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Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 
1.  Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх      
 Уул уурхайн ашиглалт, хайгуулын мэдээллийн сангийн мэдээ оруулах болон 
тусгай зөвшөөрлийн мэдээ харах хэсгийн програм хангамж болон ой, ус, тусгай 
хамгаалалттай газрын кадастрын лавлагааны мэдээллийн сангийн олон нийтэд 
зориулсан хэсгийн програм хангамжийг өгсөн саналын дагуу шинэчлэн хөгжүүллээ. 
 Байгалийн ургамлын мэдээллийн сангийн мэдээ оруулах хэсгийн 14 хүснэгтийн, 
амьтны мэдээллийн сангийн мэдээ оруулах хэсгийн 12 хүснэгтийн програм 
хангамжийн хувилбарыг тус тус дээшлүүлэн хөгжүүлж, хэлтсийн даргын өгсөн 
саналын дагуу амьтны сангийн програмыг сайжруулж байна.  
 БОАЖЯ-ны захиалгаар хийгдэж буй Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшигчдийн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний 
мэдээллийн сангийн холбоос хаягийг www.eic.mn/index_mineral.php хуудсанд 
байршуулж, цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх системийн олон нийтэд зориулсан 
хэсгийн мэдээ, тусламж холбоосын програмыг шинэчилж, холбогдох мэдээллийг 
санд оруулж, аюултай болон гамшигт үзэгдлийн 4 хүснэгтийг MySQL дээр шинээр 
үүсгэжээ. 
 
2.  Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      

Агаарын бохирдлын мэдээллийн санд 2018 оны 8, 9 дүгээр саруудын агаарын 
чанарын мэдээ, орон нутгийн ТХГН-ийн мэдээллийн санд шинээр хамгаалалтад 
авсан 3 газрын мэдээ, ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын лавлагааны 
мэдээллийн санд гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн хилийн заагийн 109, ойн сан 
бүхий газрын хилийн заагийн 56140 мэдээг тус тус оруулж, хилийн заагийн мэдээнд 
топологийн шалгалт явуулж, ойн сан бүхий газрын хилийн заагийн  давхардсан 23 
мэдээ, өөрөө өөртэйгээ огтлолцсон алдаатай 26 мэдээг засварласан байна.  

Эвдэрсэн газрын тооллогын мэдээллийн санд мэдээ оруулах 11 аймгийн 
хэрэглэгчийн эрхийг шинээр үүсгэж, координатын болон топологийн алдаатай 
байршлын мэдээ оруулсан аймаг нэгбүртэй холбоо барьж, гаргасан алдааны 
талаар болон хэрхэн засварлах талаарх зөвлөгөөг бэлтгэн явуулав. Тооллогын дүн 
мэдээ мэдээллийн санд орж байгаатай холбогдуулан мэдээ бүрдүүлэлтийн талаарх 
дүнг тогтмол гарган мэдээлж байна. 

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн сарын ажлын тайлан 
болон хурлын илтгэлийг http://irimhe.namem.gov.mn/ сайтад байршуулав. 

ГЗБГЗЗГ-ын мэдээлэл ирүүлэх тухай албан тоотын дагуу мэргэжилтэн Золзаяад 
газарзүйн 2 мэдээллийг, Үндэсний Хөгжлийн Газрын мэргэжилтэн Б. Энхзулд 
ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу газарзүйн 13 мэдээллийг тус тус и-майл-ээр явуулав. 

9 дүгээр сарын 20-21-нд зохион байгуулагдсан “Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг 
хангахад орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцийн гүйцэтгэх үүрэг, ач холбогдол” сэдэвт 
олон улсын зөвлөгөөнд мэдээллийн сангийн менежер З.Нарангэрэл оролцож, 
зөвлөгөөнөөр олон улсын туршлага болон Монгол улсын орон зайн өгөгдөл, 
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мэдээллийн бүрдүүлэлт, бэлэн байдал, ашиглалт, байгууллага хоорондын 
мэдээллийн уялдааг хангах зэрэг асуудлаар илтгэл хэлэлцүүлсэн байна.  

10 дугаар сарын 2-нд ШУА-ийн Газарзүй Геоэкологийн хүрээлэн, Мерит төсөл, 
СЕСМИМ төслийн хамтран хэрэгжүүлж буй "Мэдлэгийн портал" 
(http://portal.igg.ac.mn)-ын нээлтэд хэлтсийн дарга Г.Батхишиг, орон нутгийн 
УЦУОШТ-ийн сүлжээний инженерийн сургалтын хүрээнд 10 дугаар сарын 5-нд 
хийсэн QGIS-ийн хичээлд програмчлагч М.Оюунболор, Б.Вандандорж нар тус тус 
оролцлоо. 

Орон нутгийн УЦУОШТ-ийн сүлжээний инженерүүдийн сургалтад байгаль орчны 
мэдээллийн сангийн талаар танилцуулгыг хийж, БОАЖЯ-ны ахлах мэргэжилтэн 
М.Отгонтөгстэй ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын лавлагааны 
мэдээллийн сангийн програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн талаар уулзалт хийв.  

UN-REDD хөтөлбөрөөс 10 дугаар сарын 15-наас 11 дүгээр сарын 2 хүртэл зохион 
байгуулж буй бүсийн сургалтад мэдээллийн сангийн менежер З.Нарангэрэл сургагч 
багшаар ажиллаж байна.  

Монгол орны амьтан, ургамлын аймаг, мөөг, бичил биетний ангилал зүйн 
бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх гэрээт ажлын хүрээнд байгалийн ургамлын 
мэдээллийн сангийн ургамлын ерөнхий мэдээлэлд мөөгний аймгийн 631 
мэдээллийг бэлтгэн оруулж, амьтан, байгалийн ургамлын мэдээллийн санд 
оруулсан мэдээний талаарх дүн мэдээг төсөлд хүргүүлэв.  
 
Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны ажлын талаар 
1. Мэдээлэл боловсруулалт, үйлчилгээ 
 Хүлэмжийн хийн Улаан-Уул станцын 9 дүгээр сарын дээжийг АНУ-ын Элчин 
сайдын яаманд дамжуулж, Даланзадгад, Сайншанд, Замын-Үүд, Улаанбаатар 
тоосны станцуудын 2018 оны 9 дүгээр сарын тоосны мэдээг татаж, II улирлын 
мэдээг архивт хүлээлгэн өглөө. 
 ЦУОШГ-ын Урьдчилан мэдээлэх хэлтс(УМХ)-ийн хүсэлтээр Тахилт, Амгалан, 
Буянт-Ухаа станцуудын 15 минут тутмын 6 төрлийн үзүүлэлт, Тахилт станцын 15 
минут тутмын агаарын температурын мэдээг гадаад хаяг дээр .xml форматаар 
харуулах, агаарын температур, салхины хурдны сүүлийн 12 цагийн мэдээг тоо 
болон график хэлбэрээр харуулах програм хийгдсэн байна.  
 2018 оны 7, 8 сарын зарисовканы мэдээгээр урт хугацааны sql баазыг баяжуулж,  
Пусаны их сургуулийн тоон загварын 9 дүгээр сарын анхны нөхцөлөөр прогноз 
бүтээгдэхүүн гаргаж, УМХ-т хүргүүлэв. УМХ-д зориулж, 10 дугаар сарын 1 болон 2-
ны өдрүүдэд цаг агаарын аюултай үзэгдлийн нэмэлт бодолтыг 5 хоногоор WRF 
загвар дээр бодуулж, 9 дүгээр сард цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргахад 
ашигласан аргын тооцоо, тоон загваруудын бодолтыг бүртгэн, үр дүнгийн таарцыг 
дүгнэж тайлагнасан байна. 
 Суперкомпьютерийн хадгалах төхөөрөмжийн багтаамжийг тогтмол хянаж, 9 
дүгээр сарын 24, 10 дугаар сарын 1, 8, 15-нд файлын цэвэрлэгээг хийж, ECMWF, 
NCEP_GFS, JMA_GSM зэрэг цаг агаарын прогноз зургийн боловсруулалт, тоон 
прогнозын бүтээгдэхүүнүүдийн боловсруулалт, прогноз зураг, бодит зураг, хүснэгт 
мэдээний боловсруулалт, хадгалалт, цаг уурын автомат станцуудын мэдээний 
болон HIMAWARI-8 байран хиймэл дагуулын мэдээний боловсруулалт, шороон 
шуурга, агаарын бохирдлын ADAM2, ADAM2-HAZE загварын бодолт, цаг агаарын 
аюултай үзэгдлийн зураглал зэрэг технологиудын ажиллагаанд хяналт тавин, 
шуурхай үйлчилгээнд гарсан технологийн саатлын бүртгэлийг хийж байна. Энэ 
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хугацаанд ADAM-Haze(зургаар) 9 дүгээр сарын 26, 10 дугаар сарын 1, 2, 3, 4, 5-ны 
өдрүүдэд тус тус ороогүй ба 10  дугаар сарын 14-нд цахилгаан тасарсны улмаас 
суперкомьпютер унтарсан байна. 
 
2. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 
 “Nature Scientific Reports” сэтгүүлд “Cold-Season disasters on the Eurasian Steppes: 
Climate -driven or man-made”  сэдвээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бэлтгэн 
хэвлүүлж, “Global Environmental Research” сэтгүүлд  “Current status of PM2.5 pollution 
and its mitigation in Ulaanbaatar city of Mongolia” сэдвээр эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл бэлтгэн, хэвлүүлэхээр илгээв. 
 ШУА-ийн Мэдээ сэтгүүлд хэвлэгдсэн “Монголын говьд ажиглагдсан шороон 
шуурганы үеийн тоосны босоо урсгалыг үнэлсэн нь” өгүүлэлд гарсан алдааг 
залруулахаар хэвлэлийн газарт хандаж, Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 3 
харуулын мэдээгээр PM10, PM2.5 –ын харьцаа, түүний салхины зүг, хурдаас 
хамаарах хамаарлыг нарийвчлан тодорхойлж, үр дүнгээр өгүүлэл бэлтгэж 
дуусгасан ба шороон шуурга үүсэхэд Монгол орны уур амьсгалын хүчин зүйл 
сэдвээр судалгааны тойм бичиж байна. 
 “Шороон шуурганы эрсдэл, эртнээс сэрэмжлүүлэх арга технологи боловсруулах” 
сэдэвт ажлын хүрээнд шороон шуурганы 30%, 50%, 70%-иас дээш магадлалтай 
ажиглагдах прогнозын аргыг туршиж, үр дүнг хадгалж байна. 
 Төлөвлөгөөт 3.1.1 даалгавар "WRF загварт улирлаас хамаарсан сонголтыг 
тогтоох, анхны нөхцлийн сайжруулалт хийх" сэдэвт ажлын хүрээнд SMAP 
мэдээнээс LAI мэдээг автоматаар WRF загварт оруулах боломжийг бүрдүүлж, 
туршилтуудыг хийгээд байгаа ба хөрсний чийг, температурын мэдээг хөрвүүлэн 
оруулах туршилт хийгдэж байна. Төлөвлөгөөт 3.1.4 даалгавар “Магадлалт 
тунадасны прогноз” сэдэвт ажлын хүрээнд бүтээгдэхүүний төрөл, цувааны уртын 
сонголтуудаа хугацаагаар, тунадасны критериэр, улирал бүрээр нь хийж, 2017 оны 
хур тунадасны магадлалт прогноз гаргах бодолтууд хийгдэж байна. 
 NASA –ийн сайтаас авсан хиймэл дагуулын озоны мэдээгээр 4 улирлын зураглал 
хийж, агаарын бохирдлын CMAQ загварыг ашиглан Улаанбаатар хот орчимд 3 
болон 1 км бүс нутгаар зун болон өвлийн 2 туршилтыг хийж байгаа бол  
Улаанбаатарын агаарын чанарын станцуудын мэдээг боловсруулах, аюултай 
үзэгдлийн тухайлсан судалгааг тоон загвар ашиглан хийх ажлууд үргэлжилж байна. 
ADAM-HAZE загварын үр дүнгээс хүхрийн диоксид, азотын диоксид, озон, PM2.5, 
PM10-ын үр дүнг гарган авч, боловсруулалтыг хийлээ.  
 Япон улсын Чуо их сургуультай хамтран хийж байгаа Улаанбаатар хот орчмын 
агаарын бохирдлын загварчлалын ажил үргэлжлүүлж, хүлэмжийн хийн ажиглалт 
хийх ажилд оролцож байна. 
 Өмнөговь аймгийн Номгон, Дорноговийн Эрдэнэ сумдад байрлах шороон 
шуурганы ажиглалтын цамхгийн болон тоосны багаж тоног төхөөрөмжийн 
цахилгааны кабель хуучирсны улмаас мэдээ дамжихгүй болсон тул солих ажлыг 
хийж байна.   
 Японы Тоттори их сургуулийн Гандуу-хуурай газрын судалгааны төвтэй хамтран 
хийж байгаа шороон шуурганы хэмжилт-судалгааны ажил үргэлжилж, Нагояа их 
сургуультай хамтран Өмнөговийн Даланзадгад, Дундговийн Мандалговьд 
суурилуулсан лидар, РМ10 тоос хэмжих төхөөрөмжүүд хэвийн ажиллаж байна. 
 Инженер Э.Мөнхжаргал 2018 оны 9 дүгээр сарын 10-наас 10 дугаар сарын 12-ныг 
дуустал хугацаанд Япон улсын Нагояа их сургуулийн Байгаль орчны сургууль дээр 



докторантурын  ээлжит сургалтандаа хамрагдаж, 10 дугаар сарын 9-10-нд GIZ-аас 
зохион байгуулсан “Хүлэмжийн хийн бууралтыг үнэлэх, тайлагнах” сэдэвт сургалт, 
семинарт эрдэм шинжилгээний ажилтан Д.Оюунчимэг, 10 дугаар сарын 9-11-нд 
Вьетнамын Ханой хотод болсон EANET-SAC18 хуралдаанд эрдэм шинжилгээний 
ажилтан Г.Гантуяа, 10 дугаар сарын 17-нд ЦУОШГ-ын УМХ-ийн зохион байгуулсан 
инженер М.Должинсүрэнгийн БНСУ-д хамгаалсан “Улаанбаатар хотын агаарын 
бохирдол, цаг агаарын нөлөө” сэдэвт магистрын ажлаа танилцуулах семинарт 
эрдэм шинжилгээний ажилтан Ч.Алтантулга, Г.Батжаргал, Б.Чинзориг нар тус тус 
оролцсон байна. 
 10 дугаар сарын 19-нд эрдэм шинжилгээний ажилтан Г.Баясгалан “Сар, улирлын 
урьдчилсан мэдээ гаргах арга, технологи” сэдэвт хэлэлцүүлгийг хийж, 10 дугаар 
сарын 17-нд орон нутгийн инженерүүдийн сургалтанд “Цаг агаарын үзэгдэл 
элементийг урьдчилан мэдээлэх динамик загвар, WRF загварын үр дүнг мэдээ 
зохиолтонд ашиглах” сэдвээр хичээл орсон байна.  
 
Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 

ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 240 хугацааны мэдээг, дотоодоос 
хүлээн авах 33480 мэдээг тус тус бүрэн хүлээн авч, боловсруулан, олон улсын 
болон дотоодын сүлжээнд гаргасан байна.  

Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах станц, системүүдийн хэвийн ажиллагааг 
хангаж, МОДИС/Aqua-Terra дагуулын 188, NPP дагуулын 86, NОАА19 дагуулын 70, 
G-Com дагуулын 211 мэдээг хүлээн авч боловсруулсан байна. CMA-CAST хүлээн 
авах системд хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авалт хэвийн үргэлжилж, FY-2E 
дагуулын 843, FY-2G дагуулын 838 мэдээг хүлээн авлаа. Гаргаж байгаа 
бүтээгдэхүүн болон эх мэдээг хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулан олон 
нийтэд хүргэлээ. Хиймэл дагуулын мэдээний TDS каталог серверийн 
http://103.206.195.38:8080/thredds) үйл ажиллагаа хэвийн, мэдээ бүрдүүлэлт сайн 
явагдаж байна.  

Шороон шуурганы мэдээний сервер, ftp сервер зэрэг серверүүдийн ажиллагаа 
хэвийн, Залаатын автомат станцын мэдээний архивлалт үргэлжилж байна. 

ЦУОШГ-ын УМХ-ийн шуурхай үйлчилгээнд ажиллаж байгаа боловсруулалтын 
системийн компьютерүүдийн үйлдлийн системийн цаг Монгол улсад мөрдөж байгаа 
цагаар, Цаг уурын холбооны үндэсний төвийн Мэдээлэл боловсруулалтын 
системийн компьютерүүдийн үйлдлийн системийн цаг Дэлхийн цаг уурын 
байгууллагын холбоо мэдээллийн нэгдсэн систем болох GTS-ийн цагтай тохирч, 
ажиллах журмын дагуу Гринвичийн цагаар ажиллаж байгаагаас цаг уурын 
ажиглалтын шуурхай мэдээний мэдээллийн сангийн программд гарсан хугацааны 
зөрүүний алдааг шийдвэрлэх зорилгоор технологийн өөрчлөлтийг хийж, УМХ дээр 
ажиллаж байсан мэдээллийн сангийн програмыг Цаг уурын холбооны үндэсний 
төвд Client PC дээр шинээр суулгаж, туршилтыг хийж, 9 дүгээр сарын 20-иос эхлэн 
УМХ уг мэдээллийн санд дотоод сүлжээгээр хандаж, 3 цаг тутмын ажиглалтын 
мэдээг авч, боловсруулалтыг хийж байна. 10 дугаар сарын 11-ний шөнийн 02, 05 
цагт дээрх Client PC компьютерийн системд гэмтэл гарсны улмаас мэдээний 
боловсруулалт хийгдээгүй асуудал гарч, УМХ дээрх хуучин системд яаралтай 
шилжүүлэх арга хэмжээг авч, 10 дугаар сарын 11-нд системийг шинээр босгож, 
тохиргоог хийн, нөөц дискийг бэлджээ.  

“Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ТӨХК-ний төв роутер болон манайтай ажиллаж 
байгаа DNS серверийн ажиллагаа доголдсоны улмаас бүх аймгийн сүлжээ, 
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интернет тасарсныг хамтран шийдвэрлэж, шинээр DNS серверийн хаяг авч, 
аймгуудын сүлжээний роутер дээр тохиргоог өөрчлөн мэдээллийн сүлжээний 
хэвийн ажиллагааг хангалаа. 

Суперкомпьютерийн ажиллагаа хэвийн, өдөр тутмын хяналтыг хийж байгаа 
бөгөөд 10 дугаар сарын 14-нд Эрчим хүчний газраас цахилгаан тасалж, засвар 
үйлчилгээ хийхдээ фаз сольж холбосны улмаас суперкомпьютерийн цахилгааны 1 
фаз ирээгүй, UPS-ээр ажиллаж байгаад унтарсан асуудал гарлаа.   
Суперкомпьютерийн хадгалах төхөөрөмж дүүрч байгаатай холбоотойгоор QNAP 
NAS хадгалуурыг сүлжээнд нэмж холбон ажиллуулж байна.  

2018 оны 10 дугаар сарын 1-нээс ус, цаг уурын ажиглалтын мэдээг цахим 
хуудсаар дамжуулах систем нэвтэрч байгаатай холбогдуулан орон нутаг болон 
харъяа 26 байгууллагын систем сүлжээний инженерүүдийн 5 хоногийн нэгдсэн 
сургалтыг зохион байгууллаа. Уг сургалтын хүрээнд цаг уурын мэдээллийн сүлжээ, 
мэдээлэл технологийн шинэчлэл болон хиймэл дагуулын мэдээний хэрэглээ, вэб 
орчинд ажиллах, цаг уурын автомат станцын програм хангамж, газарзүйн мэдээг 
бэлтгэх чадавхийг бий болгов.  

9 дүгээр сарын 15-19-ний өдрүүдэд ЦУОШГ-аас зохион байгуулсан синоптик 
инженерүүдийн сургалтанд ашигласан сургалтын өрөөний компьютер, тоног 
төхөөрөмж болон интернэт сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангалаа.    
 

Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  
Цаг уурын 135 өртөө, 180 харуулын 2018 оны 8 дугаар сарын цахим мэдээнд 

онолын шалгалтыг, уур амьсгалын үндсэн элементүүдийн хувьд орон зайн 
нарийвчилсан шалгалтыг тус тус хийж, ISX, RES, TAB хэлбэрээр нийт 951 нэгж 
мэдээг бэлтгэж, хадгалсан бөгөөд 7 дугаар сарын мэдээг ЦУОШГ-ын Архив, 
мэдээллийн сангийн хэлтэст өгөв. 2018 оны 7 дугаар сарын 1-ээс эхлэн Увс 
аймгийн Бөхмөрөн сумын Бөхмөрөн харуулыг сэргээн ажиллуулахаар 
шийдвэрлэсэн боловч харуулын ажил нь эхлээгүй, мэдээ ирээгүй байна. 

Нарны цацрагийн 2018 оны 8 дугаар сарын мэдээг боловсруулан эмхэтгэлийг 
зохиож, ISX, TAB мэдээг үүсгэж, хадгалсан ба 17 автомат станцын мэдээг татаж,  
боловсруулав. Нарны синус өндрийг бүтэн жилээр нь Улаанбаатар, Ховд, Дархан, 
Чойбалсан станц дээр гаргаж өгөв. 2018 оны 1-7 сарын мэдээг шинээр хийгдсэн 
автоматжуулсан програм дээр боловсруулж, шалгах, Улаанбаатар станцын 
актинометрийн  болон  автомат станцын мэдээг харьцуулах ажлыг хийж байна. 

Аэрологийн Улаанбаатар, Мөрөн, Улаангом, Даланзадгад станцуудын 2018 оны 9 
дүгээр сарын радиозонд хөөргөлтийн мэдээг сүлжээгээр авч, тайланд шүүмж  
шалгалтыг хийж, архивлав.  

Орон нутгийн салбаруудын анхан шатны ажиглалтын технологи мөрдөлтөд 
хяналт тавьж, 317 нэгж салбар/өртөө, харуул/-ын мэдээнд хяналтын шалгалт хийж, 
шалгалтаар илэрсэн алдаа, дутагдлын талаар хариу зааварчлага бичиж, орон 
нутгийн ажиглагч, техникч нарт утсаар болон онлайнаар зөвлөлгөө, зааварчилгаар 
хангаж ажиллалаа.  

Цаг агаар, уур амьсгалын аюултай үзэгдлийн 11 элементийн 13 параметрээр 
2010-2017 оны мэдээний тасралтыг шалгаж, тасарсан 4980 мэдээллийг нөхөж, уур 
амьсгалын горимын мэдээний электрон дэд санг баяжуулах ажлын хүрээнд 1995-
1998 оны 4 жилийн мэдээг шалгах, мэдээллийн сангийн баяжилтыг хийх ажил 
үргэлжилж, цаг уурын 137 өртөөний 8 хугацаа, хоногийн мэдээ, нарны цацраг 



судлалын 15 өртөөний 6 хугацааны ажиглалтын 2018 оны 8 дугаар сарын  
мэдээгээр мэдээллийн сангийн баяжилт хийгдлээ. 

Цаг уурын 135 станц, 181 харуул, нарны цацрагийн 31 станц, аэрологийн 14 
станцын фото зураг, байршил, зэрэглэл,  ажиглалтын хөтөлбөр, багажийн төрөл гэх 
мэт мэдээллийг хамарсан Цаг уурын түүхийн электрон лавлах хийгдэж байна. 

Ажиглалтыг цахим болгох, автоматаар ISX мэдээг үүсгэх зорилгоор  ЦХ-1 
электрон дэвтэр хийгдэж байгаа ба ажиглалтын коодын 60 дугаар блокт аюултай 
үзэгдлийг автомаар коодлох ажил хийгдээгүй байна. 

Аэрологийн М10 радиозондын болон IR2010 системийн ажиглалт, 
боловсруулалтын зааврыг ирүүлсэн саналын дагуу засварлах, аэрологийн 
мэдээний цуваа үүсгэх программ бичих ажил үргэлжилж, нарны мэдээний 
автоматжуулсан программыг хэлтэстээ хэлэлцүүлж, саналын дагуу сайжруулж 
байна. 

БНСУ-тай хамтран хийж байгаа шар шороон шуурганы мониторингийн 4 түвшний 
(градиантын) цаг уурын 2 автомат станцын (Өмнөговь аймаг - Номгон харуул, 
Дорноговь аймаг - Улаан Уул станц)  50 гаруй параметр, цаг хугацааны 10 минут 
тутмын мэдээг нэг форматаар бүрдүүлж, цувааны нэгэн төрөл болон утга, бүтцийн 
алдааг шалгаж, нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгох, Японы Чуо их сургуультай уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааны чиглэлээр хийгдэж байгаа нүүрсхүчлийн хий, 
метан, усны мониторингийн судалгаа зэрэг ажлууд тасралтгүй хийгдэж байна.  

Дэлхийн цаг уурын байгууллагын WWR хөтөлбөрт уур амьсгалын ажиглалтын 
тулгуур 41 станцын 10 жилийн сарын норм, дундаж мэдээг явуулав. 

Хотын уур амьсгалын судалгааны ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотод ажиллаж 
буй цаг уурын автомат станцуудын мэдээнээс салхины боловсруулалтын ажил 
хийгдэж байгаа ба Уур амьсгалын мониторингийн системийг үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлэхэд бэлэн болгов.  

Хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний Бүтээл №36-д оруулахаар ирүүлсэн эрдэм  
шинжилгээний бүтээлүүдийн редакцийг хийж, хэвлэлийн эхийг бэлтгэх ажил дуусаж 
байна. 

8 дугаар сарын 29-өөс 9 дүгээр сарын 22–ны  өдрүүдэд  Япон улсын Токио  хотод 
зохион байгуулагдсан “Агаарын бохирдлын менежментийг чадавхийг бэхжүүлэх” 
сургалтанд инженер Н.Балжинням амжилттай оролцлоо. 
 
Ус судлалын ажлын талаар 

Ус судлалын 114 голын харуулын өдөр тутмын усны түвшний мэдээг хүлээн авч, 
гар утас болон хүрээлэнгийн цахим хуудасны мэдээг шинэчиллээ. 9 дүгээр сарын 
мэдээний дундаж дүн 100.0%.  

Усны горимын 10 хоногийн тоймыг 3 удаа, хур борооноос сэрэмжлүүлэх мэдээг 2 
удаа гаргаж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулсан бөгөөд Монголын 
үндэсний телевиз, Монгол HD телевиз, Eagle телевиз, Нийслэлийн онцгой байдлын 
студи,  TV-9 телевиз, Өнөөдөр сонин болон бусад мэдээллийн хэрэгслэлээр олон 
нийтэд хүргэв.   

ОХУ-д 1 удаа ус судлалын 10 харуулын 7 хоногийн түвшний мэдээ болон  богино 
хугацааны прогнозыг гарган явуулав. 

Ус судлалын 16 өртөөний 135 харуулд 648 өнгөрөлт хэмжихээс 744 удаа 
өнгөрөлт хэмжиж, илүү хэмжсэн 96 өнгөрөлтөөс 17 өнгөрөлтийг түвшний ихсэх, 
багасах хэлбэлзлийг барьж хэмжсэнээс хувь нэмэгдсэн бол 79 өнгөрөлтийг нь 
түвшний хэлбэлзэл багатай үед хийсэн учир хувь нэмэгдээгүй болно. Өртөө, 



харуулаар гаргахад 8 өртөөний 13 харуул дээр хувь нэмэгдсэн байна. Нийт 
хэмжилтийн 2.15% буюу 16 удаагийн хэмжилт гологдол болсон байна.  

Ус судлалын 16 өртөөний 154 харуулын  2018 оны 8 сарын УХШ-1 мэдээний дүнг 
нэгтгэн гаргахад мэдээний дүн- 99.83 % байна.  

Намрын мөсний үзэгдэл эхлэх болон гол хадаалах хугацааны прогнозыг гаргаж 
хэрэглэгчдэд хүргэсэн ба 9 дүгээр сарын прогнозын таарц 73.6% болж, төлөвлөгөөт 
даалгавраас 1.9%-иар доогуур байлаа. 

Урсац бодох голын 136 харуулаас 60 харуулын урсац эцсийн байдлаар 
шалгагдан оны эмхэтгэлийн хэвлэлтэнд оруулахад бэлэн болсон бөгөөд 2016 оны 
урсацын эмхэтгэлийг ЦУОШГ-ын Архив, мэдээллийн сангийн хэлтэст хүлээлгэн 
өгөв. Мөн Эг-Хантай, Сэлэнгэ-Хутаг, Сэлэнгэ-Хялганат, Сэлэнгэ-Зүүнбүрэн, Орхон-
Сүхбаатар харуулуудын 1990, 1993, 2000-2003, 2007, 2008 оны сар, жилийн дундаж 
өнгөрөлт, мөсний зузааны мэдээг бэлтгэж өгсөн ба Хүнгүй голын олон жилийн 
дундаж өнгөрөлт, үерийн түвшний мэдээг гаргаж өгөв. 

2017 оны Урсац бодох арга үнэлгээ хүснэгтийн түүврийг 60 харуулаар хийж, 2017 
оны 33 урсацыг шалган, дахин боловсруулан өртөөдийн 8 дугаар сарын 
өнгөрөлтүүдээр хяналтын муруйг байгуулав. 

9 дүгээр сарын 12-24-нд Ус судлалын Увс өртөөний 8 харуулд технологич 
инженер Э.Батбаяр, С.Саранцацралт нар шалган туслах ажлыг хийж, гарсан алдаа 
дутагдлыг засаж залруулах, заавар зөвлөгөө өгөх ажлыг хийлээ. 

Орон нутгийн инженерүүдэд 8 сарын усны биологийн дээжний ирц чанарын 
дүнгээр хариу заавар хүргүүлжээ. 

Судалгаа, шинжилгээний ажлын хүрээнд Мөстөл, мөсөн голын файлуудыг 
эмхэтгэж, эцсийн байдлаар бэлэн болгон мөстлийн судалгааны шонгуудын 
шилжилт, мөн мөстлийн (шуугдалт) зургийг хийв. Дотоод төслийн хүрээнд Хойд 
мөсөн далайн ай саваар 2017, 2018 оны өдөр бүрийн түвшин өнгөрөлтөөр 
харьяалах түвшний түүвэр хийгдэж, үерийн болон үерийн хохирлын талаарх зарим 
мэдээ материалыг цуглуулж, гадаад орны болон Олон улсын байгууллагын 
материал, удирдамж, арга зүйг судалж байна. Монголын 130 гаруй станцаар 2018 
оны дулааны улирлын хур тунадасны боловсруулалтыг хийж,  9 дүгээр сарын 21-29-
ний өдрүүдэд Архангай аймгийн Өгий нуурын судалгааны ажлаар хэлтсийн дарга 
Х.Пүрэвдагва, технологич инженер Э.Батбаяр нар ажиллаж, HIG-SOUNDER багаж 
ашиглан гүний хэмжилтийг 87 цэгт хийж, ажиглалтын багажийг хураав. 

БОАЖЯ-ны “Ганга нуурын усны тэнцлийг нарийвчлах, экосистемийг тэтгэх 
боломж, нуур орчмын усны байнгын мониторинг сүлжээг өргөтгөх судалгааны ажил” 
зөвлөх үйлчилгээний ажлын завсрын тайланг 7 хоног бүр яаманд хүргүүлж байна.   

“Сансрын мэдээлэлд тулгуурласан Монгол орны нууруудын усны нөөцийн 
үнэлгээ, түүнд байнгын хяналт шинжилгээ хийх боломж” судалгааны ажлын хүрээнд 
9 дүгээр сарын 20-30-нд Увс, Ховд, Баян-Өлгий аймгуудын нийт 11 нууранд эрдэм 
шинжилгээний ажилтан Г.Даваа, Ц.Ган-Эрдэнэ нар ажиллав. 

“Ус-80” хэлэлцүүлэгт зориулж, ус судлалын 33, нуур судлалын 3 харуулын 
түвшин, өнгөрөлтийн мэдээг ашиглан олон жилийн дундаж, үерийн түвшин, үерийн 
аюултай түвшинг давсан голуудын судалгааг 2017, 2018 онуудаар гаргаж өгөв. 

Монголын тал хээрийн бүсэд олон зориулалтын хиймэл дагуулыг ашиглан Ус, цаг 
уурын судалгаа гүйцэтгэх тухай тус хүрээлэн болон Японы Үндэсний хорооны 
хооронд байгуулсан гэрээний дагуу 9 дүгээр сарын 4-28-нд Төв аймгийн 
Баянцагаан, Дундговь аймгийн Дэрэн, Мандалговь сумдын нутагт хамтарсан 
хээрийн хэмжилт судалгааг гүйцэтгэж, манай талаас эрдэм шинжилгээний ажилтан 



Д.Оюунбаатар, технологич инженер Э.Батбаяр нар оролцож, цаг уурын 3 автомат 
станц, хөрсний чийгийн 12 станцын мэдээг хурааж, засвар үйлчилгээг хийсэн байна. 

9 дүгээр сарын 13-14-ны өдрүүдэд БОАЖЯ, Байгаль орчин- уур амьсгалын  сан, 
Уур амьсгалын Ногоон сангаас зохион байгуулсан Бэлэн байдлын (“Readiness”) 
төслийн сургалт болон семинарт эрдэм шинжилгээний ажилтан Д.Оюунбаатар 
оролцов. 

БОАЖЯ-нд Азийн Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих “Усны засаглалыг 
сайжруулахад шинэлэг арга туршлагыг хэрэглэх нь” (Implementing Innovative 
Approaches for Improved Water Governance) төслийн нэг хамтран оролцогч 
гүйцэтгэгч нь тус хүрээлэн болж, улмаар энэ төслийн усны мэргэжилтнээр эрдэм 
шинжилгээний ажилтан Д.Оюунбаатар сонгогдон, төслийн бэлтгэл үеийн тайланг 
хүлээлгэж өгсөн байна. 
 

Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 
 Давхардсан тоогоор нийт 954 салбарын агро дундаж мэдээг хүлээн авч, 
мэдээний чанар 99.3%-тай боловсруулалтанд орсон ба 9 дүгээр сарын 3 арав 
хоногийн тойм/Дугаар 25, 26, 27/-ыг 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн онцлогууд, 8 
дугаар сарын цаг агаарын нөхцлийн тойм /III арав хоногт/, хөрсний чийгийн тойм, 
хөнөөлт царцааны зураг тойм, хөрс хөлдөж эхлэх хугацааны урьдчилсан мэдээ 
зэрэг мэдээ, мэдээллийг оруулан, хугацаанд нь гаргаж, www.tsag-agaar.gov.mn 
цахим хуудсанд байршуулан үйлчилсэн бөгөөд электрон хэлбэрээр бүх аймгуудад 
хүргүүллээ. 9 дүгээр сарын агродундаж мэдээний чанарын дүгнэж, аймгуудад 
мэдээллээ. 
 Булган, Дорноговь, Төв аймгийн мал аж ахуйн цаг уурын 7 дугаар сарын 
ажиглалтын 7 ширхэг ХД-3, Увс,  Говь-Алтай, Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Архангай, 
Өмнөговь, Ховд, Орхон, Төв, Дорнод, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Хөвсгөл, Дундговь, 
Дархан-Уул, Дорноговь, Өвөрхангай, Булган, Хэнтий аймгуудын 7 дугаар сар, 
Сэлэнгэ, Хэнтий, Говьсүмбэр аймгуудын 8 дугаар сарын бэлчээрийн ургамлын 
ажиглалтын ХД1 дэвтрүүдэд шүүмж шалгалтыг хийж, сангийн мэдээтэй тулган, 
хариу зааварчлагыг аймгуудад хүргүүллээ.  
 Бэлчээрийн тайланг шинэчлэн гаргахтай холбогдуулан бэлчээрийн төлөв 
байдлын 1500 цэгийн мэдээг бэлчээрийн одоогийн төлөв байдал болон сэргэх 
чадавхийн хамаарах ангилалд холбох ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. 
 Булган аймгийн МААЦУ-ын харуулын өмнөх жилүүдийн зарим мэдээг электрон 
болгох, ажиглалтын мэдээний түүвэр хийж, өвлийн бэлчээрийн явуул судалгааны 
2018 оны мэдээг хүлээн авч, бүртгэн цэгцэлж, мэдээллийн санд татаж, бэлчээрийн 
мэдээллийн санд 2017 оны мэдээг татахад бэлэн болгож, 2017 оны инженерүүдийн 
шалгасан DIMA санг бүртгэж, нэгтгэсэн байна. 
 DIMA 5.3  мэдээллийн сангийн нэмэлт өөрчлөлтүүдийн талаарх мэдээллийг 
бэлтгэж аймаг, орон нутгийн ХААЦУ-ын инженерүүдэд хүргүүллээ. 
 2018 оны бэлчээрийн даац, ургацын мэдээг цахим болон .shp форматаар 
бэлтгэж, ХХААХҮЯ-ны Аймаг дундын отрын бэлчээр ашиглалтын захиргаанд гаргаж 
өгсөн ба ЦУОШГ, МерсиКор олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний 
хүрээнд ХААЦУ-ын зарим мэдээг 10 хоног тутамд шинэчлэн дамжуулах ажлыг 
хариуцан хийж байна. 
 Хятадын Зайнаас тандан судлал ба Тоон Дэлхий хүрээлэнтэй /RADI/ хамтын 
ажиллагааны хүрээнд 9 дүгээр сарын 9-17-ны өдрүүдэд хийсэн Сэлэнгэ, Дархан-

http://www.tsag-agaar.gov.mn/


Уул, Төв, Булган аймгуудын тариалан бүхий нутгаар буудайн ургац тодорхойлох 
хээрийн судалгааны ажилд инженер Н.Нацагсүрэн ажиллалаа. 
 ХХААХҮЯ-аас томилсон бэлчээрийн даац, багтаамж тооцоолох аргазүйг нэгтгэх, 
стандарчлах ажлын хэсэгт хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэцэцэг ажиллаж, өөрийн 
байгууллагад мөрддөг аргачлалыг танилцуулж, саналаа өгсөн байна.  
 9 дүгээр сарын 3-27-ны өдрүүдэд Хятад улсын Гансугийн Цөлжилтийг хянах 
судалгааны хүрээлэн дээр зохион байгуулагдсан “Торгоны зам дагуух улс орнуудын 
цөлжилт ба шороон шуурганы гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хянах нь” сэдэвт 
сургалтанд технологич инженер Т.Төрбат, мөн сарын 17-нд зохион байгуулагдсан 
"Монгол орны гангийн ажиглалтын систем ба түүний хэрэглээ" сэдэвт бүсийн олон 
улсын хуралд инженер Б.Ганбат, Г.Раднаа, Н.Мөнгөнчимэг, Б.Билгүүнзаяа нар 
оролцож, инженер Б.Ганбат “Хөдөө аж ахуй ба ган” сэдвээр илтгэл тавьжээ.  
 9 дүгээр сарын 17-21-ний өдрүүдэд Дэлхийн ажиглалтын системүүдийн систем 
байгууллага(GEOSS)-с Непал улсад зохион байгуулсан “Хөдөө аж ахуй ба гамшгийн 
мониторинг” сэдэвт бүс нутгийн тогтвортой хөгжил ба чадавхи бэхжүүлэх богино 
хугацааны сургалтанд хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэцэцэг хамрагдлаа. 
 9 дүгээр сарын 20-нд АНУ-ын Хөдөө аж ахуйн яамны харъяа Хорнадагийн эрдэм 
шинжилгээний төвийн мэдээллийн сангийн мэргэжилтэн Ericha Courtright манайд 
ашиглагдаж байгаа мэдээллийн сантай /DIMA 5.3/ холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийн 
талаарх танилцуулгыг хийж, хэлтсийн нийт албан хаагчид хамрагдлаа. 
 
Зайнаас тандан судлалын ажлын талаар 

Тайлангийн хугацаанд MODIS хиймэл дагуулын 118, SOUMI NPP дагуулын 92 
мэдээг өөрийн архивд авсан ба SOUMI NPP дагуулын 2Тб мэдээгээр архивын 
нөөцийг бэлтгэсэн байна.  

Хиймэл дагуулын мэдээгээр тайлангийн хугацаанд 9 дүгээр сарын 19-ний өдөр 
Хэнтий аймгийн Өлзийт, Жаргалант, 10-ны өдөр Дорнод аймгийн Чойбалсан, 
Чулуунхороот сумдад гарсан ой, хээрийн түймрийн голомтыг шуурхай илрүүлэн 7 
удаагийн зургийг хийж, хүрээлэнгийн www.icc.mn цахим хуудсанд тавьж, гамшгийн 
мэдээллийн санд мэдээллийг оруулсан бөгөөд ОБЕГ болон БОАЖЯ-ны шуурхай 
жижүүрт мэдээлсэн байна. 

 
Газрын гадаргын температурын 3, ургамалжилт, ургамалжилтын олон жилийн 

хазайлтын тус бүр 2 удаагийн зураглалыг хийж, хүрээлэнгийн бүтээгдэхүүний цахим 
хуудсанд (www.icc.mn) байршууллаа.  

Түүнчлэн нийт нутгаар сэрүүсч, цас орж эхэлсэнтэй холбогдуулан 9 дүгээр 
сарын 21-23 өдрүүд, 10 дугаар сарын 1, 10-нд цасан бүрхцийн 3 удаагийн зураглал 
хийж, мөн цахим хуудсанд байршуулав. 

Залаатын судалгааны талбайд хиймэл дагуулын мэдээний 2 удаагийн хээрийн 
хэмжилтээр хөрсний чийг болон спектрорадиометр хэмжилтийг хийж, дроноор NDVI 
зураглал хийх, биомасс тооцоолох ажлууд хийгдлээ. Түүнчлэн хэмжилтийн талбайд 
хашааны хаалганаас байшин хүртэлх зайд явган хүний зам суулгах,  хэмжилтийн 
талбайн 1х1м-ийн торлол хуучирсныг дахин шинэчилж, шинээр утас татах, байшин 
доторх хэмжилтийн багаж хэрэгсэл, компьютер, тавилгын тоосыг цэвэрлэх зэрэг 
тохижилт, засварын ажлыг гүйцэтгэлээ.  

Судалгааны ажилд хэрэглэх зориулалтаар ШУТИС-ийн магистрант Н.Балчирт 
MODIS хиймэл дагуулын 4 улирлын нэг, нэг өдрийн мэдээ, МУИС ШУС-БУС-ийн 

http://www.icc.mn/
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Экологийн магистрант М.Ууганбаярт ургамалжилтын VCI индексийн 2015-2018 
онуудын сарын сүүлийн арав хоногийн мэдээгээр тус тус үйлчлэв. 

АНДНЭЗК-ийн санхүүжилтээр БНХАУ-ын ШУА-ийн харьяа Зайнаас тандан 
судлал ба тоон Дэлхий хүрээлэнтэй хамтран хийж байгаа “Ган/зудыг мониторинг 
болон эртнээс сэрэмжлүүлэхэд Монгол орны чадавхийг бэхжүүлэх нь” төслийн 
хүрээнд Улаанбаатар хотноо 9 дүгээр сарын 17-ны өдөр зохион байгуулсан “Монгол 
орны гангийн ажиглалтын систем ба түүний хэрэглээ” сэдэвт бүсийн олон улсын 
хурлын тайланг монгол, англи хэл дээр бэлтгэн хүргүүлсэн ба 2 дахь удаагийн 
шинжээч тайлангаа ирүүлсэн тул гэрээний дүгнэлтийг хийж, холбогдох этгээдүүдэд 
хүргүүллээ. Уг хүрээлэнтэй хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, цаашид газар 
тариалангийн гангийн чиглэлээр хамтран ажиллахаар уг ажлын хүрээнд 9 дүгээр 
сарын 10 – 20-нд Төв, Дархан, Сэлэнгэ болон Булган аймгуудын газар тариалангийн 
бүс нутгаар хээрийн хэмжилтийг тус хүрээлэнгийн докторын оюутан Т.Батцэцэг, 
хөдөө аж ахуйн цаг уурын инженер Н.Нацагсүрэн, зайнаас тандан судлын 
мэргэжилтэн Б.Аманжол нар амжилттай гүйцэтгэсэн бөгөөд хээрийн хэмжилтийн 
мэдээний боловсруулалт, судалгааны ажилд ОХУ-ын газар тариалангийн 
мониторингийн судалгааны ажлууд, Хятадын газар тариалангийн ажиглалтын 
систем, Энэтхэгийн газар тариалангийн ажиглалтын систем “Буван” зэрэг өндөр 
хөгжилтэй орнуудын мониторингийн системүүдтэй харьцуулж судлах, газар 
тариалангийн судалгаанд SAR болон HyperSpecter мэдээнүүдийг ашиглах 
боломжийн талаарх зөвлөгөөг өглөө. 

ҮСХ-ны Эдийн засгийн статистикийн газрын дарга Э.Эрдэнэсан, ахлах 
мэргэжилтэнтэйгээ ирж уулзан хиймэл дагуулын мэдээг статистикт ашиглах 
боломжийн талаар санал бодлоо солилцож, зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 1 
мэргэжилтнийг тусгайлан бэлтгэхээр хэлэлцлээ. Монголын Улаан загалмайн 
нийгэмлэгийн ажилтан Нямхүү, АНУ-ын Колумбын их сургуулийн зайнаас тандан 
судлалын мэргэжилтэн Андрью Гаткевич нар Зудын эрсдлийн зургийн асуудлаар 
ирж уулсан бөгөөд Др. Л.Нацагдоржтой уулзуулж, зудын индексийн тухай 
дэлгэрэнгүй тайлбар хийлгүүлэв. Тэдний зүгээс үерийн мэдээ өгөхөөр тохирлоо. 

9 дүгээр сарын 8 – 21-нд Хятад улсын Бээжин хотод зохион байгуулагдсан 
“Хиймэл дагуулын газрын станц болон түүний бүтээгдэхүүний хэрэглээ” сэдэвт 
ахисан түвшний сургалтанд зайнаас тандан судлалын мэргэжилтэн Г.Нандин-
Эрдэнэ, О.Анхбаяр нар хамрагдаж, 10 дугаар сарын 8- 11-нд Индонезийн Жакарта 
хотноо зохион байгуулагдсан “Цаг уурын хиймэл дагуул хэрэглэгчдийн Бага хурал”-
д хэлтсийн дарга М.Одбаяр оролцлоо. 

Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан аймгуудын УЦУОШТ-ийн сүлжээний 
инженерүүдийн сургалтанд QGIS программын хичээлийг зайнаас тандан судлалын 
мэргэжилтэн Г.Нандин-Эрдэнэ заав. 

БНСУ-ын Агаар, сансрын судалгааны хүрээлэн(KARI)-тай хийж байгаа “Хиймэл 
дагуулын мэдээний заслага/баталгаажилтын хээрийн хэмжилт” гэрээт ажлын 
хүрээнд 10 дугаар сарын 15- 20-ны өдрүүдэд Төв, Говьсүмбэр, Дундговь, Хэнтий 
аймгуудын нутагт байрлах 52 ширхэг хиймэл дагуулын ойлгогчуудыг цэвэрлэх, 
тохируулах ажлыг гүйцэтгэлээ.  

 
 

 
 

     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


