ, шаардлагууд

Хувилбар 1
Юу ч хийхгүй байх (ICAO-ийн 

судалгаанд үндэслэсэн)

Хувилбар 2
CRV рүү шилжих

Зардал Олон төрлийн мэдээлэл дамжуулах
бие даасан сүлжээнүүд нь холболтын
зардлыг нэмэгдүүлнэ.

Нийт зардлыг 15 улс оронд 10
жилийн турш 23 хувиар бууруулна.

Гүйцэтгэл Бага хурдтай / технологи муу,
тохиромжгүй дизайнаас шалтгаалан
ажиллагааны үр дүн муу.

Гүйцэтгэлийн болон аюулгүй
ажиллагааны мониторинг, өндөр
хурдны технологи (1 ~ 2 Mbps
холболт гэх мэт)

Олон талт байдал Боломжтой болсон үед операторт
мэдээллийг өгөх шийдэл

Олон төрлийн шийдлүүд гарах
боломжтой (IP-VPN ба физик олон
төлрийн дамжуулах орчинд
зохимжтой) боловч хэрэглэгчийн
шаардлагаар хянах шаардлагатай.

Гэмтэл саатал, 
сүлжээний хяналт

• Саатал дутагдлын хяналт
муутай

• APAC-ийн улсуудын хоорондох
синхрончлолын өөрчлөлтийн
менежмент муу

Урьдчилан тогтоосон болон нэг
төрлийн гэрээний шаардлагуудын
дагуу аливаа шинэчлэлтийг
зохицуулах, хэрэгжүүлэх боломжтой.
(хоёр долоо хоногоор)

Аюулгүй байдал Point-to-Point биет байдлаар
хамгаалагдсан.

Сүлжээ дизайнаар
баталгаажуулагдсан.

ICAO төлөвлөлттэй
уялдах байдал

ICAO GANP-ийн зорилгыг хангах
боломжгүй байна

ICAO-ийн GANP-ын зорилтуудыг
биелүүлэх боломжтой

Системийн удирдлагын Үйлчилгээ үзүүлэгчид хоёулаа хагас
схемийг зохицуулж удирдах

Үйлчилгээ үзүүлэгч бүхэл бүтэн
сүлжээ удирдах

Тогтвортой байдал Битийн хурдыг сайжруулах шинэ
шугам, тоног төхөөрөмж хэрэгтэй

Нэмэлт төхөөрөмж
суурилуулахгүйгээр хурдны зурвасыг
шинэчлэхэд хялбар



ICAO, APAC-аас CRV-г хэрэгжүүлэх төсөл, 
хөтөлбөрүүд, тэдгээрийн үе шатууд /Block 1-2019/

• AIDC message over AMHS/AFTN
• Voice over IP

• Surveillance data (ADS-B, SSR) sharing, 
• ATFM data
• SWIM/ web service concept.

Global Air Navigation Plan (Doc 9750) Seamless ATM Guidance Material



APANPIRG-ээс хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

• CRV-TF 6 удаагийн хурал /APANPIRG 24/32 
шийдвэрээр,

• CRV-OG 5 удаагийн хурал /APANPIRG 27/34 
шийдвэрээр 2016 оноос

• CRV-PS 2 удаагийн хурал / 17 pioneer states/
• CRV engineer package / Техникийн тодорхойлолт/
• CRV tender /Тендер шалгаруулалт/
• CRV Concept of Operation
• Common regional VPN (CRV)  implementation plan 



CRV холболтын үйлчилгээ үзүүлэгч
37 даалгавартай хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангах
тендерийн баримт бичгийн дагуу 2015 оны 6-р
сарын 29-өөс 2015 оны 7-р сарын 10-ны хооронд
CRV-ийн дарга, ICAO RO төвийн офицер, ICAO-ийн
мэргэжилтнүүдийн бүрэлдэхүүнд багтсан сонгон
шалруулалтын ажлын баг ажиллаж PCCW global
компани шалгарсан.
2017-2022 оны хооронд CRV холболтыг хийж
дуусгах гэрээ байгуулсан.
Үндсэн үзүүлэлт:
• Техникийн шаардлага
• Зардал, хуваах / зардлын хуваарилалт хийх
• Төлбөр тооцоо, төлбөрийн арга
• Сүлжээний удирдлага
• Үйлчилгээ үзүүлэгчтэй харьцах нэг цэгийн холбоо
• Сүлжээний үйлчилгээний асуудлыг зохицуулах
• Гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд
• Сүлжээний аюулгүй байдлын асуудлууд
• Өсөлт ба өсөлтийг хангах чадавхи
• Хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хугацаа
• Сүлжээтэй холбоотой бизнесийн тасралтгүй ажиллагаа, 

гамшгийн асуудлууд
• Гүйцэтгэлийн удирдлага, 
• хэмжилт, хяналт, тайлагналт



PCCW global компаниас санал болгож буй багцууд



CRV сүлжээний үндсэн бүтэц

PCCW

Хэрэглэгчийн түвшний холболт

APAC бүсийн бусад орнуудтай холбогдох сүлжээний бүтэц



CRV сүлжээ



CRV сүлжээний хаягжилт



APAC-ын бусад улсууд туршиж, хэрэгжүүлсэн байдал



БНХАУ болон ОХУ-уудын CRV холболт, хэрэгжүүлэлт

RUSSIA RUSSIA-MONGOLIA-CHINA

ERMC /Europe-Russia-Mongolia-China/ network
TransTeleCom Company(ОХУ)-Ulan-Bator railway(МОНГОЛ)- China United Telecommunications Corp (БНХАУ)



Олон улсын 
CRV сүлжээ

БҮС НУТГИЙН ХЭМЖЭЭНД ӨГӨГДӨЛ ДАМЖУУЛАХ БИЕ ДААСАН 
СҮЛЖЭЭНИЙ БҮТЭЦ (Монгол улсын хувьд)

AFTN

AMHS

Voice ATM 
communication

AIDC data

ATS surveillance

SWIM

ATFM

PCCW Global
Service Provider NETWORK 

MET

УБ НХУТ

HackerAir – Ground Data link 
communication



ОЛОН УЛСЫН PCCW GLOBAL КОМПАНИЙ СҮЛЖЭЭ 

ERMC network /Europe-Russia-Mongolia-China/

https://live.pccwglobal.com/images/global_coverage/PCCW_Global_world_fold_20180305_LK.pdf



ОЛОН УЛСЫН PCCW GLOBAL КОМПАНИЙ СҮЛЖЭЭ 

ERMC network /Europe-Russia-Mongolia-China/

https://live.pccwglobal.com/images/global_coverage/PCCW_Global_world_fold_20180305_LK.pdf



20232022202120202019

• Олон улстай өгөгдөл 
солилцох урсгалыг 
тодорхойлох AFTN, 
AMHS, AIDC SWIM, 
VOIP г.м

• PCCW GLOBAL 
компанитай 
харилцаж холболтын 
техникийн шийдлийг 
гаргах

• Шаардлагатай 
хөрөнгө оруулалтыг 
төсөвлөх

• Боловсон хүчнийг 
бэлтгэх /сургалтад 
хамруулах/

• PCCW GLOBAL 
компанитай гэрээ 
хэлэлцээ хийж 
баталгаажуулах

• Шаардлагатай тоног 
төхөөрөмжийг 
суурилуулж турших

• Олон улсын CRV 
сүлжээнд холбогдох, 
туршилт шалгалтыг 
дахин хийсэн байна.

• Олон улстай AMHS, 
AFTN, AIDC өгөгдөл 
солилцож туршсан 
байх

• Монгол улс дотроо 
дотоод VPN сүлжээг 
нэвтрүүлэх талаар 
нарийвчилсан 
судалгааг хийсэн, 
хэрэгцээ шаардлагыг 
тодорхойлсон байх.

• Судалгаанд 
тулгуурлан дотоод 
VPN сүлжээг зохион 
байгуулах төслийг 
боловсруулсан байх.

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЕ ШАТ

• Олон улстай VOIP 
дуун өгөгдөл 
дамжуулж туршсан 
байх

• Монгол улс дотроо 
дотоод VPN 
сүлжээг нэвтрүүлэх 
шаардлага бий 
болсон тохиолдолд 
сүлжээний зохион 
байгуулалтыг хийж 
гүйцэтгэсэн байх.

• Мэдээллийн 
аюулгүй байдлын 
түвшинг дээшлүүлж 
ажиллах

• Олон улстай ADS-B 
өгөгдөл солилцож 
туршсан байх

• Мэдээллийн 
аюулгүй байдлын 
түвшинг дээшлүүлж 
ажиллах

2024+

• Олон улстай SWIM
өгөгдлийг солилцож 
туршсан байх

• Мэдээллийн 
аюулгүй байдлын 
түвшинг дээшлүүлж 
ажиллах



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 
БАЯРЛАЛАА.
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