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А. Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 
Тайлангийн хугацаанд NOAA/AVHRR хиймэл дагуулын 131, Aqua/Terra MODIS, 

дагуулын 219, NPP дагуулын 99, FY-2 дагуулын 1464 мэдээг тус тус хүлээн авч, 
анхдагч болон холбогдох боловсруулалтыг хийлээ. 

  
Ой хээрийн түймэр 
Тайлангийн хугацаанд Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Ерөө, Хэнтий аймгийн 

Батширээт, Цэнхэрмандал, Булган аймгийн Орхон, Тэшиг, Хөвсгөл аймгийн 
Цагааннуур, Улаан-Уул, Дорнод аймгийн Чойбалсан, Баянтүмэн, Сүхбаатар аймгийн 
Эрдэнэцагаан, Төв аймгийн Эрдэнэ сумдад түймэр гарсан ой, хээрийн түймрийн 
зургийг MODIS-aqua/terra хиймэл дагуулын мэдээгээр боловсруулж, 42 зураг хийж, 
www.icc.mn вебд тавьсан бөгөөд БОНХАЖ яамны түймрийн жижүүр, ОБЕГ, ЦУОШГ 
зэрэг холбогдох байгууллагуудад мэдээлж байна.  

 
Ургамалжилт болон гангийн төлөв байдал 
Ургамалжилтын индексийг тооцоолж, ургамлын төлөв байдлын зураг гаргах ажлын 

хүрээнд MODIS-aqua/terra хиймэл дагуулын мэдээгээр 6 дугаар сарын сүүлийн, 7 
дугаар сарын эхний болон дунд 10 хоногийн 3 зураг, гангийн 3 зураг, НОАА18 
дагуулаар ургамлын төлөв байдал болон бэлчээрийн ургамлын биомассын 6, гангийн 
төлөв байдлын 3 зургийг тус тус боловсруулан, www.icc.mn вебд байршуулав. 

 
Залаатын судалгааны талбайд хийдэг хээрийн хэмжилт, Төв аймгийн Баян сумын 

нутагт хийгдэх хээрийн хэмжилтүүдийг 10 хоног тутамд хийж байна. 
Монгол орны газар тариалангийн талбайг Ландсат 8 хиймэл дагуулын мэдээгээр 

зураглаж, ангилах ажил хийгдэж байна. 
 
Б. Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 
ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 448 хугацааны мэдээг бүрэн, 

дотоодоос хүлээн аван 29120 мэдээнээс 29113 мэдээг хүлээн авч, Завханы 
Завханмандал 1, Дорнодын Дашбалбар 5, Говь-Алтайн Захуй 1 хугацаанд сүлжээгүйн 
улмаас мэдээгээ тасласан байна.  

МОДИС хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах станц дээр дагуулын замнал 
бодуулах өгөгдлийн автомат хэсэг ажиллахгүй гараар хийгдэж байсныг програм 
хангамжийг нийлүүлэгчтэй зөвшилцөж, сүлжээний хаягийг солих замаар шийдвэрлэв. 
Цахилгаан тасарсны улмаас МОДИС хүлээн авах системийн цахилгаан баригчид 
гарсан гэмтэл гарсан бөгөөд батарейг сольж үзсэн боловч асаагүй тул бага оврын 3 
ширхэг төхөөрөмжийг захиалан авч холболоо. 

Өдөр тутмын шуурхай ажлын хүрээнд дагуулын мэдээ  болон шороон шуурганы 
мэдээ хүлээн авалт, боловсруулалт, дамжуулалт, архивлалт зэрэгт хяналт тавин 
ажиллаж байна. SRV2003-аас 150GB хэмжээтэй  Ландсатын мэдээг SatSee 
хадгалуурт хуулсан ба 7 дугаар сарын 1-нээс эхлэн FY2E дагуулын мэдээгээр 
боловсруулалт, архив хийгдэж эхэлсэн тул зохих өөрчлөлтүүдийг хүлээн авах 
системд хийв. SatSee хүлээн авах системд Landsat дагуулын мэдээ авагдахгүй байгаа 
талаар майл бичиж, засуулах арга хэмжээг авсан байна. Хиймэл дагуулын мэдээ 
хүлээн авах Vxeos системийн бүх машинуудад үзлэг үйлчилгээг хийж нийт 8 хатуу 
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дискийг нөөцлөв. Мөн nasa_hrpt хүлээн авах системд алдаа өгснийг засаж, хэвийн 
ажиллагаанд оруулав.  

Интернэтийн ISP компаниа өөрчилсөнтэй холбогдуулан “Бодьсистемс” ХХК-тай 
хамтран шилэн кабель татах, төгсгөлийн төхөөрөмжинд холбох, турших ажлуудыг 
хийгдэж, сүлжээний тоног төхөөрөмжүүд дээрх гадаад IP хаягуудыг өөрчилж, 
хэрэглэгчдийн компьютерүүдийн тохиргоог шинэчилж, гаднаас мэдээ солилцдог 
хүмүүст IP сольсон талаар мэдээлж, мэдээ солилцох, Firewall-д тохиргоо хийх, Core 
свитчүүдийн холболтыг цэгцэлж, цаг уурын автомат станцуудын мэдээ авах гадаад 
хаягийг сольж, шинэчлэгдсэн программ суулган интернетийн тасралтгүй хэвийн 
ажиллагааг хангалаа. Үүний үр дүнд интернетийн хурдыг 16-гаас 25 mbps болгож 
нэмэгдүүлсэн ч ачаалал өндөр хэвээр, интернетийн гаралт 40-70 mbps байсаар 
байгаа тул цаашид хэрэглээг хязгаарлах арга хэмжээ авахаар ажиллаж байна.  

Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд MODIS болон FY хиймэл дагуулын 
долгионы давтамжийн эрхийг сунгуулах албан тоотыг хүргүүлэв. 

УБ-Новосибирскийн суваг 7 дугаар сарын 12-ны  10:00-15:00 цагт  Оросын талд 
гарсан сувгийн гэмтлээс шалтгаалан тасарсан байна.  

Интелсат компаниас ирүүлсэн майлын дагуу төв болон орон нутгийн хиймэл 

дагуулын холбооны VSAT системийн антены чадлыг бууруулах ажлын хүрээнд төв 

антенныг хамтран тохируулсан бөгөөд цаашид аймгуудын антенны тохиргоог хийхээр 

төлөвлөн ажиллаж байна. 

Орчны судалгааны болон Уур амьсгалын секторуудын компьютерүүдэд үзлэг 
үйлчилгээ хийж, сүлжээний төхөөрөмжийг шинэчилж, сүлжээний доголдыг арилган 
хэвийн ажиллагаанд оруулав.  

Машин заалны тохижилт үйлчилгээ, ажлын байрны нөхцөлийг сайжруулж 
цонхнүүдын тавцанг чулуун тавцангаар солих, цонхны салхивч гаргах, 
суперкомпьютерийн өрөөний агааржуулалтын төхөөрөмжид “Сэрүүн сервис” 
компаниар үзлэг үйлчилгээг хийлгүүлж, гадна сэнсний гэмтэлтэй платыг захиалах 
зэрэг арга хэмжээг авлаа.  

 
Салбарын болон орон нутгийн сүлжээний ажиллагаа: 
Орон нутгийн болон УБ хот дахь салбаруудын сүлжээ, тоног төхөөрөмжид гарсан 

гэмтлийг цаг тухайд нь шалгаж хэвийн ажиллагааг хангаж байна. Уг ажлын хүрээнд 
Эрдэнэт болон Ховд аймгийн УЦУОША-дын сайтуудад өөрсдийнх нь захиалгаар 
өөрчлөлтийг хийж, ЦУОШ Газраас төвлөрсөн арга хэмжээний зардлаар авсан 
свитчүүдийн тохиргоог хийж, сүлжээнд байрлуулж, дотоод сүлжээний хурдыг 
нэмэгдүүлсэн ба UPS-ийн батерейнүүдийг батерей солих шаардлагатай 
төхөөрөмжүүдэд сольж тавив. 

В. Мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 
В.1.  Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх      
Байгаль орчны үнэлгээний мэдээллийн сангийн мэдээ оруулах хэсэгт ерөнхий 

дүгнэлт, мэргэжлийн зөвлөлийн хурал, нарийвчилсан үнэлгээний програмууд, химийн 
хорт бодисын мэдээллийн сангийн мэдээ оруулах хэсгийн химийн бодисын худалдан 
авалт, химийн бодисын устгалын мэдээ оруулах програмуудыг хөгжүүлж, мэдээллийн 
сангийн программ хангамжийг www.eic.mn серверт байршуулсан. Амьтны мэдээллийн 
сангийн амьтны ерөнхий мэдээллийн хэсэгт гарсан фонтын болон зарим зургийн 
алдааг зассан. Ойн ашиглалт зөрчлийн мэдээллийн сангийн Газарзүйн мэдээллийн 
хэсэгт тусгаарласан талбайн зураг, мод бэлтгэсэн талбайн зураг, хяналтын постын 
мэдээ, мод бэлтгэх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага, ойн санг гэрээгээр эзэмшигч, 
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ойн ангийн мэдээ, мод, модон материал худалдан борлуулах төрөлжсөн зах, хөрөө 
рамын мэдээ зэрэг мэдээллийн давхаргуудыг нэмж, программ хангамжийг бүрэн хийж 
дуусгаад, www.eic.mn серверт байршуулсан бөгөөд жишээ оруулж, программ 
хангамжинд шалгалт хийж байна. 

 

В.2.  Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      

Дараах мэдээ, мэдээллийг оруулсан байна. Үүнд: 

 Байгаль орчны байгууллага, хүний нөөцийн мэдээллийн санд мэргэжлийн 
байгууллагын мэдээг шалгаж, оруулж байна. 

 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд "Гео-экосфер" 
ХХК үнэлгээний компаний хэрэглэгчийг эрхийг шинээр нээж, нууц үгийг шинэчлэн, 
мэдээллийн санд мэдээ оруулах талаар зөвлөгөө өгсөн бөгөөд мэдээллийн санд 
оруулсан нарийвчилсэн үнэлгээний “Энвайрон” компаний 2015 оны 1, “Байгаль 
экологи” компаний 2015 оны 2, “Экологийн бүтээмж” компаний 2015 оны 1, нийт 4 
тайланд шалгалт хийж, олон нийтэд нээлттэй болгосон. 

 Амьтны мэдээллийн санд улаан дансны шувууны 476 мэдээг санд оруулах 
ажлыг хийж байгаа ба шувуудын болон тархацын зургийг форматын хөрвүүлэлтийг 
дуусгаж, үндсэн мэдээллийг Excel файлын форматаар бэлтгэж байна. 

 Байгаль орчны эрх зүйн мэдээллийн санд орсон стандартын мэдээг 
Стандартчилал хэмжил зүйн газрын вэб сайтын мэдээлэлтэй харьцуулан шалгаж, 
мэдээллийн санд ороогүй байгаа стандартын  файлыг татаж авч байна. 

 Цөлжилтийн мэдээллийн сангийн нийгэм, эдийн засгийн дэд мэдээллийн санд 
2011-2014 оны малын тооллогын мэдээг оруулахаар Excel файлын форматаар 
бэлтгээд байна. 

“Байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ” 
төслийн хүрээнд хөгжүүлэх орон нутгийн ТХГН-ийн мэдээллийн сангийн мэдээ 
оруулах хэсэгт хэрэглэгч, бүлэг, эрх, лавлах мэдээлэл, ОНТХГ-ийн үндсэн мэдээлэл, 
булангийн цэгийн солбицол, байршил давхцсан зөрчлийн мэдээлэл, тусгай 
хэрэгцээнд авсан ИТХ-ын тогтоол зэрэг мэдээллийг оруулах програмыг хөгжүүлж, 19 
аймгийн зөрчилтэй мэдээний жагсаалтыг боловсруулж, БОАЖНХЯамны ОНТХГН-ийн 
мэдээллийн санг хариуцсан ажилтан Батбаярт өглөө.  

2015 оны 7-р сарын 16-ны байдлаар www.eic.mn серверийн файлын нөөцлөлтийг 
хийсэн байна. 

UNEP-WCMC-тэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа REDD+ хөтөлбөрийн төлөвлөлтөд 
дэмжлэг үзүүлэх зорилтот төслийн хүрээнд ажлын төлөвлөгөөний дагуу зардлын 
нарийвчилсан задаргаа хийх, цуглуулах мэдээний жагсаалтыг гаргах, мэдээ цуглуулах 
ажлыг хийж байна. Төслийг хэрэгжүүлэхээр сонгосон Хөвсгөл аймгийн Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын газар, Төв аймгийн Байгаль орчны газарт төсөлтэй хамтран 
ажиллах, төслийн ажилд оролцох мэргэжилтнийг сонгох талаар албан бичиг явуулж, 
REDD+ - хөтөлбөрт оролцох оролцоо, хүрээлэнгийн хүний нөөц, боловсон хүчний 
чадавхи, хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөр, бусад байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, 
техникийн чадавхи г.м олон талын асуудлуудыг хамруулсан чадавхийн үнэлгээний 
асуулгыг бөглөж явуулав. 

 

Г. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах, үйлчлэх ажлын талаар 
Цаг агаарын урьдчилсан мэдээний таарц бүх төрлөөрөө төлөвлөгөөт даалгавраас 

2.3-9.1 хувиар дээгүүр, өнгөрсөн оны мөн үеэс 1.2-6.7 хувиар ахисан байна.  
Сарын мэдээний ерөнхий таарц 75,0 хувь болж төлөвлөгөөт даалгавраас 13.0 

хувь, өнгөрсөн оноос 12.5 хувь дээгүүр байна. 10 хоногийн болон сарын CLIMAT 
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мэдээг хугацаанд нь боловсруулан, олон улсын сүлжээнд хугацаанд нь бүрэн 
гаргасан байна.  

Өнгөрөгч 6 дугаар сард 1 удаа аюултай үзэгдлийн хэмжээнд хүрэх нөхцөл бүрдсэн 
бөгөөд 6 дугаар сарын 24-нд газар тариалангийн нутгуудаар болсон их халалтыг 
бүрэн урьдчилан мэдээлсэн байна. Аюултай үзэгдлийн мэдээний таарц 96 хувь, онч 
97.4 хувьтай байна. ХХАА-сайдад тариалангийн бүс нутгуудаар халалт үүсэх тухай 
албан бичгийг 6 дугаар сарын 15-нд хүргүүлсэн бөгөөд УИХ-ын Байгаль орчин, хүнс 
хөдөө аж ахуйн байнгын хороо, Засгийн газрын хуралдаан, ОБЕГ дээр болсон 
уулзалтанд зуншлагын байдал, 7 дугаар сарын цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр 
мэдээлэл бэлтгэж, танилцуулсан. 

Энэ сард давхардсан тоогоор хүчтэй салхиар 2 удаа, их халах, хуурайшилт ихсэх, 
их бороо, нойтон цас орох тухай анхааруулга мэдээ бичиж, зарлан мэдээлсэн байна. 
Телевиз радио, сонин хэвлэл, вэб хуудсаар дамжуулан цаг агаарын урьдчилсан 
мэдээ, төлөв, тойм, сарын мэдээг олон нийтэд хүргэх ажил хэвийн хийгдэж байгаа 
бөгөөд 2 телевизийн зочны цагт оролцож, сонин хэвлэлүүдэд халалт, зуншлага, цаг 
агаарын урьдчилсан мэдээний талаар ярилцлага өгөв. Төрийн тусгай хамгаалалтын 
газар, бусад яамнаас өгсөн захиалгад мэдээ болон тусгай хэрэгцээний цаг агаарын 
урьдчилсан мэдээгээр гэрээний дагуу үйлчилж байна. Авто тээврийн үндэсний төв 
болон “Кожеговь” ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээгээ эхний хагас жилийн байдлаар 
дүгнээд байна. 

Орон нутгийн синоптик инженерүүдийн сургалтыг 6 дугаар сарын 22-24-нд зохион 
байгууллаа.  

 
Д. Орчны судалгаа ажлын талаар 
"Монголын бэлчээрийн нөхөн сэргэх чадамжийг бэхжүүлэх нь" олон улсын эрдэм 

шинжилгээний хуралд “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнөөс Түй голын сав газрын 
усны нөөцөд үзүүлэх эмзэг байдал, эрсдлийн үнэлгээ” сэдвээр аман илтгэл, “Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг малчдын ажиглалтаар үнэлж, цаг уур болон 
зайнаас тандан судлалын мэдээтэй харьцуулах нь” сэдвээр ханын илтгэлээр оролцож 
тэргүүн байр эзлэв.  

Хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөлийн 6 дугаар сарын 3-ны хуралдаанаар  “Монгол 
орны усны эргэлтийн тэнцлийн судалгаа” ШУТ төслийн хүрээнд хийж гүйцэтгэх 
“Гадаргын усны бохирдуулагч бодисын шилжилт, тархалтыг загварчлах” даалгаварт 
ажлын аргазүй боловсруулж батлуулсан. 

Монгол, Японы мргэжилтнүүдтэй Өмнөговийн Цогт-Овоод ажиллаж, 4 дүгээр сард 
шороон шуурганы хэмжилт хийхээр босгосон 10 м цамхаг болон бусад хэмжилтийн 
багажууд болон хэмжилтийн мэдээллийг хурааж, хөрс болон ургамлын байдлын 
ажиглалтыг тодорхой цэгүүдэд хийлээ.  

Хүлэмжийн хийн Улаан-Уул станцын 6 дугаар  сарын дээжийг  АНУ-ын элчин 
сайдын яаманд дамжуулав. 

ANUSPLIN статистик загварын оролтын нөхцлүүдийг өөрчлөн туршиж, зүгшрүүлэн  
статистик алдаануудыг тооцож, зарим үр дүнг гарган, 1971-2000, 1981-2010 онуудаар 
Монгол орны хэмжээгээр агаарын дундаж температур, нийлбэр хур тунадасны 
тархалтын зураглалыг сар, жилийн алхамтайгаар 250*250, 0.080*0.080-ийн орон зайн 
нарийвчлалтайгаар хийж, эрдэм шинжилгээний тайлан бичиж байна. 

Монгол орны томоохон голуудад урсацын HBV загварыг зүгшрүүлэн, ажлын 
тайланг нэгтгэж байна. 

  
 
 



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

хүлээн авахаас Нарийнтээлийн харуулаас бусад мэдээг бүрэн хүлээн авлаа.  
6 дугаар сарын 3 арав хоногийн тойм /дугаар 16, 17,18/, 10 хоногийн цаг агаарын 

нөхцлийн онцлогууд, 6 дугаар сарын цаг агаарын нөхцлийн тойм /III арав хоногт/, 7 
дугаар сарын урьдчилсан мэдээний зөвлөмж /III арав хоногт/, 2015 оны мал 
хаваржилтын цаг агаарын нөхцлийн зэрэг тойм зөвлөмжүүдийг гаргаж, бэлчээрийн 
ургамлын ургацын, буудайн аарцан бололтын үе шат илрэх хугацааны, буудайн 
ургацын болон эм хонины амьдын жингийн өсөлтийн прогнозыг зохиолоо. Хөрсний 
чийгийн мэдээг 10 хоног тутамд гаргаж байна.  Тойм, зөвлөмжүүдийг боловсруулж 
интернетэд тавихын зэрэгцээ электрон хэлбэрээр бүх аймгуудад хүргүүллээ. 6 дугаар 
сарын агродундаж мэдээний чанарыг дүгнэж аймгуудад хүргүүлсэн. 

Өвөрхангай, Ховд, Хөвсгөл, Дундговь, Завхан, Сүхбаатар, Хэнтий, Сэлэнгэ, 
Булган, Дорноговь, Төв, Дорноговь, Чойр, Улаанбаатар, Баянхонгор аймгуудын 4 
дүгээр сарын ажиглалтын материалд шүүмж шалгалт хийж, сангийн мэдээг тулгаж, 
хариу зааварчилга бичиж, аймгуудад хүргүүлсэн. 

“Ногоон Алт” төслийн хүрээнд Баян-Өлгий аймагт 6 дугаар сарын 24-26, Сүхбаатар 
аймагт 7 дугаар сарын 5-6-ны өдрүүдэд хөдөө аж ахуйн цаг уурын инженер техникч, 
ажиглагч нарын бэлчээрийн ургамлыг таних, тодорхойлох чадварыг сайжруулах 
сургалтыг зохион байгуулан оролцлоо. Баян-Өлгийн сургалтанд ургамал судлаач, док. 
Б.Бекей, Сүхбаатарт Ботаникийн хүрээлэнгийн судлаач док Л.Жаргалсайхан нар 
оролцлоо.  

Секторын эрхлэгч Б.Эрдэнэцэцэг Улсын Онцгой комиссын удирдамжийн дагуу 
газар тариалангийн бус нутаг буюу Төв, Булган, Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймгуудын 
зарим нутгаар гангийн судалгаа хийх, газар дээр нь үзэж танилцах ажлын хэсэгт орж 
ажилласан ба ажлын тайланг УОК-оор дамжуулан Засгийн Газрын хуралдаанд 
оруулж, “Гангийн байдалд арга хэмжээ авах, өвөлжилтийн байдалд бэлтгэх” тухай 
Засгийн Газрын тогтоолын төсөлтэй танилцаж, саналаа өгсөн байна.  

 
Ё.Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  
Цаг уурын 135 өртөө, 181 харуулын 5 дугаар сарын цахим мэдээг татаж авч, 

инженерүүд хариуцсан салбаруудын мэдээнд онолын шалгалт хийж, 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 хүргүүлэв. Шүүмж шалгалтын дүн:   
98.5 - 99.1% үзүүлэлттэй байв.   

2015 оны 5 дугаар сарын цаг уурын шалгагдсан 316 цахим мэдээг ISX, RES, TAB 
хэлбэрээр үүсгэж, нийт 948 нэгж цахим мэдээг бэлтгэж, сарын уур амьсгалын 
эмхтгэлийг 14 үзүүлэлтээр гаргаж, уур амьсгалын үндсэн элементүүдийн хувьд 
тархалтын зураглал хийж хадгалсан бөгөөд сарын уур амьсгалын бүх элементүүдийн 
мэдээгээр мэдээллийн дэд санг баяжуулах, хээрийн цасны хэмжилтийн мэдээг цахим 
хэлбэрээр бэлтгэлээ. 

Сүхбаатар аймгийн УЦУОША-ны харъяа 4 өртөө, 9 харуул нийт 13 салбарын  
анхан шатны мэдээнд хяналтын шалгалт хийлээ.  Ажиглалтын ЦД-1, ЦД-7, ЦД-3, ЦД-5  
дэвтэрүүд, өөрөө бичигч багажуудын лентүүдийг ирүүлэн шалгаж, ажиглалтын чанар, 
техник болон шүүмж шалгалтын чанарыг дүгнэж, ажлын чанарт үнэлгээ өгсөн. 



УЦУОША-дын цаг уурын хэлтсийн дарга /технологич инженер/ нарын  сургалтад 
технологийн ажлын талаар танилцуулж, заавар зөвлөгөө өгөв. 

Улаанбаатар, Даланзадгад аэрологийн станцууд  08, 20 цаг, Мөрөн станц 08 цаг, 
Улаангом станц 20 цагт  радиозонд  ажиглалтын хөөргөлтийг хийж байгаа бөгөөд  
Улаанбаатар станц 124, Даланзадгад 124, Улаангом станц 62, Мөрөн станц 62 
удаагийн хөөргөлт хийсэн байна. 2015 оны 5, 6  сарын өдөр бүрийн ажиглалтын 
мэдээг сүлжээгээр авч, шалган архивлав. Улаанбаатар, Улаангом, /Даланзадгад 
цаасан/, Мөрөн аэрологийн станцын 2015  оны 4, 5 дугаар сарын радиозонд 
хөөргөлтийн сарын тайланг электрон хэлбэрээр хүлээн авч, АХ-5, АХ-6, АХ-9, АХ-10 
аэроклимат хүснэгтүүдийг шалгаж, шалгалтын тэмдэглэлийг бичиж, хариу 
зааварчилгааг төвүүдэд  хүргүүллээ.  

Инженер Я.Сайн-Амгалан нь 2015 оны 6 дугаар сарын 22-29-ний  хооронд 
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад  аэрологийн станцад ӨМОЗО–ны Цаг уурын албаны  
4 мэргэжилтний хамт ажиллаж, ус задлах аргаар устөрөгч гарган авах тоног 
төхөөрөмж, радиолакотор болон хөөргөлтийн программыг шалгаж, гарч байсан 
гэмтлийг илрүүлэн арилгаж, бүх багаж төхөөрөмжид засвар үйлчилгээ хийлээ.  

Нарны цацрагийн Актинометрийн ажиглалттай 3 станцын 2015 оны 5 дугаар сарын 
цахим мэдээг хүлээн авч, шалган ISX, TAB мэдээг үүсгэж, нийт 13 автомат станцын  
мэдээг боловсруулан тус тус хадгалсан ба сарын эмхтгэл зохиох, тойм бичих, нарны 
гийгүүллийн үргэлжлэх хугацаа болон нарны цацрагийн мэдээгээр мэдээллийн санг 
баяжуулах, нарын цацрагийн эмхэтгэл зохиох зэрэг ажлуудыг хийсэн байна. Нарны 
салбарын өнөөгийн байдал, багажийн ажиллагааны тухай мэрэгжилтний уулзалтыг 
салбартаа зохион байгуулж асуудлыг шийдэх албан бичгийг УЦОШГазарт хүргүүлэв. 

Цаг агаар, зуншлагын байдалтай холбоотойгоор уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
өнөөгийн төлөв, ирээдүйн өөрчлөлтийн төсөөллийн талаарх мэдээллийг боловсруулж 
гаргав. Мэдээллийг УИХ-ын байнгын хороо, ЗГ-ын хуралдааны мэдээлэл, 
Ерөнхийлөгчийн мэдээлэл, ОБЕГ-ын мэдээлэлд оруулж, БОНХАЖ-ын сайд, сайдын 
зөвлөхөд хүргүүлэв. Түүнчлэн уг асуудлаар хийгдсэн хэвлэлийн бага хуралд 
танилцуулга хийв. 

Германы элчин сайдын яаманд уур амьсгалын товч мэдээллийг бэлтгэж үйлчлэв. 
Эрдмийн зөвлөлийн хуралд “Цаг агаарын мэдээ гаргахад супер компьютерын 

технологийг ашиглах” ШУТС-гийн завсрын тайланг хэлэлцүүлж, Ерөнхий технологи 
инженерийн семинар, арга зүйн зөвлөл, ажиглалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх ажлын 
хэсгийн хурал, инженерийн зэрэг олгох хуралд оролцов. 

Монгол-Хятадын ЦУА-тай хамтран ажиллах гэрээнд санал өгч, Японы Чью их 
сургуультай хамтран ажиллах гэрээний дагуу Уур амьсгалын өөрчлөлтийн загварын 
үнэлгээний тайланг бичиж хүргүүллээ. 

Шар шороон шуурганы  ажиглалтын Дорноговийн Улаан-Уул,  Өмнөговийн Номгон 
станцуудын тоосны агууламж тодорхойлогч багажийн тасралтгүй, хэвийн ажиллагааг 
хангаж байна. 

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

сарын дүнг гарган серверт тавив. 6 дугаар сарын мэдээний дундаж дүн 99.96 %, Төв 
аймгийн Туул-Лүн харуул 22-ны өдөр мэдээ тасалсан. 

Хур борооны үерээс сэрэмжлүүлэх мэдээг 12 удаа зохиож, хүрээлэнгийн web 
болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан иргэдэд үйлчлэв. 

Усны горимын тойм 3 удаа бичиж хүрээлэнгийн web-д байрлуулсан ба 5 дугаар 
сарын УХШ-1 мэдээг хүлээн авч дүнг гаргав. Улсын дундаж дүн 99.96 % байна. 



7 дугаар сарын дундаж урсацын прогнозыг 21 гол харуулаар гаргасан бөгөөд 6 
дугаар сарын богино хугацааны прогнозын таарц 69.3 %, урт хугацааны прогнозын 
таарц 71.4 хувь байна. Энэ нь өмнөх сараас 4 хувиар өссөн байна. 

Сэлбэ, Хустайн төслийн ажил хөтөлбөрийн дагуу явагдаж байна. 6 дугаар сард 
хөрсний чийг авах, хяналтын өнгөрөлт хэмжих, хурын хувингуудын мэдээ хураах зэрэг 
ажлуудыг явуул судалгаагаар хийж, Мөнгөнморьтын Шорвог нуур, Хонгон голын сав 
газрын хээрийн хэмжилт судалгааг хийж, хяналтын өнгөрөлт, хэвгий, хөндлөн 
огтлолыг хэмжиж, автомат хур хэмжүүр болон усны түвшний сенсорыг суулгав. Мөн 
шорвог нуурын талбайг GPS ашиглан тодорхойлж нуурын гүн, температур, цахилгаан 
дамжуулах чадвар зэрэг элементүүдийг тодорхойлж үр дүнг нэгтгэж байна. 

2015 оны 5, 6 дугаар сарын усны биологийн сорьц авч бүртгэн, 5 дугаар сарын 
ирцийн дүнг гаргаж, 4 дүгээр сард авсан ѐроолын амьтдын 23 дээжид шинжилгээ 
хийж, мэдээллийн санд оруулав. Усны биологийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын 
хүрээнд Монгол орны соно (Odonata), Хаварч (Plecoptera) шавьжийн судалгааг хийж, 
тархалтыг Монгол орны аймаг, сум, гол нуураар гаргаж байна. 

VIC загварын оролтын хур тунадас, урсацын мэдээг Туул-Улаанбаатар харуул, 
2009-2011 оноор шинэчилж, Богино хугацааны прогнозын тэгшитгэлийг шинэчлэх 
зорилгоор 30 орчим гол-харуулаар 2011-2014 он хүртэлх дулааны улирлын түвшин 
өнгөрөлтийн түүврийг  хийж, харъяалах түвшин өнгөрөлтийг ялгаж, прогнозын 
тэгшитгэлүүдийг шинээр гарган авах, шинэ өгөгдлөөр засварлах зэрэг ажлуудыг хийж 
байна.  

 
 

 
 
     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


