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2016 оны 7-р сарын 11-15
Бангкок, Тайланд

20th meeting of the CNS of APANPIRG

SWIM TASK FORCE

APAC

Эрчимжилт ихтэй FIR (НМР),
ОУ-ын аэродромуудад
Бусад бүх FIR (НМР),
ОУ-ын аэродромуудад

2022 ОНЫ 11 САР

2025 ОНЫ 11 САР

SWIM TASK FORCE нь APAC-ын гишүүн орнуудын ATM, AIM,
MET болон CNS-ын мэргэжилтнүүд, IATA, ICCAIA-аас
бүрдэнэ.

SWIM Task Force нь ASBU B1-SWIM болон түүнд
хамааралтай менежментэд чиглэж ажиллах
зорилготойгоор бий болсон.

Presenter
Presentation Notes
SWIM b1-т хүрэхийн тулд ATM bolon AIM системүүд нь мэдээлэл солилцдог концепцыг нэвтрүүлсэн байх шаардлагатай.B1-SWIM болон Seamless ATM Plan-д хүрэхийн тулд ATM болон AIM систем нь 2022 оны 11 сард өндөр эрчимжилттэй FIR болон олон улсын аэродромуудад, 2025 оны 11 сард бүх FIR болон олон улсын аэродромуудад нислэгийн мэдээлэл, нисэхийн мэдээлэл болон цаг уурын мэдээллийн солилцоо  болон сонцепцид зориулж голбал стандарт болж хэрэгжих ёстой.ICCAIA-The International Coordinating Council of Aerospace Industries Associations (ICCAIA) IATA - The International Air Transport Association (IATA) 



SWIM TASK FORCE 3

• SWIM-ийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд улс
орнууд туршлагаа хуваалцах

• SWIM-ийн үйлчилгээ (ATM, AIM, MET болон
бусад)-нд зориулж хэрэгжүүлэх алхамууд
(Roadmap)-ыг бий болгох, хөгжүүлэх

• Бусад байгууллагуудтай харилцан хамтран
ажиллаж үйл ажиллагаа болон харилцаа
холбооны сүлжээ (AMHS, CRV)-г сайжруулах

• SWIM-тай холбоотой ажиллаж буй APAC-ын
гишүүн орнууд болон APANPIRG-д дэмжлэг
үзүүлдэг байгууллагуудыг зөвлөмж болон
сургалтаар хангах

• SWIM-ын Registry болон үйлчилгээг APAC-ын бүсэд
хэрхэн нэвтрүүлэх талаар тодорхойлох

• APANPIRG-ын WG/TF-д AIXM, FIXM, IWXXM өгөгдөл
солилцох моделын талаар мэдээлэл өгөх

• Ирээдүйд гарч болон SWIM-ыг хэрэгжүүлэлттэй
холбоотой ажлуудыг гүйцэтгэх

Ази-номхон далайн бүсийн улс
орнуудын SWIM-ийг хэрэгжүүлэх

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

Presenter
Presentation Notes
The SWIM TF нь дараах мэргэжилтнүүдийн бүрэлдэхүүнээс бүрдэнэ. ATM, AIM, MET and CNS from Asia/Pacific States (ANS Providers), and from IATA and ICCAIA. 
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МУ-аас оролцоогүй.
- Roadmap for SWIM implementation-г онцолсон.
- Мөн 2016 онд зохион байгуулагдсан SWIM

семинарт танилцуулагдсан ажлуудад дүн
шинжилгээ хийсэн.

МУ-аас Ч.Одгэрэл, Ю.Золзаяа, Д.Уртнасан нар
оролцсон.
- Гишүүн улс орнууд дахь SWIM-ын ойлголтыг олж

авах, SWIM рүү шилжихэд бэлэн байгаа эсэхийг
тодорхойлох зорилгоор SWIM-ын судалгаанд
хариу өгөхийг уриалсан.

- SWIM TF-ын тайланг CNS SG-д илгээдэг байх
шийдвэр гарсан.

Гуравдугаар хурал 
SWIM TF/3

Бангкок, Тайланд 
2019.05.07-10

Анхдугаар хурал 
SWIM TF/1

Бангкок, Тайланд
2017.05.10-12

Хоёрдугаар хурал
SWIM TF/2
Бангкок, Тайланд 

2018.04.09-12

2019 оны байдлаар
гүйцэтгэсэн болон
гүйцэтгэж байгаа ажлын
явцын талаар ярилцана.



Монгол улсын 
өнөөгийн байдал
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Уг ажлын хэсэг нь 2019-2030 оны төлөвлөгөөг
боловсруулж батлуулсан.

ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 09 сарын 26-ны өдрийн
А/608 тоот тушаалаар батлагдсан Систем даяарх
мэдээллийн менежмент” SWIM-ийг хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулагдсан.
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FIXMCRV WXXM

SWIM-ын ажлын хэсэг нь AIXM-ын хэрэгжилтийг 
давхар хариуцна.

SWIM-ийн цар хүрээ том, хэрэгжүүлэхэд 
олон байгууллагын оролцооноос хамаарч 
байгаа,  их хэмжээний судалгааны ажил 
дээр суурилах учир төлөвлөгөө байнга 

сайжруулалт хийгдэж, шинэчлэгдэх 
бололцоотойгоор хийгдсэн.

“SWIM ТӨЛӨВЛӨГӨӨ” SWIM-ын ажлын хэсгийн бүтэц

Presenter
Presentation Notes
SWIM дотор AIXM багтана.



SWIM-ын ажлын хэсгийн 
үүрэг: 

o Үйл ажиллагааг ерөнхийлөн удирдах, 
o дэд ажлын хэсгүүдэд үүрэг чиглэл 

өгөх, хэрэгжилтэд хяналт тавих
o Дэд ажлын хэсгүүдээс санал авч 

төлөвлөгөө боловсруулах
o AIXM-ийн хэрэгжилтийг хангах
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Дэд ажлын хэсгийн үүрэг: 

• Технологийн шийдэл олж тогтоох, танилцуулах

• Техникийн даалгавар боловсруулах, танилцуулах

• Төлөвлөгөөнд санал өгөх

• Өөрийн хариуцсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, 
үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх

Presenter
Presentation Notes




ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 

SWIM-ИЙГ 
НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ 

ЕРӨНХИЙ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
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2019 2021 2025

Техник, технологийн шийдлийн дагуу 
тодорхойлолт боловсруулах, нөөц 

бүрдүүүлэх 

Ажлын хэсэг, дэд ажлын 
хэсгүүд байгуулах

SWIM, CRV, FIXM, WXXM
Бүтээгдэхүүнээ 

дотооддоо солилцож, 
хэрэгжүүлэлт хийх

Presenter
Presentation Notes




Нэн 
шаардлагатай

хийгдэх ажлууд
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Ажлын хэсэг, дэд ажлын хэсгүүд өөр өөрсдийн 
хамааралтай TF/WG-ын хурлуудад оролцох

Ажлын хэсэг, дэд ажлын хэсгүүдийг яаралтай 
байгуулах

“Survey on Implementation of SWIM Services
ICAO APAC Region” судалгааг бөглөж, илгээх



МОНГОЛ УЛС

ГУРАВДУГААР 
ХУРАЛ

SWIM TF-3
Бангкок, Тайланд

2019.05.07-10
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• МУ дахь SWIM-ийн хэрэгжилтийн өнөөгийн
байдлын талаар мэдээлэл өгөх

• Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд SWIM-ийг
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны ерөнхий
төлөвлөгөөг танилцуулах

• Ажлын хэсэг, дэд ажлын хэсгүүд байгуулагдаж
байгаа талаар танилцуулах



Анхаарал тавьсанд 
баярлалаа
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