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Хүрээлэнгийн үүсч хөгжсөний 50 жилийн ойг 2016 онд тэмдэглэн өнгөрүүлж 
байгаа бөгөөд төлөвлөгөөний дагуу 20 гаруй ажлуудыг амжилттай хийж, 10 дугаар 
сарын 28-нд хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. 

 
1. Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 

Тайлангийн хугацаанд ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 448 
хугацааны мэдээ, дотоодоос 32400 мэдээг бүрэн 100% хүлээн авсан байна.  

Хиймэл дагуулын болон шороон шуурганы мэдээ хүлээн авалт, боловсруулалт, 
дамжуулалт, архивлалт зэрэгт байнгын хяналтыг тавьж, НОАА дагуулын 192, FY-2Е 
дагуулын 1065, МОДИС хиймэл дагуулын 397 мэдээг тус тус хүлээн авсан. 
CMACAST технологиор FY2G дагуулын 1026 мэдээ, FY3A дагуулын 317 мэдээ, 
SatSee мэдээ хүлээн авалт хэвийн ажиллаж, GCOM дагуулын 173 мэдээг тус тус 
хүлээн авч, архивлав.  

Суперкомпьютерийн өгөгдөл хадгалах хэсэгт “tray99 battery canister failed”, мөн 
“Medium Data Availability Risk”  гэсэн алдааны мэдэгдэл гарсан ба Tray 99 6 slot дээрх 
хатуу дискийг байгаа нөөцөөс тавьсан боловч мөн гэмтэлтэй хатуу диск байгаа тул 
гадаад зөвлөх Дермотод хандаж, батерей канистар болон хард диск авахаар 
захиалга өглөө. 192.168.150.102 хаягтай 24ТВ хэмжээтэй өгөгдлийн сангийн 2 хатуу 
дискэнд алдаа гарсан тул бүх мэдээг хуулж, шинээр худалдаж авахаар 2017 оны 
төвлөрсөн арга хэмжээний захиалгад оруулав.  

Тус хүрээлэнгийн Цаг уурын холбооны үндэсний төвийг 21 аймгийн УЦУОШГазар, 
Нислэгийн цаг уурын төв, БНХАУ-ын Бээжин хотын цаг уурын албатай холбосон 
шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж FMUX160-д 9 дүгээр сарын 16-ны өдөр 
гэмтэл гарсны улмаас мэдээллийн сүлжээ доголдох, орон нутгийн сүлжээний хурд 
буурснаас зурган болон тоон мэдээ, мэдээлэл солилцох хэвийн ажиллагаа алдагдах, 
“Mэдээлэл, холбооны сүлжээ” ТӨК –ийн технологийн сүлжээнд холбогдох боломжгүй 
болсноос хотын гэрэл тасарсан тохиолдолд тэнд байгаа сүлжээний төхөөрөмж 
унтрах, улмаар мэдээллийн сүлжээ тасрах нөхцөл бүрдээд байгаа билээ. Шинээр 
FMUX160 төхөөрөмжийг худалдан авах үнийн судалгааг хийж, захиалах ажил 
хийгдэж байна.  

ЦУОШГазар болон хүрээлэнгийн сүлжээ, компьютерийн тоног төхөөрөмжийн 
засвар үйлчилгээг тухай бүрийд нь шийдэж байгаа ба тайлангийн хугацаанд Цаг 
агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны хэлтсийн 1 дэлгэцийн гэмтлийг шалгахад 
засвар авахгүй болсон байсан тул актлуулах, Гадаргын усны судалгааны хэлтсийн 
даргын өрөөний сүлжээг шинэчлэх, БОХЗТЛаборатори, Говь-Алтай аймгийн сүлжээ 
доголдсоныг тухайн газрын сүлжээний инженерт зааварчилгаа өгч, хамтран ажилд 
оруулах арга хэмжээг авлаа.  

Шороон шуурганы серверээс мэдээллийн сүлжээнд их хандалт өгсний улмаас 
сүлжээ гацаагаад байсан тул салгаж, системийг шинээр сэргээх, программыг 
нөөцөөс сэргээх арга хэмжээг авсан боловч сүлжээнд дахин ачаалал өгсөн тул энэ 
талаар хамтран ажилладаг Японы талд мэдэгдэж, одоогоор сүлжээнээс дахин салгах 
арга хэмжээг аваад байна. 

Цаг уурын шуурхай мэдээлэл боловсруулалтын MSS системийн 2 дахь машины  
програм хангамж нь доголдсоны улмаас нөөцөөс нь сэргээв.  



Японы “ORIE” компанийн удирдлага болон Дэлхийн цаг уурын байгууллагын 
мэргэжилтэнтэй хийсэн уулзалтанд оролцож, Цаг Уурын холбооны мэдээ 
боловсруулах системийн одоогийн нөхцөл байдлыг танилцуулж, цаашид яаж 
сайжруулах сэдвээр ярилцаж, төслийн санал боловсруулж, ЦУОШГ-т өгөв. 

 
2. Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 

Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх ажлын хүрээнд цацрагийн 
мэдээллийн сангийн программ хангамжийг дуусгаж, мэдээллийн сангийн серверт 
www.eic.mn/radiation/ хаягаар байршуулсан бөгөөд хөгжүүлсэн мэдээллийн санг 
ЦУОШГ-ын ажилтан Ж.Эрдэнэцэцэгт танилцуулж, санал хүсэлтийг нь авав. Уур 
амьсгалын мэдээллийн сангийн зарим хүснэгтийг нэгтгэж, өгөгдлийн толь бичгийг 
шинэчлсэн бөгөөд олон нийтэд зориулсан front-end хэсгийн программ хангамжийг, 
ойн нөөцийн мэдээллийн сангийн тайлан гаргах модулийг, химийн хортой болон 
аюултай бодисын мэдээллийн санд зөвшөөрөл авсан бодисын статистик тайланг тус 
тус хөгжүүлж байгаа ба орон нутгийн ТХГН-ийн мэдээллийн сангийн нүүр хуудсанд 
зөрчилгүй мэдээний нийт тоо болон талбайн хэмжээ нь тухайн аймаг, нийслэлийн 
дэвсгэрт эзлэх хувь болон аймгаар харах зэрэг зарим нэмэлтийг хийлээ. 
 Агаарын бохирдлын мэдээллийн санд 2016 оны 10 дугаар сарын мэдээг нэмж, 
улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн санд 2014 оны газарзүйн 
байршил давхцсан зөрчилтэй байсан Баян-Өлгий аймгийн 9, Дорноговь аймгийн 48, 
Говьсүмбэр аймгийн 13, Өмнөговь аймгийн 58, Дорнод аймгийн 34, Сүхбаатар 
аймгийн 52, Завхан аймгийн 17, Булган аймгийн 19 мэдээ, уур амьсгалын 
мэдээллийн санд 10 хоногийн мэдээ болон цаг агаарын аюултай үзэгдэлтэй өдрийн 
мэдээ, ойн нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн санд нөхөн сэргээлтийн мэргэжлийн 
байгууллагын 122 мэдээг тус тус оруулсан бөгөөд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний мэдээллийн санд нарийвчилсан үнэлгээний 2 тайлан орсон байна. 
Говьсүмбэр аймгийн мэргэжилтэнд ойн нөхөн сэргээлтийн санд мэдээ оруулах эрх, 
БОАЖЯ-ны аудит, үнэлгээний 5 мэргэжилтэнд ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт оруулах 
эрх, БОАЖЯ-ны мэргэжилтэн Отгонтөгсөд уул уурхайн ашиглалт, хайгуул болон 
нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн санд мэдээ оруулах эрхийг тус тус нээсэн ба 
үнэлгээний мэдээллийн санд шинээр эрх авсан 1 компанийн мэдээг оруулж, мэдээ 
хэрхэн оруулах талаар хичээл заав. Орчны доройтол, бохирдлын мэдээллийн санд 
Геоэкологийн хүрээлэнгээс ирүүлсэн бохирдлын судалгаа хийгдсэн 18 газрын дээж 
авсан цэгийн 204, дээжийн 204, шинжилгээний үр дүнгийн 2244 мэдээг мэдээллийн 
санд оруулахаар бэлтгэж байна.  
 БНСУ-ын Чонбук Их Сургуулийн оюутан Сүлд-Эрдэнэд газрын бүрхэвчийн болон 
цөлжилтийн хүчин зүйлийн растер зургийн мэдээгээр үйлчлэв. 
 11 дүгээр сарын 01-ний байдлаар байгаль орчны мэдээллийн сангийн www.eic.mn  
серверийн файлын нөөцлөлтийг хийжээ.  
 Хүрээлэнгийн www.icc.mn сайтын нүүр хуудсанд эрдэм шинжилгээний номын 
сангийн линкийг нэмж байршуулсан ба бидний тухай цэсний бүтэц зохион байгуулалт 
хэсэг дэх хэлтсийн нэр, танилцуулгыг ЦУОШГ даргын тушаалын дагуу өөрчилж, үйл 
явдал, ном товхимол, эрдэм шинжилгээний бүтээлийн мэдээлэл, “Хүрээлэн 50 жил” 
цахим хуудсанд эрдэм шинжилгээний бага хурлын хөтөлбөр, зургийг орууллаа. 
Хүрээлэнгийн сервер дээр http://icc.mn/meteo/ хавтас үүгэж, цаг агаарын болон орчны 
тоон загварчлал, судалгааны хэлтсийн Г.Батжаргалд серверт хандах хэрэглэгчийн 
эрх үүсгэв. 
 
3. Ус судлалын ажлын талаар 
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Ус судлалын 113 харуулын мөсний үзэгдэл, зузааны арав хоногийн мэдээг хүлээн  
авч гар утас болон хүрээлэнгийн цахим хуудасны мэдээг шинэчилсэн бөгөөд 10 
дугаар сарын мэдээний дундаж дүн 98.0 %. Ус судлалын Идэр-Идэр харуул XI.01-нд 
мөсний зузаан буруу өгсөн тул тасалсанд тооцов. 

Усны горимын тоймыг 3 удаа бичиж хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байрлуулж, 9 
дугаар сарын УХШ-1 мэдээг хүлээн авч дүнг гаргахад улсын дундаж дүн 99.23% 
байна. Ус судлалын 16 өртөөний 152 харуулын  2016 оны 9  сарын УХШ-1 мэдээг 
хүлээн авч, сарын дүнг гарган хариу заавар өгөв. Хэмжвэл зохих 503 өнгөрөлт 
хэмжихээс 615 хэмжигдсэн. Хэмжвэл зохих өнгөрөлтөөс илүү  хэмжсэн 112 
өнгөрөлтөөс 25  нь буюу 8 өртөөний 20 харуул дээр түвшний ихсэх, багасах 
хэлбэлзлийг барьж хэмжиж хувь нэмэгдсэн, бусад 87 өнгөрөлт нь түвшний хэлбэлзэл 
багатай үед хэмжсэн учир хувь нэмэгдээгүй болно. Булган өртөөний Эг-Тэшиг, 
Орхон-Сайхан, харуулд завь, хурд хэмжүүр байхгүй, Эг-Хантай харуулын завь бэхлэх 
тросс үерт урссан, Дорнод өртөөний Улз-Эрээнцав харуулын өнгөрөлт хэмжих 
чиглэлд хатсан, Архангай өртөөний Суман-Тариат, Гичгэнэ-Тариат, Орхон- Өлзийт  
харуулууд ээлжийн амралттай зэрэг шалтгаанаас өнгөрөлт хэмжээгүй байна.  

126 харуулын 615 өнгөрөлтөөр хяналтын муруй байгуулж, хазайцалт болон 
гологдол өнгөрөлтийг тооцон гаргаж нэгтгэхэд гологдол өнгөрөлт 35 буюу нийт 
өнгөрөлтийн 5.69 % нь гологдол болсон байна. 

Гол мөрний мөсний үзэгдэл эхлэх хугацааны прогнозыг 21 гол харуулаар гаргаж 
хэрэглэгчдэд хүргэв. Прогнозын таарц 66.34% байгаа нь төлөвлөгөөт таарцаас 1.34% 
өндөр байна. 

Усны биологийн 9 дүгээр сарын нийт 169ыг хүлээн авч, 8 дугаар сарын 32, 9 
дүгээр сарын 28 сорьцод шинжилгээ хийлээ. 2015 оны усны ѐроолын /бентос/ болон 
хөвөгч /планктон/ амьтан, ургамлын хүснэгтийг нуурын 16, голын 83 харуул, нийт 99 
харуулаар гүйцээн шивж нэгтгэв. Монгол оронд тархсан 20 орчим зүйлийн Шумуул 
(Culicidae)-ын тархалт, экологийн судалгааг хийж байна. 

Мөсний зузааны түүврийг 2013 оноор 15 харуулаар, их урсацын түүврийг 2014 
оны 20 харуулаар, усны химийн түүврийг нийт 20 харуулаар 2014 оноор, шар усны 
түүврийг 30 харуулаар 2013 оноор тус тус хийлээ.  

БОАЖЯ-ны зардлаар Ганга-Дуут нуурын сав газрын усны тэнцлийн хээрийн 
хэмжилт судалгааг 2016 оны 10 дугаар сарын 12-19-ны хугацаанд гүйцэтгэж 
томилолтын ажлын товч тайланг БОАЖЯ-нд хүргүүлэв. 

Урсацын 2014 оны 4, 2015 оны 10 харуулын мэдээг шалгаж оны эмхэтгэлд 
оруулахад бэлдээд байгаа бөгөөд Д.Оюунбаатар, Г.Даваа, Б.Эрдэнэбаяр, 
Д.Дуламсүрэн, Р.Цагаанмаамаа нар “Ганга нуурын усны горим, нөөц, түүний сүүлийн 
жилүүдийн эрс өөрчлөлт” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж, Экологи-
тогтвортой хөгжил цувралд хэвлүүлэхээр өглөө. 

Хустай, Сэлбэ, Хөлийн голын усны тэнцлийн судалгааны 2016 оны хээрийн 
хэмжилт судалгааг дуусгаж, багажуудыг хураасан ба мэдээ боловсруулалтын ажил 
хийгдэж байна. 

„‟Хараа голын сав газарт 1:100000 масштабтай гадаргын усны тоон мэдээллийн 
сан үүсгэж, 1:500000 масштабтай усан гадаргын ууршилтын зураг хийсэн ба Монгол 
орны сонын судалгааны ажлыг үргэлжүүлэн хийж, “Монгол орны усны шавьжийн 
судалгаа” төслийн Ховд, Баян-Өлгий, Увс, Хэнтий аймгуудаас цуглуулсан соно 
шавьжийн дээжид шинжилгээ хийж байна.  

Ус судлалын харуулын ажиглагчийн сургалтыг 17 хоногийн хугацаанд зохион 
байгуулж, усны 19 харуулын ажиглагчид мэргэжлийн үнэмлэх олгов.  



БНХАУ-ын Цаг Уурын Албанаас 2016 оны 10-р сарын 09-22-ний өдрүүдэд 
Бээжинд зохион байгуулсан „‟Уур амьсгалын  өөрчлөлтийн асуудлын талаарх‟‟ олон 
улсын сургалтанд Г.Оюунхүү оролцов. 

Булган өртөөний Эг-Тэшиг, Орхон-Сайхан, харуулд завь, хурд хэмжүүр, Баян-
Өлгий өртөөний Булган-Булган харуул дээр завь бэхлэх тросс шаардлагатай байна. 

Өвөрхангай өртөөний Зэгстэй-Өлзийт, Завхан өртөөний Хомын хоолой, Тээл-
Дөрвөлжин харуулууд өнгөрөлт хэмжилтийг хурд хэмжүүр гэмтэлтэйгээс гадаргын 
хөвүүрээр хэмжсээр байна.  
             
 4. Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 

10 дугаар сарын 20-ны Aqua/MODIS хиймэл дагуулын дагуулын мэдээгээр Дорнод 
аймгийн Халхгол суманд хээрийн түймрийн голомтыг илрүүлсэн бөгөөд зургийг хийж, 
ОБЕГ болон бусад холбогдох газруудад мэдээлсэн бөгөөд НОАА хиймэл дагуулын 
мэдээгээр ган, ургамалжилт болон бэлчээрийн ургамлын биомассын 10 хоногийн 
нийт 4 зургийг хийж, тус тус www.icc.mn цахим хуудсанд байршуулсан байна.  

Хүлээн авч байгаа хиймэл дагуулын мэдээгээр мэдээллийн архив үүсгэх ажлын 
хүрээнд NОАА-15 дагуулын 33, NОАА-18 дагуулын 92, NОАА-19 дагуулын 102, 
MODIS дагуулын 266, SOUMI NPP дагуулын 108, нийт 601 мэдээг шинээр архивлаж, 
414 мэдээг хувилсан байна. 

Хиймэл дагуулын мэдээг газрын хэмжилтийн мэдээгээр баталгаажуулах ажлын 
хүрээнд Залаатын хэмжилтийн талбайд хийгддэг хээрийн хэмжилтийг 3 удаа хийсэн 
бөгөөд нэмэлтээр хөрсний чийгийн болон ургамлын зүйлийн бүрдлийг тодорхойлох 
ажил хуваарийн дагуу хэвийн хийгдсэн байна.  

УБ хотын УЦУОШГ–ын ус судлалын өртөөний технологич инженер Мөнхцэцэгт 
Модис дагуулын мэдээгээр зурагласан 2015 болон 2016 оны 02 дугаар сарын 10-ны 
өдрүүдийн монгол орны цасан бүрхүүлийн зургаар, усны ахлах техникч Түшигбаярт 
2010-2014 оны цасан бүрхүүлийн зургаар тус тус архиваас, Уур амьсгалын өөрчлөлт, 
нөөцийн судалгааны хэлтсийн судлаач Дуламсүрэнд 1981-2000 оны урт хугацааны 
ургамалжилтын индексийн NDVI мэдээг Монгол орноор бүтэн хэмжээгээр 
боловсруулан гаргаж, үйлчлэв. 

БНСУ-д зохион байгуулагдаж буй хиймэл дагуулын мэдээг цаг уурын хэрэглээнд 
ашиглах нь гэсэн сургалтуудад Г.Нандин-Эрдэнэ, Б.Аманжол нар хамрагдаж, 10 
дугаар 20-нд БОАЖЯамны Ойн бодлого, зохицуулалтын газар болон Монгол орны 
UN-REDD Үндэсний хөтөлбөрийн хамтран зохион байгуулсан байгууллага хоорондын 
уялдааг хангахад зориулсан хуралд оролцож, 2013 оноос хойш зохион байгуулагдаж 
байгаа “КАНСАТ” үндэсний уралдааныг энэ онд Монгол улсын Ерөнхий сайдын ивээл 
доор “Хиймэл дагуул-бидний гараар” уриан дор 4 дэх удаагаа зохион байгуулах арга 
хэмжээний хүрээнд цаг уурын зөөврийн станцын цаг уурын үндсэн үзүүлэлтийн 
мэдээгээр үйлчилж, хиймэл дагуулаас мэдээ хүлээн авах станцтай оюутнуудыг 
танилцуулах ажлыг хийсэн байна. 
  
5. Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны ажлын талаар 
Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын хүрээнд:  

11 сарын 8-9-нд “Зүүн Азийн өвлийн улирлын цаг агаарын урьдчилсан мэдээний 
хэлэлцүүлэг” сэдэвт олон улсын хурлыг амжилттай зохион байгуулж, судалгааны 
чиглэлийн дагуу Д.Жүгдэр, Б.Жаргалан, А.Даваадорж, Д.Одонтунгалаг нар илтгэл 
хэлэцүүлсэн. 

Шороон шуурганы багажийн хэмжилтийн 10 дугаар сарын мэдээг татаж 
мэдээллийн санг баяжуулах, 2016 оны 3 дугаар сарын 3-5-ны өдрүүдэд ажиглагдсан 
хүчтэй шороон шуурганы мэдээг боловсруулж, илтгэл бэлдэх, 4D төслийн шороон 

http://www.icc.mn/


шуурганы группээс 2016-2017 онд хийх ажлыг Тоттори их сургуулийн дэд профессор 
Куросакитай ярьж нарийвчлах, хүлэмжийн хийн Улаан-Уул станцын 09  дүгээр      
сарын дээжийг хүлээн авч, АНУ-ын элчин сайдын яаманд дамжуулах ажлууд 
хийгдсэн байна.     

NCEP реанализ мэдээгээр Монгол орны нутгаар бодуулсан WRF-Chem загварын 
2015 оны өдөр бүрийн 3 цаг тутмын шороон шуурга болон агаар мандлын үр дүнг 
Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо станцын бодит ажиглалтын мэдээний үзэгдлийн кодтой 
харьцуулан threat score гаргаж байгаа бөгөөд ”Улаанбаатар хот орчмын хэт ягаан 
туяаны өөрчлөлтийг судлан, түүний хүнд үзүүлэх нөлөөлөлийг судлах”  дотоод 
төслийн ажлын хүрээнд 14 асуулт бүхий “Нарны цацраг хүний арьс, нүдний 
бүрхэвчэнд хэрхэн нөлөөлж буй талаархи” санал асуулгын хуудас боловсруулан 
Улаанбаатар хотод оршин сууж буй 100 гаруй иргэдээс санал асуулгыг үргэлжлүүлэн 
авч, гарсан үр дүнг нэгтгэн боловсруулж байна. Рапсын талбайг бусад бэлчээр, 
улаанбуудайн талбайгаас ялгах, ургалтын байдлыг үнэлэх, 2016 оны байдлаар 
Монгол оронд рапс тариалсан талбайн зураглалыг хийх дотоод төслийн хүрээнд 
өндөр ялгах чадвартай LANDSAT хиймэл дагуулын 2016 оны 4-5 сарын зарим  
мэдээг интернетээс татаж, Терра/Аqua хиймэл дагуулын MODIS-ийн мэдээг 2016 оны 
3-10 сарын (*.hdf өргөтгөлтэй) мэдээг татан, боловсруулалтыг хийж, NDVI, EVI –ийн 
мэдээний бүрдүүлж, мэдээллийн санг 2016 оноор сунгаж, 2016 оны 7-8 дугаар сард 
Зайнаас тандан судлалын хэлтсийн инженерүүд болон Хятадын судлаач нартай 
хамтран хийсэн Гангийн мониторингийн хээрийн хэмжилтийн (бэлчээрийн ургамлын 
бүрхэц, өндөр, хөрсний эзэлхүүн жин) зарим аргазүй, үр дүнгийн талаар товч тайланг 
бичиж, судалгааны багийн ахлагч болон хамтран ажилласан судлаач нарт илгээсэн 
байна. “Техникийн тосны (рапс) ургамлын ургах агро-цаг уурын нөхцөл, түүний 
хөрсөнд үзүүлэх нөлөөллийг хээрийн хэмжилт болон хиймэл дагуулын мэдээгээр 
үнэлэх” дотоодын төслийн хээрийн хэмжилтийг 10 дугаар сарын 17-19-нд хийж, 3 
цэгийн хөрсний 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-60 см-гүний 20 дээжийн хими-физикийн 
үзүүлэлтүүдийг шинжлүүлэхээр Хөрс судлалын лабораторит хүргүүлсэн.  
 
Мэдээлэл боловсруулалт, үйлчилгээний ажлын хүрээнд: 

WRF загварын температурын таарц бага байгаатай холбоотойгоор өвлийн 
улирлын алдааг багасгах зорилгоор 2015 оны 11, 12 сар, 2016 оны 1, 2, 3 дугаар 
саруудын мэдээнд туршилт хийж, 2016 оны 11 сарын 1-ээс эхлэн шуурхайд 
ажлуулахаар тохируулсан. GUM мэдээ тасрах, хоцрох асуудал байнга шахуу 
гарсантай холбоотой гараар тохируулах ажлуудыг тухай бүрт хийж байна. MM5 
загварын үр дүнд суурилсан хамгийн их бага температурын MOS-ийн аргыг дүгнэх 
програм бичиж шуурхайд холбосон ба вэб дээр 28 суурингаар ялган харах боломж 
нэмж өгсөн. 

үйлдвэрлэлд хэрэглэсэн аргуудын 2016 оны 9-р сарын нэгдсэн дүнг гаргаж, 
ЦУОШГ-ын Урьдчилан мэдээлэх хэлтсийн синоптикийн инженерүүдэд танилцуулсан ( 

Ерөнхий орчил урсгалын элементүүдийн судалгаа анализ хийх, тойм бичихэд 
шаардлагатай мэдээ матиарал боловсруулах автомат мэдээллийн системийн ажил 
хийгдэж, 9-р сарын орчил урсгалын тоймонд зураг материалуудыг боловсруулж, 
бэлдэж, индексүүдийн судалгаа хийх ажлын хүрээнд PDO индексийн Монгол орны 
цаг агаарт хэрхэн нөлөөлж буйг композит анализын аргаар судалж байна. 

Монгол орны жил бүрийн 10 дугаар сарын сүүлийн 10 хоногийн цасан бүрхүүлийн 
байдал болон өвлийн температур, тунадасны хамаарлыг 2008 оноос хойшхи мэдээ, 
мэдээллээр судалж, 69 станцын температур, тунадасны бүсчлэл, ангиллыг тогтоох, 
экстремаль нөхцөлийн судалгаа, агаар мандлын ерөнхий орчил урсгалын зураглал 



хийх, 9 дүгээр сарын эх мэдээгээр Пусаны их сургуулийн тоон прогнозын загварын 
бодолтыг хийж, прогноз бүтээгдэхүүнийг гаргаж өгсөн. 

БНХАУлсын Хятадын Цаг уурын албаны 10 сарын 10-21-ний өдрүүдэд Бээжин 
хотод зохион байгуулсан “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх олон улсын 
сургалт”-нд Б.Жаргалан, 9 дүгээр сарын 15-наас 10 дугаар сарын 04-ний хооронд 
ХБНГУ-ын Duisburg –ийн их сургууль болон германы оюутан солилцооны DAAD 
хөтөлбөрийн хамтран зохион байгуулсан “Хотын цэвэр усны экосистем, экологи, 
биологи эко хор судлалын асуудал” сэдвээр хөгжиж буй орнуудын усны экологи, 
биологи болон чанарын салбарт судалгаа шинжилгээ хийдэг залуу судлаачдыг 
чадавхжуулах сургалтанд Д.Төмөрцоож нар тус тус хамрагдсан байна. 
 

6. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 

 
7. Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

 
 

8. Хамтарсан судалгаа, шинжилгээний ажлын талаар 

БНСУ-ын Агаар, сансрын судалгааны хүрээлэн (KARI)-тэй хийж байгаа “Хиймэл 
дагуулын мэдээний заслага/баталгаажилтын хээрийн хэмжилт хийх” гэрээт ажлын 
хүрээнд Төв аймгийн нутаг дахь хйимэл дагуулын мэдээний орон зайн заслагын 
талбайн цасыг цэвэрлэсэн байна. 

11 дүгээр сарын 10-нд БОАЖЯ-ны Ойн нөөцийн зөвлөлд танилцуулсан Олон 
зорилтот Үндэсний ойн тооллогын тайлангийн хуралд оролцсон бөгөөд хурлаар 2014 
онд хийгдсэн Монгол улсын үндэсний олон зорилтот ойн тооллогын нэгдсэн 
тайлангийн төслийг Ойн нөөцийн зөвлөлийн гишүүдэд танилцуулж хэлэлцүүлсэн. GIZ 
төслийн Ойн тооллогын төслийн баг болон Ойн судалгаа хөгжлийн төв олон зорилтот 
үндэсний ойн тооллогын мэдээ материалыг боловсруулж тайланг нэгтгэн гаргасан 
байна.   

“REDD+ - ийн төлөвлөлтөд дэмжлэг үзүүлэх” төслийн зөвлөх Шарлот Хикс-тэй 11 
сарын 7-оос 10-нд хамтран ажиллаж, төслийн хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн ажлын  
тайланг нэгтгэх, гүйцэтгэх ажлын талаар ярилцаж, төслийн хүрээнд хийгдсэн ажил, 
үр дүнгийн талаар 12 сард Англид болох олон улсын хуралд танилцуулах “REDD+ 
outside the Tropics” нэртэй постер бэлтгэлээ. Төслийн үйл ажиллагаа, үр дүнг 
танилцуулах вэб портал хөгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд судалгааг хийж, вэб 
сайтын нүүр хуудасын дизайныг гарган, төслийн зөвлөхөд танилцуулав. 

Уг төслийн боловсруулсан “Монгол оронд REDD+-ийн олон талт үр ашгийг 
тодорхойлоход орон зайн дүн шинжилгээг ашиглах нь” тайлангийн англи хэлнээс 
монгол хэлэнд орчуулсан утга, нэр томъѐог тулган үзэж, хянан засварлах зорилгоор 
ШУА-ийн Ерөнхий ба сорилын биологийн хүрээлэнгийн Ойн фитоцинологийн 
секторын эрхлэгч академич Ч.Доржсүрэн, Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн Ойн 
секторын эрхлэгч доктор Ж.Цогтбаатар нартай хамтран ажиллаж байна.  

 
 

 
     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


