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А. Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 

Тайлангийн хугацаанд NOAA/AVHRR хиймэл дагуулын нийт 469, FY-2 дагуулын 

677 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 47, NОАА-18 дагуулын 130, NОАА-19 дагуулын 130, MODIS 

дагуулын 21,  SOUMI NPP дагуулын 12, нийт 307 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 тайлангийн хугацаанд түймрийн 9 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 MXD13Q1 бүтээгдэхүүнийг татаж, боловсруулан 8 

дугаар сарын сүүл, 9 дүгээр сарын эхэн ба дунд 10 хоногийн ургамалжилтын төлөв 

байдлын 3 зураг, өөрийн хүлээн авсан NOAA 18 хиймэл дагуулын мэдээгээр 8 дугаар 

сарын сүүл, 9 дүгээр 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. 

 

Монгол орны газар тариалангийн талбайг Ландсат 8, HJI1 /БНХАУ/ хиймэл 

дагуулуудын 2015 оны 7 дугаар сарын 01-ээс 9 дүгээр сарын 16-ныг хүртэлх 

мэдээгээр зураглах ажлыг амжилттай дуусгаж, ХХАА сайд Р.Бурмаа, ахлах 

мэргэжилтэн Б.Одонхүү нарт танилцуулсан бөгөөд цаашид үргэлжлүүлэн мэдээллийн 

санг газарзүйн мэдээллийн системд хийж өгөхөөр тохиролцоод байна. Түүнчлэн газар 

тариалангийн зургийг Сэлэнгэ аймгийн нутгаар тусгайлан бэлдэж хүргүүллээ. 

NATO-ийн төслийн хүрээнд 14 байршилд байсан цэргийн ангийн үлдэгдэл туурийн 

өнөөгийн байдлыг өндөр нарийвчлалтай хиймэл дагуулын мэдээн дээр тодорхойлж, 

зураглах ажлыг дууссан байна. 

 

Б. Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 

ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 448 хугацааны мэдээг бүрэн, 

дотоодоос хүлээн авах 32500 мэдээнээс 32494 мэдээг хүлээн авч, Завханы 

Завханмандал 1, Баянхонгорын Эхийн гол 3, Баян-Өлгийн Дөчин жил 2 хугацаанд 

сүлжээгүйн улмаас мэдээгээ тасласан байна.  
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Vxeos_npp хиймэл дагуулын мэдээний боловсруулалтын машины хатуу диск 

гэмтсөний улмаас GCOM мэдээ авч чадахгүй болсон тул шинэ дискээр сольж, 

сэргээх, FY2E эх мэдээний хатуу диск дүүрснийг шилжүүлж тавих зэрэг арга хэмжээг 

авлаа. FY2E дагуулын эх мэдээний боловсруулалт хэвийн ажиллаж байгаа ба эх 

мэдээ, бүтээгдэхүүний архив, Залаатын автомат станцын мэдээний архив хэвийн 

хийгдэж байна. FY3A мэдээг CMACAST системээр хүлээн авч, боловсруулалтанд 

дамжуулж байна.  

Шуурхай мэдээлэл боловсруулалтын MSS системийн программууд гацах, вирус 

илэрсэн тохиолдолд устгахгүй байгаа зэрэг асуудлыг мөн компаний мэргэжилтэнтэй 

хамтран шалгаж, ESET программаар вирус шалгах ажил хийгдэж байна. 

Хүрээлэнгийн www.icc.mn домайн нэрний хугацааг сунгуулж, icc.mn болон imh.mn 

эмайл хаягуудыг нэгтгэж, шинээр irimhe.mn хаягтай болгох ажил хийгдэж байна. 

Салбарын мэдээллийн сүлжээний ачааллыг багасгах ажлын хүрээнд сүлжээнд 

сарын хугацаанд тогтмол мониторинг хийж, хэрэглэгчдийн хандалтыг зохицуулах, 

өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардлагагүй зарим веб сайтуудыг хаах, www.tsag-

agaar.mn веб сайтад байршуулдаг бичлэгийг тавихад зориулан тусгайлан гадаад хаяг 

гаргах зэрэг арга хэмжээг авч байна. Уг ажиллагаатай холбогдуулан шилэн кабелийн 

холболттой аймгуудын роутерүүд дээр тохиргоог өөрчилж, бүх салбар 

байгууллагуудын хэрэглэгчдийн DNS хаягийг шинэчлэн тохирууллаа. Түүнчлэн 

интернэтийн сүлжээний хурд удаашрах, зарим үед хандалт тасрах зэрэг нь  

антивирусын програмтай холбоотой гэж үзэн, антивирусны програмыг нийлүүлэгч 

“Софтлайн” компанитай хамтран шалгаж, Kaspersky Security Center програмыг 

суулгаж, зөвхөн сервер дээрээ шинэчлэлтийг татах, сүлжээний хэрэглэгчдийг хянах  

зэрэг туршилтын ажил хийгдэж байна. 

Төв, орон нутгийн мэдээллийн сүлжээ, тоног төхөөрөмжид гарсан гэмтлийг цаг 

тухайд нь шалгаж, хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллав. Үүнд: Новосибирск дээр 

шилэн кабелийн гэмтэл гарсны улмаас тухайн хугацааны мэдээнүүдийг интернетээр 

солилцох, ЦУОШГазрын болон хүрээлэнгийн хэрэглэгчдийн компьютерт мэйлийн 

тохиргоо болон хэрэглээний программ суулгах, сүлжээний тасалдлыг тухай бүрт нь 

шалгаж, кабелийн алдааг засах, Хан-Хэнтийн тусгай хамгаалалттай газрын 

хамгаалалтын захиргааны сүлжээг шалгаж, ажиллуулах, Булган, Хөвсгөл, Завхан 

аймгуудын УЦУОША-дын шилэн кабелийн сүлжээ тасарсныг засуулах, Нисэхийн цаг 

уурын төвийн сүлжээнд гарсан гэмтлийг тогтоох, засуулах арга хэмжээг тухай бүрийд 

шуурхай авч, хэвийн ажиллагааг хангалаа.  

В. Мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 

В.1.  Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх ажлын хүрээнд:      

Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний төсөв, зардлын мэдээллийн  сангийн 

дизайныг UML программ дээр дуусгаж, байгаль орчинд учруулсан хохирол, нөхөн 

төлбөрийн мэдээллийн сангийн дизайныг боловсруулан туршилтын сервер дээр санг 

байгуулж, мэдээллийн сангийн нүүр хуудсыг хийгээд байна. Ойн ашиглалт зөрчлийн 

мэдээллийн сангийн Газарзүйн мэдээний (pmapper) интерфэйсийг дуусгаж, серверт 

байршуулав. 
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Ойн зохион байгуулалтын болон ойн ашиглалт зөрчлийн мэдээллийн сангаас 

зурган мэдээг шууд хэвлэх, уул уурхайн кадастрын мэдээллийн сангаас тусгай 

зөвшөөрөл олгосон он, тусгай зөвшөөрөл дуусах он, тусгай зөвшөөрлийн төрөл, сум, 

дүүргийн нэр, аймаг, хотын нэр зэрэг үзүүлэлтээр хайлт хийх модуль, химийн хортой 

болон аюултай бодисын мэдээллийн сангийн химийн бодистой холбоотой үйл 

ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын талаархи мэдээ, химийн бодистой холбоотой 

гарсан осол, аюулын мэдээ, осол аюултай холбоотой бодисын мэдээлэл, файлын 

төрлийн мэдээлэл зэргийг гаргах модулийг тус тус хөгжүүллээ. 

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

Дараах мэдээ, мэдээллийг оруулсан байна. Үүнд: 

 Амьтны мэдээллийн сангийн хүрээнд ховордсон шувууны мэдээг улаан дансны 

мэдээгээр шинэчлэх, загасны 103 зүйлийн мэдээг CD-ээс  шинээр байгуулсан 

мэдээллийн сангийн формат руу хөрвүүлэх, таних шинж, тархацын зургийг шалгаж 

шинэчлэх,   

 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд үнэлгээний эрх 

авсан 2 компанийг бүртгэж, хэрэглэгчийн эрхийг нээн, мэдээллийн санд мэдээ 

оруулах талаар сургалт хийсэн бөгөөд мэдээллийн санд оруулсан нарийвчилсэн 

үнэлгээний 14 тайланд шалгалт хийж, олон нийтэд нээлттэй болголоо. 

 Хууль эрхзүйн мэдээллийн санд  Засгийн газрын 5 тогтоол,  байгаль орчны сайдын 

баталсан 4 журмыг оруулав.    

 

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн санд дараах 11 аймгийн  орон 

нутгийн тусгай хамгаалалтанд авсан 667 газрын геометр болон атрибут мэдээг 

шалгаж оруулав.  Үүнд: 

 Архангай аймгийн -32 

 Баянхонгор аймгийн -118 

 Баян-Өлгий аймгийн -4 

 Говь-Алтай аймгийн  – 66 

 Говьсүмбэр аймгийн – 5 

 Дархан –Уул аймгийн – 4 

 Дорноговь аймгийн – 91 

 Дорнод аймгийн – 36 

 Дундговь аймгийн – 166 

 Завхан аймгийн – 116 

 Өмнөговь аймгийн – 11 

Өнгөрөгч сард байгаль орчны мэдээллийн санд 6224  газраас 18791 удаа хандаж,  

44.1 Gb мэдээг авч ашигласан байна.  

 

Г. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах, үйлчлэх ажлын талаар 

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад УБ хотын хоног, нийт нутгийн 6 цагийн 

урьдчилалтай урьдчилсан мэдээний таарц 1.1-1.8%-иар доогуур, бусад мэдээний 

таарц 1.5-9.5 хувь дээгүүр байгаа нь төлөвлөгөөт даалгавраас бүх мэдээний таарц 

2.6-6.5%-иар дээгүүр байна.  



Сарын мэдээний ерөнхий таарц 76.1 хувь болж төлөвлөгөөт даалгавраас 14.1 

хувь, өнгөрсөн оноос 7.4 хувь дээгүүр байна. 10 хоногийн болон сарын CLIMAT мэдээг 

хугацаанд нь боловсруулан, олон улсын сүлжээнд бүрэн гаргасан байна.  

Өнгөрөгч 8 дугаар сард аюултай үзэгдлийн хэмжээнд хүрч цаг агаар муудаагүй тул 

сэрэмжлүүлэг мэдээ зохиогдоогүй бөгөөд давхардсан тоогоор их бороо орж, үер болж 

болзошгүй тухай 3 удаа, бороо орж, сэрүүсэх тухай 4 удаа анхааруулга мэдээг тус тус  

бичиж, үйлчилсэн байна.  

2015 оны 10-12 дугаар сарын цаг агаарын урьдчилсан төлвийг гаргаж, Ургацын 

комиссын хуралд 9 сарын цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр мэдээлэл хийлээ. 

Засгийн Газрын 2000 оны 190 дүгээр тогтоолыг 2015 оны 8 сард шинэчлэгдэн, 286 

дугаар тогтоолоор батлагдсантай холбогдуулан “Сэрэмжлүүлэх мэдээ, урьдчилан 

сэргийлэх мэдээ зарлах, дүгнэх журам”-ыг шинэчлэн боловсруулах ажил хийгдэж 

байна. Аймгуудын УЦУОША-даас 2015 оны эхний хагас жилд ажиглагдсан аюултай 

үзэгдлийн бүртгэлийг авч нэгтгэв.  

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 хангаж байна.   

Цаг агаарын газар, өндрийн бодит зургийн боловсруулалтыг сайжруулах гэрээт 

ажлыг гэрээний дагуу хийлгүүлж, гүйцэтгэлийг актаар хүлээн авснаар Дэлхийн 

хэмжээний GFS болон Японы GSM загваруудын үр дүнг өдөрт 4 удаа автоматаар 

татан авч, шуурхай мэдээллийн серверт байршуулан шуурхай үйлчилгээний ажилд 

ашигладаг боллоо.  
 

Д. Ус судлалын ажлын талаар 

Ус судлалын 112 гол, харуулын өдөр бүрийн усны түвшний мэдээг хүлээн  авч 

сарын дүнг гарган серверт тавив. 8 дугаар сарын мэдээний дундаж дүн 100.0 %. 

Богино хугацааны прогнозыг 20 гол харуулаар өдөр бүр гаргаж хэрэглэгчдэд 

хүргэв. 8 дугаар сарын прогнозын таарц 70.4 % байна. Энэ нь өмнөх сараас 2.4 % 

буурч, 9 дүгээр сарын дундаж урсацын прогнозыг 21 гол харуулаар гаргасан бөгөөд 8 

дугаар сарын урт хугацааны прогнозын таарц 76.2 хувь байгаа нь өмнөх сараас 9.5 

хувиар өссөн байна. 

Хур борооны үерээс сэрэмжлүүлэх мэдээг 6 удаа зохиож, хүрээлэнгийн веб сайт 

болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан иргэдэд үйлчлэв. 

Усны горимын тойм 3 удаа бичиж, хүрээлэнгийн веб сайтад байрлуулсан ба 7 

дугаар сарын УХШ-1 мэдээг хүлээн авч дүнг гаргахад улсын дундаж дүн 99.83 % 

байна. 

Усны биологийн сорьцын 99 харуулын 7 дугаар сарын ирцийн дүнг гарган УХШ-1 

мэдээнд оруулж, 8 дугаар сарын 121 сорьцыг хүлээн авч бүртгэн, ѐроолын амьтдын 

2015 оны 5, 6 дугаар сарын 33 сорьцод шинжилгээ хийж, мэдээллийн санд шивж 

оруулав. Усны биологийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын хүрээнд Монгол орны 

соно (Odonata), Хаварч (Plecoptera) шавьжийн судалгааг хийж, тархалтыг Монгол 

орны аймаг, сум, гол нуураар гаргах ажил үргэлжлэн хийгдэж байна. 



2015 оны Landsat 8 OLI/TIRS хиймэл дагуулын мэдээгээр Сийлхэм нуруу, 

Чандмань, Самартай, Хүрэмт, Хойт бөөрөг, Өндөрхайрхан, Их түргэн, Бага түргэн, 

Баян уул зэрэг уулсын нийт 123 мөстөл, мөсөн голын талбайг тодорхойлов.  

Шалган туслах ажлыг  Улаанбаатар өртөөний Тэрэлж-Тэрэлж харуулд 8 дугаар 

сарын 18-19 өдрүүдэд хийж, 7 дугаар сард хэмжсэн 742 өнгөрөлтөөр хяналтын муруй 

байгуулан, гологдол өнгөрөлтийг тодорхойлох, хэмжсэн өнгөрөлтөөр хийсэн хөндлөн 

огтлолын зураглалуудыг шалгах, хариу зааврыг хариуцсан өртөөдийн инженер, 

техникч нарт  хүргүүлэх, 2014 оны  Баян-Өлгий, Баянхонгор, Завхан, Сэлэнгэ, Хөвсгөл 

аймгуудын 10 харуулын урсацын материалыг шалгаж, хамаарлын муруй болон 

өвлийн муруйг дахин татаж, шаардлагатай түвшинд хөндлөн зүсэлтээс талбайг 

тооцоолж, гаргасан алдаа дутагдлыг засах талаар хариу заавар бичин, холбогдох 

аймгуудад хүргүүлж байна. 

Хилийн усны хэлэлцээрийн шугамаар хэрэгждэг мэдээлэл солилцох ажлын 

хүрээнд Хятадын талын голуудын мэдээ, мэдээллийг хүлээн авч, Монголын талын 

мэдээ, мэдээллийг бэлтгэж дамжуулав. 

 

Е. Орчны судалгаа ажлын талаар 

Тоосны ажиглалтын Даланзадгад, Сайншанд, Замын-Үүд, Улаанбаатар 

станцуудын 2015 оны 7 дугаар сарын тоосны мэдээгээр мэдээллийн санг баяжуулж,   

Улаан-Уул станцын хүлэмжийн хийн 7 дугаар сарын дээжийг АНУ-ын элчин сайдын 

яаманд дамжуулав.  

ОХУ-ын судлаачдын хамт ОХУ-ын ШУА–ийн Сибирийн салбарын  Физик, материал 

судлалын хүрээлэнгийн Боярскийн судалгааны төвд хамтарсан экпедицэд эрдэм 

шинжилгээний ажилтан Д.Оюунчимэг оролцож, газар орчмын озон болон агаар дахь 

бага хольцтой хийн хамтарсан хэмжилт, судалгааг  2015 оны 8 дугаар сарын 7-20-ны  

өдрүүдэд удирдамж дагуу хийж гүйцэтгэлээ.   

Говийн бүс нутгийн тулгуур гурван станцын 1975-2014 оны явган шороон шуурга 

болон шороон шуурганы үргэлжилсэн хугацаа, давтагдлын мэдээг боловсруулан 

анализ хийж түүнийг тогтвортой цасан бүрхүүл тогтох хугацаа, хөрс хөлдөх гэсэх 

хугацаанаас хамааруулан судалж  “Analysis of duration and number of dust storm event 

of Gobi desert area in Mongolia” сэдвээр илтгэл бичив /Э.Мөнхжаргал/. 

Terra/Aqua MODIS хиймэл дагуулын мэдээгээр 2015 оны 4 сарын 27-29-нд 

шуурсан шуургыг илрүүлэн судалгааны ажилдаа ашиглах зорилгоор MOD09 (Surface-

reflectance Product) бүтээгдэхүүнийг интернетээс татан авч боловсруулалт хийн 

зураглалыг хийсэн ба 2015 оны 3 сараас 8 дугаар сарын 13 хүртэлх хугацааны 

хиймэл дагуулын мэдээгээр боловсруулан гаргасан навчны талбайн индекс (LAI) 

болон NDVI мэдээг авч, боловсруулан, зураглаж, газрын ажиглалтын мэдээтэй 

харьцуулан, дүн шинжилгээг хийв.  

Монгол орны томоохон голуудад урсацын HBV загварыг зүгшрүүлсэн ажлын 

тайланг боловсруулж байгаа бөгөөд хиймэл дагуулын мэдээгээр Монгол орны 

томоохон голуудын сав газраар цасан бүрхүүлийн тархалтын талбайн өөрчлөлт, 

түүнээс гарган авч болох элементүүдийн талаар судалгаа хийж, үр дүнг олон улсын 

сэтгүүлд хэвлүүлэхээр бэлтгэж байна.  



ШУТСангийн санхүүжилттэй “Монгол орны усны эргэлтийн тэнцлийн судалгаа” 

төслийн даалгаварт ажлын хүрээнд усанд бохирдуулах бодис тархах явцад үүсэх, 

физик, химийн үйл явцыг ердийн дифференциал, тухайн уламжлалт тэгшитгэл 

ашиглан илэрхийлсэн үр дүнгээр тайлан бичиж, төслийн удирдагчид хүлээлгэн 

өгөхөөр бэлтгэж байна. 

 

Ё. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 

 

Ж.Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

 2015 оны оны 7 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  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 хүргүүллээ.   Шүүмж шалгалтын дүн:   98.3-99.4% үзүүлэлттэй байна.   

 2015 оны 7 дугаар сарын цаг уурын шалгагдсан цахим мэдээг  ISX, RES, TAB 

хэлбэрээр тус бүр 316-г үүсгэж, нийт 948 нэгж цахим мэдээг бэлтгэж  хадгаллаа.  

 7 дугаар сарын уур амьсгалын эмхтгэлийг 14 үзүүлэлтээр  гаргаж,  уур амьсгалын 

үндсэн элементүүдийн хувьд тархалтын зураглал гарган хадгаллаа.    

 ДЦУБ-д  цаг уурын 41 өртөөний сүүлийн 23 жилийн уур амьсгалын мэдээг 1991-

2000, 2001-2010, 2011-2013 он гэсэн жилийн заагтайгаар агаарын дундаж 

температур, хамгийн их, хамгийн бага температур, хур тунадас, агаарын  /станцын 

түвшний/  даралт, далайн түвшинд шилжүүлсэн даралтын утгыг сар бүрээр 

боловсруулж, заасан форматын дагуу бэлтгэж өгсөн.  

 Нарны цацрагийн 13 автомат станц,  актинометрийн ажиглалттай  3 станцын  2015 

оны  7 дугаар сарын цахим мэдээг хүлээн авч, шалган ISX, TAB мэдээг үүсгэж 

хадгаллаа. 

 7 дугаар сарын нарны гийгүүлэлийн үргэлжлэх хугацаа болон нарны цацрагийн 

мэдээгээр мэдээллийн санг баяжуулсан. 

 7 дугаар сард Увс, Мөрөнгийн аэрологийн системийг сольсон, манайд задлах 

программ хангамж байхгүй байна. 

 

 

 

     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


