
Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК нь 2006 онд үүсгэн байгуулагдаж, 2007 оны 
7 дугаар сараас албан ёсоор үндсэн үйл ажиллагаагаа эхлэн Монгол улсын нутаг 
дэвсгэрийг хамарсан мэдээлэл, холбооны үндсэн сүлжээ болох улс, хот хооронд, орон 
нутгийн дамжуулах байгууламжийн нэгдсэн сүлжээг эзэмшин, тэдгээрийн байнгын 
тасралтгүй ажиллагааг хангаж, ашиглалт үйлчилгээг хариуцан ажилладаг. 

Манай компани харилцаа холбоо, мэдээллийн салбарт үйлчилгээ эрхлэгч 
салбарын компаниуд төрийн болон хувийн аж ахуйн нэгжүүдэд дэд бүтцийг нээлттэй, 
тэгш эрхтэйгээр түрээслэн, сүлжээний тасалдалгүй найдвартай байдлыг хангах үндсэн 
чиг үүрэгтэй ажиллаж байна.

Өнөөгийн байдлаар Монгол Улсын өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээний 70 
орчим хувь буюу 21 аймаг 283 сум, суурин газрыг хамарсан 17421 км шилэн кабелийн 
сүлжээ, Улаанбаатар хот, хөдөө орон нутагт 9446 холбооны худаг, 791684,5 метр урт 
бүхий сувагчлал, Улаанбаатар хот, 21 аймаг, 373 сум, суурин газарт байр, цамхаг 
эзэмшиж мэдээлэл харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, төрийн болон 
бизнесийн байгууллагад үйлчилгээгээ хүргэн ажиллаж байна.

Компани үндсэн болон гэрээт нийт 1470 орчим мэргэшсэн ажиллагсадтайгаар үйл 
ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд мэдээлэл харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгч, 
төрийн болон хувийн хэвшлийн 230 гаруй байгууллагатай хамтран ажиллаж байна.

Манай компани Олон улсын 
цахилгаан холбооны байгууллага 
(International Telecommunication 
Union),  Ази Номхон Далайн бүсийн 
цахилгаан холбооны байгууллага (Asia 
Pacific Telelcommunity)-ын  гишүүн 
бөгөөд тус байгууллагуудаас зохион 
байгуулж буй аливаа үйл ажиллагаанд 
идэвхтэй оролцож хамтран ажиллаж 
байна. 

Түүнчлэн Азийн бүтээмжийн 
байгууллага, Монголын худалдаа 
аж үйлдвэрийн танхим, Монголын 
хүний нөөцийн институтийн гишүүн 
байгууллага юм.

КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ, НАЙДВАРТАЙ СҮЛЖЭЭ

  ГИШҮҮНЧЛЭЛ 

ТООН СУВАГ ТҮРЭЭСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 
Бид монгол улсын ихэнх сум сууринг хамарсан хамгийн өргөн хүрээ бүхий шилэн 

кабелийн хот хоорондын үндсэн /national backbone/ сүлжээг эзэмшдэг бөгөөд 
монгол орны аль ч цэгт хүссэн мэдээллээ дамжуулах боломжийг бүрдүүлдэг.
 
Үйлчилгээний төрөл:

 • Ярианы суваг (TDM)
 • Өгөгдлийн суваг (Data, MPLS-VPN)
 • STM суваг  (STM-1, STM-4)

Техникийн давуу талууд:
 • 7/24 цагийн сүлжээний хяналтын системтэй
 • Сүлжээний шинэчлэл сайжруулалт, үзлэг үйлчилгээг байнга хийгддэг.
 • Хэрэглэгчийн Ethernet болон шилэн кабелийн холболт
 • 1М-100Мбит/с хүртэлх хурдаар холбогдох
 • Олон төрлийн протокол болон холболтыг дэмждэг 
 • Монгол улсын ихэнх сум суурин газраас сүлжээнд найдвартай холбогдох
 • Сүлжээгээ хянах боломжтой 
 • Цогц тасралтгүй удирдлагын шийдэл

Мэдээлэл холбооны сүлжээ компани нь Ази-
Европыг холбосон шилэн кабелийн сүлжээгээр 
мэдээллийн транзит урсгал дамжуулахаар 
дэлхийн мэдээлэл, холбооны шилдэг компаниуд 
болох ОХУ, БНХАУ-ын компаниудтай хамтран 
ажиллаж байна. Манай шилэн кабелийн 
сүлжээ нь Ази-Европыг холбосон хамгийн дөт 
зам бөгөөд бид Олон Улсын транзит сувгийн 
бизнест өөрийн байр суурийг бэхжүүлэхээр 
ажиллаж байна. 

 Европ тив буюу Франкфурт, Лондон, 
Хельсинкийг Ази тивтэй холбосон олон улсын 
транзит урсгал нь Монгол улс, ОХУ, БНХАУ, 
Казахстан чиглэлийг дайран Хонг Конг дахь төв 
нэгдсэн станцад хүрдэг. Ази-Европыг холбосон 
транзит урсгалаас Монгол улсаар дайрч байгаа 
кабель нь унтралт саатал буюу delay нь хамгийн 
бага тул Олон Улсын мэдээлэл холбооны 
компаниуд Монгол улсыг дайрч өнгөрөх 
сүлжээгээр мэдээллээ дамжуулах сонирхолтой 
байдаг.

ИНТЕРНЭТИЙН БӨӨНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Интернэтийн бөөний үйлчилгээ эрхлэгч (ISP) компаниудад өөрийн шилэн 

кабелийн сүлжээгээр дамжуулан гадаад гарцаар оруулж ирдэг интернэтийн бөөний 
үйлчилгээг үзүүлж байна. 
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ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, 
БАЙР, ЦАМХАГИЙН 
ТҮРЭЭСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Улаанбаатар хот, радио релейний 
станц, аймгийн төв, дүүрэг, сум суурин 
газарт байр талбайн түрээсийн үйлчилгээ 
үзүүлж байна. Өөрийн цамхагт бүх 
төрлийн антенн байршуулах боломжтой. 
Манай үйлчилгээ нь суурин болон үүрэн 
оператор компаниудад антенн, тоног 
төхөөрөмжийг өөрийн эзэмшлийн байр 
цамхагтаа байршуулж, байр талбайн 
түрээсийн гэрээ хийж, харуул хамгаалалтыг 
бүрэн хариуцаж ажиллаж байна.  

МЭРГЭЖЛИЙН, ЧАДВАРЛАГ ХОЛБООЧИД

ХАРИЛЦАГЧДАА ДЭМЖСЭН ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЁС ЗҮЙГ ДЭЭДЭЛСЭН, ХАРИУЦЛАГАТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 ХУДАГ СУВАГЧЛАЛЫН ТҮРЭЭСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Улаанбаатар хот болон бүх аймагт ашиглагдах кабель шугамын байгууламжийн 

ашиглалтын үйл ажиллагааны түвшинг дээшлүүлэх, оновчтой болгох чиглэлээр 
харилцаа холбооны операторууд, сүлжээ ашиглагч төрийн болон бизнесийн 
байгууллага, аж ахуйн нэгж нийт 110 байгууллагад кабелийн худаг, сувагчлал 
түрээслүүлэх болон техникийн үзүүлэлт хангасан физик кабелийн хос шугам 
түрээслүүлэх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Улаанбаатар хотын хэмжээнд 6 
дүүрэг 7 станцын хүрээнд 6555 ширхэг 
худаг,  527238.5 метр сувагчлалыг түрээсээр 
ашиглуулах боломжтой бөгөөд Улаанбаатар 
хот дахь салбараас боловсруулсан техникийн 
нөхцлийг үндэслэн түрээсийн гэрээ хийж 
ажиллаж байна. 

 Үйлчилгээний давуу талууд:
 • Улаанбаатар хотын болон 21 аймгийн төв, 283 суманд хүргэх; 
 • VPN сүлжээ үүсгэх; 
 • 7/24 цагийн сүлжээний хяналтын систем;
 • Гадаад IP хаяг авах;
 • Хэрэглэгчдийн мэдээллийн аюулгүй байдал;
 • Үйлчилгээний найдвартай байдлыг хангасан, IP сүлжээний нөөц урсгалтай 

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн дэвшлийг Монгол 

хүн бүрт дамжуулан хүргэж, улс орныхоо нийгэм, эдийн засгийн 
бүхий л салбарт тогтвортой хөгжлийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх 
өндөр хурдны хамгийн хүртээмжтэй үндэсний сүлжээ болно.

АЛСЫН ХАРАА: ХӨТӨЛЖ ХӨГЖИНӨ

ШИЛЭН КАБЕЛИЙН УРТ: 17421 КМ

ДАМЖУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙН БАГТААМЖ: 
ХОТ ХООРОНДЫН СҮЛЖЭЭ 25 Гбит/сек
ОЛОН УЛСЫН СҮЛЖЭЭ 100 Гбит/сек

ХУДАГ, СУВАГЧЛАЛЫН БАЙГУУЛАМЖ:
9446 ХУДАГ, 791’684 МЕТР СУВАГЧЛАЛ

373 ТЕХНОЛОГИЙН БАРИЛГА, 353 ЦАМХАГ

ХҮНИЙ НӨӨЦ:    
1470 МЭРГЭШСЭН АЖИЛЛАГСАД

ОЛОН УЛСЫН 
ТРАНЗИТ СҮЛЖЭЭ



МЭДЭЭЛЭЛ
ХОЛБООНЫ
С Ү Л Ж Э Э

ТЕХНИКИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Манай компани харилцаа холбооны операторууд, сүлжээ ашиглагч төрийн болон 

бизнесийн байгууллага, аж ахуйн нэгж нийт 200 гаруй байгууллагуудтай хамтран ажиллаж 
байна. Эдгээрээс зарим байгууллагуудын сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн техникийн ашиглалт 
үйлчилгээг (аутсорсингийн) гэрээгээр хариуцан 7/24 байнгын найдвартай ажиллагааг 
хангаж ажиллаж байна.

Техникийн хамтын ажиллагааны үйлчилгээ нь орон нутагт сүлжээний дэд бүтэц бүхий 
байгууллагуудын техникийн ашиглалтын үйлчилгээг МХС ХХК-ийн мэргэшсэн боловсон 
хүчин дээр суурилан гүйцэтгэж, тухайн компанид ашиглалтын зардлаа бууруулах 
боломжийг олгодог.
Хийгддэг ажлууд:

 • Урьдчилан сэргийлэх үзлэг үйлчилгээг тогтсон график төлөвлөгөөөний дагуу 
хийх (жилд 1-2 удаа)

 • Сүлжээний гэмтэл саатлыг захиалгаар засварлах
 • Сум орон нутгийн обьект, сайтын харуул хамгаалалт
 • Зай тэжээлийн бэлэн байдлыг хангах
 • Түлш шатахууны нөхөн хангалт хийх
 • Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөн

Техникийн хамтын ажиллагаа (Outsourcing)-ийн ач холбогдол, үр дүн
 • Захиалагчийн ашиглалт үйлчилгээний зардлыг бууруулах
 • Зардлаа хянахад хялбар
 • Мэдээлэл холбооны үндсэн сүлжээг (Газрын болон Сансрын холбооны) 

технологийн нэгдсэн удирдлагаар хангаж техникийн ашиглалт үйлчилгээг 
зохион байгуулдаг арвин баялаг туршлагатай өндөр мэргэшсэн инженерүүдийн 
хамтын ажиллагаа

 • Сүлжээний технологийн үйл ажиллагааг оновчтой болгож бүтээмжийг 
дээшлүүлэх

 • Үндсэн хөрөнгийн ашиглалт сайжруулах

Төв байр 
Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо Энхтайваны өргөн 
чөлөө, Улаанбаатар хот 15160, Монгол Улс 
Утас: 70112519 
Факс: 11-325445 
И-мэйл: info@icn.mn  

АЛБАН ЁСНЫ ХАЯГ:

ТЕЛЕВИЗИЙН ШУУД 
НЭВТРҮҮЛЭГ 
ДАМЖУУЛАХ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Захиалгат болон цаг үе, үйл 
явдлын талаарх мэдээг газар дээрээс 
нь шууд орон нутгаас манай компанийн 
үндсэн сүлжээг ашиглан орон даяар 
шууд дамжуулах болон сансарын 
холбооны Наран станцаар дамжуулан 
олон улс, хот хооронд шууд нэвтрүүлэх 
боломжтой.

ДҮРСТ ХУРЛЫН ТАНХИМ
Дүрст хурал гэдэг нь харилцаа 

холбооны технологийг ашиглан дуу 
болон дүрс хэлбэрээр 2 ба түүнээс 
дээш байрлалын хооронд мэдээлэл 
дамжуулах үйл явц юм. Техник 
технологийн орчин үеийн шийдэлд 
тулгуурласан, дуу дүрсний өндөр 
чанартай тоног төхөөрөмжтэй, тохилог 
орчинг бүрдүүлсэн манай дүрст хурлын 
танхимыг ашигласнаар цаг хугацаа, 
зардал хэмнэж зайн сургалт явуулах, 
хурал зөвөлгөөн хийх, телевизийн 
ярилцлага, шууд нэвтрүүлэг хийх гэх мэт 
арга хэмжээг нэгэн цагт Улаанбаатар 
хот болон 21 аймгийг оролцуулан 
зохион байгуулах мэргэжлийн түвшинд 
байгуулагдсан сүлжээг санал болгож 
байна.

МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ÊОМÏАНИЙН ØИЛЭН ÊАБÅЛИЙН 
ҮНДСЭН СҮЛЖЭЭ

МОНГОЛЫН
ХӨГЖЛИЙН
С Ү Л Ж Э Э


