
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн  
2015 оны 11 сарын 01-ээс 12 сарын 20 хүртэлх хугацаанд 
хийсэн ажлын товч 

2015.12.25 
 

А. Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 
Тайлангийн хугацаанд Aqua/Terra MODIS болон NPP дагуулын 438, NOAA/AVHRR 

хиймэл дагуулын нийт 184, FY-2 дагуулын 469 мэдээг хүлээн авч, анхдагч болон 
холбогдох боловсруулалтыг хийж, NОАА-15 дагуулын 50, NОАА-18 дагуулын 154, NОАА-

19 дагуулын 126, MODIS дагуулын 244,  SOUMI NPP дагуулын 107, нийт 681 мэдээг 
архивлаж, 632 мэдээг хувиллаа.  

Өөрийн хүрээлэнд хүлээн авч байгаа MODIS Aqua/Terra хиймэл дагуулын 10 
хоногоор нийлүүлсэн ургамалжилтын NDVI индексийн 18 мэдээ болон NASA-гийн 
MODIS–н MXD13Q1 бүтээгдэхүүнийг 16 хоногоор нийлүүлэн боловсруулсан 48 NDVI 
болон EVI мэдээнүүд, NOAA 18 хиймэл дагуулын мэдээгээр хийсэн 10 хоног тутмын 
15 LAN мэдээнүүдийг тус тус сэдэвчилсэн мэдээний архивт авсан байна. 
 
Ой хээрийн түймэр 

MODIS хиймэл дагуулын мэдээний MCD45 бүтээгдэхүүнийг ашиглан 2015 онд ой, 
хээрийн түймэрт шатсан талбайг зураглав. Нийт 5,781,885 га газар шатсаны 207,144 
га буюу нийт шатсан талбайн  3.6% нь ой, 5,574,771 га буюу 96.4% нь нь хээрийн бүс 
өртсөн тооцоо гарч байна. 
 
Цасан бүрхэц болон газрын гадаргын температур 

- Цасан бүрхэцийн 3 зургийг MODIS-aqua/terra хиймэл дагуулын мэдээгээр 
боловсруулан цаг уурын станц дээр хэмжсэн газрын хэмжилтийн цасны 
зузааныг тавьж, хүрээлэнгийн www.icc.mn  цахим хуудсанд байршуулж, 
гамшгийн мэдээллийн санд оруулж, хэвлэмэл зургийг Газрын даргад өгч байв. 

- Газрын гадаргын температурын 3 зургийг боловсруулж, мөн хүрээлэнгийн www.icc.mn  
цахим хуудсанд байршуулсан.  
 

АНУ-ын NASA-гийн цахим хуудаснаас 266 цасны MOD10 бүтээгдэхүүнийг татаж, 
боловсруулан, ангилал хийсэн бол 4 бүтээгдэхүүнээр цасан бүрхэцийн статистикийг 
тооцсон байна.  

 
Б. Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 

ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 448 хугацааны мэдээ, дотоодоос 
хүлээн авах 32500 мэдээг бүрэн хүлээн авсан байна.  

Новосибирскийн бүсийн төвөөс VPN технологиор мэдээ дамжуулах санал ирсний 
дагуу GRE тунель эсвэл VPN технологиор холбогдох судалгааг хийж, туршилт 
хийгдэж байна. 

Төв орон нутгийн компьютер, тоног төхөөрөмж, сүлжээний тасралтгүй ажиллагааг 
хангах ажлын хүрээнд Урьдчилсан мэдээлэх төвийн гэмтэлтэй дэлгэцийн шатсан 
элементүүдийг сольж шалгахад ажиллахгүй байгаа тул элемэнтээр бус платыг солих 
шаардлагатайг тогтоов. Уур амьсгалын сектор болон Төв аймгийн УЦУОША-ны 
синоптикийн системийн гэмтэлтэй компьютерүүдийг форматлаж, шаардлагатай 
программ хангамжийг суулгав. 

Төв аймгийн УЦУОША-ын хиймэл дагуулын холбооны VSAT систем ажиллахгүй 
болсныг  газар дээр нь шалгаж үзэхэд VSAT системийн антенны урд талд байшин 
барьсны улмаас долгионы хаалтанд орж байгааг тогтоолоо. Иймээс цаашид хиймэл 
дауулын холбоог ашиглахад хүндрэл гарсны улмаас шилэн кабельд шилжүүлэх 
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шаардлагатай гэж үзэж, “МХС” ХХК-д албан бичгээр хандан, техникийн нөхцөл 
гаргуулж, шилэн кабелийн холболтын ажлыг амжилттай хийлээ. 

Орон нутгийн мэдээлэл, үйлчилгээний 2015 оны жилийн эцсийн дүнг  гаргаж, 
ЦУОШГ-т өгөв. “МХС” ХХК-тай орон нутгийн шилэн кабелийн тасалдал, төлбөрийг 
харилцан тохирох, XXЗХ-той жилийн эцсийн төлбөрийн тооцоог тохирох ажлыг хийж, 
дүнг ЦУОШГ-ын санхүүд хүргүүлэв. 

11 дүгээр сарын 23 - 27-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан хүлэмжийн хийн 
сургалт, 12 дугаар сарын 1-2-нд зохион байгуулагдсан орон нутгийн байгаль орчны 
мэргэжилтнүүдэд зохион байгуулсан ARCGIS–ын сургалтуудын сүлжээ, программ 
хангамжийн хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллав.  

В. Мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 
11 дүгээр сарын 23-нд БОНХАЖЯ -ны Ойн бодлого, зохицуулалтын газрын дарга 

Ц.Банзрагчид GIZ төслөөс хийж гүйцэтгэсэн үндэсний ойн тооллогын үр дүн, мэдээ 
тайлангийн хувийг авах хүсэлт гаргав.  

Ургамалжил зүйн мэдээллийн санг байгуулах нь сэдвээр төслийн санал бичиж, 
БСШУЯаманд явуулав.  

 
В.1.  Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх ажлын хүрээнд:      
 20 хүснэгт,  67 үзүүлэлт  бүхий  Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төсөв, 

зардлын мэдээллийн санг дуусгаж, мэдээллийн сангийн цахим хуудсанд  
www.eic.mn/finance  хаягаар,  

 Байгаль орчинд учруулсан хохирлын нөхөн төлбөрийн 8 хүснэгтэн, 3 газарзүйн 
мэдээний,  3 лавлах хүснэгтийн, нийт 136 үзүүлэлтээс бүрдэх мэдээллийн санг 
байгуулж, мөн цахим хуудсанд  www.eic.mn/compensation  хаягаар, 

 25 хүснэгт, 120 үзүүлэлт бүхий  Байгаль орчны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээллийн санг 
байгуулж, (www.eic.mn/environmentoffense) хаягаар,  

 6 хүснэгт, 25 үзүүлэлт бүхий Усны биологийн мэдээллийн санг дуусгаж, 
www.eic.mn/waterbiology/ хаягаар тус тус байршуулав. 
 

В.2.  Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      
Дараах мэдээ, мэдээллийг оруулсан байна. Үүнд: 

 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд19  тайлан, 

 Хууль эрхзүйн мэдээллийн санд  2 журам, 28 стандарт,   

 Гадаргын усны мэдээллийн санд  2011 оны 19 аймгийн усны тооллогын 
мэдээ, 

  
ТХГН-ийн мэдээллийн санд яамнаас ирүүлсэн орон нутгийн хамгаалалттай газрын 

мэдээг оруулж дуусгав. Өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 1288 орон нутгийн 
хамгаалалтай газрын геометр болон атрибут мэдээг шалгаж оруулаад байна.   

Өнгөрч байгаа сард  байгаль орчны мэдээллийн санд 8531 газраас 26846 удаа 
хандаж,  85.2 Gb мэдээг авч ашигласан байна.  

 Мэдээллийн сангийн нөөцлөлтийг 12 дүгээр сарын 16-наар хийсэн ба 
хүрээлэнгийн цахим хуудсанд 2 мэдээг нэмж орууллаа. 
 
Г. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах, үйлчлэх ажлын талаар 

Богино хугацааны мэдээний таарц төлөвлөгөөт даалгавраас УБ хотын хагас 
хоног, 6 цагийн мэдээний таарц 3.3-5.2 %-иар дээгүүр бусад мэдээний таарц 0.3-4.9 
хувь доогуур таарцтай байв. Өнгөрсөн онтой харьцуулахад бүх төрлөөрөө 0.0-7.7 хувь 
доогуур байсан байна.  
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Телевиз радио, сонин хэвлэл, цахим хуудсаар дамжуулан цаг агаарын 
урьдчилсан мэдээ, төлөв, тойм, сарын мэдээг олон нийтэд хүргэх ажил хэвийн 
хийгдэж байна. Шадар сайд, ХХАА, БОНХАЖ-ын сайд болон ОБЕГ-д даргад 12 дугаар 
сарын 17-нд цас нэмж орох, хүйтний эрч чангарах тухай албан тоот явуулсан. 
Өвөлжилтийн асуудлаар Засгийн газраас орон нутгийн удирдлагуудтай хийсэн Цахим 
хурал, Засгийн газрын хуралд технологич инженер Ч.Сарантуяа мэдээлэл хийв. Мөн 
УИХ-ын байгаль орчин, хөдөөгийн байнгын хорооны хуралдаанд 12 дугаар сарын цаг 
агаарын мэдээгээр мэдээлэл хийсэн. 

Төрийн тусгай хамгаалалтын газар, бусад газруудад захиалгат мэдээ болон тусгай 
хэрэгцээний цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр гэрээний дагуу үйлчилж байна. 

 
Сарын мэдээний ерөнхий таарц 52 хувь болж, төлөвлөгөөт даалгавраас 10.1 хувь, 

өнгөрсөн оноос 14.5 хувь доогуур таарцтай байна. Энэ сард ихэнх нутгаар олон 
жилийн дунджаас хүйтэн, ялангуяа нутгийн зүүн хагаст илүү хүйтэн байсан бөгөөд 
ихэнх нутгаар ахиу тунадас орсон байна. 10 хоногийн болон сарын CLIMAT мэдээг 
хугацаанд нь боловсруулан, олон улсын сүлжээнд бүрэн гаргасан байна.  

 
Өнгөрөгч сард 1 удаа цасан шуурга шуурч цаг агаарын аюултай үзэгдэл болсон ба 

давхардсан тоогоор 2 удаа сэрэмжлүүлэг мэдээ бичиж үйлчилсэн бөгөөд уг мэдээний 
таарц 72.8 хувь, онч 100 хувь байлаа. Мэдээлж чадаагүй аюултай үзэгдэл байхгүй ба 
давхардсан тоогоор цас орж, цасан шуурга шуурах талаар 23, хүчтэй салхи, 
хүйтрэлтээр 2 удаа анхааруулга мэдээгээр үйлчилсэн байна. 

 
Д. Ус судлалын ажлын талаар 

Ус судлалын 112 гол, харуулын мөсний үзэгдэл, зузааны 10 хоногийн мэдээг 
хүлээн  авч, сарын дүнг гарган серверт тавив. 10 дугаар сарын мэдээний дундаж дүн 
100 %. 

Усны горимын тоймыг 3 удаа бичиж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулсан 
байна. Усны биологийн сорьцын 99 харуулын 198 сорьцыг хүлээн авахаас 168-г авсан 
бөгөөд ѐроолын амьтад болон замаг олдохгүй байна гэсэн шалтгаанаар 30 сорьц 
ирээгүй болно. Ёроолын амьтдын 8 дугаар сарын 42 сорьцод шинжилгээ хийж, 
өгөгдлийг мэдээллийн санд оруулав.  

Хустай болон Сэлбэ голын усны балансын 2015 оны зуны судалгааг дуусгаж, бүх 
багажийг хурааж, мэдээг татан боловсруулалтыг хийж, тайлан бичих ажил хийгдэж 
байна. Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын нутаг дахь Хонгонд суурилуулсан 3 ширхэг 
тунадас хэмжигч, 1 ширхэг усны түвшний мэдрүүрийг хураан авч, мэдээг татан, 
холбогдох гидрологийн хэмжилт судалгааг хийв. Мөн Мөнгөнморьт-Зүүн мод цэвдгийн 
цоонгын мэдээг хурааж санд нэгтгэв. Ганга нуурын судалгааны мэдээг хүлээн авч, 
тайлан бичиж байна. 

Хүрээлэн болон Японы Киото дахь Байгаль орчин, Хүмүүнлэгийн хүрээлэнгийн 
хооронд ойрын ирээдүй хамтран ажиллах, харилцан ойлголцох бичиг солилцох,  
хамтарсан төсөл боловсруулах талаар холбогдох судлаач мэрэгжилтнүүд, 
хүрээлэнгийн удирдлага нартай уулзалт зохион байгуулав. 

БОНХАЖ-ын яамнаас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу Олон улсын цөмийн энергийн 
агентлаг(IAEA, RCA)-т бүс нутгийн хүрээнд хэрэгжих техник-хамтын ажиллагааны 
төсөл боловсруулан хүргүүлсөн ба ОХУ, БНХАУ-тай хилийн усыг зохистой ашиглах, 
хамгаалах тухай хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх ажилд шаардлагатай усны түвшний 
мэдээг 2015 оноор, нийт 18 гол харуулаар гаргаж өгөв. 



Ус судлалын сектороос анхааруулах мэдээнд оруулах гол мөрний аюултай 
үзэгдлийн жагсаалт болон усны биологийн лабораторид ашиглагдаж байгаа төслийн 
тоног төхөөрөмж, хэмжих багажийн тооллого хийж, нэгдсэн дүнг гаргаж өгөв. 

“Номин даатгал” ХХК-аас ирүүлсэн лавлагааны хариуд ус судлалын Хараа-
Баруунхараа, Ерөө-Ерөө, Ерөө-Дулаанхаан харуулуудын  2014 оны 7 дугаар сарын 9-
өөс 15-ны  өдөр хүртэлх хугацааны усны түвшний мэдээг гаргаж өгөв.   

“Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц” номоо хэвлүүлж, холбогдох 
байгууллага, номын сангууд, эрдэмтэн судлаачдад хүргүүллээ. 

 
Е. Орчны судалгаа ажлын талаар 

64 гол, 14 нуурын усны биологийн мэдээг ашиглан тухайн гол, нуурын усны чанарт 
биотик индексээр үнэлгээ өгөх ажлын хүрээнд 2010-2014 оны усны хими, биологийн 
мэдээг ашиглан Хараа голын усны чанарыг хими, биологийн аргаар үнэлж бохирдолд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгааг хийж, Монгол орны томоохон гол мөрний усны 
харуулуудаар хэмжсэн болон Пенман-Монтейз нарын тэгшитгэлээр гарган авсан сав 
газрын ууршилт ба урсацын (загвараар тооцсон) мэдээллийн санг үүсгэж байна. 
Дээрх гол, нууруудын усны дээжид багшраа ялааны биологи экологийн шинжилгээ 
хийх ажлын хүрээнд нуурын хөвөгч амьтны 8 дугаар сарын дээжийн ирц чанарын дүнг 
гаргаж, 30 ширхэг сорьцонд шинжилгээ хийн, төрлийн түвшинг тодорхойлоход нийт 6 
овгийн шавж илэрсэн бөгөөд хамгийн түгээмэл тохиолдсон нь Cyclops, Cirripedia, 
Daphnia, Radix, Gammarus, Chironmini, Tanypodiinae зэрэг төрлүүд байв.   

Дорноговийн Улаан-Уул орчмоос хүлэмжийн хийн 10 дугаар сарын дээжийг авч, 
хүрээлэнд хүргэж, АНУ-ын элчин сайдын яаманд дамжуулсан ба CO2 CH4 SF6 CO 
гэсэн 4 элементийн мэдээний олон жилийн хандлагыг гаргаж, хүрээлэнгийн цахим 
хуудсанд тавьсан. Даланзадгад, Сайншанд, Замын-Үүд, Улаанбаатар тоосны 
станцуудын 2015 оны 10 дугаар сарын тоосны мэдээг татаж, мэдээллийн санг 
баяжуулсан.  

“Усан цахилгаан станцыг үр ашигтай ажиллуулах технологийн горимын судалгаа” 
төслийн “Завхан, Богд, Чонохарайх голын усны нөөц, горимын судалгаа” үр дүнгийн 
даалгаварт орсон урсацын HBV загварыг зүгшрүүлж, тохирох параметрүүдыг үнэлэх, 
урсацын ирээдүйн хандлагыг тооцох ажлын боловсруулалтыг хийж эцсийн тайланг 
нэгтгэн хүлээлгэж өгөв. Шороон шуурга–Хванса төслийн хүрээнд БНСУ-аас 2 
мэргэжилтэн 10 дугаар 14-18-нд ажиллаж, тус хүрээлэнгийн инженер Д.Мөнхбат, 
Э.Давааням нарын хамт Дорноговийн Эрдэнэ, Өмнөговийн Номгон дахь тоосны 
мониторингийн станцын багаж төхөөрөмжид үйлчилгээ хийж, мэдээг авлаа. 

  
Ё. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 

Энэ сард орон нутгаас давхардсан тоогоор нийт 954 салбарын агро дундаж мэдээ 
хүлээн авахаас Өмнөговь аймгийн Сайхан станц мэдээгээ тасалсан бөгөөд мэдээний 
ирц 97 % байлаа. 

10 дугаар сарын арав хоног тутмын  3 удаагийн тойм /дугаар 28, 29, 30/-д 10 
хоногийн цаг агаарын нөхцлийн онцлогууд, 10 дугаар сарын цаг агаарын нөхцлийн 
тойм, 11 дүгээр сарын урьдчилсан мэдээний зөвлөмж, 10 хоног тутмын хөрсний 
чийгийн мэдээ, хөрсний чийгийн намрын явуул судалгааны мэдээ зэргийг оруулсан. 
Өнгөрсөн зуны зуншлагын төлөв, бэлчээрийн ургац, даац, малын тоо, 7 дугаар сарын 
агаарын температур, хур тунадасны хазайц, 11 дүгээр сарын агаарын температур, хур 
тунадасны урьдчилсан мэдээ зэрэг 15 үзүүлэлтийг боловсруулан өвөл, хаврын 
улиралд цаг агаар хүндрэх нөхцөлд зудын эрсдэлийг тооцож, зургийг (Зураг 1) анх 
удаа гаргаж, тоймд оруулан, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршууллаа.  



 
        Зураг 1. Эрсдэлийн зураг /2015 оны 10 дугаар сарын 27-ны байдлаар/  

Түүнчлэн 10 дугаар сарын агродундаж мэдээний чанарыг дүгнэж, дүнг аймгуудад 
хүргүүлсэн байна.  
Монгол телевизийн Нээлттэй хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэгт “Өвөлжилтөд бэлэн үү” 
сэдвээр ХААЦУС-ын эрхлэгч Б.Эрдэнэцэцэг оролцож, мэдээлэл өгсөн. ХААИС-ийн 
Агро экологийн сургуулийн багш докторант Б.Лхамсүрэнд Тэрэлжийн 2010-2015 оны 
хөрсний чийгийн мэдээ гаргаж өгсөн. 

ХААЦУ-ын ажиглалтын 7-9 саруудын ажиглалтын материалд хийсэн шүүмж 
шалгалтын дүн, мэдээллийн сангийн баяжилтыг хийж, чанарын дүнгээр сар бүр аймаг 
бүрд зааварчилга хүргүүлэн ажиллаж байна. 
 
Ж.Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

 2015 оны оны 9 дүгээр сарын 22  төвийн цаг уурын 135 өртөө, 181 харуулын цахим 
мэдээг  татаж авч, инженерүүд хариуцсан салбаруудын мэдээнд онолын шалгалт 
хийж, уур амьсгалын үндсэн элементүүдийн хувьд орон зайн нарийвчилсан 
шалгалт хийлээ.     

 Энэ сард орон нутгийн салбаруудын анхан шатны ажиглалтын технологи 
мөрдөлтөд  хяналт тавих, инженерүүдийн шүүмж шалгалтын чанарыг үнэлэх 
зорилгоор  Хэнтий, Булган, Хөвсгөл, Увс, Өвөрхангай,  Архангай, Сэлэнгэ, Дархан,  

Дорнод, Завхан, Говь-Алтай, Ховд  зэрэг 12 төвийн нийт 179 нэгж салбар 
/өртөө,харуул/-ын мэдээнд  хяналтын шалгалт хийж, шүүмж шалгалтын чанарт 
үнэлгээ өглөө. Шалгалтаар илэрсэн алдаа, дутагдлын талаар зааварчлага бичиж, 
төвүүдэд хүргүүллээ.   Шүүмж шалгалтын дүн:   97.9-99.1% байна.   

 2015 оны 9 дүгээр сарын цаг уурын шалгагдсан цахим мэдээг  ISX, RES, TAB 
хэлбэрээр тус бүр 316-г үүсгэж, нийт 948 нэгж цахим мэдээг бэлтгэж  хадгаллаа.  

 Хээрийн цасны ажиглалтын мэдээг цахим хэлбэрээр авч, цасны ажиглалтын 
боловсруулалтыг автоматаар хийж, ЦД-5 дэвтрийг цахим хэлбэрээр гаргах ажлыг 
программчилж дуусаж байна. Программыг улсын сүлжээнд нэвтрүүлэх ажилд 
бэлтгэж байна.    

 9 дүгээр сарын уур амьсгалын эмхтгэлийг 14 үзүүлэлтээр  гаргаж,  уур амьсгалын 
үндсэн элементүүдийн хувьд тархалтын зураглал гарган хадгаллаа.    

 Нарны цацрагийн 13 автомат станц,  актинометрийн ажиглалттай  3 станцын  2015 
оны 9 дүгээр сарын цахим мэдээг хүлээн авч, шалган ISX, TAB мэдээг үүсгэж 



хадгалсан бөгөөд 9 дүгээр сарын нарны гийгүүлэлийн үргэлжлэх хугацаа болон 
нарны цацрагийн мэдээгээр мэдээллийн санг баяжуулсан. 

 2015 оны 9 дүгээр сард Даланзадгад, Улаанбаатар аэрологийн станцын 08, 20 цаг, 
Улаангом станцын 20 цаг , Мөрөн станцын 08 цагийн радиозондын хөөргөлтийн 
мэдээг сүлжээгээр татаж авч, шалган архивлав. Дээрх аэрологийн станцуудын 9 
дүгээр сарын радиозонд хөөргөлтийн АХ-5, АХ-6, АХ-9, АХ-10 аэроклимат 
хүснэгтүүдийг шалгаж, илэрсэн алдааг засах талаар хариу зааварчилга бичиж 
хүргүүллээ. 

 
З. Сургалт, хурал, семинарит оролцсон талаар 

 

- REDD+ хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдсан “Хөтөлбөрийн олон талт үр 
ашгийг дээшлүүлэх, хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргахад орон зайн мэдээллийг ашиглах 
нь” 5 хоногийн QGIS программ хангамжийн сургалтыг амжилттай кохион байгуулж, 
хүрээлэнгийн болон бусад байгууллагуудын 20 гаруй ажилтнууд хамрагдав. 

- X/10-аас БНХАУ-ын Шинжлэх ухааны академийн харьяа Зайнаас тандан судлал ба 
Тоон Дэлхий (RSDE) хүрээлэнд “Монгол орны гангийн мониторингийн дүнд 
баталгаажуулалт хийх” сэдэвт ажлыг Б.Ганбат, Б.Бархас нар амжилттай хийж 
гүйцэтгэлээ. 

- Солонгосын Усны Форумын (KWF) урилга болон зардлаар Инчеоны Их сургууль 
дээр 2015 оны 10 дугаар сарын 27-28-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан УННМ-
ийн олон улсын бага хуралд Д.Оюунбаатар “IWRM Development and some ICT 
application issues in Mongolia” сэдэвт илтгэл тавьж оролцлоо (Smart Water Grid 
International Conference-SWGIC). 

- АНУ-ын Төрийн департаментаас зохион байгуулсан олон улсын солилцооны 
хөтөлбөрт Х. Пүрэвдагва хамрагдав.  

 11 дүгээр сарын 19-нд БОНХАЖЯ-наас зохион байгуулсан Монгол орны 
Үндэсний UN-REDD Хөтөлбөрийн оролцогч талуудын чадавхийн үнэлгээ, Ойн 
хомсдол, доройтлын хүчин зүйлсийг тодорхойлох судалгааны үр дүн сэдэвт 
семинарт З. Нарангэрэл оролцов.   

 Amarjargal D., D.Jugder, S.Erdenesukh, 2015, Transition of windblown dust in 
Northeast Asian countryes, Journal of energy, Vol.5, p.141-143.  

 Тус хүрээлэнд 2013-2015 онд хэрэгжиж буй Шинжлэх ухаан, технологийн “Цаг 
агаарыг урьдчилан тооцоолох загварчлалд супер комьпютерийн технологи 
ашиглах” болон “Монгол орны усны эргэлтийн тэнцлийн судалгаа” төслүүд дээр 
ажиллаж буй ажилтнууд төслийн тайлангаа бичиж байна.   
 
 
 

     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


