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Холбооны сүлжээний тухай ойлголт

• Холбооны салбар гэж боломжит бүх мэдээлэл (телефон яриа, 
цахилгаан мэдээ, өгөгдөл дамжуулах, телевиз болон радио өргөн 
нэвтрүүлгийн программ гэх мэт)- ийг дамжуулахад зориулагдсан 
техникийн хэрэгслийн бөөгнөрөл юм. Эдгээр техник хэрэгслүүд нь 
цахилгаан холбооны янз бүрийн сүлжээг үүсгэдэг.

• Харилцаа холбоо нь телеграф, телефон, шуудангаар мэдээлэл буюу 
хэн нэгний тодорхой нэг зорилгыг дамжуулахад үндэслэгдэнэ.

• Холбооны системд хүмүүсийн хооронд мэдээлэл, тэдний санаа 
бодлыг дамжуулах арга нь системчлэгдсэн байдаг. S” талбайд юмуу 
“V” эзэлхүүнд тарж байрласан “N” тооны хэрэглэгчдийн хооронд 
мэдээлэл солилцох зорилгоор эмхлэн байгуулсан радиоэлектроникийн 
цогцолборыг цахилгаан холбооны сүлжээ (систем) гэнэ.



Холбооны системийн онцлог

• Харилцан мэдээлэл солилцдог.

• Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 2 зэрэг явагддаг.

Холбооны үйлдвэрлэл нь мэдээлэл дамжуулж байгаа 
процесс, харин үйлчилгээ нь 2 хэрэглэгчдийг холбох үйлдэл юм.



Холбооны сүлжээгээр холбоо зохион байгуулахад 
шаардагдах 3 технологи

• Дамжууллын технологи

• Холболтын технологи

• Дохиоллын технологи

Холбооны систем нь хүн–машины систем. Холбооны сүлжээ 
нь өгөгдөл, суурин холбооны, хөдөлгөөнт холбооны гэх мэт өөр өөр 
үйлчилгээ эрхэлдэг өөр өөр сүлжээнээс бүрддэг.



Цахилгаан холбооны сүлжээний бүтэц

Цахилгаан холбооны сүлжээ нь дараах 4 үндсэн дэд системээс 
бүрддэг.
1. Төгсгөлийн төхөөрөмж
2. Холбох байгууламж
3. Дамжуулах байгууламж
4. Удирдах байгууламж



Орчин үеийн холбооны сүлжээнд 4 дэд сүлжээ нэгэн 
зэрэг зорион байгуулагддаг.
Үүнд:
1.Мэдээлэл дамжуулах (трафикийн) дэд сүлжээ
2.Синхрончлолын дэд сүлжээ
3.Дохиоллын дэд сүлжээ
4.Удирдлагын дэд сүлжээ



Төгсгөлийн төхөөрөмж (terminal equipment)

Энэ нь сүлжээ ба хэрэглэгч, багаж тоног төхөөрөмжүүд, 
компьютерууд хооронд холбогддог. Төгсгөлийн төхөөрөмж нь 
мэдээллийг цахилгаан дохионд мөн АТС-уудын хяналтын дохионуудад 
хувиргадаг. Өөрөөр хэлбэл, мэдээллийг оруулдаг гаргадаг 
төхөөрөмжийг төгсгөлийн төхөөрөмж гэдэг. Үүний үүрэг:
1. Нэвтрүүлэх талд гэрлийн дохио (хөдөлгөөнтэй, хөдөлгөөнгүй дүрс), 
акустик дохио (яриа, хөгжим, дуу чимээ) – г цахилгаан соронзон дохио 
болгон хувиргана.
2. Хүлээн авах талд цахилгаан соронзон дохиог буцааж гэрлийн, 
акустик дохио болгон хувиргадаг.

Жишээ нь: микрофон, чихэвч, диффузер, РС гэх мэт



Холболтын төхөөрөмж (switching equipment)

• Холболтын аргууд нь хэрэглэгчүүдийн хооронд дамжуулах шугамаар 
холболт тогтоодог. Холболтын төхөөрөмжийн үүрэг нь энэ шугамаар 
мэдээлэл дамжуулах боломжийг хангадаг.

• Холболтын төхөөрөмжтэй дамжуулах шугам нь нэгдмэл байдаг ба сүлжээг 
эдийн засгийн хувьд үр ашигтайгаар зохион байгуулдаг.

• Холболтын төхөөрөмж нь хэрэглэгчдийн хооронд шууд үйлчилдэг, орон 
нутгийн АТС ба бусад АТС-уудын хоорондох ачааллын хувьд холболтын цэг 
болон транзит АТС гэж ангилагддаг.

• Холболтын системыг аналоги ба тоон гэж 2 ангилдаг.

• Аналоги холболтын систем нь электрон, координат, алхмын системийн аль 
алинд нь овор их, энерги их шаардана. Мөн сувгийн ашиглалт муу, өндөр 
үнэтэй.

• Тоон холболтын систем нь сувгийн болон багцын холболттой. Энд овор 
хэмжээ, энерги ашиглалт, үнэ буурдаг. Багц холболтонд IP, ATM нэвтрүүлэх 
болсон.



Дамжуулах төхөөрөмж (transmision equipment)

• Үүнийг тээврийн систем гэж нэрлэж болох ба энэ нь мэдээллийн урсгалыг 
орон зайн нэг цэгээс нөгөө цэгт алдаагүй шуурхай дамжуулах, тээвэрлэх 
үүрэгтэй.

• АТС-уудыг хооронд нь эсвэл төгсгөлийн төхөөрөмжүүдтэй холбоход 
зориулагдсан.

Дамжуулах төхөөрөмжийг ерөнхийд нь:
хэрэглэгчийн(АТС-тай төгсгөлийн төхөөрөмжийг холбодог)
транзит (АТС-уудыг хооронд нь холбодог) гэж ангилдаг.

• Дамжууллын 4 орчинг ашигладаг. Үүнд:
1. Зэс кабель (LAN, телефон сүлжээнд)
2. Шилэн кабель (өндөр хурдны өгөгдөл дамжуулалд)
3. Радио долгион (үүрэн телефон, сансрын холбоонд)
4. Чөлөөт орон зайн гэрлийн долгион (хэт улаан туяаг алсын удирдлагад)



Удирдах байгууламж

• Технологийн удирдлага

• Дохиоллын систем

• Дугаарлалтын систем

• Төлбөр тооцооны систем

• Сүлжээний ажиллагааны чанарыг үнэлэх систем гэх мэт 
хамаарагдана.



Сүлжээний топологи

• Торон сүлжээ ( mesh network)

• Од сүлжээ (star network)

• Нэгдмэл сүлжээ (composite network)

• Үүрэн сүлжээ (Sellular)

• Сүлжээний шаталсан бүтэц



Сүлжээний шаталсан бүтэц

Орон нутгийн АТС (Local exchange): Энэ нь маршрутчилын шатлалын 
хамгийн бага төвшин юм. Хэрэглэгчүүд нь тодорхой нэг нутаг дэвсгэрээс энд 
холбогддог.
Үндсэн төвүүд: Бүх орон нутгийн АТС нь түүний эх АТС болох үндсэн төвүүдэд 
холбогддог. Харьцангүй олон тооны үндсэн төвүүд хот хоорондын сүлжээнд 
оршиж болдог.
Хоёрдогч төв: Үндсэн төвүүд нь өөрсдөө хоёрдогч төв гэж нэрлэгдэх өндөр 
түвшний АТС-уудад холбогддог. Эдгээр төвүүд нь томоохон нутаг дэвсгэрээс 
үүсэх ачааллыг хянах ба үндсэн төвүүдэд үйлчилдэг.
Гуравдагч төвүүд: Бүх хоёрдогч төв нь гуравдагч төв гэж нэрлэгдэх өндөр 
төвшний АТС-уудад холбогддог.
Дөрөвдөгч төв: Томоохон сүлжээнүүдийн нэг хэсэг нь дөрөвдөгч төвд 
ашиглагдаж болно. Хот хоорондын транзит үйл ажилагааг хангах гуравдагч ба 
дөрөвдөгч төвүүд нь мөн улс хоорондын АТС–уудад үйлчилдэг. Илүү өндөр 
зэрэглэлтэй АТС-ууд нь илүү нам зэрэглэлтэй АТС-уудад үйлчилдэг.

Манай нөхцөлд дөрөвдөгч төв нь ZXJ10 транзит станц. Энэ станц нь хот 
хоорондын сүлжээнд транзит станцаар ашиглагдаж сүлжээний ачааллын 
урсгалыг зохицуулдаг. Үндсэн төвд нь тухайн аймаг, хотуудын АТС-ууд юм. 
Орон нутгийн АТС-ууд нь тухайн аймгууд дахь сумын АТС-ууд юм.



Хамрах хүрээгээр нь:

• Улс хоорондын сүлжээ

• Хот хоорондын сүлжээ

• Суурин сүлжээ (хотын, аймгийн, сумын сүлжээ)

• Дотоод сүлжээ гэж ангилна.

• Суурин холбооны сүлжээ

• Хөдөлгөөнт холбооны сүлжээ

• Интернет сүлжээ гэж ангилдаг. (Нийтийн хэрэглээний сүлжээ)

Холбооны сүлжээ



Сүлжээний ангилал

Сүлжээг ерөнхийд нь:

• Өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээ (1 талын, 1цэгээс олон цэгт мэдээлэл түгээнэ)
Үүнд: Етернет, Радио холбооны сүлжээ, Сансрын холбооны сүлжээ 
хамаарагдаж болно.

• Холболт бүхий сүлжээ (2 талын цэгээс цэгт мэдээлэл дамжуулна)
Үүнийг дотор нь: Сувган ба Багц холболттой сүлжээ гэж ангилна.
Сувган холболттой сүлжээнд телефон сүлжээ, долгионы уртын 
нягтруулгатай дамжуулах сүлжээ хамаарч болно.

• Багц холболттой сүлжээг холболтонд тулгуурласан (connection-oriented), 
холболтгүй (connectionless) гэж 2 ангилж байна.

• Холболтонд тулгуурласан багц холболттой сүлжээнд Х25, ATM, Frame Pelay. 
MPLS технологи хамаарагдаж болох юм.

• Холболтгүй сүлжээнд IP сүлжээ хамаарагдана.



Хэрэглэгч 

• Хэрэглэгчийн телефон аппарат: Импульс, Дуун, CID-тэй

• Хэрэглэгчийн төрөл:  Аналог хэрэглэгч, Тоон хэрэглэгч

• Хэрэглэгчийн эрх: Олон улс, Хот хооронд, Дотоод (local, domestic)

• Нэмэлт үйлчилгээ: бүр төрлийн нэмэлт үйлчилгээ

• Шилжүүлэх дугаар: хэрэглэгчийн хэлхээ ба хэрэглэгчийн дугаар 
хооронд холболт хийнэ.



Дугаарлалтын систем

Хэрэглэгчийн дугаарлалт: 

• 8 бит дугаартай бол: PQRSABCD, оффис суурин дугаар нь PQRS, 
хэрэглэгчийн дугаар нь ABCD, зуутын дугаар нь АВ болно.

Хот хоорондын дугаарлалт:

• Toll prefix +toll area code + local telephone number (office number + 
subscriber number)

Улс хоорондын дугаарлалт:

• International toll prefix + country code + national toll code + local
telephone number
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Холбох шугам

АТС-уудын хоорондох эсвэл АТС ба дамжуулах төхөөрөмжүүдийн хоорондох 

интерфейсийг хэлнэ.

Холбох шугам: 

• Тоон холбох шугам

• Аналог холбох шугам

Оффис ID: OPC, DPC кодтой байна. 

Холбох шугамын хэлхээ: Ярианы болон дохиоллын сувгийн холболтыг хэлнэ. 

Тоон холболтын шугам: 64кбит/сек time slot-той. 



Дохиоллын систем

Дохиоллын систем нь нийлмэл дохиолол болон үйлчилгээний цогц үйл явцыг 

багтаана. 

Дохиоллын систем нь дохиоллыг үүсгэх, дамжуулах, хүлээн авах болон таних 

техник болон програм хангамжийн цуглуулга юм. 

• №7 Ерөнхий сувгийн дохиоллын систем

• CAS

• ISDN-PRA



Дуудлага хийх процедур

Хэрэглэгчийн дуудлагууд:

 дотоод дуудлага (гарах/ орох)

 гарах/орох дуудлага (CAS, ISDN, CCS холбох шугамаар)

 ISDN хэрэглэгч дуудлага 

 (112) Line Testor (хэрэглэгчийн гэмтэл)

ISDN хэрэглэгч дуудлага, ISDN гарах/орох дуудлага болон 

ерөнхий сувгийн дохиоллын дуудлагууд нь ялгаатай 

процессоор боловсруулагддаг.
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Дуудлага эхлэхээс төгсөх хүртэл ямар замаар явдаг,
тэдгээрийн үндэс юу вэ? 

Дуудлага хийх процедур
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• Хэрэглэгч харилцуур авах-------станцын зумер сонсох

• Хэрэглэгч дугаар цуглуулах------дуудаж байгаа тал хариу хонх сонсох, 

дуудагдсан тал хонх дуугарна. 

• Дуудагдсан тал харилцуур авах------аль 1 тал харилцуур тавих

• яриа төгсөх

Дуудлагын процедурын ерөнхий 4 алхамууд



• Трубка авч станцын сигнал сонсох зам

• TS126, 127-оор мэдээлэл илгээснээр хэрэглэгчдэд станцын 
сигнал өгнө. TS125-аар завгүй дохио өгөгдөнө. Энэ үед 
хэрэглэгч дугаар цуглуулж чадахгүй. 
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• Дугаар цуглуулаад ярих зам
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• 2 станц хооронд мэдээлэл илгээх зам

Call Procedure in Single Module
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• 2 станцын хоорондын ярианы зам

Call Procedure in Single Module
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• А хэрэглэгч харилцуур аваад дугаар цуглуулна. 

• SP board олсны дараа, үүнийг  мэдээллийн сувгаар МР руу илгээнэ.  

• МР өгөгдлийн базаас А хэрэглэгчийн мэдээллийг шалгах, ба 
хэрэглэгч үнэхээр гадагшаа дуудлага хийсэн эсэхийг шүүнэ.

• Хэрэв гадагшаа дуудлага хийгээгүй байвал, МР МРРР-аар T-net-г 
хянана: А хэрэглэгчийг TONE-той холбох ба хэрэглэгч завгүй(busy) 
дохио эсвэл дохионы мэдээллээр (tone message) хангагдана.   

• Хэрэв гадагшаа дуудлага хийсэн байвал МР санах байгууламжид 
өгөгдлийн орон зай үүсгэдэг. Энэ үед МР МРРР-аар T-net-г хянана:

• * А  хэрэглэгч TONE-той холбогдоход хэрэглэгч станцын зуммерээр 
(dialing tone) хангагдана.  

• * А хэрэглэгч DTMF-аар холбогдвол дугаар (DTMF телефон) хүлээж 
авахад бэлэн.  

Алхам1



• Хэрэглэгч эхний тоог цуглуулна. DTMF эхний тоог хүлээж аваад шууд 
мэдээллийн сувгаар МР рүү энэ тоог илгээнэ. 

• МР МРРР-аар T-net-г хянана: А хэрэглэгч DTMF-с салахад станцын 
зуммерийг илгээхээ зогсооно.

• Хэрэглэгч бүх дугаарыг цуглуулж дуусгана. 

• МР МРРР-аар Т-net-г хянана: А хэрэглэгч DTMF-с сална. 

• МР өгөгдлийн базад хайснаар В-г ижил модульд байгааг шалгах ба 
дуудагдсан эсэхийг шүүнэ. Хэрэв энэ нь зөвшөөрөгдвөл, МР 
мэдээллийн  сувгаар SP рүү мэдээлэл илгээнэ.  

• Хэрэглэгчийн board дуудагдсан хэрэглэгч рүү гүйдэл илгээнэ. Энэ үед, 
МР МРРР-аар T-net-г хянана: А TONE-той холбогдох ба дуудаж 
байгаа талд ringback tone илгээнэ. 

Алхам 2



• Дуудагдсан хэрэглэгч харилцуур авахад, хонхны дохио  шууд 
зогсоно (техник хангамжаар хянадаг). Дуудагдсан тал SP үүнийг 
(програм хангамжаар илрүүлдэг) илрүүлээд, мэдээллийн сувгаар МР 
рүү мэдээлэл илгээдэг. 

• МР МРРР-аар T-net хянана: 

• А хэрэглэгч TONE-с салахад, дуудлага илгээгдэж байгааг хянах 
дохиог (ringback tone) илгээхээ зогсооно. 

• А хэрэглэгчийн ярианы суваг В-тай холбогдоно. 

• 2 тал бие биетэйгээ ярьж эхэлнэ. 

Алхам 3



• Эхлээд дуудагдсан тал харилцуур тавихад, SP үүнийг илрүүлэх 
ба мэдээллийн сувгаар МР рүү илгээнэ. 

• МР T-net хянана: А В-с салгана. Энэ үед, TONE А-тай холбогдоод, 
А руу завгүй дохио илгээнэ. 

• А харилцуур тавина. 

• МР төлбөр тооцооны өгөгдөл, дуудлага бичихэд ижил төстэй 
өгөгдлийг гаргана. Өгөгдлийн баз руу бичих эсвэл холболтын 
программаар ашиглалт үйлчилгээний хэсэгт илгээнэ. 

• Яриа дуусаж төгсгөл өгнө.

Алхам 4



IP суурьтай холбооны сүлжээ- IPbN
• IP суурьтай холбооны сүлжээний технологи нь дэлхий нийтэд өргөн тархаж байгаа

технологи бөгөөд ярианы, өргөн зурвасын болон Интернэт телефонд хэрэглэгдэж
байна.

• Одоо ашиглагдаж байгаа PSTN сүлжээ буюу телефон холбоо нь ярианы мэдээллийг
бодит хугацаанд буюу сувган холболтын зарчимаар ажиллаж байна. Харин сүүлийн
үед, телефон яриа нь Интернэт-ээр дамжиж байгаа ба гэхдээ Интернэт-ийн сүлжээ
нь өгөгдлийг бодит биш хугацаанд дамжуулах ба хүлээн авах зарчим дээр
үндэслэсэн буюу багц холболтын зарчимаар ажиллаж байна.

• Уламжлалт телефон сүлжээний хувьд, холболтын зам буюу суваг нь 2 тал
холбогдсон тохиолдолд яриагүй байсан ч эзлэгдсээр байдаг бөгөөд N тооны
зангилаа станцаар дайрч холбогдсон тохиолдолд N-1 тооны бүх суваг шууд 1
ганцхан чиглэлд зэрэг эзлэгдсэн байна.

• Харин Интернэт телефоны хувьд, хүлээн авах ба дамжуулах тал синхрон байхыг
шаардахгүй мөн 2 талын төгсгөлийн төхөөрөмж олон холболтын төхөөрөмжөөр
дайрсан тохиолдолд ярианы шууд зам буюу суваг байхыг шаардахгүй.

• Иймээс бодит биш хугацааны зарчмаар ажиллаж байгаа сүлжээгээр бодит
хугацааны буюу ярианы мэдээллийг дамжуулах үүднээс VoIP протокол буюу
Интернэт телефоныг гаргаж ирсэн.



IP-д суурилсан сүлжээний давуу тал

• Non-real time call control мэдээлэл дамжуулах процесс бодит 
хугацаанд явагдана  

• Хиймэл суваг дээр үндэслэгдэн суурилсан телефон 

• Дуу, дүрс, факс, Интернэт зэргийг хамтад нь дамжуулах боломжыг 
хангасан 

• Ашиглалтын өндөр бүтээмжтэй 

• Зурвасын өргөнийг өөрчлөх боломжтой уян шинж чанартай

• Зайнаас төлбөр, тариф хамааралгүй 

• PSTN сүлжээнүүдийг хооронд нь транзитаар холбох боломжтой 



NGN - Дараа үеийн сүлжээ

• Дэлхий нийтийн хандлагаар телефон хэрэглэгч ярих, харахаас гадна 
олон төрлийн нэмэлт болон ухаалаг үйлчилгээнүүдийг суурин болон 
хөдөлгөөнт утаснаасаа авахыг хүсдэг. Иймээс мэдээллийн төрөл 
бүрийн урсгал үүсч тэдгээрийг нэгтгэн дамжуулах зайлшгүй шаардлага 
урган гарч байна. Жнь: олон төрлийн (текстэн, зурган, хөдөлгөөнт, 
мультмедиа) мессеж, банкны үйлчилгээнүүд, байршил тодорхойлох, 
шилжүүлэг, мэдээллийн гуйвуулга, компъютер хоорондын мэдээлэл г.м

• NGN сүлжээг дурьдахад Softswitch гэж юу вэ? гэсэн ухагдахуун гарч 
ирэх ба энэ нь дээд түвшний Software болон Hardware технологийн 
хосолсон үйлчилгээг хангаж чадах сүлжээний үндсэн чухал хэсэг юм.
Softswitch-ийг өөрөө Media Gateway Controller (MGC) гэж нэрлэдэг ба 
дохиолол болон ярианы яриаг хянах, IP сүлжээнд суурилсан яриа, 
өгөгдөл болон Multimedia үйлчилгээнүүдийн холболтын менежментийг 
хийхийн зэрэгцээ бусад системтэй харилцан холболт хийх нөхцлийн 
хангах үндсэн үүрэгтэй.



Softswitch-ийн давуу тал

• Softswitch нь зөвхөн уламжлалт PSTN-ийн үйлчилгээнүүдээс гадна 
бусад олон төрлийн шинэлэг үйлчилгээнүүдийг хангадаг. 
Тухайлбал: IP centrex, өндөр чанар бүхий IP факс, дүрст телефон 
болон видео хурлын үйлчилгээ, мөн IN сүлжээний multimedia 
үйлчилгээнүүд

• Softswitch нь төрөл бүрийн дохиоллын стандарт протоколуудыг 
ашигладаг. Үүнд: MGC, H.248, SIP, H.323, SIGTRAN

Найдвартай ажиллагаа болон өндөр нууцлалтай
Хялбар өргөтгөх боломжтой
Оновчтой төлбөр тооцооны болон удирдлагын системтэй
Ашиглалт үйлчилгээг хялбар оновчтой зохион байгуулах 
боломжтой



NGN системийн 4 түвшин: Access layer

Хэрэглэгчийг болон төгсгөлийн төхөөрөмжүүдийг сүлжээгээр 
дамжуулан мэдээллийн форматад хувиргаж өгдөг түвшин юм. 

Төгсгөлийн төхөөрөмжид IAD (Itegrated Access Device), AMG 
(Access Media Unit), MTA (Media Terminal Adapter), SIP phone, H.323 
phone, SG (Signaling Gateway), TMG (Trunk Media Gateway ) болон 
UMG (Universal Media Gateway) орно.



Coreswitching

Энэ нь хэрэглэгчийг өгөгдөл дамжууллын нэгдсэн болон 
хуваарилалтын флатформоор хангаж өгдөг. Үүнд: системийн 
найдвартай ажиллагаа, хэрэглэгчийн үйлчилгээний чанар болон 
системийн хүчин чадал хамаарна.



Network control ( Сүлжээний хяналт) 

Сүлжээний хяналтын түвшин нь ярианы хяналтын функцүүдийн 
үүргийг гүйцэтгэдэг. Энэ нь бодит хугацаан дахь ярианы хяналт болон 
холболтын хяналтын функцад ашигладаг Softswitch бүхий программ 
хангамжын хэсэг юм.



Service management layer (Үйлчилгээний удирдлагын түвшин) 

Энэ нь нэмэлт үйлчилгээнүүд болон ашиглалтын явц дахь 
процедуруудыг хангаж өгдөг. 

Үүнд: сүлжээний удирдлагын систем, үйлчилгээ хангах 
серверүүд, медиа сервер болон видео серверүүд орно.



Харилцан холболтын сүлжээний төвийн зураг



Харилцаа холбооны тухай хууль тогтоомж

• 2001 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр батлагдсан.

• 8 бүлэг, 33 зүйл



ТАВДУГААР БҮЛЭГ. ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ

16-р зүйл. Харилцаа холбооны сүлжээний төрөл

• Харилцаа холбооны сүлжээ нь цахилгаан холбоо, шуудан, радио, 
телевизийн болон мэдээллийн /интернет, компьютер зэрэг бусад/ 
сүлжээнээс бүрдэнэ.

• Харилцаа холбооны сүлжээг зориулалтаар нь нийтийн 
үйлчилгээний болон дотоодын, тусгай хэрэглээний сүлжээ гэж 
ангилна.



17-р зүйл. Цахилгаан холбооны сүлжээ

• Хэрэглэгчийн хооронд аливаа тэмдэг, дохио, бичиг, дуу, дүрс зэрэг бүх 
төрлийн мэдээлэл нэвтрүүлэх, дамжуулах болон хүлээн авахад 
зориулсан шугам, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслээс цахилгаан 
холбооны сүлжээ бүрдэнэ.

• Улс, хот хоорондын дамжуулах болон улс хоорондын холболтын 
байгууламжаас бүрдсэн, нийтийн үйлчилгээнд зориулсан сүлжээг 
цахилгаан холбооны үндсэн сүлжээ гэнэ. Үндсэн сүлжээ нь төрийн 
өмчлөлд байж болно.

• Цахилгаан холбооны сүлжээ эзэмшигч нь техник, технологийн нэгдсэн 
удирдлагатай, тасралтгүй ажиллагаатай байхаар сүлжээг зохион 
байгуулна.

• Үндсэн сүлжээг төр, өмчийн бүх төрлийн аж ахуйн нэгж, иргэн 
байгуулж, өмчилж болно.

• Шуудангийн сүлжээ, Радио, телевизийн сүлжээ, Тусгай 
хэрэглээний холбооны сүлжээ, Дотоодын хэрэглээний холбооны 
сүлжээ гэх мэт



22-р зүйл. Харилцаа холбооны сүлжээнд холболт хийх

• Тусгай хэрэглээний холбооны сүлжээ эзэмшигч, дотоодын 
хэрэглээний сүлжээ бүхий болон шинээр сүлжээ байгуулах этгээд 
бусдын өмчлөлийн сүлжээнд холболт хийхдээ сүлжээ хоорондын 
зааглах цэгт тавигдах нэмэгдэл шугам, тоног төхөөрөмжийг 
хариуцна.

• Үйлчлэгч нь техникийн боломжийг харгалзан өөрийн сүлжээнд 
бусад сүлжээг саадгүй холбох нөхцөлийг хангана.

• Харилцаа холбооны сүлжээ хоорондын харилцан холболт болон 
сүлжээнд холбогдох зааглах цэгийг Зохицуулах хороо тогтооно.



25 дугаар зүйл.Үйлчлэгчийн эрх, үүрэг

Үйлчлэгч нь дараахь эрхтэй байна:

• Харилцаа холбооны үйлчилгээний тарифыг Зохицуулах хорооноос 
гаргасан аргачлалын дагуу тогтоох;

• Хэрэглэгч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол үйлчилгээг 
зогсоох, гэрээг цуцлах;

• Гэрээнд заасан бусад эрх.



Үйлчлэгч нь дараахь үүрэгтэй байна:

• Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд хэрэглэгчийг ялгаварлахгүйгээр үйлчилгээгээр шуурхай 
хангах;

• Харилцаа холбооны стандарт, техникийн нөхцөл, шаардлага, норматив баримт 
бичгийг мөрдөх, хуульд заасны дагуу баталгаажуулсан тоног төхөөрөмж ашиглах;

• Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, өргөтгөх, үйлчилгээний 
зориулалтыг өөрчлөх, түр зогсоох тухай Зохицуулах хороо болон хэрэглэгчид 
урьдчилан мэдэгдэх;

• Харилцаа холбооны сүлжээгээр дамжиж буй бүх төрлийн мэдээ, мэдээллийн нууцыг 
хадгалах, хамгаалах;

• Хууль тогтоомжид зааснаас бусад үед харилцаа холбооны үйлчилгээг зогсоохгүй 
байх, хэрэглэгчид хохирол учруулсан тохиолдолд Иргэний хуулийн дагуу хариуцлага 
хүлээх;

• Зохицуулах хорооноос шаардсан мэдээллийг хугацаанд нь гаргаж өгөх;

• Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлөх;

• Бусад үйлчлэгчид ижил нөхцөлөөр үйлчлэх;

• Хууль, гэрээгээр хүлээсэн бусад үүрэг.

• Үйлчлэгч байгууллагын эрх бүхий ажилтан нь төрийн тусгай хамгаалалттай аж ахуйн 
нэгж, байгууллагад байгаа холбооны шугам, сүлжээнд засвар, үйлчилгээ хийхээр 
саадгүй нэвтэрнэ.


