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1. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах, үйлчлэх ажлын талаар 
Богино хугацааны мэдээний таарц төлөвлөгөөт даалгавраас УБ хотын хагас хоног, 

6 цагийн мэдээний таарц 3,8-4.8 %-иар дээгүүр, бусад мэдээний таарц 0,5-1.4% 
доогуур байгаа нь өнгөрсөн онтой харьцуулахад бүх төрлөөрөө 1.5-6.1% -иар доогуур 
таарцтай байв. 

Сарын мэдээний таарц 48.7% болж, төлөвлөгөөт даалгавраас 13.3%-иар, өнгөрсөн 
оноос 9.4%-иар мөн буурсан байна. Энэ сард ихэнх нутгаар олон жилийн дунджаас 
хүйтэн байлаа.  

2015 оны 12 дугаар сард 1 удаа цасан шуурга шуурч, цаг агаарын аюултай үзэгдэл 
болсон бөгөөд сэрэмжлүүлэх мэдээгээр үйлчилсэн бөгөөд мэдээний таарц 41.2%,  
онч 84.2% болсон байгаа бөгөөд сэрэмжлүүлэх мэдээ өгөөгүй болсон аюултай 
үзэгдэл байхгүй. Энэ сард давхардсан тоогоор цас орж, цасан шуурга шуурах тухай 
14 удаа анхааруулга мэдээ бичиж, үйлчилсэн байна.  

10 хоногийн болон сарын CLIMAT мэдээг хугацаанд нь боловсруулан ДЦУБ-ын 
мэдээллийн сүлжээнд дамжуулсан. Цаг агаарын 1-5 хоногийн бүс нутгийн болон 28 
пунктийн урьдчилсан мэдээг цахим хуудас болон орон нутагт дамжуулах ажлыг 31 
удаа хийж, 24-ний 5 хоногийн хүснэгт мэдээг www.tsag-agaar.mn цахим хуудсанд 
тавиагүй бөгөөд гүйцэтгэл 96.8% байна.  

Энэ сард аймгуудын УЦУОША-дын урьдчилан мэдээлэх товчоодод бодит болон 
прогноз зургаар 98.9% үйлчилсэн ба 12 дугаар сарын 18-ны 08, 19-ний 20 цагийн 
ECМWF-н прогноз мэдээ алдаатай ирсэн, 26-ны 20 цагт манай сервэр компьютер 
гацсан тул нийт газар, өндрийн болон орчны зураг хоцорч боловсруулагджээ.  

 
2. Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 

ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 448 хугацааны мэдээг бүрэн, 
дотоодоос хүлээн авах 33480 мэдээнээс 33479 мэдээг хүлээн авсан ба Баянхонгорын 
Эхийн гол 1 хугацаанд сүлжээгүйн улмаас мэдээгээ таслав. Хиймэл дагуулын болон 
шороон шуурганы мэдээ хүлээн авалт, боловсруулалт, дамжуулалт, архивлалт зэрэгт 
байнгын хяналтыг тавьж, НОАА хиймэл дагуулын 315, FY-2 хиймэл дагуулын 865, 
МОДИС хиймэл дагуулын 477 мэдээг тус тус хүлээн авсан байна.  

2016 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн ХАА-н цаг уурын секторын үйл ажиллагаанд 
FY2G хиймэл дагуулын мэдээгээр бүтээгдэхүүн гаргах боломжийг бүрдүүлж, 10 хоног 
тутамд хэрэгцээт мэдээг бэлдэж өгч байна. Өмнөх онд FY2D хиймэл дагуулын 
мэдээгээр бүтээгдэхүүн гаргаж байсан бөгөөд 2015 оны 11 сараас FY2G хиймэл 
дагуулын мэдээ ашиглаж эхэлсэн болно. 

Шинэ он гарсантай холбогдуулан хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах, 
боловсруулах систем, мэдээллийн сан, мэдээний каталог, архив зэргийн 
боловсруулалтын системүүдэд холбогдох скриптүүдийг шнэчлэв. 

 Төв орон нутгийн компьютер, тоног төхөөрөмж сүлжээний тасралтгүй ажиллагааг 
хангах ажлын хүрээнд хүрээлэнгийн компьютерүүдэд засварын ажил хийгдэж байгаа 
бөгөөд 2 компьютерт, мөн энэ онд актлахаар санал оруулсан  компьютеруудээс 7 
компьютерт систем, хэрэглээний програм суулгаж, компьютер шаардлагатай 
аймгуудад хуваарилав. Хүрээлэнгийн ажиллагаагүй UPS-нүүдийг сэлбэж, цэнэглэх 

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


засварын ажил хийгдэж эхэлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар 6 ширхэг UPS-ийг ажилд 
оруулаад байна.  

ХАА-н цаг уурын секторын дотоод сүлжээ доголдож байсан тул бүх хэрэглэгчдийн 
сүлжээний кабелийг шалгах, алдаатай байсан кабелийн толгойг шинэчлэн хаягжуулах 
арга хэмжээг авсан бөгөөд дур мэдэн кабель татаж, өөрсдийн буруу холболттой, 
алдаатай кабель ашиглахгүй байхыг анхааруулав. 
Мэдээлэл боловсруулалтын MSS систем дээр хугацааны мэдээний үеэр орон нутгаас 
мэдээ орж ирэхгүй байгааг шалгахад нэг аймаг буруу мэдээ явуулснаас болж бүх 
мэдээг хаасан болохыг тогтоож, ээлжийн инженерт системийн хэвийн ажиллагааг 
хангах зөвлөгөө өгч ажиллуулав. Мөн уг систем шороон шуурганы мэдээ дамжуулдаг 
компьютер руу хандахгүй байгааг шалгаж, хэвийн ажиллагааг хангалаа.  

Суперкомпьютерт ээлжит үзлэг үйлчилгээг хийж, филтерийг солив. Дадлагын 
оюутанд системийг хэрхэн шалгах, хэвийн унтрааж асаах горимыг танилцуулж 
хамтран ажиллав. 

Салбарын болон орон нутгийн сүлжээний ажиллагаа: 

Төв аймгийн УЦУОША-ны шилэн кабелийн холболтын асуудлаар “МХС” компаний 
мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллаж, холболтыг дата болгож хийхээр тохиролцсоноор 
шаардагдах сүлжээний тохиргоог cisco3945 роутэр, cisco2960 свичүүд дээр хийж, 
холболтыг амжилттай хийлээ. 

Дорноговь, Дархан, Төв, Говь-Алтай аймгуудын УЦУОША-дын цахим хуудсанд 
хүсэлтийнх нь дагуу засвар хийж, цасны зураг тавигдаж байна. Говь-Алтайн DSS 
гэмтэлтэй тул засварт илгээсэн. 

Төв аймгийн УЦУОША-ны хиймэл дагуулын холбооны VSAT системийн антены 
peфлектор гэмтэлтэйгээс сүлжээ доголдож байсныг Дундговийн peфлектороор сольж, 
сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангах, Говь-Алтай аймгийн УЦУОША-ны вэб сайтад 
шилэн дансны холболт хийх, tsag-agaar.mn сайтыг шинэчилж байгаа компаний 
хүсэлтээр агаарын чанарын мэдээллийн сайтаас мэдээ авах, оруулж турших 
зориулалтаар серверийн гадаад хаягийг сольж, дотоод сүлжээнд холбох,  сүлжээг 
татах, ЦУОШГазрын сүлжээ тасарсныг холбох зэрэг арга хэмжээг авч, Газрын даргын 
орон нутагтай хийх видео хурлын бэлтгэлийг хангалаа. 
 
3. Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 

Тайлангийн хугацаанд NOAA/AVHRR хиймэл дагуулын 274, Aqua/Terra MODIS 
дагуулын 572, FY-2 дагуулын 840 мэдээг тус тус хүлээн авч, анхдагч болон холбогдох 
боловсруулалтыг хийж, NОАА-15 дагуулын 38, NОАА-18 дагуулын 119, NОАА-19 
дагуулын 97, MODIS дагуулын 243, SOUMI NPP дагуулын 103, нийт 600 мэдээг хатуу 
дискэнд гаргаж, өөрийн архивд авч, мөн нөөцөд хувилсан байна. Өөрийн хүлээн авах 
станцад хүлээн авсан 2015 оны мэдээгээр боловсруулсан ургамалжилтын NDVI 
индексийн өдөр тутмын 164, 10 хоногийн 11, 2015 онд NASA-гийн хүлээн авч, 
боловсруулсан мэдээгээр гаргасан 16 өдрийн 315, HDF хэлбэрт оруулж 
боловсруулсан 45 мэдээгээр тус тус сэдэвчилсэн архивыг нэмэгдүүлсэн байна. 

2015 онд хүлээн авсан MODIS дагуулын 2319, NPP дагуулын 979, нийт 3298 
мэдээг 2ТB–н 12 ширхэг хатуу дискэнд хувилж, ЦУОШГ–ын Архив, мэдээллийн 
хэлтэст актаар хүлээлгэн өгөв.  

 
Цасан бүрхүүл 2015 оны 12 дугаар сарын сүүлийн, 2016 оны 1 дүгээр сарын эхний 
болон дунд 10 хоногийн мэдээгээр 3 удаагийн цасан бүрхэцийн зургийг Монгол орны 
нийт нутгаар боловсруулан гаргаж, төвийн www.icc.mn веб сайтад байршууллаа.                                     

http://www.icc.mn/


2016 оны 1 дүгээр сарын дунд 10 хоногийн цасан бүрхэцийн зургаас харахад 
говийн нутгаар цас багавтар, бусад нутгаар нийтдээ их хэмжээний цастай байгаа 
бөгөөд Увс аймгийн өмнө, Завханы ихэнх нутгаар хамгийн зузаан буюу 20 см-ээс 
дээш зузаан цастай байгаа бол Төв, Дундговь, Сүхбаатар, Дорнодын ихэнх нутаг, 
Баянхонгорын хойд, Хөсвгөлийн төв, зүүн хойд, Архангайн баруун, Өвөрхангайн хойд, 
Хэнтийн төв, баруун зүгийн сумдын нутгаар 10-20 см, бусад нутгаар 0-10 см зузаан 
цастай болсон байна.  

2015 оны 11 сараас эхлэн өнгөрсөн зуны зуншлагын төлөв, бэлчээрийн ургац, 
даац, малын тоо, 7 дугаар сарын агаарын температур, хур тунадасны хазайц, тухайн 
сарын агаарын температур, хур тунадасны мэдээ, ирж 
байгаа сарын цаг агаарын урьдчилсан мэдээ, хиймэл 
дагуулын мэдээгээр тодорхойлон гаргаж байгаа цасан 
бүрхэц, газрын станцуудад хэмжсэн цасны зузаан, 
нягт зэрэг 20 орчим үзүүлэлтийг боловсруулан өвөл, 
хаврын улиралд цаг агаар хүндрэх нөхцөлд зудын 
эрсдэлийг тооцож, зургийг (Зураг 1) шинээр 
боловсруулан гаргаж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд 
байршуулах, Төр засгийн болоод ард иргэдэд хүргэх 
ажлыг тогтмолжуулаад байна.  

 
 
Монгол орны газрыг бүрхэвчийн өөрчлөлтийг 2015 оны мэдээгээр зураглах ажлын 

хүрээнд газрын бүрхэвчийн анги тус бүрийг ялгаж ангилах ажлууд хийгдэж байгаа 
бөгөөд ган, зудыг урьдчилан мэдээлэх системийг хөгжүүлэх ажил төлөвлөгөөний 
дагуу хийгдэж, аргазүйг хөгжүүлэн, туршилтын 4 удаагийн зургийг гаргаад байна.  

2016 оны 1 дүгээр сарын 12–нд бэлчээрийн судалгааны ажилд хэрэглэх зорилгоор 
Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн Экологийн боловсрол, мэдээлэл 
технологийн хэлтсийн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Н.Долгорсүрэнд 
2015 оны 5 сараас 10 сар хүртэлх хугацааны NASA MODIS дагуулын мэдээгээр 
боловсруулсан 16 өдрийн ургамалжилтын NDVI индексийн 3.53 Гб хэмжээтэй 8 
мэдээгээр үйлчилжээ. 
 

4. Мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 

4.1.  Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх      

2015 онд шинээр байгуулсан Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төсөв, 
зардал, Байгаль орчинд учруулсан хохирлын нөхөн төлбөр, Байгаль орчны гэмт хэрэг, 
зөрчлийн зэрэг мэдээллийн сангуудыг мэдээллийн сангийн нүүр хуудсанд нэмж  
байршуулан, шаардлагатай холбоосыг хийж, шуурхай ажиллагаанд шилжүүлэв.   

Түймэр, зуд, ган зэрэг гамшгийн мэдээллийн үйлчилгээний системийн газарзүйн 
мэдээллийн хэсэгт 2016 оны мэдээ, давхаргуудыг оруулах, харуулах  өөрчлөлтуудийг 
хийж, геомэдээллийн санд гадаргын усны сүлжээний 1:500 000 зургийн нуур, гол 
мөрөн, булгийн .shp файлыг татаж авах боломжтойгоор байршуулж, Улсын болон 
орон нутгийн ТХГН-ийн мэдээллийн сангаас зурган мэдээллийг аль алинаас нь харах 
боломжтой байхаар программ хангамжийг өөрчилж, орон нутгийн ТХГН-ийн 
мэдээллийн сангийн олон нийтэд зориулсан мэдээ харах хэсэгт үндсэн мэдээлэл, 
хамгаалалттай газрын булангийн цэгийн солбицол, тусгай хэрэгцээнд авсан ИТХ-ын 
тогтоол, байршил давхацсан зөрчлийн мэдээлэл зэргийг Microsoft Excel форматаар 
гаргах модулийг нэмж, Усны биологийн мэдээллийн сангийн админ хэрэглэгчийн 

Зураг 1. Өвөлжилтийн төлөв, зудын  
               эрсдэлийн зураг /2015-12-31/ 



мэдээ оруулах хэсэгт харуулуудын жагсаалт, усны амьтдын жагсаалтыг  Excel файл 
руу экспортлох модулийг хөгжүүлж, мэдээллийн сангийн нүүр хуудсыг шинэчлэв. 

 

4.2.  Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      

 БОНБҮнэлгээний мэдээллийн санд шинээр эрх авсан 4 компаний мэдээллийг 
оруулж, санд шинээр оруулсан  нарийвчилсан үнэлгээний 22 тайланг шалгаж, 

 Байгаль орчны гэмт хэрэг зөрчлийн санд ЦЕГ-аас ирүүлсэн 1331 мэдээг тус тус 
оруулав.  

 
2016 оны 1 дүгээр сарын 14-нд  www.eic.mn серверийн файлын нөөцлөлт хийсэн 

бөгөөд өнгөрөгч 12 дугаар сард байгаль орчны мэдээллийн санд 8868 газраас 25120 
удаа хандаж, 69.3 Gb мэдээг авч ашигласан байна.  

Хүрээлэнгийн цахим хуудсан дахь хиймэл дагуулын мэдээг хугацаагаар нь 
эрэмблэн харуулах програмыг бичиж, 3 мэдээ нэмж тавив. 

Геомэдээллийн сангаас хүрээлэнгийн Урьдчилан мэдээлэх төвийн ажилтан 
Батжаргалд ландшафт, 1:500000 масштабын байрзүйн зургууд, Чонбук Их сургуулийн 
оюутан Сүлд-Эрдэнэд орчны бохирдлын мэдээллийн сангийн .shp файлыг бэлдэж 
өгөв. 

5. Ус судлалын ажлын талаар 
 
6. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 

Энэ сард орон нутгаас давхардсан тоогоор нийт 954 салбарын агро дундаж мэдээ 
хүлээн авахаас мэдээний чанар 100%-тай боловсруулалтанд орсон байна. 12 дугаар 
сарын 3 арав хоногийн тойм /дугаар 34, 35, 36/-уудыг гаргаж, 10 хоногийн цаг агаарын 
нөхцлийн онцлогууд, 12 дугаар сарын цаг агаарын нөхцлийн тойм /III арав хоногт/, 1 
дүгээр сарын урьдчилсан мэдээний зөвлөмж /III арав хоногт/, Өвөлжилтийн төлөв, 
эрсдэлийн тойм мэдээг шинэчлэн гаргаж мэдээлсэн бөгөөд тойм, зөвлөмжүүдийг 
www.tsag-agaar.gov.mn цахим хуудсанд байршуулж, электрон хэлбэрээр бүх 
аймгуудад хүргүүлсэн. 12 дугаар сарын агродундаж мэдээний чанарыг дүгнэж 
аймгуудад хүргүүлэв.  

Аймгуудаас ирүүлсэн 10 дугаар сарын хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажиглалтын 
материалуудыг шалгаж, шүүмж шалгалт хийх, сангийн мэдээг тулгах, хариу 
зааварчилга бичих, аймгуудад хүргүүлэх, таримал ургамлын ажиглалтын 2014 оны 
мэдээг нэгтгэж,  мэдээллийн сангийн форматад тохируулан бэлдэв. 

Агро цаг уурын станц, мал аж ахуйн харуулын шинжилгээний ажлын хөтөлбөрт 
нэмэлт өөрчлөлт орууулж, Газрын аргазүйн зөвлөлийн хурлаар батлуулах, секторын 
жилийн ажлын болон ажилтнуудын ажлыг дүгнэх, Хөдөө аж ахуйн цаг уурын 
шинжилгээний ажлын 2015 оны дүнг гаргаж, аймгуудад хүргүүлэх зэрэг ажлуудыг 
хийсэн ба Сектор нь 2015 онд 6 анги 76 зүйл бүхий ажлын төлөвлөгөөтэй ажилласны 
биелэлт 99.2% байна.  

12 дугаар 1-4-нд аймаг, нийслэлийн ХААЦУ-ын инженерүүдийн нэгдсэн сургалтыг 

Ногоон Алт төслийн санхүүжилтээр “Бэлчээрийн үндэсний мониторнгийн мэдээллийн 

сангийн мэдээг боловсруулах, тайлан мэдээ гаргах” сэдвээр хийж, аймаг, нийслэлээс 

нийт 25 инженер, техникийн ажилтнууд болон секторын ажилтнууд бүрэн хамрагдлаа. 

Сүхбаатар аймагт шинээр томилогдсон ХААЦУ-ын инженер С.Алтанцоожыг сургаж, 

дадлагажуулах ажлыг 5 өдөрт багтаан хийсэн. 

 

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


7. Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

 
8. Орчны судалгааны ажлын талаар 

64 гол, 14 нуурын усны биологийн 2015 оны мэдээг ашиглан тухайн гол, нуурын 
усны чанарт биотик индексээр үнэлгээ өгөх, нуурын харуулуудын 9 дүгээр сарын 
хөвөгч амьтны дээжийн 28 ширхэг сорьцонд шинжилгээ хийх, төрлийн түвшинг 
тодорхойлох, усны хөвөгч организмын дээжийн 10 дугаар сарын дээжийг  шинжлэх, 
ирц, чанарын дүнг гарган, хариу заавар бичиж, орон нутагт илгээх, Хөвсгөл аймгийн 
Дэлгэрмөрөн голын 2012-2015 оны мэдээг боловсруулж, усны чанарт биологийн 
аргаар үнэлгээ өгч, усны инженерт нь хүргүүлэх, Даланзадгад, Сайншанд, Замын-Үүд 
тоочны станцуудын 2015 оны 12 дугаар сарын мэдээгээр тус тус мэдээллийн 
сангуудыг баяжуулах, Уул станцын хүлэмжийн хийн мэдээг авах, боловсруулалтыг 
хийх, 11 сарын дээжийг АНУ-ын элчин сайдын яаманд өгөх ажлуудыг хийгээд байна. 

9. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын талаар  
 

2015 оны 10 дугаар сарын 26-аас эхлэн MODIS хиймэл дагуулын өдөр бүрийн 
цасан бүрхүүл, GCOM  хиймэл дагуулын цасны зузааны мэдээг авч, боловсруулан 
тогтвортой цасан бүрхүүлтэй өдрийг тодорхойлох боломжийг судалж, хаврын шар 
усны үерийн прогноз гаргах ажлын хүрээнд MODIS хиймэл дагуулын мэдээнээс 2015-
12-оос 2016-1 дүгээр сарын эхний арав хоногийн цасан бүрхүүлийн тархалтын 
талбайг хаврын шар усны үерийн хамаарал хамгийн өндөр 9 гол-харуул, мөстөл 
мөсөн голоос эхтэй 6 гол-харуулаар тодорхойлж, мэдээг бүрдүүлэн, мэдээллийн санг 
баяжуулав.  

Нагояа ИС-тай хамтран хэрэгжүүлж байгаа 4D төслийн хүрээнд Шороон шуурганы 
эрсдэлийн зураг гаргах судалгааны ажлыг хийж байгаа бөгөөд хээрийн болон байнгын 
хэмжилтийн мэдээгээр тогтвортой цасан бүрхүүл тогтох хугацаа, үргэлжилсэн өдөр, 
ханзрах хугацаа, мөн  хөрсний хөлдөх, гэсэх хугацааг 130 цаг уурын станцын  агаарын 
температурын 2009 оны мэдээгээр тооцоолон, нийт 6 зураглал хийсэн ба Европын 
газар ашиглалт газар бүрхүүлийн судалгаа/LUCAS/-с гаргасан хөрсний элэгдэлд 
үзүүлэх К хүчин зүйлийн тархалтын зургийг судалж, түүний арга зүйгээр Дэлхийн 
хөрсний мэдээллийн /ISRIC/ 1км*1км нарийвчлалтай хөрсний мэдээ (органик карбоны 
хэмжээ, хайрганы агууламж) болон бүс нутгийн загварын оролтын 3км*3км 
нарийвчлалтай хөрсний мэдээ(хөрсний бүтэц, элс болон шаварны эзлэх хувь)-г тус 
тус ашиглан Монгол орны хэмжээнд 3км*3км нарийвчлалтай хөрсний элэгдэлд 
үзүүлэх К хүчин зүйлийн тархалтын зургийг боловсруулсан байна. Монгол орны газар 
бүрхэвчийн үе үеийн ангиллаас халцгай газар буюу ургамлан бүрхэвчгүй газар болон 
ширгэсэн нуур тойрмын судалгааг хийх, Монголын 33 говийн талаарх мэдээллийг 
цуглуулж, Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгээс зурган мэдээллийг .shp хэлбэрээр авч, 
Монголын газрын зураг дээр буулгах, хөрсний элэгдэлд үзүүлэх К хүчин зүйлийн 
асуудлаар Э.Даваанямд, тоосны дэгдэлтийн талаар Б.Буянтогтох нарт зөвлөлгөө 
өгөх, хүрээлэнгийн захиралд 1 дүгээр сарын 12-нд танилцуулах зэрэг ажлуудыг 
хийлээ. 

БНСУ-ын санхүүжилттэй Азийн судалгааны төвөөс (ARC) зарласан судалгааны 
төсөл шалгаруулалтанд “Монгол орны Говийн бүс нутаг дахь агаар мандал, шороон 
шуурга, газрын гадаргын шинж чанарын харилцан хамаарлыг тоон загвараар судлах 
нь” сэдвээр төсөл бэлтгэж өгсөн ба уг төсөл нь дэмжигдээд байна. 

Хонг Конгийн Цаг уурын обсерваториос хотын прогноз бүтээгдхүүний хэрэглээ, 
станц авах талаар санал асуулга ирүүлснийг бөглөж, явуулсан. 



10. Сургалт, семинарит оролцсон байдлын талаар 

Сургалтын өрөөнд 7 хоног бүрийн Пүрэв гаригт МОМО-3 төсөлтэй хийж байгаа 
видео сургалтад БОМТ-ийн болон бусад холбогдох мэргэжлийн хүмүүс хамрагдаж 
байгаа бөгөөд уг сургалтын интернэт, сүлжээний бэлэн байдлыг хангаж байна. 
Сүлжээний кабель уртасгагч, конвертор гэмтэлтэй байсныг сольсон. 

ШУТИС-ын МХТС-ийн мэдээллийн сүлжээний ангийн дадлага хийж байгаа 
оюутанд цаг уурын мэдээллийн сүлжээний бүтэц зохион байгуулалт, 
төхөөрөмжүүдийг танилцуулав. Шинэ 24TB-ийн хадгалах төхөөрөмжийн серверийн 
тохиргоо, хэрэглэгчдийн хандалт, хадгалах зайг тохируулах заавар өгч уг ажлыг 
удирдан хийлгэв. Дадлага хийх сүжээний төхөөрөмжүүдийг өгч, тохиргоо хийх заавар 
өгсний гадна өдөр тутамд гарч байгаа ажлуудад оролцуулан зохих дадлыг эзэмшүүлж 
байна. 

1 дүгээр сарын 18-19-нд БОНХАЖЯам болон НҮБХХГазраас зохион байгуулсан 
“REDD+" -ийн семинарт М.Баясгалан, З.Нарангэрэл нар, ГХГЗЗГ-аас 12 дугаар сарын 
22-нд зохион байгуулсан “Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийн тухай”  
хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт  Г.Батхишиг, З.Нарангэрэл нар тус тус оролцсон. 

 

 

 

     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


