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БҮЛЭГ НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ 

1. Танилцуулга 

Систем даяарх мэдээллийн менежмент(SWIM)-ийн ажлын багийн хоёрдугаар хурлыг  
“ZOOM” цахим хурал зохион байгуулах програм ашиглан 2020.06.26-ны 14:00 цагаас 
15:00 цагийн хооронд амжилттай зохион байгууллаа. Тус хуралд ИНЕГазар болон 
түүний харъяа алба, нэгжүүдээс нийт 3 газраас ажлын хэсгийн гишүүд оролцлоо. 

БҮЛЭГ ХОЁР. ХУРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

1. Хурлын танилцуулга 

Хурлыг SWIM-ийн ажлын багийн ахлагч Д.Үлэмж удирдаж, хурлын хөтөлбөрийг 
танилцуулсан. Хурлын хөтөлбөрт SWIM-ийн ажлын багийн илтгэлд Холбоо, навигаци, 
ажиглалтын дэд ажлын хэсгийн анхдугаар хурлаас гарсан шийдвэр түүний хэрэгжилт. 
SWIM-тэй холбоотой дэд ажлын хэсгүүдийн явцын талаарх багтана. 

2. Хурлын илтгэл 

Хуралд дараах сэдвээр илтгэл тавигдав. Илтгэлийн дэлгэрэнгүйг Хавсралт-1-т 
оруулсан. 

№ Илтгэлийн сэдэв Илтгэгч 
1.  Систем даяарх мэдээллийн менежмент /SWIM/ НМҮА-ны дэд дарга Д.Үлэмж 

 

3. Хурлаар хэлэлцсэн асуудлууд 
 
3.1. SWIM-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг, дэд ажлын хэсгүүдийг байгуулах талаар 

дараах санал гарсан. Үүнд: 
3.1.1. SWIM-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулахдаа SWIM-ийн төлөвлөгөө 

гаргасан ажлын хэсэгт суурилж ажлын багийг бүрдүүлэх тухай санал. 
 

3.2.  iWXXM бүтээгдэхүүнийг боловсруулалтын хувьд дараах санал гарсан. Үүнд: 
3.2.1. НЦУТ-ийн iWXXM бүтээгдэхүүнийг боловсруулах тендерийн явцын талаар 

тодруулах. 
3.2.2. SWIM-ийн ажлын баг нь iWXXM-ийн техникийн даалгаварт өөрчлөлт 

оруулах шаардлагатай эсэхэд дүн шинжилгээ хийх 
 

4. Хурлаас гарсан шийдвэр 

Шийдвэр 1. 

Шийдвэрийн төсөл SWIM-2: НЦУТ-ийн iWXXM бүтээгдэхүүнийг боловсруулах тендерийн 
явцын талаар тодруулах 
Юу: НЦУТ-ийн iWXXM бүтээгдэхүүнийг боловсруулах 
тендерын явцын талаар тодруулах 

Хүсэж буй үр дүнгийн нөлөөлөл: 
☐ Дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд 
☐ APAC бүсийн хэмжээнд 
☐ Эдийн засаг 
☐ Байгаль орчин 
☒ Үйл ажиллагаа/Техникийн түвшинд 

Яагаад: iWXXM бүтээгдэхүүний хэрэгжилтийн талаар, 
судалгаа хийх 

Шийдвэр гаргагч/Follow up: 
MANPING 

Хэзээ: 2020 оны дотор Төлөв: Шийдвэр гаргуулах 
Хэн: ☒ SWIM-ийн ажлын баг    ☐ CNS/SG дэд ажлын хэсэг    ☐ MANPING     ☐ ИНЕГ 
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Шийдвэр 2. 

Шийдвэрийн төсөл SWIM-2: iWXXM-ийн техникийн даалгаварт өөрчлөлт оруулах 
шаардлагатай эсэхэд дүн шинжилгээ хийх 
Юу: SWIM-ийн ажлын хэсэг нь iWXXM-ийн техникийн 
даалгааварт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай эсэхэд 
дүн шинжилгээ хийх 

Хүсэж буй үр дүнгийн нөлөөлөл: 
☐ Дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд 
☐ APAC бүсийн хэмжээнд 
☐ Эдийн засаг 
☐ Байгаль орчин 
☒ Үйл ажиллагаа/Техникийн түвшинд 

Яагаад: iWXXM бүтээгдэхүүний техникийн 
даалгааварт өөрчлөлт орох эсэхийг тодорхойлж, 
судалгааны ажлыг эхлүүлэх. 

Шийдвэр гаргагч/Follow up:  
SWIM-ийн ажлын баг 

Хэзээ: 2020 оны дотор Төлөв: Саналыг бэлтгэх 
Хэн: ☒ SWIM-ийн ажлын баг    ☐ CNS/SG дэд ажлын хэсэг    ☐ MANPING     ☐ ИНЕГ 

Шийдвэр 3. 

Шийдвэрийн төсөл SWIM-2: SWIM-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах 
Юу: SWIM-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг яаралтай 
байгуулах нь зүйтэй. Ажлын хэсэг байгуулахдаа 
SWIM-ийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан CRV, FIXM-ийн 
дэд ажлын хэсгийг байгуулах шаардлагагүй. Ажлын 
хэсгийн бүрэлдэхүүнийг аль болох тухайн ажлын 
хэсэгт орж ажиллах саналтай хүмүүсээр бүрдүүлэх 

Хүсэж буй үр дүнгийн нөлөөлөл: 
☐ Дэлхийн улс орнуудын хэмжээнд 
☐ APAC бүсийн хэмжээнд 
☐ Эдийн засаг 
☐ Байгаль орчин 
☒ Үйл ажиллагаа/Техникийн түвшинд 

Яагаад: SWIM-ийг хэрэгжүүлэх ажлыг хэсэг 
байгуулагдаж, төлөвлөгөөний дагуу ажлын дэд хэсэг 
байгуулах эсэхийг тодорхойлж, судалгааны ажлыг 
эхлүүлэх. 

Шийдвэр гаргагч/Follow up: 
MANPING 

Хэзээ: 2020 оны дотор Төлөв: Шийдвэр гаргуулах 
Хэн: ☒ SWIM-ийн ажлын баг    ☐ CNS/SG дэд ажлын хэсэг    ☐ MANPING     ☐ ИНЕГ 
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Хавсралт 1 

1. Хуралд тавигдсан илтгэлүүд 
1.1. SWIM-ийн тухай ерөнхий ойлголт 
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