
ГАЗАРЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ-ЗУРАГЗҮЙН САЛБАР 

 

I. ТАНИЛЦУУЛГА 

 

ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн Газарзүй Мэдээллийн систем-Зурагзүйн 

салбар нь 1962 онд Шинжлэх Ухааны Академи байгуулж түүний бүрэлдэхүүнд 1962 онд 

Газарзүй, Цэвдэг судлалын хүрээлэн байгуулагдсанаар тус улсад Зурагзүйн (картограф) 

шинжлэх ухааны чиглэл, салбар бий болж онолын болон хавсарга судалгааг дэлхийн түвшинд 

явуулах өргөн боломжтой болж бие даасан судалгааны “Геодези-Картографийн тасаг” болон 

өргөжиж, сургалт ба шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн чиглэлээр ханын карт, атлас зэргийг 

зохиох, хэвлүүлэх ажлыг гүйцэтгэж ирсэн бөгөөд бүтцийн хувьд Зурагзүйн шинжлэх ухааны 

судалгааг өргөжүүлэх үүднээс Картографийн тасгийг ШУА-ийн ерөнхийлөгчийн 1985 оны 87-р 

тушаалыг үндэслэн 1986-1-1 нээс “Зурагзүйн сектор” нэртэйгээр байгуулсан бөгөөд, 1993 онд 

Нийгэм эдийн засгийн Газарзүйн сектортой нийлүүлсэн болно. 2000 онд Зурагзүйн лаборатори, 

2001 онд “Газарзүйн нэр судлал, зурагзүйн лаборатори”  нэртэй болгон ажиллаж байсан. 

2003 онд  ШУА-ийн Газарзүйн Хүрээлэнгийн “Газарзүйн Мэдээллийн Систем - Тандан 

Судалгааны Лаборатори” нэртэйгээр БСШУЯам, ШУА, ШУТСангийн дэмжлэг, хөрөнгө 

оруулалтаар байгуулагдан, 2015 оноос шинээр зохион байгуулагдсан Газарзүй, Геоэкологийн 

хүрээлэнгийн “Газарзүйн Мэдээллийн систем- Зурагзүйн” салбар болон өнөөг хүртэл үйл 

ажиллагаагаа явуулж байна. 

 
 

Тус салбарын эрхлэгчээр Д.Бадамжав Х.Цэрэнсодном,  Д.Базаргүр, С.Шийрэв-Адъяа нар 

ажиллаж байсан ба 2017 оноос доктор Б.Сайнбуян салбарын даргаар ажиллаж байна. 

Тус салбарт  доктор Б.Сайнбуян, доктор М.Уртнасан, доктор Б.Баяртунгалаг докторант 

Д.Сайнбаяр, докторант В.Баярмаа, докторант Д.Алтантуяа, докторант С.Амаржаргал, докторант 

А.Золзаяа, докторант Г.Данзанчадав, магистр Ц.Наранцацрал, докторант А.Мөнгөнхуяг, 

докторант Р.Болдбаяр, магистр Н.Болдбаатар, магистр А.Түрүүтүвшин бакалавр Б.Рагчаадулам 

нар, Булган аймгийн Гурванбулаг суманд байрлах “Бэлчээрийг нөхөн сэргээх, туршилт 

судалгааны суурин”-нд эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан П.Чулуунцэцэг нар ажиллаж 

байна. 



 
Салбарын хамт олон 2020 он 

 

1. САЛБАРЫН ҮҮРЭГ, ЗОРИЛТ 

Хүрээлэн буй орчин байгалийн нөөцийн судалгаа явуулж судалгаан дээр суурилсан орон зай, 

цаг хугацааны хувирал өөрчлөлтийг илрүүлж орон зайн дүн шинжилгээ хийх, байгалийн 

гамшгийн давтагдал, түүний орон зайн загварчлалыг боловсруулах, мөн төрөл бүрийн 

масштабын сэдэвчилсэн зураг, атлас зохиох, бүх шатны хэрэглэгчдийн шаардлагыг хангасан 

газарзүйн мэдээллийн сан бий болгох үндсэн зорилготой.  

 

a. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

• Газар зүйн мэдээллийн систем 

• Зураг зүй, сэдэвчилсэн газрын зураг, атлас 



• Хүрээлэн буй орчны өөрчлөлт, байгалийн нөөцийн судалгаа 

• Дэвшилтэд технологи (Data Science) 

b. Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил 

 

Тус салбар үндсэн дараах 3 чиглэлээр эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг гүйцэтгэж байна. 

 
 

ГАЗАРЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ -ЗУРАГ ЗҮЙ 

• Атлас 

• Гео-Мэдээллийн сан 

• Веб GIS 

• Цаг хугацаа, орон зайн дүн шинжилгээ  

• Гамшгийн мониторинг 

• Загварчлал 

ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ (DATA SCIENCE) 

• Гео-Хиймэл оюун ухаан (Geo-intelligence) 

• Их өгөгдөл (Big data) 

• Машин сургалт (Machine/Deep learning) 

• Гео-Статистик анализ (Geo-statistical analysis) 

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН СУДАЛГАА 

• Бэлчээрийн доройтол 

• Нөхөн сэргээлт 

• Ургамлын мониторинг 

• Нийгэм-эдийн засаг 

• Байгалийн нөөц 

 

2. ЦААШИД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ 

 

1. Газарзүйн мэдээллийн системд суурилсан тоон зураг боловсруулах, их өгөгдөл, 

мэдээллийн сан үүсгэх, баяжуулах 

2. Орчин үеийн газарзүйн судалгаанд явуулын, хайгуулын аргыг зайнаас тандан судлах 

аргатай хослуулан газарзүйн мэдээллийн системийн техникийг ашиглан Монгол орны 

газарзүйн бүрхэвчийн зүй тогтол, өөрчлөлтийн судалгаа 



3. Байгалийн болон нийгэм-эдийн засгийн шинжлэх ухааны  үр дүнг зураглалын аргаар 

боловсруулан олон нийтийн хүртээл болгох 

4. Орчин үеийн олон эх сурвалжийн зайнаас тандсан мэдээг газарзүйн мэдээллийн 

системийн орон зайн мэдээтэй хослуулан байгалийн гамшгийн судалгаанд ашиглах 

судалгаа 

5. Байгалийн болон нийгэм эдийн засгийн олон эх үүсвэрээр Монгол орны, бүс нутгийн 

орон зайн дүн шинжилгээ хийх судалгаа 

6. Бүс нутгийн эдийн засгийн интеграци, эдийн засгийн коридорын судалгаа 

7. Дотоодын болон гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, хамтарсан төсөл хөтөлбөрүүд 

хэрэгжүүлэх 

 

II. ГАДААД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 

Тус салбар нь хөрш орнууд болох ОХУ, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны эрдэм шинжилгээний 

байгууллага, их сургуулиудтай нягт хамтарч ажиллаж ирсэн. Өвөр Монголын Багшийн их 

сургуультай 2002 оноос хамтран төсөл судалгаа хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд хамтын ажиллагааны 

хүрээнд манай салбараас 10 орчим судлаачид тус сургуульд мэргэжил дээшлүүлсэн, 2 төслийг 

хамтран хэрэгжүүлсэн. 2019 оноос БНХАУ-ын Хөдөө Аж Ахуйн их сургуультай хамтран 2 

төслийг хамтран хэрэгжүүлж байна. 2018 оноос БНХАУ-ын Төвийн Үндэстний Их сургуультай 

хамтран ажиллаж докторын дараах сургалт болон эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд хамтран 

ажиллаж байна. 

Хамтарсан төслийн хүрээнд залуу судлаачдын мэргэжлийг дээшлүүлэх, эрдэм шинжилгээний 

ажилтныг солилцон ажиллуулах, хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурал, семинар зохион 

байгуулах зэрэг хамтын ажиллагааны бүх хэлбэрийг ашиглаж байна. 

 
 

III. БҮТЭЭЛҮҮД 

 

1. МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АТЛАС 

       Аливаа УЛС ҮНДЭСТНИЙ байгаль, түүх, хүн ам, нийгэм, эдийн засгийн талаар бүрэн 

дүүрэн цэгцтэй, орон зайн мэдээллийг олж авах, олон нийтэд шинжлэх ухааны үндэстэй мэдлэг 



олгоход тухайн улсын ҮНДЭСНИЙ АТЛАС чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд газар зүйн 

зургуудын цогц бүтээл байдгаараа онцлог байдаг.  

 Монгол Улсын зураг зүйн шинжлэх ухааны хөгжлийг илэрхийлэх хамгийн том бүтээл болох 

энэхүү атлас нь байгаль, хүн ам, хөдөө аж ахуйн холбогдолтой шинжлэх ухааны мэдлэг, 

мэдээллийг бүхэлд нь нэгтгэн дүгнэсэн шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн хийгээд эрдэм 

шинжилгээ-зураг зүйн иж бүрэн суурь бүтээл бөгөөд 

1990 оны атлас, 2009 онд тус тус хэвлэн гаргасан. 

Гурав дах атласыг Англи, Монгол хэл дээр 

хэвлүүлэхээр эрдэмтдийн хамт шаргуу ажиллаж 

байна. 

 1990 онд хэвлэгдсэн анхны МОНГОЛ УЛСЫН 

ҮНДЭСНИЙ АТЛАС нь 16 бүлэг, 300 орчим газрын 

зураг бүдүүвчээс бүрдэх бөгөөд тэдгээрийн шинжлэх 

ухааны агуулга, тайлбар бичгийг боловсруулахад 

Монгол улс, Оросын холбооны улсын эрдэм 

шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн 70 орчим байгууллага, 

төрөл бүрийн салбарын 300 шахам эрдэмтэн 

мэргэжилтнээс бүрдсэн зохиогч-редакцын асар том 

баг гар нийлэн ажиллаж энэхүү үндэсний хэмжээний 

бүтээлийг бүтээсэн билээ. Тус атлас нь Монгол, Орос 

хэл дээр хэвлэгдсэнээрээ онцлог бүтээл болсон. 

      2009 оны “МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ 

АТЛАС” нь 4 бүлэг 24 дэд бүлэг бүхий 1:2 000 000, 

1:5 000 000, 1:10 000 000, 1:12 000 000, 1:15 000 000-ын масштабтай 256 сэдэвчилсэн газар зүйн 

зураг агуулсан томоохон бүтээл болсон. Тус Атласын зургуудыг шинэчлэн зохиож 

боловсруулахад эрдэм шинжилгээний болон төрийн, төрийн бус 40 гаруй байгууллагын 120 

гаруй эрдэмтэн, судлаачидтай хамтран боловсруулж, оролцсон байдаг.  

2021 онд хэвлэхээр бэлтгэж байгаа “МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АТЛАС”-т 1:2000 000, 

1:5 000 000, 1:10 000 000, 1:12 

000 000, 1:15 000 000-ын 

масштабтай 248 сэдэвчилсэн 

газрын зураг орсон. Тус 

Атласын зургуудыг шинэчлэн 

зохиож боловсруулахад эрдэм 

шинжилгээний болон төрийн, 

төрийн бус 10 гаруй 

байгууллагын 120 гаруй 

эрдэмтэн, судлаачид оролцон 

монгол, англи хэл дээр 

гаргахаар эхийг бэлэн болгоод 

байна. 

 

 

2. ХОВД АЙМГИЙН АТЛАС 

ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн, Газарзүйн мэдээллийн систем-Зурагзүйн салбар нь 

Ховд аймгийн мэргэжлийн байгууллагууд, Ховд их сургууль, эрдэм шинжилгээний 

хүрээлэнгүүдтэй хамтран “ХОВД АЙМГИЙН АТЛАС”-ыг зохион хэвлүүлсэн.  



Тус атласт Ховд аймгийн байгаль, нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн тулгамдсан асуудлыг 

шийдвэрлэхэд тулгуур хэрэглэгдэхүүн болж, тус аймгийн газар нутаг, засаг захиргааны бүтэц, 

газарзүйн нөөц баялаг, хүн ам, түүх, соёл, аж ахуй, нийгэм, эдийн засаг, сумдын ерөнхий 

газарзүйн холбогдолтой мэдлэг, 

мэдээллийг нэгтгэн дүгнэсэн 

шинжлэх ухаан-зурагзүйн иж бүрэн 

агуулгатай танин мэдэхүй, онол 

практикийн ач холбогдол бүхий 

суурь бүтээл төдийгүй аж ахуй 

төлөвлөлт, түүний хэтийн төлөвийг 

боловсруулах байгалийн нөхцөлийг 

судлах, нөөц баялгийг зохистой 

ашиглах, үйлдвэрлэл хөгжүүлэхэд 

шинжлэх ухааны үндэстэй хандахад 

зориулсан мэдээллийг агуулж юм.  

“Ховд аймгийн атлас” нь 1:1 100 000 

масштаб бүхий 77 сэдэвчилсэн зураг, 1:200 000 – 1:450 000 масштаб бүхий 16 ерөнхий газарзүйн 

зурагтай. 

Атласын үндсэн агуулгад: 

 

 

 

3. “МОНГОЛ ОРНЫ ГАЗАР ЗҮЙН ДЭВСГЭР НЭРИЙН ТАЙЛБАР ТОЛЬ” 

Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны академийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн, Газарзүйн 

мэдээллийн систем, зурагзүйн салбар 2020 онд “Монгол орны газар зүйн дэвсгэр нэрийн 

тайлбар толь” номыг зохион хэвлүүлсэн. 



Тус ном нь дэлхийн газарзүйн шинжлэх ухаанд Монголчуудын газар усны нэрийн үндэс 

дэвсгэр нэрийг юу гэж нэрлэдэг, зурагт хэрхэн тэмдэглэдгийг таниулахад нэмэр болохуйц бүтээл 

юм. Энэхүү хамтын бүтээл нь 500 орчим газарзүйн дэвсгэр нэрийг цагаан толгойн үсгийн 

дараалалаар дэвсгэр нэр бүрээр фото зурагтай хамтатган, тайлбарыг оруулсан нь сургалт танин 

мэдэхүйн маш чухал ач холбогдолтой бүтээл юм. Тус номонд байрзүйн зурагт тэмдэглэгдэн 

орсон газарзүйн нэрүүдээс жишээг дагалдуулан зураглалын үр дүнг хэсэгчлэн авч харуулсан нь 

газарзүйн нэр, газрын зургийн талаарх ойлголтыг хүүхэд залуучуудын танин мэдэхүйд өгөх 

чухал ач холбогдолтой бүтээл болсон. Мөн “Үндэсний Газар зүйн Нэрийн Сан”-Монголын 

Газар зүйн мэдээллийн систем программыг хийсэн. Бидний хийсэн энэхүү програм нь ашиглахад 

хялбар, газар зүйн нэрийн орон зайн хайлтыг газрын нэрээр болон аймаг, сумын түвшинд хийх 

боломжтой, Монгол хэлтэй программ хангамж юм. Монгол орны 1:100000-ны байрзүйн зургийн 

газарзүйн 214000 орчим нэрийг багтаасан. 

 

 
 

IV. СУУРИН СУДАЛГААНЫ ТӨВ 

Бэлчээрийг нөхөн сэргээх туршилт судалгаа нь зайнаас тандах аргаар Монгол орны 

бэлчээрийн талхагдлын зэрэг (I-IV) газрын доройтол болон түүний тархалтыг тодорхойлж, 

нөлөөлөх хүчин зүйлийг тогтоох, хахир-хүйтэн өвөл, хуурай-халуун зун бүхий эрс тэс уур 

амьсгалтай, харилцан адилгүй ландшафт-газарзүйн нөхцөлд тохирсон бэлчээрийг нөхөн сэргээх 

технологийг нутагшуулах, олон наст, үет буурцагт ургамлын нутгийн болон нутагшсан 



сортуудыг тариалж нөхөн сэргээх зорилготой юм. Булган аймгийн Гурванбулаг сумын Авзага 

багийн нутагт байрлах хэвтээгийн ар гэх газар 2018 оноос эхлэн 30га талбай хашин малын 

хөлөөс чөлөөлж үетний овгийн 5 сорт буурцагтны овгийн 3 сорт олон наст ургамлыг тариалж, 

ургамалжлын мониторинг судалгааг хийсэн. Судалгааны үр дүнд талбайн, ургамлан нөмрөгийн 

тусгагийн бүрхэц хашаагүй талбайнхаас 50 орчим хувиар их болж зонхилогч ургамлаас эхлээд  

(сөөг Caragana leucophloea) байгалийн аясаар нөхөн сэргэлт явагдаж байна. Үрээр тариалсан 8 

сортын таримал сортуудын ургалтын явц, бүрхэц, 1м2 талбайд ургасан бодгалийн тоо нэмэгдэж 

буурцагтны овгийн Нутаг бэлчээр-2 сорт, үетний овгийн Найман, Нарт-1 сорт бусад сортуудаас 

илүү ургалттай байлаа.  

 

 

 



 
Бэлчээрийн нөхөн сэргээлтийн суурин судалгааны төв 

Суурин судалгааны талбайд: 

- Малчид болон иргэдэд мэдээлэл, мэдлэг өгөх зориулалт бүхий хурлын танхим, 

судлаачдын байрлах өрөө, ажлын өрөө гал тогоо, ариун цэврийн өрөөнүүд бүхий 

12х18 харьцаатай 216 кв.м талбайтай байшинтай. 

- Туршилтын  талбайг услах зориулалт бүхий бэлчээрийн иж бүрэн гүний худаг  

- Судалгааны талбай орчмын цаг уурын 6 төрлийн үзүүлэлт хэмжих цаг уурын 

багаж  

- Туршилтын талбайд ус цуглуулах технологи бүхий багаж 

- Орон нутгийн ургамлын хатаадасны танин мэдэхүйн грибарын үзүүлэн 

- Хөрсний чийг хэмжигч 

- Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж (UAV). Энэхүү төхөөрөмж нь хээрийн зураглал, 

спектрийн хэмжилт, спектрийн олон сувгийн өгөгдөл цуглуулж ургамал, газар 

тариаланд ашигладаг ургамлын нормчилсон индекс гаргах боломжтой, Орто 

зураг нь газар ашиглалт, газрын бүрхэвчийн өөрчлөлт гаргадаг.  

- Спекрорадиометр. Ургамалжилт, ойн мониторинг, хөрсний спекро ойлтыг 

хэмжиж агаарын болон хиймэл дагуулын мэдрэгчийн шалгалт тохируулга ба 

баталгаажуулалтыг хийдэг.  

Тус судалгааны төвд аймаг, орон нутгийн удирдлага болон малчдыг бэлчээрийн 

менежментийн чиглэлээр чадавхжуулах сургалт явуулахаас гадна оюутан, сурагчдад 

төслийн танилцуулга, ургамал, бэлчээрийн талаарх мэдлэгийг тэлэх сургалт, 

уулзалтуудыг зохион байгуулдаг.ы 

Тус судалгааны төв нь манай хүрээлэн тэр дундаа манай салбарын судалгааны суурь 

бааз бөгөөд олон улсын эрдэмтэн судлаачидтай хамтран хүрээлэн буй орчин, байгалийн 

гамшиг, цөлжилт, газрын доройтол, бэлчээрийн талхлагдлын чиглэлээр төсөл 

хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх, дотоодын их, дээд сургуулийн оюутан сурагчдыг дадлага 

хийлгэх, орон нутгийн малчид болон иргэдэд бэлчээр ашиглалт, ургамлын талаар 

мэдээлэл, мэдлэг өгөх, сургальт семинар зохион байгуулж байх төв юм.  



 
Туршилтын талбай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ГАЗАРЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ, ЗУРАГЗҮЙН САЛБАРЫН И- 

ЛАБОРАТОРИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

Тус салбар нь анх байгуулагдсан цагаасаа эхлэн төрөл бүрийн сэдэвчилсэн газрын зураг, атлас 

хийж ирсэн бөгөөд техник технологийн дэвшлийг ашиглаж газрын зураг болон хиймэл дагуулын 

боловсруулах, орон зайн дүн шинжилгээ хийх, зураглахаас гадна хуучны зураг, бүтээлүүдийг 

электрон хэлбэрт оруулах, хэвлэхэд зориулагдсан программ хангамж, тоног төхөөрөмжүүдтэй.  

Нэр, зураг Мэдээлэл, марк Хэрэглээ, зориулалт 

Лабораторийн тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл 

Плоттер  

 

A0 буюу том 

хэмжээгээр хэвлэх 

боломжтой. 

HP DesignJet 500 

PostScript 

Хэвлэгч, сэдэвчилсэн газрын зураг 

үйлдвэрлэхэд ашигладаг. 

Сканер  

 

CS1000 wide 

carriage scanner А0-

ийн сканер.  

300-600 dpi 

нягтаршилтайгаар 

сканерддаг. 

А4-А0 хүртэл хэмжээний топо 

зургийг сканердаж электрон хэлбэрт 

оруулдаг.  

Хээрийн болон суурин туршилт судалгаа 

Нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж 

(UAV) 

 

Спектрийн олон 

сувгийн нисэгчгүй 

нисэх төхөөрөмж 

DJI P4 Multispectral 

Үзэгдэх өнгөний 

муж (RGB) 

Хөх: 450 nm ± 16 

nm 

Ногоон: 560 nm ± 

16 nm 

Улаан: 650 nm ± 16 

nm 

Улааны зах: 730 nm 

± 16 

Ойрын нил улаан: 

840 nm ± 26 nm 

Хээрийн зураглал, спектрийн 

хэмжилт, спектрийн олон сувгийн 

өгөгдөл цуглуулж ургамал, газар 

тариаланд ашигладаг ургамлын 

нормчилсон индекс гаргах 

боломжтой, Орто зураг нь газар 

ашиглалт, газрын бүрхэвчийн 

өөрчлөлт гаргадаг.   

Спектрорадиометр 

 

350-2500нм-ийн 

долгионы мужид 

хэмжилт хийдэг.  

ASD FieldSpec4 

спектрорадиометр  

Ургамалжилт, ойн мониторинг, 

агаарын болон хиймэл дагуулын 

мэдрэгчийн шалгалт тохируулга ба 

баталгаажуулалт 

 



 
 

Суурин судалгааны төв 

Бэлчээрийн нөхөн сэргээлт 

суурин судалгааны төв

 

Бэлчээрийг нөхөн 

сэргээх туршилт 

судалгаа явуулж, 

малчдад 

бэлчээрийн 

менежментийн 

талаар сургалт 

явуулдаг. 

Хүрээлэн буй орчны өөрчлөлт, 

байгалийн нөөцийн судалгаа 

- Бэлчээрийн доройтол 

- Нөхөн сэргээлт 

- Ургамлын мониторинг 

- Нийгэм-эдийн засаг 

- Байгалийн нөөц 
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VII. ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ДОТООД, ГАДААД ТӨСӨЛ, АТЛАС 

 

1. ДОТООД ТӨСӨЛ 

 

1. “Монгол улсын Үндэсний газарзүйн нэрийн  уламжлал, өөрчлөлт, хадгалалт, орон зайн 

мэдээллийн сан” сэдэвт суурь судалгааны төсөл 2017-2019 

2. “Бэлчээрийн талхлагдлын таниур (индикатор) ургамлын спектро ойлтыг   спектрометр 

болон нисгэгчгүй онгоц (UAV)-ыг ашиглан тодорхойлох, орон зайн тархалтыг илрүүлэх” 

докторын дараах судалгаанд сайдын нэрэмжит инновацын тэтгэлэгт төсөл 

3. “SPOT, MODIS хиймэл дагуулыны мэдээнд суурилсан Монгол орны газарзүйн бүрхэвчийн 

загварчлал” суурь судалгааны төсөл 2014-2016 

4. "Монгол Орны Үндэсний орон зайн мэдээллийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх" төсөл 2013-2014ы 

5. “Монгол орны Төв бүсийн газарзүйн мэдээллийн сан” сэдэвт төсөл, 2011-2013 

6. "Монголын өндөрлөгийн цөлжилт, газрын бүрхэвч, газар ашиглалтын орчин үеийн үйл 

явцын судалгаа" олон улсын төсөл, 2008-2010 

7. “Хиймэл дагуулын мэдээг хэрэглээний зурагзүйд ашиглах нь” сэдэвт төсөл, 2008-2010 он 

8. ГМС-ийн болон Мэдээллийн Сангийн программ хангамжуудыг уялдуулах шийдэл 

боловсруулах сэдэвт ажил. 2007-2008 он. 

9. “Булган, Сэлэнгэ аймгийн бэлчээрийн менежментийг боловсронгуй болгох” судалгааны 
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2. ГАДААД ТӨСӨЛ 

 

1. “Зайнаас тандан судлалын олон төрлийн өгөгдлийн сан (Хиймэл дагуулын мэдээ) дээр 

тулгуурлан Хятад-Монголын бэлчээрийн мониторинг хийх гол технологи судалгааг 

хөгжүүлэх” гадаадын хамтарсан төсөл 2019-2021. 

2. “Монгол улсын хэт талхлагдсан бэлчээрийг зайнаас тандах аргаар судлах ба нөхөн сэргээх 
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