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Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 
ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 240 хугацааны мэдээ, дотоодоос 

хүлээн авах 33480 мэдээг бүрэн хугацаанд нь хүлээн авч, боловсруулан, холбогдох 
газруудад дамжууллаа. Өвөрхангай, Говь-Алтай, Хэнтий аймгууд дахь шороон 
шуурганы станцын мэдээ болон Өмнөговийн аэрологийн мэдээний дамжуулалт, 
мэдээний архив бүрэн хийгдсэн байна.  

Залаатын цаг уурын автомат станцын мэдээний архивлалт хэвийн үргэлжилж, 
Солонгосын Цаг уурын байгууллагаас суурилуулсан 32 цаг уурын автомат станцын 
мэдээ авалт хэвийн явугдаж байна. Их хүйтэрсэн үед уг станцуудын батарейнүүд 
заримдаа гацаж байсан хэдий ч мэдээ дамжуулалт хэвийн үргэлжилж байна. 

Цаг агаарын ажиглалтын эх мэдээг тайлах DB2.EXE програм хангамжийг 
сайжруулах ажлын хүрээнд Япон улсын “Ориентал Электроникс” компаний 
мэргэжилтэнтэй хамтран програмын туршилтыг үргэлжлүүлж байгаа ба эхний 
хувилбар алдаа өгсөн учир компаний мэргэжилтэн засварыг хийсэн байна.  

Шуурхай мэдээлэл боловсруулалтын MSS 1, 2 системд 2018 оны төгсгөлд 
Бээжин рүү гардаг радиозондны мэдээ задрахгүй болсныг засаж, хэвийн  
ажиллагааг хангасан байна.  

Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах станцын Vxeos системийн үйл ажиллагаа 
хэвийн явагдаж, МОДИС/Aqua,Terra дагуулын 180, NPP дагуулын 72, NОАА 
дагуулын 98 мэдээг хүлээн авч, G-Com дагуулын 100 мэдээг интернетээр татан авч 
тус тус боловсруулсан байна. CMA-CAST хүлээн авах системийн мэдээ хүлээн 
авалт хэвийн хийгдэж, FY-2E дагуулын 815, FY-2G дагуулын 868 мэдээг хүлээн авч, 
FY2E мэдээгээр үүлний боловсруулалт хийгдэж, EWBMS системийн агаарын 
температур болон тунадасны зургийн боловсруулалтанд зориулан өгсөн байна. 
CMA-CAST системд 2018 оны 10 дугаар сараас эхлэн ирж байгаа FY4A хиймэл 
дагуулын мэдээний боловсруулалтын туршилт амжилттай болсон учир шуурхай 
мэдээлэл боловсруулалтанд 192.168.100.13 хаягаар дамжуулж байна. FY2E дагуул 
2019 оны 1 дүгээр сарын 18-наас эхлэн ажиллахгүй болсон тул уг системийн 
боловсруулалтын GMSoft программыг шинэчилэн суулгаж, FY2G дагуулын мэдээг 
боловсруулан ашиглаж эхэллээ. 

Гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн болон эх мэдээг хүрээлэнгийн цахим хуудсанд 
байршуулан олон нийтэд хүргэж байна.  

Хиймэл дагуулын мэдээ хадгалах каталог серверт нэмэлт хийж, 12ТВ RAID5-аар 
босгож сайжруулан, ижил хувийн нөөцийг бэлдэж, хиймэл дагуулын 1982-2000 
онуудын мэдээгээр боловсруулсан ургамлын мэдээг TDS каталог руу нөхөж 
гүйцээлээ. 2018 оны мэдээний статистикийг гаргажээ. SRV2003 серверийн 
ажиллагаа хэвийн ба Статистикийн ганзрынханд гамшгийн мэдээ татахад болон цаг 
агаарын тоон загварчлалд хэрэглэх БНСУ-ын Цаг уурын байгууллагаас их 
хэмжээтэй мэдээ татахад зориулж хандалтуудыг нээлээ.  

Суперкомпьютерийг өдөр тутам ажиллагааг хянаж, хэвийн ажиллагааг ханган 
ажиллаж байгаа ба 2 node зогссонтой холбогдуулан техникийн үзлэг үйлчилгээ 
болон цэвэрлэгээг хийж, хэвийн ажиллагааг хангасан байна.  

Японы шороон шуурганы мэдээ хүлээн авдаг серверийн програмын лиценз 
дууссан тул холбогдох хэлтсийн даргад мэдэгдсэн. 



ЦУОШГазрын Урьдчилан мэдээлэх хэлтэст HIMAWARI хиймэл дагуулын мэдээ 
авахтай зориулалтаар, хүрээлэнгийн Хөдөө аж ахуйн цаг уурын судалгааны хэлтэст 
шинэ дэлгэц холбох зорилгоор сүлжээний кабелиудыг татсан байна.  

Тендерийн үнэлгээний хорооны захиалганд худалдан авах тоног төхөөрөмжүүд, 
тог баригч, агааржуулалтын систем болон цахилгааны найдвартай байдлыг хангаж 
ажиллах төхөөрөмжүүдийн техникийн үзүүлэлтийг гаргаж өглөө. 

Машин заалны ажлын байрны хөдөлмөрлөх орчны нөхцлийг тодорхойлоход 
шаардлагатай байгаа ажлын байрны агаарын хөдөлгөөний хурд, агаарын даралт, 
шуугианы төвшин, цахилгаан ба соронзон орны хүчлэг зэрэг физикийн хүчин 
зүйлийг тодорхойлуулах хэмжилтийг Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраар 
хийлгүүлээд байна. 

 
Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны ажлын талаар 
Е.1 Мэдээлэл боловсруулалт, үйлчилгээ 
 Хүлэмжийн хийн Улаан-Уул станцын агаарын дээжийг АНУ-ын элчин сайдын 
яаманд дамжуулж, цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах шуурхай үйлчилгээнд 2018 
оны 12 дугаар сард ашигласан арга загваруудыг дүгнэж, үр дүнг нэгтгэн 
танилцууллаа. 2017-2018 онуудад богино хугацааны чиглэлээр шуурхай 
үйлчилгээнд нэвтрүүлсэн арга технологийн жагсаалтыг гаргаж, холбогдох товч 
тайланг бэлтгэн өгсөн. 
 Цаг агаарын тоон прогнозын Дэлхийн хэмжээний UM загварын мэдээллийн 
бүтцийг судлаж, шинэчилсэн мэдээгээр бааз бүрдүүлж, WRF загварт оруулах 
боломжийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд БНСУ-ын Цаг уурын газартай холбогдож, 
шинэчилсэн GUM мэдээний формат болон хамрах бүс нутаг, дамжуулах хугацааг 
тохирч, WRF загварыг туршиж, нэмэлтээр хөрсний чийг, температурын мэдээг 
авахаар тохируулж, хугацааг 240 цаг хүртэл сунгасан байна. Түүнчлэн 2018 оны 6 
дугаар сараас хойшхи GUM шинэ мэдээг дээрх форматаар нөхөж авахаар тохирч, 
холбогдох техникийн нөхцлийг бүрдүүлээд байна. 
 Загварын анхны нөхцөлийн анализын аргуудыг сайжруулах, турших, станц, 
харуулын ажиглалтын мэдээг баяжуулах ажлын хүрээнд ашиглагддаг ажиглалтын 
мэдээг автоматаар нөхөх, харуулын мэдээгээр өргөтгөх програмыг хөгжүүлж байна.  
  Суперкомьютерийн хадгалах төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах 
шаардлагаар 12 дугаар сарын 24, 31 болон 2019 оны 1 дүгээр сарын 7, 14, 21-ний 
өдрүүдэд хуучин файлуудыг устгаж, хатуу дискэнд зай гаргах арга хэмжээг авлаа. 
 Шуурхай үйлчилгээнд гарсан технологийн саатлын бүртгэлийг тогтмол хийж 
байгаа бөгөөд 1 дүгээр сарын 15-нд суперкомпьютерийн ачааллаас хамаарч 
WRF/UM/ загварын бодолт хоцорч, 16-нд бодолт хийгдээгүй байна. 
  
Е.2 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 
 Температурын арга сайжруулах сэдэвт ажлын хүрээнд таарц сайн байгаа 3 цаг 
тутмын ансамбль температурын аргаас агаарын хамгийн их, бага температурыг 
тооцоолох туршилтыг 135 станцын 2018 оны мэдээгээр бодуулж, 28 станцаар бодит 
ажиглалтын мэдээтэй харьцуулан, дүгнэн шалгах ажил хийгдэж байна.  
 Улаанбаатарын агаарын чанарын станцуудын болон температурын инверсийн 
мэдээг боловсруулж, судалгааны өгүүлэл бэлтгэж байгаа ба Улаанбаатар хотын 
агаарын бохирдлын суурин харуулуудын агаар бохирдуулагч бодисын /SOX, NOX, 
PM2.5, PM10, CO/ 2018 оны 9 дүгээр сарын 1-ээс 12 дугаар сарыг дуустал 
хугацааны хэмжилтийн мэдээг агаарын бохирдлын тоон загварын үр дүнтэй 
харьцуулж, дүн шинжилгээг хийлээ. 



 Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газраас 2018 оны 12 дугаар сарын 26-
нд зохион байгуулсан семинарт эрдэм шинжилгээний ажилтан Г.Гантуяа дангаараа 
болон инженер Я.Сайн-Амгалантай хамтран 2 илтгэлийг бэлтгэж, хэлэлцүүлжээ. 
 
Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 
 Байгаль орчны мэдээллийн санд 2019 онд хийх ажлын талаар БОАЖЯ-ны 
холбогдох мэргэжилтнүүд(Батжаргал, Одбаяр, Оюун, Оюунгэрэл)-тэй уулзаж, 
саналыг авсан бөгөөд Монгол орны генетик нөөц, түүнтэй холбоотой уламжлалт 
мэдлэгийн мэдээллийн сангийн тухай мэдээллийг бэлтгэн  БОАЖЯ-ны мэргэжилтэн 
Шинэзул, UNDP-ийн ажилтан Хишигжаргалд,  эвдэрсэн газрын тооллогын мэдээ 
оруулах ажлын явцын мэдээллийг БОАЖЯ-ны ахлах мэргэжилтэн Саранд имайлээр 
тус тус хүргүүлсэн байна.  
 Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хорооны ажлын албаны орчны бохирдлын 
эх үүсвэр, хог хаягдал хариуцсан мэргэжилтэн Эрдэнэцэцэгт хог хаягдлын 
мэдээллийн сангийн талаар танилцуулж, энгийн хог хаягдлын тайлангийн маягтыг 
имайлээр явуулав. 
 БОАЖЯ-ны мэргэжилтэн Батбаярт ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу газарзүйн 9 
мэдээгээр үйлчлэв. 
 
В.1.  Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх      
 БОАЖЯ-наас ирүүлсэн чиглэлийн дагуу ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын 
кадастрын лавлагааны мэдээллийн сангийн програмд давхцсан талбайн нэмэлт 
бодолтыг тусгаж, хог хаягдлын мэдээллийн сангийн нүүр хуудсанд Орчны 
бохирдлыг бууруулах Үндэсний хорооноос ирүүлсэн уулзалт, хэлэлцүүлгийн зарыг 
байршуулж, Агаарын бохирдлын мэдээллийн сангийн нүүр хуудсанд 2018 оны 10 
дугаар сарын 10-ны “Агаарын чанарын индексээр агаарын чанарыг үнэлэх, 
мэдээлэх журам”-ын өөрчлөлтийг тусгалаа. 
 Ус, цаг агаарын аюултай үзэгдлийн мэдээллийн сангийн програмын 
хөгжүүлэлтийг дуусгаж, ЦУОШГ-ын хэлтсийн дарга Л.Оюунжаргалд танилцуулсан 
бөгөөд сервер компьютер дээр байршуулах асуудал хүлээгдэж байна. 
 
В.2.  Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд нарийвчилсан 
үнэлгээний 72 тайлан орж, мэдээллийн санд эрх авсан 4 компанийг шинээр нэмж, 4 
компаний эрхийн сунгалтыг бүртгэж, 5 компанид мэдээ оруулах талаар сургалт 
хийв.  

Уул уурхайн ашиглалт, хайгуулын мэдээллийн сангийн тусгай зөвшөөрлийн 
мэдээг 2019 оны 1 дүгээр сарын 2-ны байдлаар шинэчилж, Эвдэрсэн газрын 
мэдээллийн санд нийт 19 аймаг мэдээ оруулсан бөгөөд координатын болон 
топологийн алдаатай мэдээний шалгалт явуулж холбогдох аймагтай хамтран 
ажиллаж байна. 

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын кадастрын бүртгэлийн системд бүртгэгдсэн 
шинээр орон нутгийн хамгаалалтад авсан 22 мэдээг ТХГН-ийн мэдээллийн санд 
оруулж, хууль эрх зүйн мэдээллийн санд  Засгийн газрын тогтоол 2, Сайдын тушаал 
5-ыг шинээр нэмж, хүчингүй болсон 3 тогтоол, тушаалын мэдээллийг өөрчлөв.  

Бодлого, төсөл, хөтөлбөрийн мэдээллийн сангийн “Төслийн мэдээлэл" хэсэгт 
мэдээ оруулах хэрэглэгчийн заавар бэлтгэж, БОАЖЯ-наас ирүүлсэн 19 төслийн 
хэрэглэгчийн нэвтрэх нэрийг үүсгэсэн байна. 



Байгаль орчны статистик тайлангийн мэдээллийн санд 2011-2017 оны БОХ 
маягтын мэдээг нөхөж оруулах ажил хийгдэж байгаа бөгөөд мэдээ шалгахтай 
холбогдуулан БОАЖЯ-ны 3 хэрэглэгчийн нэвтрэх эрхийг шинээр үүсгэлээ. 

Гэрээт ажлын хүлээлцэх актын дагуу амьтан, ургамлын мэдээллийн санд 
оруулсан мэдээг шалгах ажлыг гүйцэтгэж байна. Дутуу ирүүлсэн бичил биетний 
мэдээг төслөөс хүлээн авч мэдээллийн санд оруулав. 

Байгаль орчны мэдээллийн сангийн www.eic.mn серверийн файлын нөөцлөлтийг 
2019 оны 1 дүгээр сарын 2-ны байдлаар хийлээ. 

2018 оны 12 дугаар сарын 23-нд ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн 
Ойн нөөц, ой судлалын сектороос Монгол оронд ой зохион байгуулалтын алба үүсч 
хөгжсөний 60 жилийн ойд зориулан зохион байгуулсан “Ой зохион байгуулалтын 
ажлын арга технологийг боловсронгуй болгох асуудалд” сэдэвт эрдэм шинжилгээ, 
онол практикийн бага хуралд мэдээллийн сангийн менежер З.Нарангэрэл оролцож, 
“Ойн мэдээлийн сан” илтгэлийг тавьсан ба 2019 оны 1 дүгээр сарын 7-нд АМГТГ, 
БОАЖЯ-ны холбогдох мэргэжилтнүүдэд хэлтсийн дарга  Г.Батхишиг нь Ой, ус, 
тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын лавлагааны мэдээллийн сангийн програм 
хангамжийн талаар танилцуулга хийв.  
 

Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 
Тайлангийн хугацаанд MODIS дагуулын 187, SOUMI NPP дагуулын 270 мэдээг 

хатуу дискэнд бичиж, өөрийн архивд авсан ба  Гадаргын усны судалгааны хэлтсийн 
инженер Б.Эрдэнэбаярт 2010, 2014-2018 онуудын цасны зузааны мэдээгээр 
үйлчлэв. 

MODIS дагуулын 2018 оны мэдээгээр бэлтгэсэн 13 ширхэг хатуу дискийг 2019 
оны 1 дүгээр сарын 8-нд ЦУОШГ–ын Архив, мэдээллийн сангийн хэлтэст актаар 
хүлээлгэн өглөө. 

Цасан бүрхэцийн 4, газрын гадаргын температурын 3 зургийг тус тус 
боловсруулан гаргаж, хүрээлэнгийн www.icc.mn цахим хуудсанд байршуулж, 
Гамшгийн мэдээллийн санд оруулсан байна.  

МОДИС хиймэл дагуулын мэдээгээр 5 жил тутамд газрын бүрхэвчийн зураглал 
хийх ажлын хүрээнд газар тариалан болон нуурын ангилалд ашиглах зорилгоор 
2005 оны Ландсатын хиймэл дагуулын мэдээг нийт 21 аймаг, хотын хэмжээнд 31.4 
GB  мэдээг, 7-9 дүгээр саруудын үүлгүй цэлмэг өдрийн мэдээг www.glovis.usgs.gov 
веб хуудаснаас шүүж, нийт 150 сцений мэдээг тус тус татаж, татаж авсан мэдээгээ 
задлах, нэг давхаргад оруулах, нийлүүлэх зэрэг анхан шатны боловсруулалтын 
ажлуудыг хийж байна. Мөн 2005 оны 7 дугаар сарын 1–ээс 8 дугаар сарын 20-ийг 
хүртлэх хугацааны өдөр бүрийн мэдээг шалгаж, цэлмэг өдрийн мэдээнүүдийг 
сонгон түүж авсан бөгөөд өдөр бүрийн 14, 8 өдрөөр нийлүүлт хийсэн 49 ширхэг HDF 
мэдээг сонгож, NASA –ийн сайтаас татаж, боловсруулсан ба 2005 оны мэдээгээр 
ойн хил заагийг тогтоох, ойн төрлийг тодорхойлох ажлыг Хангай, Хэнтий, Хөвсгөл, 
Алтайн нуруудаар хийж байна. 

GCOM1-AMSR2-ийн цасны зузааны мэдээг газрын цасны мэдээтэй харьцуулан 
шалгах ажил үргэлжилж, МОДИС хиймэл дагуулын мэдээнд суурилсан ET 
(evapotranspiration) ба PET (potential evapotranspiration)-ийн онолын үндэслэл, 
тэдгээрийн аргачлалын талаар судалж, мөн газрын хэмжилтийн ууршилтын онолын 
үндэслэл, аргачлал, ууршилт хэмждэг станцын тоо, тэдгээрийн мэдээний цуваа 
зэрэг мэдээллийг цуглуулж байгаа бөгөөд энэ ажлаар олон улсын сэтгүүлд 
хэвлүүлэх өгүүллийн засварын ажил хийгдэж дууслаа. 

http://www.eic.mn/
http://www.icc.mn/
http://www.glovis.usgs.gov/


МОДИС хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах станцын тэжээлийн төхөөрөмж 
шатсаныг компьютерийн тэжээлийн блокоор орлуулан солих ажлыг ажмилттай 
гүйцэтгэлээ. 2019 оны 1 дүгээр сарын 18-22-ны өдрүүдэд уг станц дээр NPP 
дагуулын мэдээ хүлээн авалтанд доголдол гарч зогссон бөгөөд холбогдох арга 
хэмжээ авснаар 23-наас хэвийн ажиллагаанд шилжсэн байна. 

Англи улсын Сансрын агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа Сибелиус 
хамтын ажиллагааны хүрээнд 2 дугаар сарын 18-22-нд ирж ажиллах 2 
мэргэжилтний визны асуудлыг шийдэж, Дэлхийн Хүнсний Хөтөлбөрийн ажилтан 
Н.Лаксири-тай уулзаж, зудын эрсдлийн зураг хийх арга зүйг сайжруулах асуудлаар 
ярилцлага хийв. 

ҮАБЗ-ийн Стратеги судалгааны хүрээлэнгийн мэргэжилтэн Оюунцэцэгийн 
хүсэлтээр Ой хээрийн түймрийг илрүүлэх үйл ажиллагаа, хил дамнасан томоохон 
түймэр ба утаа илргүүлж байгаа талаарх тодруулгыг хүргүүлэв. 
 
Гадаргын ус судлалын ажлын талаар 

Ус судлалын 112 голын харуулын мөсний үзэгдэл, зузааны мэдээг хүлээн авч, 
шалган, хүрээлэнгийн цахим хуудасны мэдээг шинэчлэв.  

12 дугаар сарын мэдээний дундаж дүн 100 % байгаа ба усны горимын 10 
хоногийн тоймыг 3 удаа бичиж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулж, 16 
өртөөний 153 харуулын 11 дүгээр сарын УХШ-1 мэдээний дүнг нэгтгэн гаргахад 
мэдээний дүн 100.0% байна. 

Мөс цөмрөх аюулаас сэрэмжлүүлэх мэдээг 5 удаа гаргаж, хүрээлэнгийн цахим 
хуудсаар болон бусад мэдээллийн хэрэгсэлээр дамжуулан ард иргэдэд үйлчилж 
байгаа бөгөөд мөсний үзэгдэл, зузаантай холбоотой лавлагаа, мэдээллийг яам, 
агентлаг, хэвлэл мэдээллийнхэн болон бусад байгууллага, хувь хүнд тухай бүрийд 
нь гаргаж, үйлчиллээ. 

2018 оны усны прогнозын таарцыг дүгнэхэд богино хугацааны прогнозын таарц 
74.28%, урт хугацааны прогнозын таарц 73.95% болж, төлөвлөгөөт таарцаас 3.9%-
4.28%-иар тус тус өндөр байна. 

Өртөөдөд 4-9 сарын усны биологийн дүнгээр арга зүйн хариу зааварчлага бичиж, 
хүргүүлсэн.  

ЦУОШГ-ын Архив, мэдээллийн хэлтэст Дэлгэрмөрөн-Мөрөн, Эг-Хантай, Бүгсий-
Төмөрбулаг харуулуудын сүүлийн 10 жилийн хамгийн их өнгөрөлтийн мэдээг гаргаж 
өгөв. 

Газрын доорхи усны булаг, цооног, худгийн 2017 оны мэдээг шалгаж, оны 
эмхэтгэлд оруулахад бэлэн болгосон бөгөөд усны температурын түүврийг нуурын 
17 харуулаар 2017 оноор, бага урсацын түүврийг 128  харуулаар 2016 оноор Түй-
Баянхонгор харуулын 2016, 2017 оны хагшаасны түүврийг тус тус хийлээ. 

Усны ёроолын болон хөвөгч амьтдын 2018 оны 5-9 дүгээр сарын 490 дээжийн 
ирцийн болон чанарын дүнг нэгтгэж, 2018 оны нэгдсэн дүнг гаргасан бөгөөд 2018 
оны 8 сарын биологийн 65 дээжинд шинжилгээг хийлээ. 

2017 оны 11 урсацыг шалган дахин боловсруулаад байгаа бөгөөд 2018 оны 10 
дугаар сард хэмжсэн өнгөрөлтүүдээр хяналтын муруйг байгуулж, усны өртөөд, 
харуулуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж байна.  

Потанин, Цамбагарав, Сутай, Хархираа уулсын мөстөл, мөсөн голын өндрийн 
100м тутам дахь мөстлийн талбайг тодорхойлж, дээрх уулсын мөстлийн 
хэмжилтийн шонг кодоор нь ангилсан зургийг гаргалаа.  

 БОАЖЯ-наас зарласан “Газар, сансрын мэдээлэлд тулгуурласан Монгол орны 
нууруудын усны нөөцийн үнэлгээ, түүнд байнгын хяналт-шинжилгээ хийх 



боломжийн судалгаа” сэдэвт зөвлөх үйлчилгээний ажлын тендерт шалгаран 
хэрэгжүүлж байгаа ба уг ажлын хүрээнд 46 нуурын усны зах орчмын өндөр, усны 
гүн, талбай, эзлэхүүний хээрийн хэмжилт судалгааг хийж, тайланг боловсрууллаа. 
Уг ажлын хүрээнд 36 нуурын эрдэсжил, нуурын усны балансын тооцоо, 16 нуурын 
талбай, түвшин, эзэлхүүний хамаарлыг гаргажээ. 

БОАЖЯ-ны “Ганга нуурын усны тэнцлийг нарийвчлах, экосистемийг тэтгэх 
боломж, нуур орчмын усны байнгын мониторинг сүлжээг өргөтгөх судалгааны ажил” 
зөвлөх үйлчилгээний ажлын эцсийн тайланг боловсруулж дууссан ба тайланг 2 хувь 
хатуу хавтастай, 3 хувь зөөлөн хавтастай, мөн санхүүгийн тайланг хавсарган, 
БОАЖЯ, Байгаль орчин, уур амьсгалын санд хүргүүлэв. Мөн ажлын хүрээнд 
булгийн ундарга, мөсний үзэгдэл хэмжих заавар, гарын авлага боловсруулан 
хавсаргав.  

“Байгалийн бүс, бүслүүрийг төлөөлөх нууруудын усны тэнцэл, тэдгээрийн 
экосистем, нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах нь”  шинжлэх ухаан, технологийн 
төслийн аргазүйг Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэв. 

Дотоод төслийн урьдчилсан үр дүнг Хүрээлэнгийн Шинжлэх ухаан технологийн 
зөвлөлд танилцуулан, улмаар 12 дугаар сард тайланг гүйцээж, хүлээлгэж өгөхөөр 
ажиллаж байна.  

Байгаль орчны салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол улсын Засгийн газар, 
OХУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх уулзалтад 
эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Г.Даваа оролцлоо.      

Байгаль орчин, уур амьсгалын сантай хамтран мөстөлийн хайлалтын хуримтлал 
бий болгох чиглэлийн төслийн саналыг (Concept Note) үргэжлүүлэн боловсруулж, 
сайжруулах ажлыг доктор З.Батжаргал нарын хамт гүйцэтгэлээ.  

Япон улсын Сансар агаар мандлын судлалын Агентлагын (JAXA) санхүүжилтээр 
Японы Мей Их сургуультай 2016 оноос эхлэн хэрэгжүүлж буй хиймэл дагуулын ба 
газрын хур тунадасны уялдаа, хамаарал, шалгалтын чиглэлийн төслийн хүрээнд 
2018 оны 11 дүгээр сарын 12-нд ээлжилт уулзалт, семинарыг хүрээлэн дээр зохион 
байгуулж, Др.Ё.Ийжимаа (Mei University), “Regional modeling study on rainfall event in 
UB region”, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан Д.Оюунбаатар “Монгол орны 
услагын байдал”, эрдэм шинжилгээний ажилтан Б.Мөнхбат “Монголын 35 станцын 
мэдээг хиймэл дагуулын хур тунадастай харьцуулсан үр дүн”, эрдэм шинжилгээний 
ажилтан Г.Батжаргал “Радарын ба хиймэл дагуулын тунадасны хамаарал”, 
технологич инженер Э.Батбаяр “Сэлбэ голын сав газрын 2018 оны хур тунадас” 
сэдвээр илтгэлийг бэлтгэж, хэлэлцүүлсэн байна.  

 
Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 

  
 
 
Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

 
 

     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


