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ICAO, IATA, ACI-ИЙН КОНЦЕПЦИУД

Бүх салбарт нийтлэг асуудал тулгарч байсан:

• Бие даасан хуучин системүүдийг харилцан уялдаж ажилладаг

платформууд болгож өөрчлөх;

• Дижитал орчинд нийцэж байгууллагын үйл ажиллагааг шинэчлэх,

шинэ үеийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх;

• Бүтээгдэхүүн / үйлчилгээг хэрэглэгчдэд өргөн сонголттойгоор цаг

алдалгүй хүргэх;

• Цаасан мэдээллээс дижитал өгөгдөлд шилжих;

• Оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, өгөгдлийн

нэгдсэн урсгал бий болгох.

СУДАЛГАА

Нисэхийн салбар бусдын адил дижитал 

эринд татагдан орж байна

Нисэхийн салбарын хэрэглэгчид нь дижитал мэдлэг 

хамгийн өндөртэй хэрэглэгчид байдаг.   

20-р зууны НХУ-ын системд өөрчлөлтөнд хөтлөгч хүчин зүйлүүд 

аюулгүй ажиллагаа, үр ашиг, үндэсний эрх ашиг байсан. 

21-р зууны ATM системд эдгээр нь хэрэглэгчийн хэрэгцээ, 

шаардлага болж өөрчлөгдсөн.



ATM КОНЦЕПЦИ
ATM

Орчны мэдээлэл Situational Awareness

Мэдээлэлтэй шийдвэр гаргалт Informed Decision Making

Автоматжуулалт Automation

Системийн гүйцэтгэл System Performance

Мэдээлэл солилцоо Information Sharing

Хамтарсан шийдвэр гаргалтCollaborative Decision Making

ATM систем нь:

• Хамтын шийдвэр гаргах орчинд тулгуурласан;

• Дижитал өгөгдөлгүйгээр энэ орчныг бий болгох боломжгүй;

• Оролцогч бүх талууд хамтдаа хөгжих шаардлагатай бөгөөд

бэлтгэл ажлыг яаралтай эхлэх ёстой.



ATM КОНЦЕПЦИЙН ҮНДСЭН ЗАРЧМУУД

Системүүд өгөгдөл 

солилцоогоор дамжуулан 

харилцан уялдаж 

ажиллах

Мэдээллийн элементэд 

суурилсан өгөгдлийн нийтлэг 

загварууд ашиглана

Өгөгдлийн загвар дээр 

тулгуурлан өгөгдөл 

солилцооны чөлөөт орчин 

бүрдүүлэх 

ATM

Дижитал орчинд шилжих бэлтгэл ажлыг хангахад дараах 3 үе

шат онцгой үүрэгтэй:

• Өнөөгийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх

• Дижитал өгөгдлийн сан

• Дижитал өгөгдөл солилцоо



• Нислэгийн цаг уурын мэдээлэл - IWXXM

• Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн мэдээлэл - FIXM

• Нисэх буудал, агаарын тээвэрлэгчдийн мэдээлэл - ADXM

• Нисэхийн мэдээлэл - AIXM

SWIM

Аюулгүй VPN сүлжээгээр дижитал өгөгдлийн нэгдсэн

урсгалыг бий болгох, түүнийг ашиглан хамгийн үр

ашигтай системүүдийг хөгжүүлэх/нутагшуулах боломж
бүрдэнэ.



СИСТЕМ, ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН СУДАЛГАА

ИНЕГ болон түүний харьяа байгууллагуудын хэмжээнд ашиглагдаж буй 95 

СИСТЕМ, 141 ПРОГРАМ ХАНГАМЖ-ийн судалгаа хийсэн.

ИНЕГ



SWIM-Д ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Нислэгийн цаг уурын төв 

ICAO Annex 3-ын дагуу METAR, TAF, AIRMET, SIGMET

зэрэг бүтээгдэхүүнийг боловсруулан тараадаг.

Өөрсдийн зохиосон програм хангамжид тулгуурлан

цаасан эсвэл PDF файл хэлбэрээр гаргадаг.

2020 оноос digital database дээр тулгуурлан

бүтээгдэхүүн гаргах шаардлага ICAO Annex 3-т орно.

IWXXM загварын дагуу өгөгдөл цуглуулах болон

нийлүүлэх үйл явцыг нэвтрүүлээгүй.

Нисэхийн мэдээллийн 

үйлчилгээний алба

AIXM 5.1 дижитал өгөгдлийн сан – Бүс

нутгийн болон олон улсын хэмжээнд

өгөгдөл солилцоо явуулах боломжтой.

eAIP систем болон eAIS систем

ашиглан НМЭ, NOTAM мэдээ, НӨМТ,

Нислэгийн төлөвлөгөө ба НХҮ-ний

мэдээнүүд, нислэгийн зураг зэрэг

бүтээгдэхүүнүүдийг гаргадаг.

ИНЕГ

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн алба

AFIS-ийн системийг орлох ATFMS системийг

2019 онд үйл ажиллагаанд нэвтрүүлсэн нь

НХУТ-ын мэдээллийг дижитал хэлбэрт оруулах

эхний алхам боллоо.

FIXM загварыг одоогоор хэрэгжүүлээгүй.

Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба

Ажиглалтын үйлчилгээнд AIRCON2100

системийг ашигладаг. Энэхүү системд ордог

маршрутын нислэгүүдийн байршил, өндөр

болон нислэгийн хугацааны мэдээллийг

ирээдүйн 4D trajectory-ийг дэмжсэн програм

хангамжуудад ашиглах шаардлагатай.



SWIM-Д ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
ИНЕГ



ДҮГНЭЛТ – SWIM-Д ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН СИСТЕМҮҮД

• Өөр цаг үед, төрөл бүрийн зориулалтаар авсан, бие даасан шинжтэй, хоорондоо мэдээлэл 
солилцдоггүй

• Нислэгийн үйл ажиллагаанд оролцогч талууд мэдээллийн нэгдсэн эх сурвалж ашиглан
хамтарсан шийдвэр гаргах нөхцөл бүрдээгүй

• Цаг агаарын үзэгдэл, агаарын зайн хязгаарлалт болон агаарын зай ба нисэх буудлын
багтаамж гэх мэт гэнэтийн нөхцлүүдэд нийцүүлэн нислэгийн төлөвлөлтийг богино хугацаанд,
хамтран, уян хатан хийх боломжгүй

• Ойрын ирээдүйд бүс нутаг болон олон улсын хэмжээнд өгөгдөл солилцох, бусад улс, бүс
нутгийн системүүдтэй харилцан уялдаатай ажиллах орчныг бүрдүүлэх боломжгүй

Өгөгдлөө хоорондоо хуваалцахгүй байна;

Үйлчилгээгээ дижитал болгох талаар

хангалттай ажлууд хийхгүй байна;

Системүүдийн харилцан уялдааг хангахад

анхаарах шаардлагатай.

ДҮГНЭЛТ

Үүнээс харахад бид: 



БУСАД АЛБА САЛБАРУУДЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

SWIM-ийн өгөгдлүүд бол нислэгийн аюулгүй ажиллагаанд шууд нөлөөлөх өгөгдлүүд юм. Гэхдээ бидэнд бас

бусад өгөгдлүүд бий. Ирээдүйд бүгдэд нь ижилхэн шаардлага тавигдана.

ИНЕГ-ын хэмжээнд нийтлэг дутагдалтай талууд ажиглагдаж байна:

• Нэгдсэн систем байхгүй, олон өөр төрлийн програм хангамж ашигладаг;

• Баримт бичиг болон бүртгэлүүдийг Microsoft Word, Excel программууд дээр ихэвчлэн хөтөлдөг;

• Мэдээллийг хэн, хэзээ, хэрхэн өөрчилсөн түүх үлдэхгүй;

• Нэгжүүдийн ажлын уялдаа холбоог хангахад хүндрэлтэй,

• Бүртгэл, тайлан гаргахад цаг их ордог;

• Ажилтнууд хүссэн газраасаа, хүссэн үедээ ажлаа амжуулах боломжгүй;

• Хэрэгцээт мэдээллээ албан бичгээр нэгнээсээ авдаг.

iMCAA
ИНЕГ-ын дотоод үйл 

ажиллагааны цогц систем

Aviation Safety Oversight System                                          
eLicensing, 

Байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт, 

Бүртгэл /Хүмүүс, Нисэх төхөөрөмж, Бусад/

Дижитал өгөгдлийн 

сан бүрдүүлэх

Нисэх буудлуудын нэгдсэн 

мэдээллийн гар утасны 
аппликейшн 

ИНЕГ



МТИСХА - ЦААШИД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

Ирээдүйн дижитал орчинд ИНЕГ урт 

хугацаанд амжилттай ажиллахын тулд 

дижитал стратеги чухал үүрэгтэй. 

Дижитал шилжилтийн үе шатууд (2019-2025 он):

• Нэгж бүр салбарынхаа хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн

дижитал шилжилтийн төлөвлөгөө боловсруулах;

• Дижитал өгөгдлийн сан үүсгэх;

• Дижитал өгөгдлийн сангаас одоогийн

бүтээгдэхүүн/үйлчилгээг үзүүлэх;

• Дотоод нэгдсэн өгөгдөл солилцоо

• Дижитал өгөгдөл солилцоог ашиглан шинэ

бүтээгдэхүүн/үйлчилгээг нэвтрүүлэх;

СТРАТЕГИ



АЖЛЫН БАГААС ХҮСЭХ ЗҮЙЛС

• Байгууллагын аливаа асуудалд цахимжсан хүмүүст зориулсан дижитал шийдлийг эхэнд

тавихDigital First Mindset

ДҮГНЭЛТ

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАН БАЯРЛАЛАА

• Цаашид шинээр нэвтрүүлэх системүүдэд өгөгдөл солилцоо (AIXM, FIXM, WXXM гэх мэт)-ны

чадамжийн шаардлага тавьдаг байх;

• Систем/програм хангамжуудыг дотооддоо хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах;

• SWIM-ийн асуудлыг байгууллагын дижитал шинэчлэлтэй хамт авч үзэх;

• Дижитал шилжилтийн стратегийн хүрээнд өөрийн алба, салбарын дижитал шилжилтийн

төлөвлөгөөг бидэнтэй хамтран гаргах;

• Өгөгдөл солилцооны нэгдсэн урсгалд нэгдэх бэлтгэл ажлын хүрээнд дижитал өгөгдлийн сан

үүсгэх ажлыг эхлүүлэх. (Алба бүрт Мэдээллийн технологийн чадамж байхгүй учраас МТИСХА дэмжлэг

үзүүлэг үүрэгтэй);

• ИНЕГ-ийг өгөгдөл төвтэйData Driven байгууллага болгохын төлөө хамтарч ажиллах;


