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Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 
1.  Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх талаар      
 Ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын лавлагааны мэдээллийн санг  
http://eic.mn/cadaster/, цаг агаарын урьдчилан сэргийлэх системийг http://alarm.tsag-
agaar.gov.mn, БОАЖЯ-наас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу Монгол орны генетик 
нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт мэдлэгийн мэдээллийн санг http://eic.mn/tk/ 
гэсэн хаягаар тус тус байршуулав.  
 БОАЖЯ-наас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу байгаль орчны бодлого, төсөл, 
хөтөлбөрийн мэдээллийн сангийн “Төслийн мэдээлэл" хэсэгт шинээр нэмэх төслийн 
нарийвчилсан мэдээлэл, үйл ажиллагаа, зардал, дүгнэлт болон зургийн цомог гэсэн 
5 хүснэгтийн толь бичиг болон UML загварыг боловсруулж, холбогдох  програм 
хангамжийг хөгжүүлж, геоботаникийн бичиглэлийн маягтын дагуу ургамалжилзүйн 
мэдээллийн сангийн 4 хүснэгтийн толь бичиг болон UML загварыг боловсруулж, 
андройд үйлдлийн системд зориулсан Улсын ТХГН-ийн гар утасны програм 
хангамжийн загварыг гаргаж, өгөгдлийн сангаас мэдээ авах JSON файлыг серверт 
үүсгэв. 
 Байгалийн ургамлын мэдээллийн сангийн бүх програм хангамжийг хөгжүүлэх 
ажлыг дуусгаж, програмын шалгалт хийгдэж байгаа бол амьтны аймгийн 
мэдээллийн сангийн олон нийтэд зориулсан програмыг боловсруулж, мэдээ 
оруулах хэсгийн програм хангамжийг хөгжүүлж байна.  
  
2.  Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      

Засгийн газрын 2015 оны 289, 302, 2016 оны 155, 2017 оны 83 дугаар 
тогтоолуудын дагуу гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн хилийн заагийн 9, ойн сан 
бүхий газрын хилийн заагийн 53 мэдээг ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын 
кадастрын лавлагааны мэдээллийн санд, Засгийн газрын 2 тогтоол, Сайдын 3 
тушаалыг байгаль орчны эрх зүйн мэдээллийн санд тус тус орууллаа.   

Эвдэрсэн газрын тооллогын мэдээллийн санд мэдээ оруулах нийслэл болон 
Булган аймгийн хэрэглэгчийн эрхийг шинээр үүсгэж, Булган аймгийн тооллого 
хийсэн мэргэжлийн байгууллагад мэдээгээ хэрхэн оруулах талаар зөвлөгөө өгөв.  

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд оруулсан 
нарийвчилсан үнэлгээний 19 тайланг шалгаж, 2 компанийн хэрэглэгчийн эрхийг 
шинээр бүртгэж, 2 хэрэглэгчийн эрхийг үүсгэн, 2 компанид мэдээ оруулах талаар 
хичээл заав.  

ЦУОШГ-аас 2012-2017 оны уур амьсгал болон цаг агаарын аюултай үзэгдлийн 
мэдээг 11 дүгээр сарын 16-нд цахим хэлбэрээр хүлээн авав. 

 
Монгол орны амьтан, ургамлын аймаг, мөөг, бичил биетний ангилал зүйн 

бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх гэрээт ажлын хүрээнд байгалийн ургамлын 
мэдээллийн санд хөвдний 559 ерөнхий мэдээлэл, мөөгний тархацын 96  зүйлийн 99 
зургийг оруулж дууссан ба амьтны мэдээллийн санд хөхтний 129 ерөнхий 
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мэдээллийг амьтны 85 зураг, тархацын 130 зургийн хамт орууллаа. Хагны болон 
шувууны ерөнхий мэдээллийг дээрх сангуудад оруулах ажил үргэлжилж байна. 

Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн http://irimhe.namem.gov.mn/ 
сайтад хүрээлэнгийн сарын ажлын тайланг байршуулж, Уур амьсгалын өөрчлөлт, 
Сар жилийн уур амьсгалын тойм гэсэн 2 цэсийг шинээр үүсгэж, холбогдох мэдээг 
оруулав.  

Хүрээлэнгийн мэдээлэл солилцоог хангах зорилгоор 192.168.100.39 хаягтай ftp 
сервер дээр IRIMHE.NAMEM.GOV.MN директорыг шинээр үүсгэж, 11 дүгээр сарын 
19-нд хүрээлэнгийн вэб сайтад тавих мэдээ байгаа эсэх талаар хэлтсийн дарга 
нараас асууж, хөдөө аж ахуй цаг уур судалгааны хэлтсийн даргаас өгсөн 1 
мэдээллийг цаг үеийн мэдээний хэсэгт байршуулав. 11 дүгээр сарын 19-нд eic.mn 
домайны хугацааг 1 жилээр сунгуулав.  

 БОАЖЯ-ын ахлах мэргэжилтэн Отгонтөгсөд орон нутгийн ТХГН-ийн 2 газарзүйн 
мэдээллийг и-майлаар явуулж, Уур амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн судалгааны 
хэлтсийн ажилтан Балжиннямд Улаанбаатар хотын хилийн цэсийн зургийг файлаар 
өгөв. 

Байгаль орчныг хамгаалах зардлын дансыг байгуулах аргачлалд өгөх саналыг 10 
дугаар сарын 25-нд БОАЖЯ-ын мэргэжилтэн Ганзоригт, 11 дүгээр сарын 16-нд уг 
мэдээллийн сангийн програм хангамжтай холбоотой саналыг БОАЖЯ-ын 
мэргэжилтэн Шинэзул, хөгжүүлэгч компанийн ажилтан Чанцал нарт тус тус и-
майлаар хүргүүллээ. 

UN REDD хөтөлбөрөөс 10 пугаар сарын 15-аас 11 дүгээр сарын 2-нд Завхан, 
Булган, Хэнтий аймагт бүсчлэн  зохион байгуулсан ойн ангийн мэргэжилтнүүдийн 
ойн хэмжилт тооллогын суурь зурагтай ажиллах, ойн хэмжилт тооллогын багаж 
ашиглах, газарзүйн мэдээллийн систем ба мэдээллийн сангийн чиглэлээр дадлага 
олгох сургалтанд мэдээллийн сангийн менежер З.Нарангэрэл ажилласан бөгөөд 
сургалтанд сумын ба сум дундын ойн ангиийн нийт 58 мэргэжилтнүүд хамрагджээ.  

11 дүгээр сарын 5-7-нд НҮБ-ын ХХААБ-аас гаргасан SEPAL системийн 
сургалтанд мэдээллийн сангийн менежер З.Нарангэрэл оролцож, “Хиймэл дагуулын 
мэдээ ашиглан ойн бүрхэвчийн өөрчлөлт гаргах, олон жилийн мэдээ ашиглан ойн 
мониторинг хийх” талаар заасан бөгөөд 11 дүгээр сарын 12-нд З.Нарангэрэл UN-
REDD-ийн хөтөлбөрийн хүрээнд Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх мэдээллийн 
системийн Техникийн ажлын хэсгийн уулзалтад оролцлоо. 

11 дүгээр сарын 14-нд Монгол орны генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт 
мэдлэгийн мэдээллийн сангийн сургалтад хэлтсийн 4 ажилтан, 11 дүгээр сарын 14-
нд “Газарзүйн мэдээллийн системийн өдөр-2018” өдөрлөгт хэлтсийн дарга 
Г.Батхишиг, газарзүйн мэдээллийн системийн инженер Б.Вандандорж нар тус тус 
оролцов. 
 
Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 

ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 248 хугацааны мэдээг 100%, 
дотоодоос хүлээн авах 33976 мэдээнээс 33974 мэдээг хүлээн авч, боловсруулан, 
олон улсын болон дотоодын сүлжээнд гаргасан байна. Баянхонгор аймгийн Байдраг 
сумын Байдраг/44276/ станцын мэдээ 10 дугаар сарын 26-с 27-нд шилжих шөнийн 
21 цагт, Ховд аймгийн Ховд сумын Дунд-Ус /44364/ станцын мэдээ 11 сарын 16-с 
17-нд шилжих шөнийн 21 цагт тус тус шугам гэмтэлтэйн улмаас тасарсан байна. 

11 дүгээр сарын 2-нд Япон улсын Oriental electronics компаний мэргэжилтнүүдтэй 
хамтран шуурхай мэдээлэл боловсруулалтын MSS1, MSS2 серверүүд дээрх 
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програмын шинэчлэлтийг хийж, Routing table-ийн тайлбар хэсэгт 32 тэмдэгт оруулах 
болмжтой байх, мэдээлэл солилцооны статистик тайлан(CSV format)-г мэдээлэл 
солилцооны суваг тус бүрээр хянах боломжийг бүрдүүлэх зэрэг өөрчлөлтийг нэмж, 
улмаар програмын нөөц файлыг шинээр бэлдэж авсан байна. 

192.168.100.10 хаягтай MSS-PC дээр ажиллаж байгаа цаг уурын ажиглалтын 
шуурхай мэдээний мэдээллийн сангийн програм дээр дахин асуудал гарч, 11 дүгээр 
сарын 9-ний 17.30 цагт мэдээ боловсруулалтын явцад гацсаныг 20.30 цагийн үед 
ээлжийн инженер Алтанзул утсаар мэдэгдсэн дагуу зааварчилгаа өгч мэдээлэл 
боловсруулалтын MSS дээрх 72 дугаар сувгийг нээлгэж, ЦУОШГ-ын Урьдчилан 
мэдээлэх хэлтсийн 192.168.100.30 серверт ажилладаг програмыг ажиллуулах арга 
хэмжээг авсан байна. Шацсан шалтгааныг тодруулахад их хэмжээтэй мэдээ 
орсноос шалтгаалсан тул мэдээг нь устгаж, хэвийн ажиллагааг хангасан ба 
192.168.100.30 сервер дээрх програмтай  зэрэгцээ ажиллуулж шалгаад 11 дүгээр 
сарын 12-ноос 192.168.100.10 дээр байгаа програмд шилжээд байна.   

Cуперкомпьютерийн C0-0c0s1n3 ноуд зогссоныг ажиллуулахад ямар ч хариу 
үйлдэл үзүүлэхгүй байсан учир нөөцөд байсан CPU-г сольж, хэвийн ажиллагааг 
хангасан ба 1 ширхэг Compude blade-ийн тоосыг цэвэрлэж, 3 сар тутамд сольдог 
ерөнхий сэнсний агааржуулагчийн филтерийг сольж, CPU-нүүдийн тосыг 
шинэчилсэн ба бусад blade-үүдийг захиалан, ирсэн үед үйлчилгээг хийхээр 
төлөвлөж байна. Нөөцөд байх шаардлагатай CPU, CPU-ний тос, агаар шүүгчийн 
материалуудын захиалгыг АНУ-ын CRAY компанид хийгээд байна.  

ЦУОШГазрын Урьдчилан мэдээлэх хэлтсээс(УМХ) фейсбүүк орчинд Лайф хийж, 
хэрэглэгчид цаг агаарын мэдээ, мэдээллийг хурдан, гацалтгүй хүргэх боломжийг 
бүрдүүлж өгөх хүсэлтийн дагуу мэдээллийн системийн дотоод хаягийг гадаад хаягт 
NAT хөрвүүлнээр техникийн болон сүлжээний нөхцөлийг бүрдүүллээ.  

Интернэтийн урсгалыг ерөнхий гаралт дээр өдөр бүр хянаж, шаардлагатай 
тохиолдолд “Бодьсистем” ХХК-тэй хамтран ажиллаж байна. Манай сүлжээнээс 
SPAM  өгч, сүлжээний ачаалал ихэссэн учраас хаягийг блоклох түвшинд хүрээд 
байна гэсний дагуу сүлжээний төв роутер, свитчийн портуудыг шалгаж, 2 серверийн 
SMTP порт, сүлжээний вирус тараагаад байгаа компьютерийг олж, холбогдох арга 
хэмжээг авлаа.  

Дархан-Уул аймгийн УЦУОШТ-ийн интернэтийн болон дотоод сүлжээ удаан 
ажиллаж байгааг аймгийн инженер Алтаншагайд зааварчилгаа өгч, шалгуулахад 
сүлжээний медиа конвертерээс шалтгаалж байгааг тогтоож, шинээр солиулан 
хэвийн ажиллагаанд оруулсан байна.  

Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах станц, системүүдийн хэвийн ажиллагааг 
хангаж, МОДИС/Aqua-Terra дагуулын 199, NPP дагуулын 96, NОАА19 дагуулын 90, 
G-Com дагуулын 214 мэдээг хүлээн авч боловсруулсан байна. CMA-CAST хүлээн 
авах системд хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авалт хэвийн үргэлжилж, FY-2E 
байран дагуулын 856, FY-2G дагуулын 856 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 бүрдүүлэлтийн 
тухайд 2018 оны зуны улиралд хийгдсэн ургамалжилтын, ургамалжилтын хазайцын, 
гангийн бүтээгдэхүүнүүд тавигдаж байна.  

CMACast системийн Front-PC –ний системийн диск дүүрснээс зарим үед мэдээ 
орж ирэхгүй байгаа учраас өөр компьютерт системыг суулган програмыг 
ажиллуулахаар бэлдэж байна.  Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах станцын Vxeos 
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системийн хагас жилийн хуваарьт үзлэг үйлчилгээ хийж, нийт 5 ажлын байрны 13 
хатуу дискний нөөцийг бэлтгэлээ. 

Хөдөө аж ахуйн цаг уурын судалгааны хэлтэст ашигладаг EWBMS системд FY-
2G мэдээг  10 хоног тутамд өгч байгаа бөгөөд шинээр орж ирсэн FY4A дагуулын 
мэдээг судлуулахаар зайнаас тандан судлалын мэргэжилтэн Г.Нандин –Эрдэнэд 
хуулж өгсөн байна. 

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

Дотоод сүлжээ болон засвар үйлчилгээний ажлын хүрээнд 192.168.150.102 
серверийн RAID системийн 2TB хэмжээтэй 1 хатуу диск алдаа өгснийг сольж, 
192.168.150.102 болон 192.168.150.7 хаягтай серверүүдийн тог баригчийн батерей 
муудаж, шууд унтардаг болсон учраас шинээр 2 ширхэг APC 1100 тог баригчийг 
шинээр холбох, БНСУ-ын Цаг уурын газартай хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд 
Цаг уурын автомат станцуудын 103.206.192.234 гадаад хаягтай серверийг машин 
зааланд байршуулан сүлжээний холболтыг хийж, firewall дээр хэрэгцээт хандалтын 
портыг нээж өгөх, 214 өрөөнөөс 1 давхарын номын сангийн өрөө рүү дотоод 
сүлжээний кабель татаж, сүлжээ холбох, захирлын компьютер дээр үйлдлийн 
системийн сайжруулалт хийх, вирусны програмыг сунгах, зарим тохиргоог хийх, 
MОДИС хиймэл дагуулын хүлээн авах станцын антены хэвийн ажиллагааг хангах 
зорилгоор өвлийн улиралд ажиллуулдаг халаагуурын цахилгааны утсыг шинээр 
татуулж, холбох, “Ус цаг уур, орчны ажиглалтын мэдээг дамжуулах, хянах систем”-д 
зориулан 2 сервер, тог баригчийг машин зааланд тавьж, сүлжээнд холбох, цаг 
бүртгэлийн хурууны хээний төхөөрөмж дээр зарим хэрэглэгчийн нэрийг солих, 
зарим хэрэглэгчийн нүүрийг дахин таниулах, Дорноговь аймгийн УЦУОТШ-өөс 
тэжээлийн сэнс дуугарсан шалтгаанаар ирүүлсэн Dell Optiplex 3050  компьютерийг 
шалгах ажлууд хийгдлээ. 

10 дугаар сарын 26-нд ЦУОШГ-аас зарласан Компьютер нийлүүлэх 
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн баримт бичиг, техникийн 
тодорхойлолт бэлдэх, хурал зохион байгуулах, хурлын тэмдэглэл хөтлөх, 
тендерийн материалаас тодруулга авахаар  ITZONE ХХК-наас ирүүлсэн бичигт 
хариу явуулах ажлууд хийгдэж байна. Уг тендерийг 11 дүгээр сарын 28-нд нээнэ.  

 “Ус цаг уур, орчны ажиглалтын мэдээг дамжуулах, хянах систем”-ийг 
ашиглалтанд оруулсантай холбоотойгоор компьютерийн зориулалт болон 
програмын талаар тоон прогноз, загварчлалын хэлтсийн дарга А.Батболдын хийсэн 
сургалтад хэлтсийн инженер, техникчид бүгд хамрагдлаа.  

Цаг уурын мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ болон тоног төхөөрөмжийн хэвийн 
ажиллагаа болон асуудал гарсан тохиолдолд арга хэмжээ авах талаар ээлжийн 
инженерүүдийн сургалтыг кохион байгуулж, систем сүлжээний захирагч 
Х.Болормаа, систем сүлжээний инженер Ч.Мөнхчимэг нар хичээл заалаа.  

2019 оны төвлөрсөн арга хэмжээний зардлаар авах захиалгад холбогдох 
материалыг бэлтгэж хүргүүллээ.  

“Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ” ТӨХК-ний видео хурлын системийг үзэж, 5 
аймагтай холбогдож, туршилт хийв.  

Хүрээлэнгийн танилцуулгад зориулан хэлтсийн үйл ажиллагааны танилцуулга 
постер бэлдэж өгөв.  

11 дүгээр сарын 11-нээс 17-нд БНСУ-д хийгдсэн Цаг уурын автомат станц 
суурилуулах төслийн сургалтанд систем сүлжээний захирагч Ж.Эрдэнэцэцэг 
хамрагдлаа. 



Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны ажлын талаар 
1. Мэдээлэл боловсруулалт, үйлчилгээ 
 Хүлэмжийн хийн Улаан-Уул станцын 10 дугаар сарын дээжийг АНУ-ын Элчин 
сайдын яаманд дамжуулж, Даланзадгад, Сайншанд, Замын-Үүд, Улаанбаатар 
тоосны станцуудын тоосны мэдээг татаж, III улирлын мэдээг архивт хүлээлгэн 
өглөө. 
 БНСУ-ын Пусаны их сургуулийн тоон загварын 10 дугаар сарын анхны нөхцөлөөр 
прогноз бүтээгдэхүүн гаргаж, УМХ-т хүргүүлсэн бөгөөд NMME загварын 2 дугаар 
сайжруулсан аргаар 11 сарын мэдээгээр 2018 оны 12 дугаар сараас 2019 оны 6 
дугаар саруудын 2м-ийн түвшний температур, тунадасны сарын дундаж прогноз 
мэдээг боловсруулав.   
 10 дугаар 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, 10 
дугаар сарын 22, 29, 11 дүгээр сарын 5, 12, 19-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 хугацаанд 10 дугаар сарын 22-нд MM5/UM/ бодолт хийгдсэн боловч хугацаа 
дутуу орж, 10 дугаар сарын 25, 29-нд суперкомьютерийг түр хугацаанд унтраасан 
байна. 
 
2. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 
 “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 хадгалах ажил үргэлжилж, шороон 
шуурга үүсэхэд Монгол орны уур амьсгалын хүчин зүйл сэдвээр судалгааны тоймыг 
бичиж 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, 
WRF загварт автоматаар оруулах боломжийг бүрдүүлж, 2017 оны 7, 10 сарууд, 
2018 оны 01, 04 саруудад туршилтуудыг хийжээ. Үр дүнг бодит ажиглалтын 
мэдээтэй харьцуулан авч үзэхэд LAI мэдээг оруулснаар хүчтэй өөрчлөлт өгч 
чадахгүй байгаа хэдий ч шилжилтийн бүсэд буюу говийн бүсийн баруун хойд 
хэсгээр сайжруулсан үр дүн гарч, хөрсний чийг, температурын мэдээг оруулснаар 
температур, болон хур тунадасны прогнозод сайн нөлөө үзүүлж байна. Харин 
салхины хувьд өөрчлөлт багатай байна. 
 Төлөвлөгөөт 3.1.4 даалгавар “Магадлалт тунадасны прогноз” сэдэвт ажлын 
хүрээнд нийт 720 туршилтаас ямар бүтээгдэхүүнийг, цувааны ямар уртаар сонгох, 
сонголтуудаа хугацаагаар, тунадасны критерээр, улирал бүрээр нь сонгож 
дуусгасан ба харгалзах сонголтуудыг тусган бүрэн автоматжууллаа. 2017 оны хур 
тунадасны магадлалт прогнозыг гаргаж, үр дүнг дүгнэхэд хамгийн түгээмэл 



хэрэглэгддэг шалгах хэмжүүр болох үнэмшлийн диаграмм болон магадлалт 
прогнозын дундаж квадрат алдааг тооцоолов. Үнэмшлийн диаграммын шалгуур 
сайн, магадлалт прогнозын дундаж квадрат алдаа нь 0.03-0.1 байгаа нь сайн 
үзүүлэлт юм. 
 Төлөвлөгөөт 3.2.1 даалгавар “Их цас, цасан шуурганы аюултай үзэгдлийн хувьд 
цаг агаарын тоон загварын хамгийн сайн тохирох физик схемийг сонгох, бодолтыг 
шуурхай хийх багц программ бий болгох” сэдэвт ажлын хүрээнд цасан шуурганы 
аюултай үзэгдлийн хувьд WRF загварын хамгийн сайн тохирох физик схемийг 
сонгож, өмнөх ашиглагдаж байсан системд нэмэлтээр оруулж өгсөн. Энэ нь нөхцөл 
бүрдсэн үед 27х9х3 км-ээр 3 бүс нутгаар ажилладаг бөгөөд 3 дахь домайн нь 7 өөр 
бүс нутгаар 72 цагаар тооцоолол гаргаж байна.  
 Агаарын бохирдлын CMAQ загварыг ашиглан Улаанбаатар хот орчимд 3 болон 1 
км бүс нутгаар зун болон өвлийн 2 туршилтыг хийж, үр дүнг нэгтгэн,  аюултай 
үзэгдлийн тухайлсан судалгааг тоон загвар ашиглан хийх ажлууд үргэлжилж, 
Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн хэмжээнд хөрс бохирдуулагч бодисын тархалтын 
явцын зургийг гаргасан 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 
Солонгос мэргэжилтэнтэй хамт 10 дугаар сарын 26-аас 31-нд хийж, хэвийн 
ажиллагааг хангалаа.   
 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. 
 11 дүгээр сарын 16-нд МУИС дээр “Цаг уурын радарын хэрэглээ” сэдвийн 
хүрээнд зохион байгуулагдсан оюутнуудын дугуйланд “Цаг уурын радарын мэдээг 
цаг агаарын прогнозод хэрэглэх нь” сэдвээр илтгэл бэлдэн танилцуулсан. 
 11 дүгээр сарын 3-7-нд БНХАУ-ын Шаньдун мужийн Чиндао хотноо зохион 
байгуулагдсан “Цэвэр агаарын технологи” хуралд эрдэм шинжилгээний ажилтан 
Г.Батжаргал оролцож, "Хэрэглээний математик - 2018" хуралд инженер 
А.Даваадорж оролцож, илтгэл хэлэлцүүлсэн байна.   
  
Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

Цаг уурын 135 өртөө, 180 харуулын 9 дүгээр 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 8 дугаар сарын мэдээг ЦУОШГ-ын Архив, мэдээллийн сангийн 
хэлтэст өгөв.  

Нарны цацрагийн 9 дүгээр сарын мэдээг боловсруулан эмхэтгэлийг зохиож, ISX, 
TAB мэдээг үүсгэж, хадгалсан ба 17 автомат станцын мэдээг татаж,  боловсруулав. 

Аэрологийн Улаанбаатар, Мөрөн, Улаангом, Даланзадгад станцуудын 10 дугаар 
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 
дууслаа. 

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 9 дүгээр сарын  
мэдээгээр мэдээллийн сангийн баяжилт хийгдлээ. 

Цаг уурын 135 станц, 181 харуул, нарны цацрагийн 31 станц, аэрологийн 14 
станцын түүхийн электрон лавлах хийгдэж дууслаа. 

Ажиглалтыг цахим болгох, автоматаар ISX мэдээг үүсгэх зорилгоор  ЦХ-1 
электрон дэвтэр хийгдэж байгаа ба аэрологийн М10 радиозондын болон IR2010 
системийн ажиглалт, боловсруулалтын зааврыг ирүүлсэн саналын дагуу засварлах, 
хотын уур амьсгал судалгааны ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотод ажиллаж буй 
автомат станцуудын мэдээнээс салхины боловсруулалтыг хийж, 16 станцын 
плювографын 2009-2017 оны цувааг бүрдүүлж, нэгэн төрлийн болгож байна. 

Нарны мэдээний автоматжуулсан програмыг дууссан ба аэрологийн мэдээний 
цуваа үүсгэх программ бичих ажил үргэлжилж байна. 

Монгол орны гүний температурын тархалт, түүний өөрчлөлтийг одоо ажиллаж 
байгаа цаг уурын 21 станцын мэдээгээр гаргаж, судалгааны ажлын тайланг бичиж 
дууслаа.  

Уур амьсгалын сар, жилийн тойм, уур амьсгалын өөрчлөлтийн мониторингийг 
үйлдлийн Линюкс систем дээр NCL–ийг ашиглан автоматжуулж, үр дүнгээр нь 
тухайн сарын тойм, жилийн дундаж температур, нийлбэр хур тунадас, цаг уурын 
гангийн олон жилийн өөрчлөлт зэрэг бүтээгдэхүүнийг гаргаж, хүрээлэнгийн цахим 
хуудсанд мэдээлж байна. 

Салхины олон жилийн норм гаргах ажлын хүрээнд уламжлалт багаж болон 
автоматын тоололтуудыг хэдэн оноос эхлэн хийж байгаа талаарх мэдээллийг 
аймгуудаас гаргуулж авчээ. 

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.  

БНСУ-ын судлаач Жаэ Вон нарын хамтарсан баг “Шороон шуурга - Хвангса” 
төслийн ажлын шугамаар Дорноговь аймгийн Эрдэнэ суманд 10 дугаар сарын 26-
аас 31-ний хооронд ажиллалаа.  

ШУТСангийн “Цаг агаар, уур амьсгалын гамшигт үзэгдэл-бэсрэг болон бичил 
хэмжээст загварчлал боловсруулах” сэдэвт судалгааны ажлын хүрээнд “Цаг агаар, 
уур амьсгалын аюултай үзэгдлийн интерактив мэдээллийн сан бий болгох” ажлыг 
гүйцэтгэж, цаг агаар, уур амьсгалын аюултай үзэгдлийн 11 элементийн 13 
параметрээр 2010-2017 оны мэдээний тасралтыг шалган, боловсруулсан 
мэдээллээр цаг агаарын үзэгдэл, уур амьсгалын аюултай үзэгдлийн интерактив 
мэдээллийн сан бий болгож, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн, тайланг бичиж хүргүүлсэн 



байна. Мөн “Бүс нутгийн уур амьсгалын мониторингийн технологиийг үйлвэрлэлд 
нэвтрүүлэх” сэдэвт ажлын хүрээнд уур амьсгалын мониторингийн технологиийг 
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, эцсийн тайлан бичиж дууссан.   

ШУТС-аас 2019 оноос хэрэгжүүлэхээр зарласан суурь судалгааны төслийн 
саналд өгсөн “Монгол орны цасан бүрхүүлийн нөөц ус, түүнийг ашиглах боломж ” 
“Арц богдын өвөрхоолойн хүйтний улирлын их салхины гарал үүсэл, хамрах хүрээг 
тодорхойлох” сэдэвт ажлуудын талаар БШУСЯ дээр 5 минутын танилцуулгыг 
хийлээ.  

БНХАУ –ын Цаг уурын газар, Дэлхийн цаг уурын байгууллагын хамтран зохион 
байгуулсан Шанхайн Хамтын ажиллагааны байгууллагуудын FengYun-2 Цаг уурын 
хиймэл дагуулын хэрэглэгчийн бага хуралд инженер Я.Сайн-Амгалан оролцлоо. 

Улаанбаатар хотод ажиллаж буй автомат станцуудын салхины мэдээг 
боловсруулсан талаарх хэлэлцүүлгийг инженер Н.Балжинням, аэрологийн М10 
радиозондын болон IR2010 системийн ажиглалт, боловсруулалтын заавар 
боловсруулсан талаарх танилцуулгыг инженер Я.Сайн-Амгалан, ажиглалтыг цахим 
болгох, isx мэдээг автоматаар үүсгэх зорилгоор ЦХ-1 электрон дэвтэр хийгдэж  
байгаа болон явцын талаар танилцуулгыг инженер У.Пүрэвдорж, О.Гантулга нар, 
нарны мэдээний автоматжуулсан програмыг сайжруулсан талаарх танилцуулгыг 
инженер О.Гантулга, цаг уурын  түүхийн электрон лавлах хийгдэж дууссан талаарх 
хэлэлцүүлгийг инженер У.Пүрэвдорж нар тус тус хэлтсийн хамт олонд хийгээд 
байна.  
 
Зайнаас тандан судлалын ажлын талаар 

Тайлангийн хугацаанд MODIS хиймэл дагуулын 239, SOUMI NPP дагуулын 998 
эх мэдээг өөрийн архивд авсан ба SOUMI NPP дагуулын 4Тб мэдээгээр архивын 
нөөцийг бэлтгэсэн байна.  

Хиймэл дагуулын мэдээгээр тайлангийн хугацаанд ой, хээрийн түймрийн 
голомтын 2 удаагийн зургийг хийж, хүрээлэнгийн www.icc.mn цахим хуудсанд 
байршуулж, гамшгийн мэдээллийн санд мэдээллийг оруулсан бөгөөд ОБЕГ болон 
БОАЖЯ-ны шуурхай жижүүрт мэдээлсэн байна. 

Газрын гадаргын температурын 3, цасан бүрхэцийн 4 удаагийн зураглалыг хийж, 
хүрээлэнгийн бүтээгдэхүүний цахим хуудсанд (www.icc.mn) байршууллаа.  

Залаатын судалгааны талбайд хийсэн 2 удаагийн хээрийн хэмжилтээр хөрсний 
чийг болон спектрорадиометр хэмжилтийг хийж, дроноор NDVI зураглал хийх, 
биомасс тооцоолох ажлууд хийгдлээ. 2018 онд нийгдсэн нийт 21 удаагийн 
хэмжилтэд харгалзаж байгаа хиймэл дагуулын мэдээнээс ургамалжилтын утгыг 
түүх, цаг уурын автомат станцын мэдээг татах, хиймэл дагуулын мэдээтэй 
спектрометрийн хэмжилтийн үр дүнг харьцуулах, хөрсний чийгийн мэдээг нэгтгэн 
гаргах ажлууд үргэлжилж байна. 

GCOM1-AMSR2-ийн цасны зузааны мэдээг газрын цасны мэдээтэй харьцуулан 
шалгах ажил хийгдэж, үр дүнгийн хувьд төдийлөн шаардлага хангахгүй байгаа буюу 
хиймэл дагуулын цасны зузааны мэдээ газарт хэмжсэн мэдээтэй хамааралгүй 
гарсан байна. Бэлчээрийн ургамлын ургалтын хугацааны ургамалжилтын EVI 2 
индексийн мэдээг олон жилийн дундажтай харьцуулах замаар EVI2-ийн ялгаврын 
аргаар 2000–2017 оны 209 дэх өдрийн нийт 36 мэдээг ашиглаж, өөрчлөлтийг 
гаргасан бөгөөд бэлчээрийн биомассын регрессийн тэгшитгэлийг гаргахын тулд 
коеффициентуудыг 18 жилээр бодуулаад байна. 

http://www.icc.mn/
http://www.icc.mn/


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 
танилцуулгыг БОАЖЯ-ны аудитын шалгалтын хэсэгт гаргаж өгсөн ба захирлын 
зөвлөлд төслийн ажлын танилцуулгыг хийлээ. 

Улаанбаатар хотноо 11 дүгээр сарын 5 – 7-нд UNREDD  хөтөлбөрөөс зохион 
байгуулсан “Үүлэнд суурилсан аргаар SEPAL системийг ашиглан хиймэл дагуулын 
мэдээ боловсруулалт, дүн шинжилгээ хийх нь” сургалтанд зайнаас тандан 
судлалын мэргэжилтэн Г.Нандин-Эрдэнэ хамрагдлаа. 

 
Ус судлалын ажлын талаар 

Ус судлалын 114 голын харуулын мөсний үзэгдэл, зузааны мэдээг хүлээн авч, гар 
утас болон хүрээлэнгийн цахим хуудасны мэдээг шинэчиллээ. 10 дугаар сарын 
мэдээний дундаж дүн 100.0%.  

Усны горимын 10 хоногийн тоймыг 3 удаа гаргаж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд 
байршуулсан.   

 Хилийн усны хэлэлцээрт зориулж, ус судлалын 6 харуулын 4-с 9 дүгээр 
саруудын өдөр тутмын усны түвшний мэдээг бэлтгэж, өгөв. 

Ус судлалын 16 өртөөний 135 харуулд 9 дүгээр сард хэмжвэл зохих 513 
өнгөрөлтөөс 620 өнгөрөлтийг хэмжиж, илүү хэмжсэн 107 өнгөрөлт нь түвшний 
хэлбэлзэл багатай үед хийсэн учир хувь нэмэгдээгүй болно. Нийт хэмжилтийн 
1.29% буюу 8 удаагийн хэмжилт гологдол болсон байна.  

Ус судлалын 16 өртөөний 154 харуулын  9 дүгээр сарын УХШ-1 мэдээний дүнг 
нэгтгэн гаргахад мэдээний дүн- 99.95% 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. 

Усны ёроолын болон хөвөгч амьтдын 9 дүгээр сарын 96 дээжийг бүртгэж, ирц 
чанарын дүнг шинэ журмын дагуу дүгнэв. Төв аймгийн Сөгнөгөр-Сөгнөгөр харуул 
гол үзэгдэлтэй байсан тул 9 сард дээж ирүүлээгүй.  

2016 оны урсацын эмхэтгэлийг ЦУОШГ-ын Архив, мэдээллийн санд хүлээлгэн 
өгөв. 

2017 оны 34 урсацыг шалган, дахин боловсруулсан бөгөөд өртөөдийн 9 дүгээр 
сарын өнгөрөлтүүдээр хяналтын муруйг байгуулав. 

2017 оны эмхэтгэлд орох  мөсний үзэгдлийн түүврийг 11 өртөөний 106 харуулаар, 
усны булингарын түүврийг 8 харуулаар тус тус хийлээ. 

 “Сансрын мэдээлэлд тулгуурласан Монгол орны нууруудын усны нөөцийн 
үнэлгээ, түүнд байнгын хяналт шинжилгээ хийх боломж” судалгааны ажлын хүрээнд  
10 дугаар сарын 4-ийг хүртэл Увс, Ховд, Баян-Өлгий аймгуудын нийт 11 нуурууд 
дээр эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Г.Даваа, инженер Ц.Ган-Эрдэнэ нар, 
10 дугаар сарын 15-26-нд Баянхонгор аймгийн нутаг дахь Орог, Бөөнцагаан нуурууд 
дээр эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Д.Оюунбаатар, технологич инженер 
Э.Батбаяр нар тус тус ажиллаж, нуурын гүний хэмжилт болон их, бага түвшний 
хэмжилтүүдийг хийж, Бөөнцагаан нуурын цутгалан Байдраг гол дээр шинээр шон 
зоож, өндрийг тодорхойлов. 

Азийн Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр БОАЖЯ-нд хэрэгжих “Усны засаглалыг 
сайжруулахад шинэлэг арга туршлагыг хэрэглэх нь” (Implementing Innovative 
Approaches for Improved Water Governance) төслийн хүрээнд төслийн гадаад багаас 



зохион байгуулсан урьдчилсан судалгааны (Inception mission) ажилд эрдэм 
шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Д.Оюунбаатар оролцов.  

Судалгаа, шинжилгээний ажлын хүрээнд Потаниний мөсөн голын хэмжилтийн 
шонгийн 2003-2018 онуудад шилжсэн зайг харуулсан хүснэгтийг он тус бүрээр 
гаргаж, Потанин, Александрын мөсөн гол, Цамбагарав уулын D002, D037, Түргэн 
B15, Сутай N11, N12 уулсын мөстлийн талбайг М:100000 масштабаар 1977, 1991, 
2002, 2006, 2011, 2014, 2017 оноор гаргалаа.  
     Сансрын мэдээлэлд тулгуурласан Монгол орны нууруудын усны нөөцийн 
үнэлгээ, түүнд байнгын хяналт шинжилгээ хийх боломжийн судалгааны ажлын 
хүрээнд Увс, Баян-Өлгий, Ховд, Баянхонгор, Хөвсгөл аймгуудын 16 нуурын талбай 
болон эзлэхүүний хамааралыг гаргахаар ажиллаж байна. 
 “Газар сансрын мэдээлэлд тулгуурласан Монгол орны нууруудын усны нөөцийн 
үнэлгээ, түүнд байнгын хяналт-шинжилгээ хийх боломжийн судалгаа” сэдэвт 
БОАЖЯ-ны захиалгат ажлын хүрээнд 36 нуурын эрдэсжил, чанарын мэдээний 
бүрдүүлэлт, боловсруулалтыг хийв. 
 “Хүрэл тогоот-2018” эрдэм шинжилгээний бага хурлын Байгалийн ухааны салбар 
хуралд инженер Д.Төмөрцоож “Монгол орны гадаргын усны биологийн зарим 
судалгаанд” сэдэвт аман илтгэлийг хэлэлцүүлж, тусгай байрын шагнал хүртлээ. 
 Хойд мөсөн далайн ай саваар 2017, 2018 оны өдөр бүрийн түвшин өнгөрөлтөөр 
прогнозын тэгшитгэл гаргаж, шинэчлэв. 
 

Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 
 Давхардсан тоогоор нийт 954 салбарын агро дундаж мэдээг хүлээн авч, 
мэдээний чанар 100.0%-тай боловсруулалтанд орсон ба 10 дугаар сарын 3 арав 
хоногийн тойм/Дугаар 28, 29, 30/-ыг 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн онцлогууд, 
10 дугаар сарын цаг агаарын нөхцлийн тойм /III арав хоногт/, хөрсний чийгийн тойм, 
2018 оны зуншлагын тойм, FY2 дагуулын арав хоногийн тунадас, температур мэдээ 
зэрэг мэдээ, мэдээллийг оруулан, хугацаанд нь гаргаж, www.tsag-agaar.gov.mn 
цахим хуудсанд байршуулан үйлчилсэн бөгөөд электрон хэлбэрээр бүх аймгуудад 
хүргүүллээ. 10 дугаар сарын агродундаж мэдээний чанарын дүгнэж, аймгуудад 
мэдээллээ. 
 Булган, Дорноговь, Төв аймгийн мал аж ахуйн цаг уурын 8 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 8 дугаар сарын 
бэлчээрийн ургамлын ажиглалтын материалд шүүмж шалгалтыг хийж, сангийн 
мэдээтэй тулган, хариу зааварчлагыг аймгуудад хүргүүллээ.  
 Зудын эрсдэлийн зураг мэдээллийг сайжруулах тал дээр Дэлхийн хүнсний 
программын (WFP) ажилтнуудтай удаа дараа уулзсан ба мэдээг сайжруулах тал 
дээр санал төлөвлөгөөгөө хэлж, дэмжлэг хүссэн.  
 2017, 2018 оны зуншлагын байдлыг тойм болон зурган хэлбэрээр гаргаж, 
БОАЖЯ-нд өгсөн бөгөөд БОАЖЯ-ны хүсэлтээр Баян-Өлгий аймгийн бэлчээрийн 
даацын мэдээг, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын референтийн хүсэлтээр 
таримал ургамлын 2018 оны агра цаг уурын нөхцөлийн мэдээллийг тус тус 
хүргүүлсэн байна. 
 ЦУОШГ, МерсиКор олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний 
хүрээнд цаг агаарын урьдчилсан мэдээ, ган, зуд, бэлчээрийн мэдээг багийн 
түвшинд боловсруулан гаргаж, хэрэглэгчдэд түгээх чиглэлээр ажиллаж, 8 төрлийн 

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


мэдээг боловсруулж дамжуулах, хэрэглэгчдэд түгээх гарын авлагад орох 
материалыг хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэцэцэг, инженер Н.Мөнгөнчимэг, У.Билгүүнзаяа 
нар хамтран бэлтгэж, хүргүүлсэн байна.  
 Цаг уурын ажиглагчийн мэргэжил олгох сургалтанд 10 дугаар сарын 20-24-ний 
өдрүүдэд хөдөө аж ахуйн цаг уурын бүх төрлийн ажиглалтын арга зүй, технологийн 
талаар хэлтсийн хамт олон хичээл заалаа. 
 10 дугаар сарын 31-нд зохион байгуулагдсан “Монгол орны бэлчээрийн үндэсний 
хоёрдугаар форум”-д хэлтсийн албан хаагчид бүрэн оролцож, хэлтсийн дарга 
Б.Эрдэнэцэцэг “Бэлчээрийн экосистемийн төлөв байдлын мониторингийн үндэсний 
хэмжээний тогтолцоо” сэдэвт илтгэл тавьж, хэлэлцүүлсэн бөгөөд 6 албан хаагч 
ханан илтгэл бэлтгэж, форумын үеэр танилцуулсан байна. Түүнчлэн ус, цаг уурын 
улсын сүлжээний ажилтнуудын дунд өөрийн нутаг орны бэлчээрийн төлвийн тайлан 
бичих болзолт уралдаан зарласан бөгөөд дүнг тус форумын үеэр танилцуулж, 
нийтдээ 2.1 сая төгрөгийн шагнал олгожээ.  
 11 дүгээр сарын 1-2-ны өдрүүдэд аймаг, нийслэлийн УЦУОШТ-ийн хөдөө аж 
ахуйн цаг уурын инженерүүдийн “Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажиглалтын технологи 
мөрдөлтийг хангаж, мэдээлэл үйлчилгээний ажлыг өргөжүүлэх нь” сэдэвт нэгдсэн 
семинарийг амжилттай зохион байгууллаа. 
 10 дугаар сарын 16-нд Мэрси Кор төслөөс зохион байгуулсан “Ногоон Бэлчээр” 
төслийн аргазүйн хэлэлцүүлэгт инженер Н.Мөнгөнчимэг, У.Билгүүнзаяа нар 
оролцжээ. 
 
 

 
 

     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


