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А. Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 
Тайлангийн хугацаанд Aqua/Terra MODIS болон NPP дагуулын мэдээ хүлээн авах 

антены гэмтэлтэй байсан хүлээн авагчийг үйлдвэрлэгчид илгээн засуулснаар 10 
дугаар сарын 14-өөс эхлэн хэвийн ажиллагаанд шилжиж, 224 мэдээ, NOAA/AVHRR 
хиймэл дагуулын нийт 229, FY-2 дагуулын 797 мэдээг хүлээн авч, анхдагч болон 
холбогдох боловсруулалтыг хийж, NОАА-15 дагуулын 53, NОАА-18 дагуулын 123, NОАА-

19 дагуулын 28, MODIS дагуулын 44,  SOUMI NPP дагуулын 17, нийт 265 мэдээг 
архивласан байна. 
 
Ой хээрийн түймэр 

Aqua/Terra MODIS системийн гэмтлийн улмаас АНУ-ын НАСА-гийн 
/https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/- веб сайтаас түймрийн мэдээллийг авч, зургийг  
боловсруулах ажлыг хийсэн бөгөөд түймрийн 11 зургийг www.icc.mn цахим хуудсанд 
тавьж, гамшгийн мэдээллийн санд оруулсан байна. 
 
Ургамалжилт болон гангийн төлөв байдал 

9 дүгээр сарын сүүлийн 10 хоногийн ургамалжилтын төлөв байдлын зураг гаргах 
ажлын хүрээнд NASA-гийн архиваас MXD13Q1 бүтээгдэхүүнийг татаж, боловсруулсан 
болон өөрийн хүлээн авсан NOAA 18 хиймэл дагуулын мэдээгээр 9 дүгээр сарын  10 
хоногуудын ургамалжилтын төлөв байдлын болон бэлчээрийн ургамлын биомассын 
зэрэг нийт 3 зургийг хийж, www.icc.mn цахим хуудсанд зураг хэлбэрээр байршуулсан. 
 
Цасан бүрхэц болон газрын гадаргын температур 

MODIS-aqua/terra хиймэл дагуулын мэдээгээр цасан бүрхэцийн 1 зургийг 
боловсруулан газрын станцын хэмжилтийн цасны зузааныг нэмсэнээр болон газрын 

гадаргын температурын 2 зургийг www.icc.mn цахим хуудсанд байршуулсан ба гамшгийн 
мэдээллийн санд оруулсан. 

 

ЦУОШГ-ын даргын “Цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр хангах ажлыг эрчимжүүлэх 
тухай” 2015 оны A/136 дугаар тушаалын дагуу байгуулагдсан ажлын хэсэгт ерөнхий 
технологич Н.Элбэгжаргал ажиллаж, ган зудтай холбоотой мэдээллүүдийг нэгтгэх, 
боловсруулах, тойм зөвлөмж гарах ажлыг хийлцлээ. 

 
ХХАА сайдын хүсэлтээр Дорнод аймгийн Халх голын тариалангийн талбайн 

зургийг 2015 оны 9 дүгээр сарын 25-ны Ландсат 8 хиймэл дагуулын мэдээгээр 
зураглаж, хүлээлгэн өгсөн бөгөөд 7 дугаар сарын 1-ээс 9 дүгээр сарын 16-ны Ландсат 
8, HJI1 хиймэл дагуулуудын мэдээгээр зурагласан Монгол орны газар тариалангийн 
талбайн  .shp файлыг Байгаль орчны мэдээллийн төвд хүлээлгэн өгжээ. 

 
Б. Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 

ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 448 хугацааны мэдээг бүрэн, 
дотоодоос хүлээн авах 32500 мэдээнээс 32487 мэдээг хүлээн авч, Завханы Цэцэн-
Уул 2, Баянхонгорын Эхийн гол 5, Баян-Өлгийн Дөчин жил 2, Дэлүүн 1, Баянннуур 1, 
Ховдын Чандмань 1  хугацаанд сүлжээгүйн улмаас тус тус мэдээгээ тасалсан байна.  
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Орон нутгийн болон цаг уурын сүлжээ, тоног төхөөрөмжид гарсан гэмтлийг цаг 
тухайд нь шалгаж хэвийн ажиллагааг хангах ажлын хүрээнд дараах ажлуудыг хийлээ. 
Үүнд: Суперкомпьютерт 10 дугаар сарын 12-ны шөнийн цаг агаарын  тоон прогнозын 
загварын бодолт хийгдээгүйг шалгахад хэт ачаалсны улмаас “out of memory” алдаа 
өгснийг тогтоосон бөгөөд мөн хадгалах хэсэг 97%-ийн дүүргэлттэй байгааг суллахыг 
хэрэглэгчдэд анхаарууллаа. Урьдчилан мэдээлэх төвд утасгүй роутерийн тохиргоо 
хийхдээ сүлжээнд битүү хэлхээ үүсгэсний улмаас дотоод сүлжээ гацсаныг илрүүлэн 
засварлах хугацаанд олон  улсын сүлжээнд гарах 18 цагийн мэдээ хугацаа хоцорч 
гарсан. Новосибирскийн шугам болон интернетээр мэдээ солилцох цахим хуудсанд 
хандахгүй 3 цаг саатсан тул Новосибирскийн цаг уурын бүсийн төвийн ахлах 
мэргэжилтэнд Насоновад мэйл бичиж, хэвийн ажиллагаанд шилжүүлэх, Nasa_hrpt 
машины хард гацаж мэдээ хүлээн авалт зогссоныг засварлаж, ажилд оруулах, 
CMACast  системийн антенны тохиргоо алдагдан нэг шөнийн хугацааны  мэдээ орж 
ирээгүй байсныг шуурхай арга хэмжээ аван антенныг тохируулж, хэвийн ажилд 
оруулах, хэрэглэгчдийн принтерийг  засах, тог баригчуудыг шалгах, шаардлагатай 
компьютерт үзлэг үйлчилгээ хийх, Нислэгийн цаг уурын төвийн систем сүлжээний 
инженерт хатуу дискний image backup хийж өгөх, сүлжээ компьютерийн засварын 
ажлын талаар зөвлөгөө өгөх зэрэг ажлуудыг хийсэн байна.  

Залаатын автомат станцын мэдээний архив хэвийн хийгдэж байгаа ба Дархан, 
Говь-Алтай аймгийн УЦУОША-дын хүсэлтийн дагуу тэдгээр байгууллагуудын цахим 
хуудсанд засвар хийв.  

В. Мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 
В.1.  Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх ажлын хүрээнд:      
Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төсөв, зардлын мэдээллийн  сан, 

байгаль орчинд учруулсан хохирол, нөхөн төлбөрийн мэдээллийн сангуудын талаар 
холбогдох хүмүүсээс саналыг авч, шинэчиллээ. Ойжуулалтын мэдээллийн сангийн 
"олон нийт"  бүлгийн хэрэглэгчийн интерфэйс, химийн хортой болон аюултай бодисын 
мэдээллийн санд  "аймгийн хэрэглэгч"-дэд  зориулсан интерфэйсийг хөгжүүлж, 
экологийн доройтол, орчны бохирдлын мэдээллийн санд НАТО-гийн төслийн 
Словакийн мэргэжилтнүүдээс ирүүлсэн саналын дагуу холбогдох засварыг хийж 
шинэчлэх, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санг шинээр 
батлагдсан хууль эрх зүйн бичиг баримтын дагуу шинэчлэх, Youtube сайтыг  
салбарын мэдээллийн сүлжээнд хаасантай холбогдуулантТусгай хамгаалалттай газар 
нутгийн  болон цөлжилтийн мэдээллийн сангийн видео мэдээг харуулах программыг 
шинэчлэн боловсруулах, Хүрээлэнгийн цахим хуудсанд 5 хоногийн цаг агаарын 
урьдчилсан мэдээний цонхыг нэмэх, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
хамгаалалтын газрын хүсэлтээр орон нутгийн ТХГН-ийн мэдээллийн санд цэгэн мэдээ 
оруулах, талбайн хэмжээг бодож, нийт нутгийн хэмжээтэй харьцуулж гаргах 
программыг бичих зэрэг өөрчлөлтүүдийг хийлээ.  

ЦУОШГ-ын захиалгаар хийж буй хөрсний мэдээллийн санг хөгжүүлэх ажлын 
хүрээнд мониторингийн цэг, хөрсний зүсэлт, морфологийн мэдээг оруулах 
интерфэйсийг дуусгаж, холбогдох мэргэжилтнүүдээс санал авч байна.  

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

 Газрын мэдээллийн санд Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газраас авсан 
2014 оны газрын нэгдмэл сангийн тайлан мэдээ, материалыг цэгцэлж оруулах,  

 Экологийн доройтол, бохирдлын мэдээллийн санд цэргийн үйл ажиллагааны 
улмаас бохирдсон 11 газрын хиймэл дагуулын зураг, дагуулын мэдээгээр 
хийсэн тухайн бүс нутгийн орчны газрын зургийг оруулах,   



 Агаарын бохирдлын мэдээллийн санд агаарын чанарын  ажиглалтын 1817 
мэдээг нэмж оруулах,   

 Гамшгийн мэдээллийн сан дахь гамшгийн тодорхойлолт, шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг ЗГ-ын 2015 оны 286 дугаар тогтоолын дагуу шинэчлэх,  

 ТХГН-ийн мэдээллийн санд   орон нутгийн хамгаалалтай 546 газрын геометр 
болон атрибут мэдээг шалгаж оруулаад байна.    

Өнгөрөгч сард байгаль орчны мэдээллийн санд 7918  газраас 24201 удаа хандаж,  
72 Gb мэдээг авч ашигласан байна.  

БОАЖНХЯ-ны ахлах мэргэжилтэн Батбаярт орон нутгийн тусгай хамгаалалттай 3 
газрын зургийг, ТХГН-ийн чадавхийг бэхжүүлэх төсөлд зүүн 3 аймгийн ТХГН-ийн зураг 
бэлдэж өгсөн бөгөөд Завхан аймгийн БОАЖГ-т ТХГН-ийн мэдээг гаргаж өгөв.  

БОНХАЖ-ын Сайдын тушаалаар байгуулагдсан Ой модны стандартчиллын 
техникийн хорооноос зохион байгуулсан ойн түймрээс хамгаалах зурвас байгуулах, 
ойн үрийн талбай тусгаарлах ажил, ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх зэрэг 12 
стандарттай танилцан, хэлэлцүүлэгт оролцож, санал дүгнэлт өглөө.  
 
Г. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах, үйлчлэх ажлын талаар 

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад УБ хотын 6 цагийн урьдчилалтай болон 5 
хоногийн урьдчилсан мэдээний таарц 0.2-1.4%-иар доогуур, бусад мэдээний таарц 
0.2-4.3 хувь дээгүүр байгаа бөгөөд бүх мэдээний таарц төлөвлөгөөт даалгавраас 2.6-
6.5%-иар дээгүүр таарцтай байна.  

Сарын мэдээний ерөнхий таарц 61.1 хувь болж, төлөвлөгөөт даалгавраас 1.0 хувь, 
өнгөрсөн оноос 6.3 хувь доогуур үзүүлэлттэй байна. 10 хоногийн болон сарын CLIMAT 
мэдээг хугацаанд нь боловсруулан, олон улсын сүлжээнд бүрэн гаргасан байна.  

Өнгөрөгч 9 дүгээр сард газар тариалангийн нутгуудаар 4 удаа цочир хүйтрэлт 
болж, 4 удаа сэрэмжлүүлэг мэдээ бичиж үйлчилсэн бөгөөд уг мэдээний таарц 81.6 
хувь, онч 100 хувь байсан байна. Мэдээлж чадаагүй аюултай үзэгдэл байхгүй байна. 
Давхардсан тоогоор хүйтрэлтээр 20 удаа, нойтон цас орохоор 18 удаа, цочир хүйтрэх 
тухай 3 удаа анхааруулга мэдээ өгч үйлчилсэн байна. 

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2015 оны 286 дугаар тогтоолын дагуу хийх ажлын 
төлөвлөгөөнд санал өгч, Сэрэмжлүүлэг мэдээ, црьдчилан сэргийлэх мэдээг дүгнэх 
арга, сэрэмжлүүлэг мэдээнд орох үзэгдлийн нэр, босго үзүүлэлтийг тогтоохоор 
ажиллаж байна. 

Улсын онцгой комиссын хуралд технологич  инженер Ч.Сарантуяа оролцож, 9 
дүгээр сарын цаг агаарын байдал, 10-12 дугаар сарын урьдчилсан төлвийг 
танилцууллаа.  

УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд ерөнхий сайдын мэдээллийн цагаар 
өвөлжилтийн бэлтгэлийн талаар мэдээлэл хийхэд зориулан материал бэлтгэн өгч, 
төвийн дарга Ц.Цогт ЦУОШГазрын дарга Д.Цогт-Очирын хамт оролцсон.  

Газрын даргын 2015 оны 9 сарын 15-ны өдрийн А/136 тоот тушаалын дагуу 
ХХААЯ-нд 1-5 хоногийн мэдээг өдөр бүр, 7 хоногийн мэдээг 2 удаа гаргаж тогтмол 
хүргэж үйлчилж байна.  

“Сар болон улирлын цаг агаарын мэдээний хүндрэлтэй асуудал, тэдгээрийн 
шийдэл” сэдэвт хэлэлцүүлгийг салбарын эрдэмтэд, мэргэжилтнүүдийг оролцуулан 10 
дугаар 29-нд зохион байгууллаа. 

Орон нутгийн синоптик инженерүүдээс утас болон мессенжерээр ирсэн асуулт, 
хүсэлтүүдэд тухай бүр хариу, заавар өгч, шаардлагатай үед Team Viewer програмаар 
алсаас хандаж, цаг агаарын бодит хугацааны болон урьдчилсан мэдээгээр үйлчлэх 
ажлын шуурхай ажиллагааг хангах үйл ажиллагаа хэдийн үргэлжилж байгаа ба  



Завхан аймагт синоптик инженерээр ажиллах Д.Цэрэннамжилийг 5 хоног 
дадлагажуулав. 

ИНЕГ, ЦУОШГ-ын хамтарсан комиссын хуралд Урьдчилан мэдээлэх төвийн дарга 
Ж.Цогт оролцож, гэрээ хийх ажлуудыг зарчмын хувьд тохиролцож, гарын үсэг зурах 
болжээ. 
 

Д. Ус судлалын ажлын талаар 
Ус судлалын 112 гол, харуулын өдөр бүрийн усны түвшний мэдээг хүлээн  авч 

сарын дүнг гарган серверт тавив. 9 дүгээр сарын мэдээний дундаж дүн 99.9 %. 
Богино хугацааны прогнозыг 20 гол харуулаар өдөр бүр гаргаж хэрэглэгчдэд 

хүргэж байсан ба 9 дүгээр сарын прогнозын таарц 78.2 % байна. Энэ нь өмнөх сараас 
2.3 %-иар өссөн байна. Хур борооны үерээс сэрэмжлүүлэх мэдээг 1 удаа гаргаж, усны 
горимын тоймыг 3 удаа бичиж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулсан байна. Урт 
хугацааны прогнозын таарц 70.0 хувь байгаа нь өмнөх сараас 6.2 хувиар буурсан ба 
гол мөрний мөсний үзэгдэл эхлэх болон битүү мэсэн бүрхүүл тогтох хугацааны 
прогнозыг 21 гол харуулаар гаргаж, хэрэглэгчдэд хүргэлээ.  

Усны биологийн сорьцын 99 харуулын 9 дүгээр сарын 113 сорьцыг хүлээвн авч, 
бүртгэн, ѐроолын амьтдын 7 дугаар сарын 29 сорьцод шинжилгээ хийж, өгөгдлийг 
мэдээллийн санд оруулав.  

Шалган туслах ажлыг Хэрлэн-Багануур харуулд 9 дүгээр сарын 10-11 өдрүүдэд 
хийж, 8 дугаар сард хэмжсэн 730 өнгөрөлтөөр хяналтын муруй байгуулж, гологдол 
өнгөрөлтийг тодорхойлох, хэмжсэн өнгөрөлтөөр хөндлөн огтлолын зураглал хийснийг 
шалгаж, хариу зааврыг хариуцсан өртөөдийн инженер, техникчдэд  хүргүүлж,  
Архангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Говь-Алтай, Дархан-Уул, Завхан, Сэлэнгэ 
аймгуудын усны өртөөдийн инженер, техникчдэд хөндлөн зүсэлт, урсац 
боловсруулалтын алдааны талаар утсаар заавар өгөв. 

Говь-Алтай, Дорнод, Завхан, Сэлэнгэ өртөөдийн 6 харуулын  2014 оны урсацын 
материалыг шалган, хамаарлын муруй болон өвлийн муруйг шинээр татаж  дахин 
бодолт хийх, шаардлагатай түвшинд хөндлөн зүсэлтээс талбайг бодож, гарсан алдаа 
дутагдалыг засах талаар хариу заавар бичин хүргүүлсэн байна. 
  Ус судлалын Бодонч-Бодонч харуулын 2015 оны үерийн өнгөрөлт, үерийн түвшин, 
хөндлөн зүсэлт зэргийг шалгаж,  Хойдтамир, Бодонч голуудын үерийн мөрөөр талбайг 
тодорхойлов.  

Японы Цукуба их сургууль, Агаар мандал, сансар мандлын агентлагийн хамтын 
ажиллагааны хүрээнд Төв, Дундговь аймгийн нутаг дэвсгэр дээр хийж буй уур 
амьсгал, хөрсний гидрологийн судалгааны хээрийн хэмжилт судалгааны ажлыг 9 
дүгээр сарын 1- 5-ны өдрүүдэд Японы судлаачдын хамт хийж гүйцэтгэв. Хээрийн 
хэмжилт судалгааны хүрээнд Баянцагаан, Дэрэн болон Мандалговийн ус, цаг уурын 
автомат станцын сенсорыг бүрэн шинэчлэн сольсон ба мөн хөрсний гидрологийн 
зарим цэгийн сенсоруудыг шинээр сольж, мэдээ хураах, зарим станцын 
хамгаалалтын хашааг засаж сэлбэх ажлыг хийж, аймгуудын УЦУАлбаны удирдлага, 
мэргэжилтнүүдтэй санал солилцов. 

БОНХАЖ Яамнаас ирсэн хүсэлтийн дагуу Монгол орны уур амьсгал, 
геотехникийн нөхцөл 2014 тайланд 2014 онд үерлэсэн гол мөрний жагсаалтыг,          
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас ирүүлсэн лавлагааны хариуд Сэлбэ-
Дамбадаржаа харуулын 2014 оны 2 дугаар сарын мөсний зузааны мэдээг тус тус 
гаргаж хүргүүлсэн ба 2015 оны 8 дугаар сарын 28-31-нд Архангай аймгийн Өгийнуур 
сумын Өгий нуур, Булган аймгийн Баяннуур сумын Чулуут нуураас авсан 15 сорьцод 
шинжилгээг хийж, үр дүнг БОНХАЖ Яамны мэргэжилтэн Сайханжаргалд өглөө. 

 
Е. Орчны судалгаа ажлын талаар 



Ё. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 
Энэ сард орон нутгаас давхардсан тоогоор нийт 954 салбарын агро дундаж мэдээ 

хүлээн авахаас мэдээг 100 % хүлээн авсан бөгөөд хаасан, амарсан харуул байхгүй. 
9 дүгээр сарын арав хоног тутмын  3 удаагийн тойм /дугаар 25, 26, 27/-д 10 

хоногийн цаг агаарын нөхцлийн онцлогууд, 9 дүгээр сарын цаг агаарын нөхцлийн 
тойм, 10 дугаар сарын урьдчилсан мэдээний зөвлөмж, 10 хоног тутмын хөрсний 
чийгийн мэдээ, царцааны тархалт, нягтшилын тойм мэдээ, үр тарианы ургалтын 
хугацааны цаг агаарын нөхцлийн тойм, зуншлагын тойм, хөрс хөлдөх хугацааны 
прогноз зэрэг мэдээллийг оруулан гаргаад байна. Эдгээр тойм, зөвлөмжүүдийг 
интернетэд тавихын зэрэгцээ электрон хэлбэрээр бүх аймгуудад хүргүүлсэн. 
Түүнчлэн 9 дүгээр сарын агродундаж мэдээний чанарыг дүгнэж, дүнг аймгуудад 
хүргүүлсэн байна.  

“Өнөөдөр” сонины хүсэлтээр 2015-2016 оны өвөл, хаврын даацын мэдээг өгч, 
секторын эрхлэгч Б.Эрдэнэцэцэг нэмэлт мэдээлэл өгсөн нь “Тав, арваар тогтохгүй 
авлагатай өвөл” нэртэй сурвалжлага, ярилцлага хэлбэрээр нийтлэгдсэн байна. 

Ховд, Архангай, Дорноговь, Дорнод, Говь-Алтай аймгуудын хүсэлтээр 2015-2016 
оны өвөл, хаврын даацын мэдээг тухайн аймгаар нь гаргаж өгсөн байна. Түүнчдэн бүх 
аймгийн бэлчээрийн даацын зургийг аймаг бүрээр нь салгаж хүргүүлсэн ба даац 
хэтэрсэн аймгуудын хүсэлтээр багийн түвшний хүснэгтэн мэдээллийг нэмж 
хүргүүллээ. 

Нийслэлийн Үйлдвар хөдөө аж ахуйн газарт нийслэл орчмын бэлчээрийн даацын 
зураг, хүснэгтэн мэдээ, БОНХАЖЯ-ны захиалгаар 2015 оны зуны цаг агаар буудайд 
нөлөөлсөн талаарх мэдээ, ХХААЯ-ны хүсэлтийн дагуу БОНХАЖЯ-нд буудайн ургац 
алдсан цаг агаарын нөхцлийн тухай мэдээллийг дэлгэрэнгүй хэлбэрээр, 4D төслийн 
“Ган зудыг эртнээс сэрэмжлүүлэх нь” сэдвийн хүрээнд ган зуншлага, хур тунадас, 
температурын хазайцын зураг зэргийг бэлтгэж, өгсөн байна. 

Говьсүмбэр аймагт ХААЦУ-ын ажиглалт, мэдээллийн сангийн чиглэлээр 2 өдрийн 
сургалт, Чойр станцын ажилд шалган зааварлалтыг хийлээ. ХААЦУ-ын ажиглалтын 6, 
7 саруудын ажиглалтын материалд хийсэн шүүмж шалгалтын дүн, мэдээллийн 
сангийн баяжилтын чанарын дүнгээр сар бүр аймаг бүрд зааварчилга хүргүүлэн 
ажиллаж байна. 
 
Ж.Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

 2015 оны оны 8 дугаар 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  Улаанбаатар, Баянхонгор, Өвөрхангай, Хэнтий, Дорноговь, Өмнөговь, 
Дундговь, Сүхбаатар, Орхон, Баян-Өлгий, Говьсүмбэр зэрэг 11 төвийн нийт 158 
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:   98.3-99.2% 
байна.   

 2015 оны 8 дугаар сарын цаг уурын шалгагдсан цахим мэдээг  ISX, RES, TAB 
хэлбэрээр тус бүр 316-г үүсгэж, нийт 948 нэгж цахим мэдээг бэлтгэж  хадгаллаа.  

 8 дугаар 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 8 дугаар сарын цахим мэдээг хүлээн авч, шалган ISX, TAB мэдээг үүсгэж 
хадгалсан бөгөөд 8 дугаар 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 8 
дугаар сарын радиозонд хөөргөлтийн АХ-5, АХ-6, АХ-9, АХ-10 аэроклимат 
хүснэгтүүдийг шалгаж, илэрсэн алдааг засах талаар хариу зааварчилга бичиж 
хүргүүллээ. 

 “АЧ СВС” ХХК 2015 оны 7 дугаар сарын 28-нд аэрологийн Улаангом, Мөрөн 
өртөөнд Финланд улсын Вайсела пүүсийн шинэ төхөөрөмжийг суурилуулж, 
системийн өөрчлөлт хийсэн ба уг өөрчлөлтэй холбоотойгоор шинэ программ 
хангамжуудыг тус хүрээлэнд авах шаардлага үүсээд байна. 

 

 
 

     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


