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1. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах, үйлчлэх ажлын талаар 
Нийт урьдчилсан мэдээний таарц төлөвлөгөөт даалгавраас 1.2-5.6%-иар 

дээгүүр, өнгөрсөн оноос 28 хотоор зохиосон нарийвчилсан мэдээ, хоногийн 
мэдээний таарц 0.6-0.7 хувиар буурсан байна. 3 дугаар сарын 3-5-нд ихэнх нутгийг 
хамарсан цасан болон шороон шуурганы гамшигт үзэгдэл, 30-31-нд төв, зүүн зүгийн 
нутгийг хамарсан нойтон цас, цасан болон шороон шуурганы аюултай үзэгдэл 
ашиглагдсан бөгөөд энэ үеэр гамшигт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх мэдээ 2 удаа, 
аюултай үзэгдлээс сэрэмжлүүлэх мэдээ 8 удаа гаргасан байна. Гаргасан урьдчилан 
сэргийлэх мэдээний онч 100%, таарц 89.6%, сурэмжлүүлэх мэдээний онч 88.2%, 
таарц нь 80.2% байлаа. 

Сарын мэдээний ерөнхий таарц 71.9% болсон нь төлөвлөгөөт даалгавраас 9.9%-
иар, өнгөрсөн оноос 2.1%-иар дээгүүр таарцтай байлаа. Дулааны улирлын цаг 
агаарын төлвийг гаргаж, ЦУОШ газрын даргаас өгсөн үүргийн дагуу хэвлэлийн эхийг 
бэлтгэж өгсөн ба Монголын тариаланчдын холбоо, ХХААЯ-ны Газар тариалангийн 
бодлогыг хэрэгжүүлэх газарт майлээр хүргүүлсэн байна. 10 хоногийн болон сарын  
CLIMAT мэдээг хугацаанд нь боловсруулан олон улсын солилцоонд дамжуулсан. 
Гэхдээ сарын климат алдаатай коодлогдон олон улсын солилцоонд гарч байсныг 
Японы мэдээлэл боловсруулалтын төвөөс мэдэгдсэний дагуу арга хэмжээ авч, 4 
сарын 1-нээс зөв коодлон гаргаж байна.  

3 дугаар сарын 04-05-ны өдрүүдэд Орхон аймагт зохион байгуулагдсан төвийн 1 
дүгээр бүсийн сургалт болон 3 сарын 16-нд НЦУТ-ийн зохион байгуулсан синоптик 
инженерүүдийн давтан сургалтанд Засгийн Газрын 2015 оны 286 дугаар тогтоол, 
сэрэмжлүүлэх мэдээ, урьдчилан сэргийлэх мэдээг зарлан мэдээлэх, дүгнэх 
шинэчилсэн журам, анхааруулах мэдээ зарлах шалгуур утгууд, АК-01 болон ААМО 
коодуудад орсон өөрчлөлтүүд, салхины нэмэлт бүлгүүдийг автомат станцаар 
тодорхойлж, коодлох тухай хичээлүүдийг аймгуудын инженер техникчдэд заав.  

3 дугаар сарын 02-03-нд Дархан-Уул, 21-22-ны өдрүүдэд Төв, 4 дүгээр сарын 04-
06-ны өдрүүдэд Говь-Алтай аймгийн УЦУОША-ны урьдчилан мэдээлэх хэлтсүүдэд 
шалган туслах ажил хийв. 

2015 оны үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн аргуудын нэгдсэн дүнг гаргаж, 2016 оны 3 
дугаар сарын 1-нд семинар хийж, 30-нд Эрдмийн зөвлөлийн хурлаар 
хэлэлцүүлснээр хагас хоногийн салхины дундаж их хурд болон тунадасыг 5 хүртлэх 
хоногоор урьдчилан тооцоолох загварыг хамгийн бага таарцтай байсан тул шуурхай 
үйлчилгээнээс хасаж, зохиогчид нь буцаахаар шийдвэрлэсэн ба бусад динамик, 
статистик аргуудыг 2016 онд шуурхай үйлчилгээнд үргэлжлүүлэн ашиглах 
боломжтой гэж үзсэн байна. Урт хугацааны прогноз мэдээний боловсруулалтын 
автомат систем боловсруулах ажлын зарим үр дүнгүүдийг үйлдвэрлэлд 
нэвтрүүлсэн.  

 
2. Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 

ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 448 хугацааны мэдээ болон 
дотоодоос хүлээн авах 32400 мэдээг бүрэн хүлээн авсан ба хиймэл дагуулын болон 
шороон шуурганы мэдээ хүлээн авалт, боловсруулалт, дамжуулалт, архивлалт 



зэрэгт байнгын хяналтыг тавьж, FY-2 хиймэл дагуулын 754, МОДИС хиймэл 
дагуулын 405 мэдээг тус тус хүлээн авсан байна.  

Суперкомпьютерийн бодолт удааширсан учир үйлдлийн системийг бүхэлд нь 
шалгаж, хэвийн ажиллагааг хангах, агаарын чанарын сервер рүү хакерийн хандалт 
үүссэн тул портыг сольж, тохиргоог өөрчлөн, зайнаас хандах нөхцөлийг бүрдүүлэх, 
“Ургах наран” агаарын бохирдлын станц сүлжээнд VPN холболт хийгдэхгүй болсныг 
шалгаж, хэвийн ажиллагааг хангах, Урьдчилан мэдээлэх төвийн шуурхай мэдээний 
сервер дээр ажгилалтын хугацааны мэдээ өмнөх сарын мэдээтэй давхардсан 
шалтгаан болон програмыг шалгаж, гарсан алдааг засаж 4 дүгээр сарын 5-наас 
эхлэн туршилтыг эхлүүлэх, Нисэхийн Цаг уурын төвийн сүлжээний хандалтыг 
шалгаж, ажиллуулах, Ховд аймгийн УЦУОША-ны цаг уурын компьютер өөрөө 
сүлжээгээ хаагаад байсныг шалгаж, хэвийн ажиллагааг хангах, Завхан аймгаас 
ирүүлсэн компьюьерийг шалгаж, систем суулгах зэрэг төв, орон нутгийн компьютер, 
тоног төхөөрөмж, сүлжээний тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах арга хэмжээг авлаа. 

Шуурхай ажиллагааны компьютер, сервер болон хэрэглэгчийн компьютерт 
ээлжит үзлэг үйлчилгээ хийх ажлын хүрээнд Орчны судалгааны сектор, Урьдчилан 
мэдээлэх төвийн серверүүд, хэрэглэгчийн компьютерүүдэд үзлэг үйлчилгээг 
графикийн дагуу хийж байна.  

www.icc.mn цахим хуудсанд мэдээ шинэчлэх, мэдээ оруулах ажлууд тогтмол 
хийгдэж байгаа бөгөөд УБ станцын мэдээллийн санг нь шинээр сэргээж, Завхан, 
Дорноговь, Говь-Алтай, Ховд аймгуудын УЦУОША-дын цахим хуудсанд өөрчлөлт 
хийж, түймрийн болон ургамалжилтын зургийг байршууллаа.  

Орон нутагт сүлжээ ашиглалт болон мэдээлэл үйлчилгээний эхний улирлын дүнг 
гаргаж хүргүүлэв. 

Сэлэнгэ аймгийн УЦУОША-ыг шилэн кабельд холбох ажлын хүрээнд 1 Мбитийн 
дата урсгалд холбох техникийн нөхцөл гаргаж өгөх хүсэлтийг “МХС” ТӨК–д гаргаж, 
шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмжийн үнийн судалгааг хийж, ЦУОШГ-т өглөө. 
 

3. Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 

Ой хээрийн түймрийн голомтын 14 зураг хийж, ОБЕГ болон бусад холбогдох 
газруудад мэдээлсэн бөгөөд www.icc.mn цахим хуудсанд тавьж, үйлчилсэн байна. 
Эхний улирлын байдлаар 8 аймгийн 15 сумын нутагт гарсан 16 удаагийн ой хээрийн 
түймрийг илрүүлж, нийт 23 зураг хийж, www.icc.mn цахим хуудсанд байршуулж,  
ОБЕГ болон бусад холбогдох газруудад мэдээлсэн бөгөөд урьдчилсан тооцооллоор 
178,590 га газар нутаг шатсан байна. 

3 дугаар сарын 21-нээс 4 дүгээр сарын 20 хүртэлх нэг сарын хугацаанд хиймэл 
дагуулын мэдээгээр цасан бүрхэцийн 2 удаагийн зургийг боловсруулж, цаг уурын 
станцын цасны зузааны хэмжилтийн үр дүнг тавьж, www.icc.mn цахим хуудсанд 
байршуулсан байна. 

MODIS Aqua/Terra хиймэл дагуулын мэдээгээр 4 сарын эхэн болон дунд 10 
хоногуудын ургамалтын индексийн NDVI мэдээгээр боловсруулсан 2, газрын 
гадаргын температурын 3 зургийг тус тус боловсруулан, www.icc.mn цахим хуудсанд 
байршуулсан байна. 

Хүлээн авч байгаа хиймэл дагуулын мэдээгээр мэдээллийн архив үүсгэх ажлын 
хүрээнд NОАА-15 дагуулын 13, NОАА-18 дагуулын 78, NОАА-19 дагуулын 76, 
MODIS дагуулын 227, SOUMI NPP дагуулын 90, нийт 484 мэдээг архивлаж, 317 
мэдээг хувилсан байна.  

 
 

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


4. Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 

 БХЯамны НАТО-гийн төслийн баг болон төслийн сургалтанд оролцох 
байгууллагуудын удирдлага, ажилтнуудтай уулзалт хийж, сургалтын агуулга, 
түвшингийн талаар ярилцав.  
Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх: Байгалийн нөөцийн 
менежментийн мэдээллийн сангийн өгөгдлийн толь бичгийг яамнаас ирүүлсэн 
саналын дагуу шинэчилж, усны мэдээллийн санд сав газрын хэрэглэгчийн бүлгийг 
нэмж, мэдээ оруулах интерфэйсэд зохих өөрчлөлтийг оруулсан байна.  
 Мэдээллийн сангийн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор  мэдээ 
оруулах, өөрчлөх модуль дотор хэрэглэгчийн нэрнээс гадна хэрэглэгчийн бүлгийг 
давхар шалгах программыг нэмэх ажлыг 10 дэд сангийн хүрээнд хийв.   
Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      
 Цөлжилтийн мэдээллийн санд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2011-2014 оны 
ургацын мэдээг нэмж, 2011 оны усны тооллогын 11095 булгийн мэдээг шалгаж 
мэдээллийн санд оруулав. Агаарын бохирдлын мэдээллийн санд 2016 оны 1-2 
сарын мэдээ, ТХГН-ийн мэдэээллийн санд Баян-Өлгий аймгийн 10,  Булган аймгийн 
8 газрын мэдээг  тус тус шалгаж оруулсан ба Хууль эрхзүйн мэдээллийн санд 
Засгийн газрын тогтоол 4, БОНХАЖ-ын сайдын тушаал 4-ыг нэмж оруулсан байна.   
2015 онд шинээр хийсэн 1:1000000 масштабын цэвдгийн тоон зурган мэдээг шалган 
хүлээн авч, гадаргын ус болон геомэдээллийн  санд оруулсан ба Байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд нарийвчилсан үнэлгээний 66 
тайлан орсон бөгөөд шинээр эрх авсан 6 компаний мэдээллийг нэмж, мэдээгээ 
хэрхэн оруулах талаар хичээл заав.   
 Байгаль орчны мэдээллийн сангийн www.eic.mn серверийн файлын нөөцлөлтийг 
4 дүгээр сарын 18-ны байдлаар хийсэн ба өнгөрсөн 3 дугаар  сард  байгаль орчны 
мэдээллийн санд 10032 газраас 53435 удаа хандаж, 87.7 Gb мэдээг авч ашигласан 
байна. Хүрээлэнгийн цахим хуудсанд “50 жил” буланг шинээр нэмж, шинэ бүтээл 3, 
цаг үеийн 5 мэдээг оруулж шинэчлэв.  
 
5. Ус судлалын ажлын талаар 

Ус судлалын 113 гол, харуулын мөсний үзэгдэл, зузааны 10 хоногийн мэдээг 
хүлээн  авч, 2 дугаар сарын мэдээ болон УХШ-1 мэдээний дундаж дүн 100% байгаа 
бөгөөд сарын дүнг серверт байршуулж, гар утас болон хүрээлэнгийн цахим хуудсан 
дахь мэдээг шинэчлэв. Гол мөрний хаврын мөсний үзэгдэл эхлэх болон мөснөөс 
бүрэн чөлөөлөгдөх хугацааны прогнозыг 21 гол харуулаар, мөс цөмрөх, шар усны 
үерийн сэрэмжлүүлэх мэдээг нийт 7 удаа тус тус гаргаж, хэрэглэгчдэд хүргэв. 16 
өртөөний 132 харуулын 2015 оны бүх сарын хяналтын муруйг байгуулж, гологдол 
өнгөрөлтөөр хариу заавар бичиж, орон нутагт хүргүүлж байна. 

Усны биологийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх ажлын хүрээнд байгаль орчны мэдээллийн 
сангийн www.eic.mn цахим хуудсанд 2015 оны 4-10 дугаар сарын усны ѐроолын амьтдын 
мэдээг оруулахаар бэлтгэж байгаа бөгөөд 2015 оны эмхтгэлийн хүснэгтэд Туул голын 4 
харуулын 2015 оны 4-10 дугаар сарын усны ѐроолын амьтдын шинжилгээний үр дүнг 
оруулав.  

Хараа голын сав газрыг хамарсан М1:500000 масштабтай голын дундаж урсацын 
зураг хийж, сан үүсгэх,  голын сав газарт газар зохион байгуулалтын бүх шатны 
төлөвлөгөө боловсруулахад ашиглах голын болон сав газрын дүрсзүйн үзүүлэлтийн 
мэдээллийн санг бүрдүүлэх чиглэлээр судалгааны ажлын гэрээг Газрын харилцаа, 
геодези, зураг зүйн газартай байгуулан ажлаа эхлүүлээд байна. 

http://www.eic.mn/
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Үндэсний статистикийн газарт “Уур амьсгал, байгалийн гамшигт үзэгдэл”-ийн 
2015 оны тайланд орох уруйн үер, үерлэсэн голын талаарх мэдээг гаргаж өгсөн 
бөгөөд Байгаль орчны статистикийн мэдээнд орох нэр, томьѐоны тайлбар, аргачлал 
зургийг засаж явуулав. 

Хятадын уулзалтанд зориулан Халх-Сүмбэр, Халх-Баянхошуу, Буйр-Загасны 
үйлдвэр зэрэг 3 харуулын горимын мэдээг гаргаж өгсөн ба усны мэдээллийн нэгдсэн 
сангийн хүснэгтэд санал өглөө. 

ШУТ-ийн сангийн санхүүжилттэй 2013-2016 онуудад хэрэгжсэн “Монгол орны 
усны балансын тэнцэл” төслийн тайланг гаргаж, хүлээлгэн өгөх акт, хуудас зэргийг 
бэлтгэв. 
 
6. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 

 

7. Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

 
8. Орчны судалгааны ажлын талаар 

2016 оны 2 дугаар сарын сүүлийн арав хоног, 3 дугаар сарын эхний арав 
хоногийн MODIS хиймэл дагуулын зургаас цасан бүрхүүлийн тархалтын талбайг 
Ховд-Баяннуур, Сэлбэ-Дамбадаржаа, Ерөө-Ерөө, Завхан-Гуулин, Халхгол-Сүмбэр, 
Хэрлэн-Баяндэлгэр, Бодонч-Бодонч, Булган-Байтаг, Үенч-Үенч харуулууд мөн 
Долооннуур-Мөнххайрхан, Дундцэнхэр-Мөнххайрхан, Зүйл-Тонхил, Цагаан-Цэнгэл, 
Улаан амны гол, Буянт-Ховд, Түй-Баянхонгор харуулуудаар тодорхойлж 
мэдээллийн санд оруулж, Хараа голын дагуух Хараа-Зүүнхараа (дээд, доод), Хараа-
Баруунхараа, Хараа-Дархан (дээд, доод) химийн шинжилгээний 2015 он хүртэлх 
мэдээнд боловсруулалт хийж, тоосны станцуудын 2016 оны 3 дугаар сарын тоосны 
мэдээг татаж мэдээллийн санг баяжуулсан байна.   

Улаан-Уул станцын хүлэмжийн хийн дээжийг авч, сарын дээжийг хүрээлэнд авч, 
АНУ-ын элчин сайдын яаманд дамжуулав.   

 
9. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын талаар  

Агаарын бохирдлын CALPUFF тархалтын загварыг ажиллах зарчмыг судалж, 
өмнө ашиглаж байсан 2014 оны ялгарлын зэргийн утгыг ашиглан 2016 оны 1 дүгээр 
сарын байдлаар загварыг бодуулж, тодорхой өдрүүдийн мэдээг бодит ажиглалтын 
мэдээтэй харьцуулах, 2015 оны 10 сарын 26-с 2016 оны 1 сарын 31 хүртэлх өдөр 
бүрийн MODIS хиймэл дагуулын цасан бүрхүүлийн мэдээг боловсруулан, цасан 
бүрхүүлтэй өдрийг тоог тооцоолж, Монгол орны хэмжээгээр тархалтын зураглал 
хийж, тайланг бичих, 2014-2015 оны цасны зузаан болон бүрхэцтэй өдөр бүрийн  
мэдээг мэдээлллийн сангаас авч, статистик боловсруулалт хийх, хөрсний элэгдэлд 
хөрсний ширхэгийн хэмжээ ба ургамал бүрхэвчийн нөлөө, салхины үрэлтийн хурдны 
зураглал хийх зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэж, хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөлийн 3 сарын 
31-ний өдрийн хурлаар 2016 онд хэрэгжүүлэх дотоод төслийн 4 арга зүйг 
хэлэлцүүлэн батлуулав. 

 

10. Хамтарсан судалгаа, шинжилгээний ажлын талаар 

Япон улсын Сансар, агаар мандлын судлалын Агентлагийн (JAXA) 
санхүүжилтээр хэрэгжих “Хиймэл дагуулын ба газрын хур тунадасны уялдаа, 
хамаарал, шалгалт” төслийн Монголын талын зардлын үнэлгээ, тооцоог нарийвчлан 
тогтоож, Японы талд хүргүүлэв. 
 



11. Сургалт, семинарит оролцсон байдлын талаар 

2016 оны 3 дугаар сарын 5-6-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Харбин хотноо Амар 
мөрөн-Агнуурын тэнгисийн Консорциумын шугамаар зохион байгуулагдсан “Хил 
дамнасан байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн гурван талын хамтын 
ажиллагаа” сэдэвт  олон улсын семинар- уулзалтад Д.Оюунбаатар оролцов.  

Монгол-БНХАУ-ын хилийн Буйр нуурын усны ѐроол, түүний орчмын топо 
зураглалын ажлын хэсгийн уулзалтыг 3 дугаар сарын 28-31-нд Улаанбаатар хотод 
зохион байгуулав. 

Дэлхийн ойн өдөрт зориулсан “Монгол орны ойн салбарын бодлого, шинжлэх 
ухаан, технологи” сэдэвт үндэсний хуралд “Хангай нурууны гол, горхины усны горим, 
нөөц, өөрчлөлтийн асуудалд” илтгэлийг Г.Даваа, Д.Оюунбаатар, Г.Оюунхүү нар, 
Дэлхийн Усны болон Цаг уурын өдөрт зориулсан "Ус ба хөдөлмөр эрхлэлт",  "Улам 
халуун, хуурай, чийглэг ирээдүйтэй учирна" сэдэвт Эрдэм шинжилгээний бага 
хуралд “Ус ба Хөдөлмөр эрхлэлт” илтгэлийг Д.Оюунбаатар, “Үерийн аюулаас 
урьдчилан сэргийлэхэд тулгамдаж буй асуудал”  сэдэвт ЭШ-ний бага хуралд 
Д.Оюунбаатар, Р.Мөнхцэцэг, С.Саранцацралт, Х.Дэмбэрэлмаа нар оролцож, “Үер, 
түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга зам ба үерийн хохирол” сэдэвт илтгэлийг 
Д.Оюунбаатар, Цэнгэг усны төв, Усны үндэсний хороо, МУИС-ийн зохион байгуулсан 
хуралд “Олон улсын хилийн ус”, “Хангай нурууны гол мөрний усны горим, нөөц, 
өөрчлөлт” илтгэлийг Г.Даваа, “4D” төслийн хүрээнд Япон улсын Нагояа их сургууль 
дээр зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний ажлын уулзалтад “Snow disaster study” 
сэдэвт илтгэлийг Э.Мөнхжаргал, 2016 оны 3 дугаар сарын 16-нд “Геомэдээлэл” сэдэвт 
семинарт “Лидараар тоос, утаа, агаарын бохирдлыг илрүүлэх” сэдэвт илтгэлийг 
Д.Жүгдэр нар тус тус хэлэлцүүлэв. 
Усны өдөрт зориулсан арга хэмжээний хүрээнд Шинэ үе дунд сургууль дээр “Ус ба 
ажил хөдөлмөр” сэдвээр инженер С.Саранцацралт сургалт хийж, 2016 оны 3 дугаар 
сарын 29-нд Батлан хамгаалахын аюулгүй байдлын сургуулийн багш, оюутнуудад 
“Орчны болон агаарын бохирдол”, “Шороон шуурга” сэдвээр Д.Жүгдэр лекц уншлаа. 
 НАТО-гийн төслийн хүрээнд 3 сарын 23-25-нд БХЯамны Экологи, аюулгүй 
байдлын албаны 15 ажилтанд “Экологийн мониторинг”, “Байгаль орчны мэдээлэл” 
сэдвээр, 3 сарын 28-30-нд Газрын зураг, кадастрын албаны 23 ажилтанд “Газарзүйн 
мэдээллийн ситем, Зайнаас тандан судлалыг ашиглах нь” сэдвээр тус бүр 3 
хоногийн сургалт хийлээ.  
 3 сарын  30-31-нд Ус-Ногоон хөгжлийн зангилаа төслөөс зохион байгуулсан Усны 
мэдээллийн сан сэдэвт  семинарт 4 хүн оролцов.  
 
 
 
     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


