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А. Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 
Тайлангийн хугацаанд NOAA/AVHRR хиймэл дагуулын 122 мэдээг хүлээн авч, 

анхдагч болон холбогдох боловсруулалтыг хийсэн бөгөөд Aqua/Terra MODIS болон 
NPP дагуулын мэдээ хүлээн авах антены хүлээн авагчийн гарсан гэмтлийн улмаас 7 
дугаар сарын 22-ноос хойш мэдээг хүлээн авахгүй байгаа.  

NОАА-15 дагуулын 50, NОАА-18 дагуулын 140, NОАА-19 дагуулын 32, MODIS 
дагуулын 21, SOUMI NPP дагуулын 12, нийт 255 мэдээг архивласан байна. 

 
Ой хээрийн түймэр 
Aqua/Terra MODIS системийн гэмтлийн улмаас тайлангийн хугацаанд 

/https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/- веб сайтаас түймрийн мэдээллийг авч, зургийг  
боловсруулах ажлыг хийж байгаа ба 8 дугаар сарын 9, 12-нд Булган аймгийн Тэшиг, 
Худаг-Өндөр, Сэлэнгэ аймгийн хөтөлд гарсан 2 удаагийн ой хээрийн түймрийн зургийг 
хийж, www.icc.mn вебд тавьсан. 

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

хүрээнд NASA-гийн архиваас MYD09GQ бүтээгдэхүүнийг татаж, боловсруулан 7 
дугаар сарын сүүл, 8 дугаар сарын эхэн ба дунд 10 хоногийн ургамалжилтын төлөв 
байдлын зураг хийлээ. Нийт 189 ширхэг 18.2 GB мэдээ 5 хоногийн турш татаж авсан. 

NOAA 18 хиймэл дагуулын мэдээгээр 7 дугаар сарын сүүл, 8 дугаар сарын эхэн ба 
дунд 10 хоногуудын ургамалжилтын төлөв байдлын болон бэлчээрийн ургамлын 
биомассын зэрэг нийт 6 зургийг хийж, www.icc.mn вэб сайтад зураг хэлбэрээр 
байршуулсан. 

Залаатын судалгааны талбайд хийдэг хээрийн хэмжилтийг 10 хоног тутамд хийж 
байгаа бөгөөд 7 дугаар сарын 29-өөс 8 дугаар сарын 5-ны хооронд Монгол орны 
гангийн судалгааны ажлын хүрээнд ургамлын биомасс, хөрсний чийг, газрын 
бүрхэвчийн ангийг нягтлах хээрийн хэмжилтийн ажлыг Төв, Өвөрхангай, Архангай, 
Завхан, Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгийн аймгуудын нутагт хийлээ. Уг ажлын явцад 
цуглуулсан мэдээ, мэдээллүүдийг цэгцлэх, хөрс болон ургамлын дээжүүдийг хатаах, 
дахин хэмжих зэрэг ажлуудыг хийж, тайланг бичээд байна. 

NATO-ийн төслийн хүрээнд 14 байршилд байсан цэргийн ангийн үлдэгдэл туурийн 
өнөөгийн байдлыг өндөр нарийвчлалтай хиймэл дагуулын мэдээн дээр тодорхойлж, 
зураглах ажлыг дууссан байна. 

Монгол орны газар тариалангийн талбайг Ландсат 8, HJI1 /БНХАУ/ хиймэл 
дагуулуудын мэдээн дээр тодорхойлж, зураглах ажил үргэлжилж байгаа бөгөөд үүний 
тулд SatSee систем дээр авсан маш олон мэдээнүүдэд газарзүйн холболт хийх нүсэр 
ажлыг гүйцэтгэж байна.  

 
Б. Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 

ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 448 хугацааны мэдээг бүрэн, 
дотоодоос хүлээн авах 33480 мэдээнээс 33473 мэдээг хүлээн авч, Баянхонгорын Эхийн 

гол 4, Архангайн Тариат, Хөвсгөлийн Рашаант тус бүр 2 хугацаанд сүлжээгүйн улмаас 
мэдээгээ тасласан байна.  

Шуурхай мэдээ боловсруулалтын MSS системийн серверүүдэд гарсан саатлыг 
арилгах, BUFR хөрвүүлэлтийн модулийн хасах температурын хөрвүүлэлтэд гарч 

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/-
http://www.icc.mn/
http://www.icc.mn/


байсан алдааг зассан хувилбараар шинэчлэх, нөөцийг бэлдэх, нөөцөөс сэргээх зэрэг 
арга хэмжээг авлаа. 

“Бодисистемс” интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч компанийн инженертэй хамтран 
нийт сүлжээний ачаалал болон хандалтыг хянах серверийг бэлтгэж, хяналтыг тогтмол 
хийж байгаа ба ачаалал их өгч байгаа хэрэглэгчдэд анхааруулга хүргүүлж, ажлын 
хэрэгцээнээс гадуур маш олон хүсэлт интернэт хэрэглээнд байгаад анхаарал 
хандуулан, зарим веб сайтын хүсэлтийг блоклох туршилтын арга хэмжээг хамтран авч 
байна. Түүнчлэн орон нутгийн сүлжээнээс сүлжээний аттаск буюу “довтолгоо” их өгч 
байгаа тул бүх аймаг руу майл бичиж, вирусны эсрэг арга хэмжээ авахыг 
анхааруулах, ЦУОШГ-ын сүлжээнд yahoo messenger программаар файл хавсаргахад 
вирус дамжиж байгааг шалган холбогдох хүмүүст вирусны эсрэг арга хэмжээ авах 
шаардлагыг өгөх зэрэг арга хэмжээг авч байна. 

Ус, цаг уурын tsag-agaar.mn веб сайт хэт их хандалтын улмаас хаагдсан бөгөөд 
манай сүлжээнээс хэт олон хандалт өгсөн хэрэглэгчийн сүлжээний хаягийг тогтоон 
хариуцсан мэргэжилтэнд мэдэгдээд байна. 

Зарим хэрэглэгчийн компьютерийг форматлаах, зөөврийн компьютерийн вирусыг 
шалгах, сүлжээний хурдыг 100Mbps -аас 1000Mbps болгож нэмэх, 192.168.100.30 
серверийн RAID холболтын 1 хард диск болон хэрэглэгчийн компьютерийн хард 
дискний гэмтлийг тогтоож, серверийн хард дискийг сольж хэвийн ажиллагааг хангав. 

Халуун өдрүүдэд машин заалны агааржуулагчууд олон унтрах улмаар халалтын 
улмаас суперкомпьютер, серверүүд зэрэг техник төхөөрөмжинд асуудал үүсч 
болзошгүй байгаа тул тогтмол хянаж, холбогдох арга хэмжээг авч байгаагаас   
“Сэрүүн сервис” ХХК-ий захиалж авсан хавтан алдаа өгсөн тул сольж тавихаар 
хүлээгдэж байгаа ба ЦУОШГ-аас өмнөх үйлчилгээний төлбөрийг төлж 
барагдуулаагүйгээс “Хөргөлт сервис” ХХК-д дуудлага өгсөн боловч ирэхгүй байгаа.  

 
Салбарын болон орон нутгийн сүлжээний ажиллагаа: 
Нисэх цаг уурын хүсэлтийн дагуу нислэгийн цаг агаарын мэдээг түгээхэд зориулан 

гадаад хаяг гарган өгч холбогдох тохиргоонуудыг хийж өгөв. 

В. Мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 
В.1.  Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх ажлын хүрээнд:      
Байгаль орчны үнэлгээний мэдээллийн сангийн мэдээ оруулах хэсэгт батлагдсан 

тайлангийн кадастрын зураг, гол ба болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, үнэлгээний мэдээлэл, 
хянан магадлагааны дүгнэлт, хэрэгжилтэнд тавьсан хяналт шалгалтын дүн, тухайн 
жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, тайлан, биелэлт, хэрэгжилтэнд 
хийсэн байгаль орчны аудитын тайлангийн зэрэг модулийг нэмж, мэдээллийн сангийн 
программ хангамжийг дуусган, байгаль орчны мэдээллийн сангийн www.eic.mn серверт 
байршуулсан. 

Химийн хорт бодисын мэдээллийн сангийн мэдээ оруулах хэсгийн химийн бодисын 
үйлдвэрлэл, химийн бодисын устгалын мэдээ оруулах программ хангамжийг 
хөгжүүлж, химийн хортой болон аюултай бодисын зөвшөөрлийн мэдээ, зөвшөөрөл 
авсан бодисын мэдээ, ашиглалтын тайлан, хилээр нэвтрүүлсэн мэдээ, хадгалалтын 
талаархи мэдээ, хадгалж буй бодисын талаархи мэдээ, худалдсан мэдээ, тооллого, 
тооллого хийсэн талаархи мэдээ зэргийн програмыг засаж шинэчилэн мэдээллийн 
сангийн толь бичиг болон UML диаграммыг засварлаад байна. 

Байгалийн ургамлын мэдээллийн сангийн газарзүйн мэдээллийн хэсэгт ургамлын 
ажиглалтын цэгийн сүлжээ, ургамлын тархац, нөөцийн хэмжээ давхаргууд, эвдэрсэн 
газрын мэдээллийн сангийн газарзүйн мэдээллийн хэсэгт эвдэрсэн газрын төрхөөр 
харах давхаргыг тус тус нэмлээ. 
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В.2.  Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      

Дараах мэдээ, мэдээллийг оруулсан байна. Үүнд: 

 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд "Майк грийн" 
ХХК үнэлгээний компаний хэрэглэгчийн эрхийг шинээр нээж, нууц үгийг шинэчлэн, 
мэдээллийн санд мэдээ оруулах талаар зөвлөгөө өгсөн бөгөөд мэдээллийн санд 

оруулсан нарийвчилсэн үнэлгээний “Монбеком” компаний 2012 оны 1, “Экологийн 

бүтээмж” компаний 2014 оны 1, “Найчурал састэйнэйбл” компаний 2015 оны 1, “N 

Эйч Эс Эм” компаний 2015 оны 1, “Талст экологи” компаний 2015 оны 1, 

нийт 5 тайланд шалгалт хийж, олон нийтэд нээлттэй болголоо. 

 Амьтны мэдээллийн санд улаан дансны шувууны 497 тархацын болон таних 

шинжийн зургийн хөрвүүлэлтийг дуусгаж, амьтны ерөнхий мэдээллийн санд 

оруулах шувууны мэдээллийг CD-нээс гаргаж, мэдээллийг цэгцлэх, зургийг 

хөрвүүлэх, зарим бичвэрийг засаж, алдаагүй болгох ажлыг хийж байна. 

 Агаарын бохирдлын мэдээллийн санд агаарын чанарын мэдээг хүлээн авч, 11 
харуулын 2-оос 7 дугаар сар хүртэлх хугацааны нийт 1900-аад мэдээллийг цэгцэлж, 
мэдээлийн санд оруулахад бэлэн болгосон. Агаарын чанарын мэдээг улирал тутамд 
хүлээн авч байхаар тохирсон. 

 Уул уурхайн кадастрын мэдээллийн санд 2010-2013 онуудын нийт давхцаагүй 
5256 мэдээг оруулахад бэлэн болгоод байгаа бөгөөд 815 мэдээний эзэн холбогдогч 
нь тодорхойгүй байна. Лицензийн мэдээллийн хүснэгтийн нүүр хуудас болон мэдээ 
оруулах хэсгийн программд нэмэлт өөрчлөлт хийгдсэн.  

 Байгаль орчны эрх зүйн мэдээллийн санд орсон стандартын мэдээг 
Стандартчилал хэмжил зүйн газрын вэб сайтын мэдээлэлтэй харьцуулан шалгаж, 
мэдээллийн санд ороогүй байгаа 235 файлыг татаж, мэдээллийг бүрэн болгосон 
бөгөөд хууль, эрх зүйн мэдээг Эрх зүйн мэдээллийн системийн вэб сайтын 
мэдээлэлтэй харьцуулан шалгаж, 37 мэдээллийг шинээр нэмсэн. 

 
2015 оны 8 дугаар сарын 17-ны байдлаар www.eic.mn серверийн файлын 

нөөцлөлтийг хийж, www.icc.mn сайт дээр цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээг 
авах хэсгийн засварыг хийж байна. 

 
Г. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах, үйлчлэх ажлын талаар 

УБ хотын хоногийн мэдээний таарц төлөвлөгөөт даалгавраас 0.8%-иар доогуур, 
бусад мэдээний таарц 1.9-4.5 хувь дээгүүр байв.  

Сарын мэдээний ерөнхий таарц 77.9 хувь болж төлөвлөгөөт даалгавраас 15.9 
хувь, өнгөрсөн оноос 2.4 хувь дээгүүр байна. 10 хоногийн болон сарын CLIMAT мэдээг 
хугацаанд нь боловсруулан, олон улсын сүлжээнд хугацаанд нь бүрэн гаргасан байна.  

Өнгөрөгч 7 дугаар сарын 3-6, 10-12, 23-нд газар тариалангийн нутгуудаар 3 удаа 
халалт болж, бүрэн урьдчилан мэдээлсэн байна. Аюултай үзэгдлийн мэдээний таарц 
90.6 хувь, онч 95.3 хувьтай байна.  

Энэ сард давхардсан тоогоор их халалтаар 2 удаа, дуу цахилгаантай түр зуурын 
аадар орох тухай 27 удаа 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 С1 телевизийн зочны цагт оролцож, сонин хэвлэлүүдэд халалт, зуншлага, цаг 
агаарын урьдчилсан мэдээний талаар ярилцлага өгөв. Өвөлжилтийн бэлтгэлийг 
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хангах улсын Онцгой комиссын хуралд 2015 оны 5-8 сарын цаг агаарын төлөвийн 
талаар мэдээлэл хийлээ.  

7 дугаар сарын 14-21-нд Увс аймгийн УЦУОША-ны Урьдчилан мэдээлэх төвд 
шалган туслах ажил хийлээ.  

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

сарын дүнг гарган серверт тавив. 7 дугаар сарын мэдээний дундаж дүн 100.0 %. 
Хур борооны үерээс сэрэмжлүүлэх мэдээг 17 удаа зохиож, хүрээлэнгийн веб сайт 

болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан иргэдэд үйлчлэв. 
Усны горимын тойм 3 удаа бичиж, хүрээлэнгийн веб сайтад байрлуулсан ба 6 

дугаар сарын УХШ-1 мэдээг хүлээн авч дүнг гаргахад улсын дундаж дүн 99.73 % 
байна. 

8 дугаар сарын дундаж урсацын прогнозыг 21 гол харуулаар гаргасан бөгөөд 7 
дугаар сарын урт хугацааны прогнозын таарц 66.7 хувь байгаа нь өмнөх сараас 5 
хувиар буурсан бөгөөд бороо хур ихтэй олон голууд огцом үерлэснээс шалтгаалсан 
гэж үзэж байна. 

Мөсний зузааны түүврийг ус судлалын 2009-2012 он хүртэл 61 харуулаар, усны 
химийн түүврийг нийт 79 цэгээр 2013 оноор тус тус гүйцээж, устсан мэдээг дахин 
оруулж байна. 

Усны биологийн 99 харуулын 6 дугаар сарын 180 сорьцыг хүлээн авч, 6 дугаар 
сарын сарын ирцийн дүнг гарган УХШ-1 мэдээнд оруулсан ба ѐроолын амьтдын 5 
дугаар сарын 9 сорьцод шинжилгээ хийж, мэдээллийн санд оруулав. 

Таванбогд, Цамбагарав, Мөнххайрхан, Сутай, Түргэний уулсад мөстөлийн 
судалганы ажлыг хийж, цаг уурын автомат станц 2, интервал камер 1-ийг шинээр 
суурилуулж, ажиллаж байгаа 4 автомат станцын мэдээг хурааж, засвар үйлчилгээг 
хийлээ. Мөн мөстөлийн хэмжилтийн 21 шонг шинээр зоож, ус судлалын 5 харуул, 3 
өртөөнд шалган туслах ажил хийв. 

Сэлбэ, Хустайн төслийн ажил хөтөлбөрийн дагуу 6 дугаар сард хөрсний чийг авах, 
хяналтын өнгөрөлт хэмжих, хурын хувингуудын мэдээ хураах зэрэг ажлуудыг явуул 
судалгаагаар хийж, Японы Цукуба их сургууль, JAMSTEC зэрэг их сургууль, эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэнтэй байгуулсан гэрээний дагуу ирүүлсэн багаж төхөөрөмжийг 
хил гаальд мэдүүлэх, хүлээж авах, гэрээ, хэлцэлийг сунгуулах зэрэг ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэв. 

ОХУ-ын Улаан-Үүд хотод 7 дугаар сарын 27-оос 8 дугаар сарын 02-ны хооронд 
секторын эрхлэгч Г.Даваа Байгаль нуурын сав газрын Байгалийн нөөцийн 
менежментийн стратеги төлөвлөгөө боловсруулах семинарт оролцов. 

Тахилт нуурын дүрс зүйн үзүүлэлтүүдийг Landsat хиймэл дагуулын 1992-2013 оны 
хоорондох 9 жилийн мэдээгээр тодорхойлж, Хонгон-Шорвог нуурын усны тэнцлийн 
судалгаа, хэмжилтийн хээрийн судалгааны ажлыг хийлээ. 

 
Е. Орчны судалгаа ажлын талаар 
 
Ё. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 
 
Ж.Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

 
 

     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


