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1. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах, үйлчлэх ажлын талаар 
Өнгөрөгч 6 дугаар сард богино болон дунд хугацааны нийт урьдчилсан мэдээний 

таарц төлөвлөгөөт даалгавраас 1.0-5.5 %-иар дээгүүр боловч өнгөрсөн оноос нийт 
мэдээний таарц 0.4-4.7%-иар буурсан байна. Сарын урьдчилсан мэдээний таарц 
68.2%, төлөвлөгөөт даалгавраас +6.2%-иар дээгүүр, өмнөх оны мөн үеэс 6.6%-иар 
доогуур байв. 

 Баян-Өлгий, Баянхонгор, Дорноговь аймгуудын УЦУОША-дын нарийвчилсан 
мэдээний таарц нь хоногийн мэдээний таарцаас 0.9-2.7%-иар  доогуур, Хэнтий, Говь-

Алтай, Булган, Увс, Ховд, Өмнөговь, Дорноговь аймгуудын хоногийн мэдээний таарц 
0.5-3.0%-иар, Говьсүмбэр, Хэнтий, Баянхонгор, Өвөрхангай, Ховд, Дархан-уул аймгуудын 
нарийвчилсан мэдээний таарц 0.8-3.9%-иар тус тус хүрээлэнд дүгнэсэн таарцаас 
зөрж байна. 

Энэ 6 дугаар сарын 9-10-нд говь, зүүн аймгуудын нутгаар хүйтэн бороо, хүчтэй 
салхины аюултай үзэгдэл, Хэнтий аймгийн нутгаар их борооны гамшигт үзэгдэл 
ажиглагдсан ба эдгээр процессын үед аймгуудын УЦОША-дууд нийт 4 удаа 
нарийвчилсан сэрэмжлүүлэх мэдээ, 6 удаа хоногийн сэрэмжлүүлэх мэдээ, 1 удаа 
хоногийн урьдчилан мэргийлэх мэдээ зарласан бөгөөд хуурамч түгшүүр байгаагүй 
боловч 9-нд орсон их борооны гамшигт үзэгдлийг Хэнтийн УЦУОША мэдээлж 
чадаагүй, харин 28-наас 29-нд шилжих шөнө орсон их борооны гамшигт үзэгдлийг 
сайн мэдээлсэн байна. Орон нутгийн салбаруудын сэрэмжлүүлэх мэдээ болон 
урьдчилан мэргийлэх мэдээний дундаж таарц 89.3%, онч 94.4%, аюултай үзэгдлийг 
урьдчилан илрүүлсэн хувь 94.4% байгаа бөгөөд  аюултай үзэгдлийг мэдээлсэн 
байдал 92.7% байна. 

ASEM 11 олон улсын хуралд зориулан цаг агаарын мэдээгээр хангах ажлын 
хүрээнд Улаанбаатар хот дахь 6 байршлын 72 цагийн урьдчилсан мэдээг 
температур, хур тунадас, салхины хурд, чиглэл, үзэгдлийг цаг тутамд гаргахаар 
загварыг тохируулан бүрэн автоматжуулсан ба үзэгдлийн мэдээг хүрээлэнгийн ftp 
серверт хадгалж, мэдээг метеограм хэлбэрээр харуулах, утга бүрийг засварлах 
боломжтой програмыг боловсруулж, радарын мэдээг харуулах хэсгийг нэмж, нийт 
мэдээг харуулах веб хуудасны програмчлалыг хамтран дуусгаж, www.tsag-
agaar.gov.mn болон www.asem11.mn цахим хуудаснуудад холбосон байна. 

Тоон прогнозын судалгааны лабораторийн эрхлэгч Др. Г.Гантуяагийн “Wintertime 
Winds in and around the Ulaanbaatar Metropolitan Area in the Presence of a 
Temperature Inversion” нэртэй судалгааны өгүүлэл “Asia-Pacific Journal of Atmospheric 
Sciences” сэтгүүлд хэвлэгдсэн бөгөөд WRF-Fire загварын үр дүнгээр өгүүлэл 
бэлтгэж, хүрээлэнгийн бүтээл №36-д оруулахаар өгсөн байна. WRF-Chem загварыг 
Монгол орны нутгаар 9 км-ийн нарийвчлалтайгаар 2-6 сарын бодолтын үр дүнг Цогт-
Овоо станцын мэдээтэй харьцуулж, үр дүнд анализ хийж байгаа ба уг загварын 
агаарын бохирдлын загварын оролтонд орох бохирдуулагч бодисуудын ялгарлын 
мэдээн дээр цахилгаан станцын ялгарлын мэдээг нэмж тооцоолон загварыг 2015 
оны 1, 7 сараар ажиллуулж, үр дүнд анализ хийж, тайлан бичих, Пусаны их 
сургуулийн загварын 5 гишүүний 1980-2014 оны 8 дугаар сарын уур амьсгалын 
бодолт хийж, Пусаны их сургууль руу явуулсан ба 9 дүгээр сарын бодолтыг 
эхлүүлээд байна. “Subseasonal to season” төслийн тайланг бичиж,  8 дугаар сард 
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болох “Азийн шороон шуурганы тархалт болон түүний шилжилт” хуралд 
Б.Буянтогтох, А.Даваадорж нар аман илтгэл, М.Батжаргал ханан илтгэл тавьж 
оролцохоор абстрактыг бэлдэж, хүргүүлсэн байна. 

6 дугаар сарын 21-24-ний өдрүүдэд ЦУОШГ-аас хийсэн цогц шалгалтын хүрээнд 
Архангай, Булган аймгуудад шалган туслах ажил хийж, шуурхай үйлчилгээний ажил 
сайжруулах талаар заавар зөвлөгөө өгч, тодорхой сэдвүүдээр хичээл орж, хэрэгцээт 
програмуудыг шинээр суулгаж, тохиргоог хийлээ. 

 
2. Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 

ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 448 хугацааны мэдээг бүрэн,  
дотоодоос хүлээн авах 32400 мэдээнээс 32370 мэдээг хүлээн авсан бөгөөд Завхан 
аймгийн Завханмандал 1, Дорнод аймгийн Дашбалбар 25, Баян-Өлгий аймгийн 
Алтай 1, Говь-Алтай аймгийн Захуй 3 хугацаанд сүлжээгүйн улмаас тус тус мэдээгээ 
тасалсан байна. Хиймэл дагуулын болон шороон шуурганы мэдээ хүлээн авалт, 
боловсруулалт, дамжуулалт, архивлалт зэрэгт байнгын хяналтыг тавьж, НОАА 
дагуулын 460, FY-2Е дагуулын 1437, МОДИС хиймэл дагуулын 311 мэдээг тус тус 
хүлээн авсан байна. МОДИС болон NPP хиймэл дагуулын мэдээнүүдэд 
боловсруулалт бүрэн хийгдэхгүй байсан асуудлыг шийдвэрлэж, хэвийн ажиллагааг 
хангасан байна.  

CMACAST систем болон SatSee систем хэвийн ажиллаж байна. ХААЦУ-ын 
секторт FY2G хиймэл дагуулын мэдээгээр 10 хоног тутамд тунадасны 
боловсруулалтуудад шаардлагатай мэдээг цаг тухайд нь бэлдэж өгч байгаа ба TDS 
Каталог серверт хиймэл дагуулын мэдээг байршуулах ажиллагаа хэвийн хийгдэж 
байна. Залаатын цаг уурын автомат станц хэвийн ажиллаж байгаа ба хүлээн авсан 
мэдээг тогтмол архивлаж байна.  

Улсын баяр наадмын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүрийг ажиллуулж, сүлжээний 
болон тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангаж, NPP хиймэл дагуулын 
компьютерийн хатуу диск дүүрснээс 7 дугаар сарын 12-ны шөнийн 2 хугацааны 
мэдээ аваагүй байсныг шалгаж, хатуу дискэнд зай гаргах, Новосибирскийн Цаг 
уурын газрын цахим хуудас орохгүй байсан тул мэйлээр харилцаж оруулах арга 
хэмжээг авсан байна. 

Хиймэл дагуулын холбооны VSAT системийн CX2000 мултифлексер ажиллахгүй 
болсноос Архангай, Эрдэнэт, Дархан аймгууд мэдээгээ утсаар өгч байгаа бөгөөд 
гэмтэлтэй төхөөрөмжийг орон нутагт хэрэглэж байсан СХ800 multiplexer-ээр 
орлуулах туршилт, тохиргоог хийж байна. Цаашид дээрх аймгуудын УЦУОША-дыг 
шилэн кабельд холбох арга хэмжээг төлөвлөж, бэлтгэл ажлуудыг хийж байна.  

Төв болон орон нутгийн мэдээллийн сүлжээ, компьютерийн хэвийн ажиллагааг 
хангах ажлын хүрээнд eic.mn  server-ийн хатуу диск гэмтэлтэйг тогтоож, акт үйлдэж, 
шинэ хатуу дискээр солих, удаашралтай, зарим програм суухгүй байсан хатуу 
дискийг шинэчлэх, системийн болон хэрэглээний програмууд, антивирусны 
програмыг суулгах, гэмтсэн үйлдлийн системмйг дахин суулгах, антивирусны 
Kaspersky програмын хугацаа дуусаагүйгээс хойшлогдож байсан зарим 
хэрэглэгчдийн програмыг суулгах, хэт халалтаас машин заалны агааржуулалтын 
системүүдийн ажиллагаа доголдсоныг “Сэрүүн сервис”, “Хөргөлт сервис” ХХК-ийг 
дуудаж, хөргөлтийн шингэн шахуулах, гадна төхөөрөмжид үзлэг үйлчилгээ хийлгэх 
зэрэг арга хэмжээг авсан байна. 7 дугаар сарын 4-нд 192.168.100.0/24-ийн сүлжээ 
ажиллахгүй байсныг шалгахад ЦУОШГ-ын Архив, мэдээллийн хэлтэст утасгүй 
сүлжээний төхөөрөмжийг сүлжээнд залгасны улмаас салбарын сүлжээг бүрэн 
хаасан байлаа. Үүний улмаас аймгуудаас ирүүлдэг шуурхай хугацааны мэдээ олон 
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улсын сүлжээнд хоцорч гарсан бөгөөд цаашид сүлжээнд зөвшөөрөлгүй төхөөрөмж 
залгасан тохиолдолд арга хэмжээ авахыг холбогдох албан хаагчид сануулав.  

 
3. Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 

Ой хээрийн түймрийн голомтын 18 зураг хийж, ОБЕГ болон бусад холбогдох 
газруудад мэдээлсэн бөгөөд www.icc.mn цахим хуудсанд байршуулж, үйлчилсэн ба 
түймрийн зураг болон халуун цэгийн мэдээг гамшгийн мэдээллийн санд тухай 
бүрийд нь оруулж байна.  

MODIS Aqua/Terra хиймэл дагуулын мэдээгээр 6 дугаар сарын сүүл, 7 дугаар 
сарын эхэн болон дунд 10 хоногийн ургамалжилтын NDVI индексийн 3, 6 дугаар 
сарын сүүл, 7 дугаар сарын эхний 10 хоногийн гангийн 2 зургийг тус тус гаргасан 
бөгөөд хүрээлэнгийн www.icc.mn цахим хуудсанд байршуулсан байна. Түүнчлэн 
НОАА хиймэл дагуулын мэдээгээр гангийн болон бэлчээрийн ургамлын 10 хоногийн  
зургуудыг хийж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулсан байна.  

Хүлээн авч байгаа хиймэл дагуулын мэдээгээр мэдээллийн архив үүсгэх ажлын 
хүрээнд NОАА-15 дагуулын 48, NОАА-18 дагуулын 89, NОАА-19 дагуулын 98, 
MODIS дагуулын 232, SOUMI NPP дагуулын 94, нийт 561 мэдээг архивлаж, 234 
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 
ажлыг хийж байна.  

 Судлаач П.Тамирт ургамалжилтын ЕVI индексийн 2003, 2014-2015 оны 69, NDVI  
индексийн 2014-2015 оны 36 мэдээгээр үйлчлэв. 

 
4. Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 

 Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх ажлын хүрээнд цацрагийн 
мэдээллийн санг шинээр хөгжүүлж, мэдээ оруулах хэсгийн 14 хүснэгтийн 78 
программыг бичиж, уур амьсгалын мэдээллийн сангийн өгөгдлийн толь бичгийг 
боловсруулж, 38 хүснэгт бүхий UML диаграммыг үүсгэв. 
 Газрын мэдээллийн сангийн программ хангамж, гамшгийн мэдээллийн 
үйлчилгээний гангийн зургийн хүснэгтэнд бүсийн нэр оруулах талбарыг шинээр 
нэмж, мэдээ оруулах программ хангамж, газарзүйн мэдээллийн хэсэгт MODIS 
хиймэл дагуулын мэдээгээр боловсруулсан гангийн зургийг харах давхарга нэмэх, 
байгаль орчны бодлого, төсөл хөтөлбөрийн мэдээллийн санд эрдэм шинжилгээ 
судалгааны төслийн 2 хүснэгтийг шинээр нэмэх зэрэг программ хангамжийн 
шинэчлэлтийг хийжээ. ойн нөөцийн ба ойн нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн санд 18 
аймгийн мэдээ оруулах хэрэглэгчийн нэвтрэх эрх, нууц үгийг үүсгэж, хүргүүлэв. 
 Тайлангийн хугацаанд агаарын бохирдлын мэдээллийн санд 2016 оны 5-6 сарын 
мэдээ, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сангийн орон нутгийн санд Сүхбаатар, 
Өмнөговь аймгуудын 41 газрын мэдээг шалгаж тус тус орууллаа. Монгол орны 
малын бэлчээрийн гуурст 192 ургамлын мэдээг Excel файлд оруулж, ургамлын 
болон тархалтын зургуудыг сканердаж бэлтгэсэн бөгөөд байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний санд  нарийвчилсан үнэлгээний 8 тайлан нэмж орсон байна. 
 Байгаль орчны мэдээллийн сангийн www.eic.mn серверийн файлын нөөцлөлтийг 
6 дугаар сарын 30-ны байдлаар хийсэн ба 7 дугаар сарын 4-ний өдөр www.eic.mn 
серверийн хатуу диск гэмтсэнтэй холбогдуулан, дискийг шинээр сольж, үйлдлийн 
систем болон программыг шинэчилж, мэдээллийн санг сэргээв. 
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5. Орчны судалгааны ажлын талаар 
Улаан-Уул станцын хүлэмжийн хийн дээжийг тогтмол авч, сарын дээжийг 6 

дугаар сарын 09-нд хүрээлэнд хүргэж, АНУ-ын элчин сайдын яаманд дамжуулав. 
Даланзадгад, Сайншанд, Замын-Үүд, Улаанбаатар тоосны станцуудын 2016 оны 6 
дугаар сарын тоосны мэдээг татаж, мэдээллийн санг баяжуулсан байна.  

Таримал ургамлын, тухайлаад улаан буудай, төмсний ургацын прогнозыг 6 
дугаар сарын 22-нд гаргаж, хүрээлэнгийн цахим хуудсаар хэрэглэгчдэд хүргэлээ.  

Техникийн тосны (рапс) ургамлын ургах агро-уур амьсгалын нөхцөл, түүний 
хөрсөнд үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх судалгааны ажлын хүрээнд цаг агаар болон 
тариалалтын нөхцлөөс хамааруулан ургах нөхцөл, ургалтын байдлыг ажиглах, 
үнэлэх ажиглалтын талбайг Дархан-уул аймгийн Хонгор суманд гуурстай талбайд 
тариалсан рапсын 2 талбайд сонгож, тухайн сонгосон талбайнууд болон 
улаанбуудай, бэлчээрийн талбай тус бүрээс (нийт 5 талбай) 2 давталтаар 0-60 см 
гүнээс 10 см –ийн давхарга бүрээр хөрсний агро, хими-физикийн үзүүлэлтүүдийг 
тодорхойлох зорилгоор дээж авах хээрийн давтан хэмжилтийг 2016 оны 7 дугаар 
сарын 08-10-ны хооронд хийж, мэдээг боловсруулж байна. 

Нагояа их сургуулийн “Азийн шороон шуурга, орчны өөрчлөлт” JSPS семинарын  
бэлтгэл хангах ажлыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд семинарын зардлын 
асуудлаар ЦУОШГ-ын даргын тушаал, зохион байгуулалтын болон илтгэл 
хэлэлцүүлэх асуудлаар хүрээлэнгийн захирлын тушаалыг бэлтгэж, гаргуулав. 

 
6. Ус судлалын ажлын талаар 

 
7. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 

 

8. Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

 
9. 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 Улаанбаатар хот дахь газрын хяналтын 147 цэгийг сэргээн будах ажлыг 
хийж, холбогдох формат, журмын дагуу ажлын тайлангуудыг бэлтгэж, хүлээлгэн 
өглөө. 

НАТО-гийн төслийн хүрээнд төслийг хэрэгжүүлэгч БХЯ-ны ЗХЖШ-ын 
ажилтнуудтай хамтран 6 дугаар сарын 27-30-нд Говьсүмбэр аймгийн Шивээ-говь, 
Сүмбэр, Баянтал сумдын нутаг дахь хуучнаар ЗХУ-ын цэргийн анги байршиж 
байсан газруудад ажиллаж, хэмжилт хийсэн ба хээрийн хэмжилтийн ажлын тайланг 
бичиж, төслийн удирдагч М.Баясгаланд өгсөн байна.  

 “REDD+ - ийн төлөвлөлтөд дэмжлэг үзүүлэх” төслийн ажлын үр дүн болох 18 
сэдэвчилсэн зургийг  боловсруулах ажлын тайланг бэлтгэж, төслийн гадаад 
зөвлөхөд хүргүүлсэн ба  төслийн төгсгөлийн шатны гэрээг шинэчлэхтэй 
холбогдуулан ажлын нарийвчилсан төлөвлөгөө, төсвийн задаргааг хийж, UNEP-ийн 
төслийн зохицуулагчид хүргүүллээ. 

 
10. Сургалт, семинарит оролцсон байдлын талаар 

2016 оны 6 дугаар сарын 27–оос 7 дугаар сарын 5-ны өдрүүдэд Linux үйлдлийн 
системийн сургалтыг зохион байгуулж, 20 гаруй албан хаагч хамрагдлаа.  

МУИС-ын Ой хээрийн түймрийн төвийн Ерөнхий зохицуулагч семинар хийсэн 
бөгөөд Зайнаас тандан судлалын хэлтсийн нийт албан хаагчид хамрагдсан байна. 



 
Гадаад хэргийн яам, Стратегийн судалгааны хүрээлэнгээс 2016 оны 6 дугаар 

сарын 16-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан “Зүүнхойд Азийн аюулгүй байдлын 
асуудлаарх Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” олон улсын эрдэм шинжилгээний 3 
дугаар бага хуралд Др.Д.Жүгдэр оролцож, “Зүүн хойд Азийн гандуу хуурай газрын 
тоосны дэгдэлт”  сэдэвт илтгэл хэлэлцүүлэв.  

Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн ажилтан А.Энхжаргалын “Дотоод орчны 
агаарын бохирдол” сэдэвт семинарт Орчны судалгааны секторын албан хаагчид 
оролцов. 

 
 
 
     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


