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1. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах, үйлчлэх ажлын талаар 
Богино хугацааны мэдээний таарц төлөвлөгөөт даалгавраас хоног болон 5 

хоногийн мэдээний таарц 3.3-0.6 %-иар доогуур, бусад мэдээний таарц 1.0-6.9% 
дээгүүр байгаа нь өнгөрсөн онтой харьцуулахад нарийвчилсан мэдээний нутаг 
болон Улаанбаатар хотын 6 цагийн мэдээний таарц 0.0-0.4%-иар дээгүүр, бусад 
мэдээний таарц 0.5-2.9% -иар доогуур байв. Телевиз радио, сонин хэвлэл, цахим 
хуудсаар дамжуулан цаг агаарын урьдчилсан мэдээ, төлөв, тойм, сарын мэдээг 
олон нийтэд хүргэх ажил хэвийн хийгдсэн бөгөөд сарын дунд үеэр хүйтрэх тухай 
мэдээллийг радио, телевиз, сонин, сайтуудад цаг тухайд нь өгч, тайлбар хийж 
ажилласан байна. Төрийн тусгай хамгаалалтын газарт гэрээний дагуу захиалгат 
мэдээ болон тусгай хэрэгцээний цаг агаарын урьдчилсан мэдээг гаргаж үйлчилж 
байна. 1 сараас эхлэн 1 болон 7 хоногийн тоймны зурганд харуулын мэдээг оруулдаг 
болголоо. 

Сарын мэдээний таарц 45.5% болж, төлөвлөгөөт даалгавраас 16.5%-иар, 
өнгөрсөн оноос 24.4%-иар буурсан байна.  

2016 оны 1 дүгээр сард цаг агаарын аюултай үзэгдлийн хэмжээнд хүрч цаг агаар 
муудах нөхцөл үүсээгүй тул сэрэмжлүүлэх мэдээг зохиогоогүй байна. Энэ сард 
давхардсан тоогоор хүйтрэлтээр 17, цасаар 5, цасан шуургаар 9 удаа анхааруулга 
мэдээ бичиж, зарлан мэдээлсэн байна.  

10 хоногийн болон сарын CLIMAT мэдээг хугацаанд нь боловсруулан ДЦУБ-ын 
мэдээллийн сүлжээнд дамжуулсан. Цаг агаарын 1-5 хоногийн бүс нутгийн болон 28 
пунктийн урьдчилсан мэдээг цахим хуудас болон орон нутагт дамжуулах ажлыг 31 
удаа хийжээ.  

Монгол улсын шадар сайд, БОНХАЖЯ, ХХААЯ, Нийслэлийн засаг дарга, ОБЕГ-
ын дарга нарт 1 сарын 15-наас эхлэн хүйтний эрч чангарах тухай мэдээллийг 12-нд 
ЦУОШГ-ын даргын гарын үсэгтэй албан тоотоор хүргүүлсэн бөгөөд Улсын онцгой 
комиссын хуралд 3 удаа, Засгийн газрын Цахим хуралд 1 удаа сарын цаг агаарын 
урьдчилсан мэдээ өвөлжилтийн асуудлаар мэдээлэл хийсэн байна. МУЗН-ийн 
ерөнхий нарийн бичгийн даргын хүсэлтээр аймгуудын УЗН-ийн дарга нарт 1 дүгээр 
сарын 21-нд 2 дугаар сарын цаг агаарын талаар мэдээлэл хийжээ.  

Салхи шуурга, хүйтрэлтийн талаар хэрэглэгчдэд цаг агаарын тодорхойлолтыг 
гаргаж үйлчилсэн бөгөөд УБТЗ-ын замын алба, Авто тээврийн үндэсний төв, 
Кожеговь зэрэг газруудтай байгуулсан 2015 оны гэрээгээ дүгнэсэн. Үйлчилгээний 
орлогод 1.5 сая төгрөгийг оруулаад байна.  

 
2. Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 

ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 448 хугацааны мэдээ болон 
дотоодоос хүлээн авах 33400 мэдээг бүрэн хүлээн авсан ба хиймэл дагуулын болон 
шороон шуурганы мэдээ хүлээн авалт, боловсруулалт, дамжуулалт, архивлалт 
зэрэгт байнгын хяналтыг тавьж, НОАА хиймэл дагуулын 160, FY-2 хиймэл дагуулын 
840, МОДИС хиймэл дагуулын 315 мэдээг тус тус хүлээн авсан байна. Хүлээн авах 
төхөөрөмжийг солих шаардлагатай байгаагаас шалтгаалан Metop хиймэл дагуулын 
мэдээг хүлээн авахгүй байгаа ба Хэнтий аймгийн УЦУОША-ны шороон шуурганы 



станцын мэдээ дамжуулдаг модем нь гэмтэлтэйгээс мэдээ нь дамжигдахгүй байсныг 
шалгаж, модемыг шинээр сольж, тасарсан мэдээг нөхөн авч дамжуулах арга 
хэмжээг авсан байна. Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах станцын Vxeos системд үзлэг 
үйлчилгээг болон нөөцлөлтийг хийж, нийт 5 машины 9 хард дискийг бэлдэв. 
MODIS/Aqua дагуул хэвийн, MODIS/Terra дагуулын мэдээ 02 дугаар сарын 18-ны 
шөнөөс эхлэн орж ирээгүйг шалгахад манай хүлээн авах станц системүүд хэвийн 
байсан бөгөөд уг дагуул Safemode горимд шилжсэнийг засварлах арга хэмжээ авч 
байгааг интернетэд нийтэлсэн байлаа. NОАА дагуулын мэдээ хүлээн авалт хэвийн, 
туузан хорыг шинэчилснээр принтер нь гацсаныг засаж ажилд оруулав. CMACAST 
систем хэвийн ажиллаж, Бээжингээс ирсэн телеграммын дагуу 2 сарын зарим мэдээ 
SunOutage үзэгдлээс шалтгаалан орж ирээгүйг болон шөнийн 02, 03 цагийн мэдээг 
FY2G мэдээгээр нөхөж байна. Үүлний мэдээг FY2E-ээр боловсруулж, ХААЦУ 
секторт FY2G мэдээгээр тунадас температурын EWBMS боловсруулалтуудыг хийж 
байна.  SatSee системд мэдээг хэвийн авч, архивлаж байгаа ба FY3A мэдээг 
CMACAST технологиор хүлээн авч, SRV2003 дээр архивлагдаж байсныг хадгалах 
зайгүй болсны улмаас SatSee Storage рүү шилжүүлсэн. Үүлний мэдээний архив 
FY2E-ээр хийгдэж  байна. Каталог серверт хиймэл дагуулын мэдээний 
бүтээгдэхүүнийг нэмж, Залаатын цаг уурын автомат станцын хэвийн ажиллагааг 
хангаж, мэдээг хүлээн авч, архивлаж байна.  

Мэдээ боловсруулах сервер дээр орон нутгаас мэдээ орж ирэхгүй байсныг 
шалгах, нөөц сервер рүү шилжүүлэх, орон нутгийн хугацааны мэдээг дахин хүлээн 
авч боловсруулах, гадаад болон дотоодод мэдээ хоцорч гарах зэрэг нэг бус удаа 
гарсан байна. Мэдээлэл боловсруулалтын системийг шинэчлэх асуудал нэн ихээр 
тулгамдсаар байна. 

Цагаан сарын баярын өдрүүдэд суперкомпьютерийн агааржуулагчийн хэвийн 
ажиллагаа алдагдсанаас доторхи температур +28°С хүрснээс алдаа өгч, өөрийгөө 
хамгаалах горимд шилжин автоматаар унтарсан байна. Агааржуулагчийг шалгах, 
үзлэг үйлчилгээг хийх, өрөөний температурыг хэвийн хэмжээнд барих зэргээр  
суперкомпьютерийн хэвийн ажиллагааг хангаж байна. Суперкомпьютерийн login 
node1 руу хандахгүй байгаа талаар хэрэглэгчээс мэдэгдсэний дагуу шалгахад Out-
of-Memory алдаа гарч, зарим сервесийг хаасан байсныг тогтоосон бөгөөд алдааг 
арилгуулах арга хэмжээг авлаа.  

Төв орон нутгийн компьютер, тоног төхөөрөмж сүлжээний тасралтгүй ажиллагааг 
хангах ажлын хүрээнд УАСекторын компьютерт систем хэрэглээний программууд 
суулгах, эрдэмтэн нарийн бичгийн даргын компьютерийн UPS-ийн батерейг солих,  
цэнэглэх, хэвлэх төхөөрөмжийг шалгаж хэвийн ажиллагааг хангах, ОССекторын 
сүлжээний доголдлыг засах зэрэг арга хэмжээг авсан байна.  

Салбарын болон орон нутгийн сүлжээний ажиллагаа: 

Төв аймгийн УЦУОША-ны шилэн кабелийн сүлжээнд 1МВ хурдаар холбосон 
хэдий ч сүлжээ удаан байснаас “МХС” компаний сүлжээний мэргэжилтэн Санчиртай 
холбогдож, туршилтын журмаар 2 МВ хурдад шилжүүлэн ажиллаж байна. Цаашид 
дотоод сүлжээний хурдыг нэмэгдүүлэх, сүлжээний гарцын төхөөрөмжийн хурдыг 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа талаар сүлжээний инженерт нь зааварчилгаа өгч 
ажиллав. 2 дугаар сарын 17-ны өдөр сүлжээ тасарсан байсан нь аймгийнхаа 
холбоон дээр тавигдсан төхөөрөмж гацсанаас болсныг тогтоож, хэвийн ажилд 
оруулсан.  

Усны мэдээллийн санг БОНХАЖ яамнаас тендер зарлан хийлгүүлсэн бөгөөд уг 
сангийн серверийг машин зааланд байрлуулсантай холбогдуулан сүлжээний болон 



цахилгааны кабель татах, сүлжээнд холбох, гадаад IP хаяг 2-ыг нэмж холбох арга 
хэмжээг аваад байна.  

Улаанбаатар станц болон Завхан, Дорноговь, Говь-Алтай аймгуудын УЦУОША-
дын цахим хуудсанд хүсэлтийнх нь дагуу засвар хийж,  цасны зургийг байршуулсан 
байна.  

ЦУОШГазраас худалдан авах үйл ажиллагаатай холбоотойгоор тендерийн 
үнэлгээний хороодод гишүүнээр ажиллаж байна.  

3. Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 

Цасан бүрхүүл: 2016 оны 1 дүгээр сарын сүүлийн, 2 дугаар сарын эхний болон 
дунд 10 хоногийн мэдээгээр 3 удаагийн цасан бүрхэцийн зургийг Монгол орны нийт 
нутгаар боловсруулан гаргаж, төвийн www.icc.mn веб сайтад байршуулсан ба 
гамшгийн мэдээллийн санд мэдээг оруулсан байна. Түүнчлэн Говь-Алтай аймгийн 
УЦУОША-ны хүсэлтээр цасны зургийг аймгийн нутгаар нь хийж өглөө. 2016 оны 2 
дугаар сарын сүүлийн 10 хоногийн цасан бүрхэцийн зургаас харахад нийт нутгийн 
72.1% цасан бүрхэцтэй байгаагаас говийн нутгаар цас бага, бусад нутгаар нийтдээ 
их хэмжээний цастай байгаа бөгөөд Увс, Завхан, Сүхбаатар аймгийн ихэнх нутгаар 
хамгийн зузаан буюу 20 см-ээс дээш зузаан цастай байгаа бол Төв, Дундговийн 
ихэнх нутаг, Баянхонгорын хойд, Хөвсгөлийн төв, зүүн хойд, Булганы төвийн сумдын 
нутгаар 10-20 см, бусад нутгаар 0-10 см зузаан цастай байна.  

2015 оны NASA MODIS/Terra хиймэл дагуулын 16 өдрийн EVI-Ургамалжилтын 
индексийн мэдээний боловсруултыг дуусгаж, 10 Гб хэмжээтэй .img формат бүхий 46 
мэдээг сэдэвчилсэн архивд нэмж архивласан бөгөөд газрын гадаргын 
температурын 2 зургийг MODIS-aqua/terra хиймэл дагуулын мэдээгээр 
боловсруулан гаргаж, хүрээлэнгийн www.icc.mn цахим хуудсанд байршуулсан 
байна. 

IGBP, USGS байгууллагаас  гаргасан Дэлхийн газрын бүрхэвчийн 2 зургийн 

ангийг Монголын газрын бүрхэвчийн ангиллын схемд оруулах ажлыг хийсэн байна. 

 

4. Мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 

Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх: ЦУОШГ-ын хүсэлтээр 
агаарын бохирдлын мэдээллийн санд аймгийн хэрэглэгч мэдээгээ онлайн оруулах 
боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор агаарын бохирдлын мэдээг өөрчлөх интерфэйс 
болон мэдээ шинээр нэмэх хэсгийг хийж, байгаль орчны эсрэг гэмт хэргийн 
мэдээллийн санг төвийн хурлаар хэлэлцүүлж, гарсан саналын дагуу холбогдох 
засвар, өөрчлөлтийг оруулж, уул уурхайн кадастрын мэдээллийн сангийн газарзүйн 
мэдээллийн хэсэгт уул уурхайн талбайн зураг болон ашиглалт, хайгуулын тусгай 
зөвшөөрлийг  он тус бүрээр нь харуулах модуль хөгжүүлэн, химийн хортой болон 
аюултай бодисын мэдээллийн сангаас зөвшөөрлийн жилийн тайланг гаргах 
модулийг тус тус хийсэн байна. Мөн химийн хортой болон аюултай бодисын 
мэдээллийн сангийн 22 хүснэгтийн мэдээг еxcel файл руу экспортлох программыг 
бичив.  
 

Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      

 Ойн судалгаа хөгжлийн төвийн ажилтнуудад ойн нөөцийн мэдээллийн санд 
мэдээ оруулах эрхийг нээж өгсөн бөгөөд одоогийн байдлаар ОМ1 тайланд 246 
мэдээ, ОМ2-д 238, ОМ4-1-д 89, ОМ4-2-д Увс аймгийн 6 сумын мэдээ, ОМ5-д 107, 
ОМ7-д 4 сумын мэдээ тус тус ороод байна. 

http://www.icc.mn/
http://www.icc.mn/


 Агаарын бохирдлын мэдээллийн сангийн алдаатай байсан мэдээллүүдийг 
зассан мөн мэдээллийн санд 2015 оны 8 дугаар сараас 12 дугаар сарыг дуусталх 
хугацааны агаарын чанарын мэдээг оруулж дуусгав.  

 Статистикийн мэдээллийн санд 2015 оны тайлан мэдээ орсон ба мэдээ 
бүрдүүлэлт 70.1 хувьтай байгаа бөгөөд мэдээ бүрдүүлэлтийн тайланг 2 дугаар 
сарын 01-ний өдрийн байдлаар гаргаж, БОНХАЖ яаманд өгсөн.  

 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд 
нарийвчилсан үнэлгээний 36 тайлан орсон. Шинээр эрх авсан “Экотүшиг хөгжил", 
“Эко сфер”, "Чойбалсангийн охин” зэрэг 6 компаний ажилтнуудад мэдээг оруулах 
талаар хичээл заав.   
 

2016 оны 2 дугаар сарын 14-нд мэдээллийн сангийн www.eic.mn серверийн 
файлын нөөцлөлт хийсэн бөгөөд өнгөрөгч сард байгаль орчны мэдээллийн санд 
7727 газраас 21120 удаа хандаж, 57.3 Gb мэдээг авч ашигласан байна.  

Хүрээлэнгийн цахим хуудсанд “Хүрээлэнгийн 50 жил” цонхыг нэмсэн бөгөөд 
холбогдох мэдээ, мэдээллийг оруулж байна. 

БОНХАЖ Яаманд орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн зураг, эдгээр 
газруудын мэдээ, давхцалтай газрын мэдээ, хамгаалалттай нутгийн нийт талбайн 
мэдээ зэргийг аймаг тус бүрээр гаргаж, хүргүүлсэн байна. 

5. Ус судлалын ажлын талаар 
Ус судлалын 113 гол, харуулын мөсний үзэгдэл, зузааны 10 хоногийн мэдээг 

хүлээн  авч, сарын мэдээний дундаж дүн 100% байгаа бөгөөд сарын дүнг серверт 
байршуулж, гар утас болон хүрээлэнгийн цахим хуудсан дахь мэдээг шинэчлэв. 
Усны горимын тойм болон мөс цөмрөх аюулаас сэрэмжлүүлэх мэдээг тус бүр 3 удаа 
бичиж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулан хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
дамжуулан хэрэглэгчдэд хүргэлээ. 

12 дугаар сарын УХШ-1 мэдээг хүлээн авч дүнг гаргасан ба улсын дундаж дүн 100% 

байгаа ба 132 харуул 325 өнгөрөлтийг 100 % хэмжсэн байна. 
Богино хугацааны прогнозын тэгшитгэлийг сайжруулах зорилгоор нийт 60 гол 

харуулын түвшин, өнгөрөлтийн мэдээг 2010-2013 оноор түүвэрлэн цувааг үүсгэж, 
усны ѐроолын амьтдын 2015 оны сорьцоос үлдсэн 31 сорьцод шинжилгээ хийж, 
шинжилгээний үр дүнг оны эмхтгэлийн хүснэгт болон усны биологийн мэдээллийн 
санд шивж оруулж байгаа ба усны ѐроолын нийт 292 амьтдын төрөл зүйлийн 
жагсаалтыг гаргаж, усны биологийн мэдээллийн санд оруулах мэдээг бэлтгэж 
байна. Байгаль орчны мэдээллийн сангийн www.eic.mn сайтад 292 төрөл зүйлийн 
усны ѐроолын амьтдын 2014 оны 4-10 дугаар сарын мэдээг нийт 85 харуулаар 
оруулав. 

2014 оны 20, 2013 оны 13 урсацын материалыг тус тус шалган, оны эмхэтгэлд 
оруулахад бэлдэж, 2014 оны  4 харуулын булингарын мэдээг цэгцэлж, 2013 оны 
нэгдсэн зураглал, хамаарлын муруй, УХ2-А, УХ-6 хүснэгтүүдийг эмхэтгэн үдэж, 
өртөөдийн мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлтийн нэгдсэн судалгааг авч нэгтгэв. 

16 өртөөний 132 харуулын 2015 оны 1-12 дугаар сарын хяналтын муруйг 
байгуулж, гологдол өнгөрөлтөөр хариу зааврыг орон нутагт хүргүүлэх, 2016 оны 4-10 
дугаар саруудад усны биологийн сорьц авах сав, спирт уусмалыг бэлтгэн, 
аймгуудад тараах ажлууд хийгдэж байна. “Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц” 
номыг батлагдсан хуваарийн дагуу тарааж байна. 

http://www.eic.mn/
http://www.eic.mn/


Аялал жуулчлалын өвлийн арга хэмжээ зохиогдож эхлэхтэй холбогдуулан 
БОАЖНХЯамнаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Хөвсгөл нуурын мөсөн бүрхүүл, мөсний 
зузааны байдлын талаар мэдээг гаргаж өгөв. 

2016 онд гүйцэтгэх эрдэм шинжилгээ, хээрийн хэмжилт судалгааны зардлын 
тооцоо, хөтөлбөр болон шалган туслах ажлын зардлын тооцоо, удирдамжийг 
боловсруулан хүрээлэнд, шаардлагатай дэвтэр хүснэгтийн захиалгыг ЦУОШГ-т ту 
тус хүргүүлэв. 
 
6. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 

Энэ сард нийт 954 салбарын агро дундаж мэдээг хүлээн авахаас 100% хүлээн 
авч, боловсруулалтанд оруулсан байна. Нэгдүгээр сарын арав хоногийн 3 тоймыг 
гаргаж, тухайн 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн онцлогууд, 1 дүгээр сарын цаг 
агаарын нөхцлийн тойм болон 2 дугаар сарын урьдчилсан мэдээний зөвлөмжийг III 
арав хоногт, 2015 оны жилийн тойм, өвөлжилтийн төлөв, эрсдэлийн тойм мэдээг 
шинэчлэн гаргаж мэдээлсэн байна. Мөн гаргасан тойм, зөвлөмжүүдийг www.tsag-
agaar.gov.mn цахим хуудсанд байршуулж, электрон хэлбэрээр бүх аймгуудад 
хүргүүлжээ.  

Аймгуудаас ирүүлсэн хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажиглалтын 2015 оны зарим 
материалуудыг шалгаж, шүүмж шалгалт хийж, сангийн мэдээг тулгах, хариу 
зааварчилга бичих, аймгуудад хүргүүлэх, мал аж ахуйн цаг уур, таримал ургамал, 
хөрсний чийгийн ажиглалтын мэдэээүүдийг нэгтгэж,  мэдээллийн санд татах,  
мэдээллийн сангийн форматад тохируулан бэлдэх зэрэг ажлуудыг хийсэн байна. 
 

7. Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

2015 оны оны 12 дугаар сарын цаг уурын 135 өртөө, 181 харуулын цахим мэдээг  
татан авч, онолын шалгалт хийж, уур амьсгалын үндсэн элементүүдийн хувьд орон 
зайн нарийвчилсан шалгалтыг хийлээ. 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 аймгийн нийт 179 нэгж 
салбар /өртөө,харуул/-ын мэдээнд хяналтын шалгалт хийж, шүүмж шалгалтын 
чанарт үнэлгээ өгөхөд шалгалтын дүн 98.1-99.3% байлаа. Шалгалтаар илэрсэн 
алдаа, дутагдлын талаар зааварчлага бичиж, албадад хүргүүллээ. Шалгагдсан 
цахим мэдээг  ISX, RES, TAB хэлбэрээр тус бүр 316, нийт 948 нэгж цахим мэдээг 
бэлтгэж  хадгалсан бөгөөд сарын уур амьсгалын эмхэтгэлийг 14 үзүүлэлтээр, уур 
амьсгалын үндсэн элементүүдийн хувьд тархалтын зураглалыг гаргаж хадгаллаа.  

Нарны цацрагийн Актинометрийн ажиглалттай 3 станц болон 15 автомат 
станцын 2015 оны 12 дугаар сарын цахим мэдээг хүлээн авч, шалган ISX, TAB 
мэдээг үүсгэж хадгалан, мэдээг боловсруулж сарын эмхэтгэл зохиож хадгалсан 
бөгөөд нарны гийгүүллийн үргэлжлэх хугацааны болон бүрхэг, нартай өдрүүдийн 
түүвэр боловсруулалтыг хийлээ.  

Аэрологийн станцуудын 2015 оны 12 дугаар сарын шинжилгээний тайлан мэдээ, 
материалд онол арга зүйн болон орон зайн шалгалт хийсэн бөгөөд станцуудаас 
ирүүлэх шуурхай мэдээ болон тайлан хүснэгтүүд хугацаандаа бүрэн ирж 
ашиглагдсан бөгөөд АХ-5, АХ-6, АХ-9, АХ-10 аэроклимат хүснэгтүүдийг шалгаж, 
илэрсэн алдааг засах талаар хариу зааварчилга бичиж, станцуудад хүргүүллээ. 
Даланзадгад, Улаанбаатар аэрологийн станцуудын 08, 20 цаг, Улаангом, станцын 
20 цаг, Мөрөн станцын 08 цагийн радиозонд хөөргөлтийн 2016 оны 01 дүгээр  сарын 
ажиглалтын мэдээг сүлжээгээр татаж, шалган архивлав. Даланзадгад аэрологийн 

http://www.tsag-agaar.gov.mn/
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өртөөний устөрөгч гаргагч багаж эвдэрснээс 1 дүгээр сарын 23-наас   хөөргөлт 
хийгдэхгүй байна.  
 
8. Орчны судалгааны ажлын талаар 

Усны биологийн 2015 оны нэгдсэн хүснэгтийг хөвөгч амьтны зүйлийн бүрдлээр 
баяжуулж, судалгааны ажилд шаардлагатай Туул голын дагуух усны харуулын 2004-
2014 оны химийн болон биологийн мэдээнд боловсруулалтыг хийж, хавсрын шар 
усны үерийн прогнок мэдээ гаргахад шаардлагатай мэдээний бүрдлийг хангаж, 
МОДИС хиймэл дагуулын мэдээгээр 2016 оны эхний 2 сарын цасан бүрхүүлийн 
тархалтын талбайг үерийн хамаарал хамгийн өндөр 9 гол-харуул, мөстөл, мөсөн 
голоос эхтэй 6 гол-харуулаар тодорхойлж, мэдээг бүрдүүлэн, мэдээллийн санг 
баяжуулах,  Даланзадгад, Сайншанд, Замын-Үүд, Улаанбаатар тоосны станцуудын 
2016 оны 1 дүгээр сарын тоосны мэдээг татаж, санг баяжуулах зэрэг ажлуудыг 
хийлээ. Хүлэмжийн хийн мониторингийн ажлын хүрээнд Улаан-Уул орчмоос хийн 
дээжийг авч, хүрээлэнд хүргэсэн бөгөөд 12 дугаар сарын дээжийг АНУ-ын ЭСЯ-нд 
дамжуулаад байна.  

9. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын талаар  
GOSAT хиймэл дагуулаар хэмжиж буй хүлэмжийн хийн талаар судалж, 2014 оны 

сүүлийн хагас жилийн мэдээг захиалан, Монголын нутаг дэвсгэр дээрх ерөнхий 
тархалтыг зураглах ажлыг гүйцэтгэсэн ба энэ талаар хүрээлэнгийн захирал болон 
секторын хамт олонд танилцуулга хийсэн. 

Цасны зураглалыг 2015 оны 10 сарын 26 наас 2016 оны 1 сарын 31 хүртэлх өдөр 
бүрийн MODIS хиймэл дагуулын цасан бүрхүүлийн мэдээг аван боловсруулан, 
цасан бүрхүүлтэй өдрийг тоог тооцоолж Монгол орны хэмжээгээр тархалтын 
зураглал хийв. 

“Уур амьсгалын өөрчлөлтийн бэлчээр, хөрсөнд нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээг 
Century, DayCent загвараар тооцох нь”, “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн мал аж ахуйд 
нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээ” сэдэвт ажлууд болон Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар 
аймагт УХЭШХ-ийн судлаачидтай хамтран хийсэн царцааны судалгааны 
тайлангуудыг тус тус бичиж байна.  

NOAH загварын үр дүнгээс 2001-2011 оны сарын нийлбэр урсац, тунадас, 
ууршилт болон хоногийн температурын мэдээнүүдийг ус судлалын 50 харуулын 
урсац болон мөстлийн талбайтай тус тус харьцуулж, Монгол орны нууруудын 2014 
оны  дүрс зүйн үзүүлтүүдийг тодорхойлох зорилгоор Landsat L8 хиймэл дагуулын 50 
гаруй(path-124-136, Row-24-30) мэдээг татаж байна.  

WRF-Chem загварын газрын гадаргын мэдээллийг Зайнаас тандан судлалын 
хэлтсээс 2010 онд гаргасан мэдээгээр сольж, шороон шуурганы тоон загварын 
туршилтыг хийсэн бөгөөд WRF загварын суурь өгөгдөл болох erod мэдээны 0 утгийг 
өөрчилж, soiltype мэдээнд 494 цэгийн ажиглалтын мэдээг оруулан шинэчилсэн ба  
2010 оны мэдээгээр өөрчлөх, загварын OBSGRID програмын 2013 онд гарсан 
хувилбарыг суулгаж, анализын аргыг өөрчлөн тохируулан турших ажлууд хийгдэж 
байна. Агаарын хамгийн их, бага температур, салхины хурдны 5 хоногийн 130 хот, 
суурингийн UMOS аргын боловсруулалтыг хийж, БНСУ-ын санхүүжилттэй Азийн 
судалгааны төвийн санхүүжилтээр “Монгол орны Говийн бүс нутаг дахь агаар 
мандал, шороон шуурга, газрын гадаргын шинж чанарын харилцан хамаарлыг тоон 
загвараар судлах нь” сэдвээр судалгааны төсөл эхлүүлсэн байна.  

Түүнчлэн газарзүйн байрлал, бүс нутгийг зураглах ажлыг хийж, үр дүнгээр 2 
дугаар сарын 17-нд семинар хийсэн байна. Өндөр болон газар бүрхэвчийн 2.5 



градусын алхамтай гридийн цэгүүд дээрх утга бүхий анализын мэдээг татан авч, 
Дэлхийн хойд хагас бөмбөрцгийн хэмжээнд агаар мандлын даралтын түвшин бүр 
дэх цаг агаарын элементүүдийн 12 дугаар сарын дундаж болон хазайцын утгуудыг 
зураглаж, мэдээллийн санд нэмлээ. Ерөнхий орчил урсгалын 45-н индексүүдийг 
1950 оноос хойш сар бүрээр зураглаж, нэмэх ба хасах фазын хүчтэй жилүүдийг сар 
тус бүрээр шүүж, зарим индексүүдийн хүчтэй үед ерөнхий орчил урсгалын хэлбэр 
хэрхэн өөрчлөгдөж буй болон Монгол орны тунадас, температурт хэрхэн нөлөөлж 
байгаад анализ хийж, ерөнхий орчил урсгалын 24 индексийг сонгож, Монгол орны 
температурын прогнозод хугацааны хожимдолтойгоор ашиглах боломжийг судалж 
байна.  

БНСУ-ын Пусаны их сургуулийн загварын 11, 1 дүгээр саруудын 1980-2014 оны 5 
гишүүний уур амьсгалын бодолтыг хийж, үр дүнг их сургууль руу явуулжээ.  

1961 – 2015 оны температур, тунадасны бодит болон хазайцыг жил болон сар 
бүрийн дунджыг цаг уурын станц бүр дээр гаргаж, зураглан 2015 оны тоймд 
оруулсан бөгөөд тоймыг Токиогийн Уур амьсгалын төвд явуулсан байна. Улирлын 
мэдээ гаргахад ашиглах прогноз бүтээгдэхүүнүүдийг 2015 оны 3, 4, 5 дугаар сар тус 
бүрээр болон загварын үр дүнгүүдийн ансамбель зураглалыг гаргаж бэлтгэсэн ба 
2015 оны сар, улирлын урьдчилсан мэдээний таарц болон өмнөх жилүүдийн 
таарцыг харьцуулж, гарсан үнэлгээгээр семинар хийсэн ба 12 сарын арга, загварын 
таарцын тайлан,  2015 онд үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн аргуудын нэгдсэн дүнг гаргаж 
танилцуулсан байна. 

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнгээр өгүүллүүдийг бичиж, хүрээлэнгийн 
бүтээлийн 35-д, мөн англи хэл дээр гарах бүтээлд D.Oyunbaatar, B.Erdenebayar, 
“Recent hydrological changes in the Ganga lake basin”, D.Oyunbaatar, G.Oyunkhuu, 
E.Batbayar “Application results of some methods for estimation of time of concentration in 
some selected river basins of Mongolia” зэрэг бүтээлийг хүргүүлсэн бөгөөд Редакцийн 
зөвлөл хянан тохиолдуулан хэвлэлтэнд бэлтгэж байна. 
 
10. Хамтарсан судалгаа, шинжилгээний ажлын талаар 

Нагояа их сургуультай хамтарн хэрэгжүүлж байгаа “4D” төслийн хүрээнд “Dust 
risk map” хийх судалгааны ажлын хүрээнд Европын газар ашиглалт, газар 
бүрхүүлийн судалгаа /LUCAS/-аас гаргасан хөрсний элэгдэлд үзүүлэх К хүчин 
зүйлийн тархалтын зургийг судалж, уг арга зүйгээр Дэлхийн хөрсний мэдээллийн 
/ISRIC/ 1км*1км нарийвчлалтай хөрсний мэдээ (органик карбоны хэмжээ, хайрганы 
агууламж) болон бүс нутгийн загварын оролтын 3км*3км нарийвчлалтай хөрсний 
мэдээ(хөрсний бүтэц, элс болон шаварны эзлэх хувь) зэргийг ашиглан Монгол орны 
хэмжээнд 3км*3км нарийвчлалтай хөрсний элэгдэлд үзүүлэх К хүчин зүйлийн 
тархалтын зураг, элэгдлийн хувь хэмжээний зургийг боловсруулах, хөрсний 
элэгдэлд ургамал бүрхэвчийн нөлөө, салхины үрэлтийн хурдын зураглалыг хийж, 
эдгээр мэдээ, зургуудыг ашиглан Тоос босох газар нутгийн зургийг /“Basic Dust risk 
map”/ гаргаж, тайланг англи хэл дээр бичиж байна. Мөн төслийн хүрээнд хэрэгжиж 
буй бэлчээрийн ургамлын ургац зураглах ажлыг эхлэн ургацын мэдээг бэлдсэн ба 
бүс төлөөлүүлсэн цэгүүдээр MODIS хиймэл дагуулын мэдээгээр гаргасан 
ургамалжилтын NDVI индексийн хамаарлыг бодуулан, туршиж байна. 

Frontier төслийн хүрээнд Налайх дахь судалгааны ажлыг үргэлжлүүлж, АНУ-ын 
мэргэжилтэн Jeb Williamson-д “Монгол орны бэлчээрийн экологийн чадавхийн 
бүлгүүдийг зургалах” сэдвээр хийсэн ажлаа танилцуулж, сургалтыг хийлгүүллээ. 



Ганга нуурын судалгааны мэдээг хүлээн авч, тайлан бичиж байгаа ба Хустайн 
нурууны усны балансын судалгааны тайланг Хустайн эрдмийн зөвлөлийн хуралд 
хэлэлцүүлэв. 
 

11. Сургалт, семинарит оролцсон байдлын талаар 

Сургалтын өрөөнд 7 хоног бүрийн Пүрэв гаригт МоМо-3 төсөлтэй хийсэн 4 
удаагийн видео сургалт болон хүрээлэнгээс зохион байгуулсан JavaScripts-ийн 24 
цагийн сургалтад БОМТ-ийн болон бусад холбогдох мэргэжлийн хүмүүс хамрагдаж 
байгаа бөгөөд уг сургалтын интернэт, сүлжээний бэлэн байдлыг хангаж байна.  

2016 оны 1 сарын 20-нд болсон Геомэдээлэл хуралд БОНБНҮ-ний мэдээллийн 
сангаар илтгэл тавьсан ба Үндэсний телевизийн “Сайдын цаг” нэвтрүүлэгт зориулж, 
Байгаль орчны мэдээллийн сангийн талаархи материал бэлдэж өгөв.  

2016 оны 1 дүгээр сарын 25-26-нд зохион байгуулагдсан “Улаанбаатарын 
агаарын бохирдол хүүхдийн эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь” сэдэвт олон улсын 
зөвлөлгөөнд Д.Оюунчимэг оролцож, “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол түүний  
эх үүсвэрүүд”  сэдвээр, Г.Гантуяа, Б.Буянтогтох нар  “Numerical simulation of 
wintertime air pollution in Ulaanbaatar city” сэдвээр өгүүлэл бичиж, хурлын эмхэтгэлд 
хэвлэгдлээ.   

2016 оны 01 дүгээр сарын 25-26-нд Япон улсын  Токио хотноо зохиогдсон 
“Хиймэл дагуулын хур тунадасны мэдээний хэрэглээ” (5th Global Precipitation 
Measurement (GPM) Asia Workshop on Satellite Precipitation Data Utilization) сэдэвт 
хуралд Д.Оюунбаатар илтгэл тавьж, оролцов. Уг хуралд Японы доктор Ё.Ижима 
нарын санал болгосон Монгол, ОХУ, Японы хамтарсан төслийг танилцуулсан бөгөөд 
Японы  Сансар агаар мандлын судлалын Агентлагаас (JAXA) дэмжлэг авч, 2016-
2018 онд хэрэгжих магадлалтай болов. 

 
 

 

     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


