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1. Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах, үйлчлэх ажлын талаар 
Өнгөрөгч 7 дугаар сард богино болон дунд хугацааны нийт урьдчилсан мэдээний 

таарц төлөвлөгөөт даалгавраас 0.4-3.4 %-иар дээгүүр, 6-12 цагийн урьдчилалтай 
мэдээний таарц, өнгөрсөн оноос 0.3-1.6%-иар буурсан байна. Сарын урьдчилсан 
мэдээний ерөнхий таарц 63.3%, төлөвлөгөөт даалгавраас +1.3%-иар дээгүүр, өмнөх 
оны мөн үеэс 14.7%-иар доогуур байв. Улсын баяр наадмын өдрүүдийн цаг агаарын 
урьдчилсан мэдээ болон их халалтын тухай мэдээллийн талаарх хэвлэлийн бага 
хурлыг 7 дугаар сарын 7-нд зохион байгуулж, ASEM-ийн өдрүүдийн цаг агаарын 
нарийвчилсан мэдээг 17-нийг дуустал өдөр бүр Төрийн ѐслолын алба, ГХЯ, 
ерөнхийлөгчийн зөвлөхөд өгч үйлчилсэн байна. ASEM-д зориулан цаг агаарын 
мэдээ, мэдээллийн цахим  хуудсыг хийж, мэдээг тогтмол байршуулж үйлчиллээ. 

10 хоногийн болон сарын CLIMAT мэдээг хугацаанд нь боловсруулан, Дэлхийн 
цаг уурын байгууллагын мэдээллийн GTS сүлжээнд бүрэн дамжуулсан байна. 

Өвөрхангай, Говь-Алтай, Төв, Увс, Завхан, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Дорноговь, 
Хөвсгөл, Говьсүмбэр аймгуудын УЦУОША-дын нарийвчилсан мэдээний таарц нь 
хоногийн мэдээний таарцаас 0.7-6.5%-иар  доогуур, Увс, Хэнтий, Баян-Өлгий, Орхон 
аймгуудын хоногийн мэдээний таарц 1.6-15.5%-иар, Дорнод, Сүхбаатар, Баян-Өлгий, 
Булган, Завхан аймгуудын нарийвчилсан мэдээний таарц 2.2-3.2%-иар тус тус 
хүрээлэнд дүгнэсэн таарцаас зөрж байна. Дархан-Уул аймгийн нарийвчилсан 
мэдээний таарц хамгийн өндөр 99.5%, харин Өвөрхангай аймгийн таарц хамгийн муу 
82.8% байна. Хоногийн урьдчилсан мэдээний таарц мөн Говьсүмбэр аймгийн таарц 
хамгийн өндөр 95.8%, Дундговь аймгийн таарц хамгийн муу 87.6% байлаа.  

Сарын эхнээс баруун аймгуудаас эхэлж, 10-ныг хүртэл говь талын нутгаар 10 
хүртлэх хоног 40оС хүртэл халж, их халууны үзэгдэл ажиглагдсан ба уг үзэгдлийн 
талаар 6 дугаар сарын 30-ний өдрөөс эхлэн 16 удаагийн анхааруулах мэдээг гаргаж, 
олон нийтэд хүргэсэн байна. Энэхүү үзэгдлийн тухай 6 дугаар сарын 30-нд ХХААЯ-
нд, 7 дугаар сарын 4-нд Улсын онцгой комисс, УИХ-ын ХХАА байнгын хороо, ХХААЯ, 
БОНХЯ, ОБЕГ зэрэг холбогдох газруудад албан бичгээр удаа дараалан мэдээлэл 
хүргүүлсэн байна. Түүнчлэн тайлангийн хугацаанд усархаг аадар бороо, үерээс 
анхааруулах мэдээг 14 удаа, сарын сүүлээр буюу 29-өөс ажиглагдсан их халууны үед 
мөн 12 удаа анхааруулах мэдээ гаргасан байна. 28-ны өдөр Улаанбаатар хот, 
Баянзүрх дүүрэгт их хэмжээний усархаг аадар бороо орсны улмаас үер болсон 
бөгөөд уг үзэгдлийг хоногийн болон 12 цаг, 6 цагийн урьдчилсан мэдээндээ түр 
зуурын бороо орно гэж өгсөн байна. Улмаар оройн 19 цаг 13 минутад Нийслэлийн 
онцгой байдлын газарт Улаанбаатар хот орчимд 62 DB үүл үүсэж, усархаг аадар 
бороо орж байгаа тухай мэдээллийг утсаар хүргэжээ. Гэхдээ Улаанбаатар хот 
орчимд 45 DB–ээс дээш эрчимшилтэй үүл 50 км-ийн радиуст орж ирэхэд ОБЕГ-ийн 
шуурхай удирдлагын төвд мэдээллийг хүргэж, дуут дохио өгүүлэх журмын дагуу 
18:45-д уг нөхцөл бүрдсэнийг технологч инженер С.Батбаяр мэдэгдээгүй байсанд 
арга хэмжээ авах шаардлагатай.  

Энэ сарын 8-9-нд төвийн нутгаар, 15-нд нутгийн зүүн өмнөд хэсгээр, 21-22-нд төв 
болон зүүн аймгуудын нутгаар их борооны аюултай болон гамшигт үзэгдэл болсон 
байна. Эдгээр процессын үед Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймгууд нарийвчилсан урьдчилан 
сэргийлэх мэдээг 1, хоногийн сэрэмжлүүлэх мэдээг 2 зарлаж, бүрэн сайн мэдээлсэн 



бол Сүхбаатар аймаг 15-ны өдөр, Өвөрхангай аймаг 21-ний өдөр, Хэнтий аймаг 21-
нээс 22-нд шилжих шөнө, Төв аймаг 22-ны өдөр орсон их борооны гамшигт 
үзэгдлүүдийг, Улаанбаатар УЦУОША 9-нөөс 10-нд шилжих шөнө орсон их борооны 
аюултай үзэгдлийг тус тус мэдээлж чадаагүй байна.   

Сэрэмжлүүлэх мэдээ болон урьдчилан сэргийлэх мэдээний дундаж таарц 33.3%, 
онч 33.3%, аюултай үзэгдлийг урьдчилан илрүүлсэн хувь 33.3% байгаа бөгөөд  
аюултай үзэгдлийг мэдээлсэн байдал 33.3% байна. 

 
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 байна. Хэнтийн шороон 
шуурганы төхөөрөмжийг Бээжинд баталгаажуулалтанд авч явснаас хойш мэдээ 
ирээгүй. Хиймэл дагуулын болон шороон шуурганы мэдээ хүлээн авалт, 
боловсруулалт, дамжуулалт, архивлалт зэрэгт байнгын хяналтыг тавьж, НОАА 
дагуулын 338, FY-2Е дагуулын 1438, МОДИС хиймэл дагуулын 86, МОДИС-НОАА 
дагуулын 55 мэдээг тус тус хүлээн авсан ба FY2G дагуулын 1448 мэдээ, FY3A 
дагуулын 379 мэдээг CMACAST технологиор хүлээн авч, SatSee хадгалуурт 
архивлаж байна. 

7 дугаар сарын 28-нд хүчтэй аянга цахилгаантай, аадар борооны орсны улмаас 
MODIS хиймэл дагуулын антенны хөдөлгүүр зогссон бөгөөд нийлүүлэгч Английн 
Eoshpere компани руу хэмжилтийн үр дүнг илгээж, гэмтлийн шалтгааныг тодруулах, 
шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийг авах талаар харилцаж байна.  

Хиймэл дагуулын холбооны VSAT системийн CX2000 мултифлексер ажиллахгүй 
болсноос Архангай, Эрдэнэт, Дархан аймгуудыг шилэн кабельд холбох арга хэмжээг 
яаралтай авч, амжилттай холбоод байна. Түүнчлэн уг хиймэл дагуулын холбооны 
зурвас түрээслүүлэгч Интелсат компанид түрээсийн гэрээг цуцлах саналыг ЦУОШГ-
аас явуулаад байна. 

Төв болон орон нутгийн мэдээллийн сүлжээ, компьютерийн хэвийн ажиллагааг 
хангах ажлын хүрээнд icc.mn сервер, дата каталог сервер,  SatSee хүлээн авах 
систем болон түүний дата сервер, FTP сервер, CMACAST сервер зэрэг серверүүдийн 
цахилгааны найдвартай ажиллагааг хангаж, тэдгээрийн UPS төхөөрөмжийг солих, 
дотоод сүлжээний саатлыг оношлох, Орчны секторын дотоод мүлжээг хаягжуулах, 
суперкомпьютерийн ажлын горимыг хянах, хэрэглэгч шинээр нэмэх, мэдээлэл 
боловсруулалтын систем MSS дээр гарсан алдааг засах, системийг шинээр нөөцлөх, 
нөөцөөс хуулбарлах зэрэг араг хэмжээг авсан байна.  
 
3. Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 

7 дугаар сарын 26-наас 8 дугаар сарын 20-ны хооронд ой хээрийн түймрийн 
голомтын 25 зураг хийж, ОБЕГ болон бусад холбогдох газруудад мэдээлж, 
www.icc.mn цахим хуудсанд байршуулсан ба түймрийн зураг болон халуун цэгийн 
мэдээг гамшгийн мэдээллийн санд тухай бүрийд нь оруулж байна.  

MODIS Aqua/Terra хиймэл дагуулын мэдээгээр 7 дугаар сарын сүүл, 8 дугаар 
сарын эхэн болон дунд 10 хоногийн ургамалжилтын NDVI индексийн 3, гангийн 3 
зургийг тус тус гаргасан бөгөөд хүрээлэнгийн www.icc.mn цахим хуудсанд 
байршуулсан байна. Түүнчлэн НОАА хиймэл дагуулын мэдээгээр ган, ургамалжилт 
болон бэлчээрийн ургамлын биомассын 10 хоногийн нийт 7 зургийг хийж, 
хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулсан байна.  

 

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


Хүлээн авч байгаа хиймэл дагуулын мэдээгээр мэдээллийн архив үүсгэх ажлын 
хүрээнд NОАА-15 дагуулын 28, NОАА-18 дагуулын 95, NОАА-19 дагуулын 107, 
MODIS дагуулын 65, SOUMI NPP дагуулын 33, нийт 324 мэдээг шинээр архивласан 
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.  

2016 оны 7 дугаар сарын 25-аас 8 дугаар сарын 7 хүртэл 14 хоногийн хугацаанд 
Гангийн мониторингийн хээрийн хэмжилтийг Н.Элбэгжаргал, О.Анхбаяр, Б.Ганцэцэг, 
Н.Лхагвадорж нарын бүрэлдэхүүнтэй Төв, Өвөрхангай, Архангай, Булган аймгуудад 
хийж, 168 цэгт ургамалжилтын бүрхэвчийг тодорхойлж, биомассын 504 дээж авах, 
газрын гадаргаас 3.8 см, 7.6 см, 12 см, 20 см-ийн гүнд нийт 4155 удаагийн хөрсний 
чийгийн хэмжилтийг хийх, спектрорадиометрийн багаж ашиглан 350-1050 nm зайцад 
хэмжилтийг төлөөлөх цэгүүд сонгож, жишээлбэл газрын бүрхэвчийн анги өөрчлөгдөх, 
сонирхолтой байх газрын бүрхэвчийн ангиудыг сонгон 11 талбайн 22 цэг дээр 88 
удаагийн цацрагийн хэмжилтийг хийж, 90 малчин айл өрхөөс асуулга судалгаа 
авлаа. Түүнчлэн жингийн аргаар хөрсний чийг тодорхойлоход шаардлагатай дээжийг 
1 цэгт  2 давталттайгаар 0 см, 5 см, 10 см, 20 см-ийн хөрсний гүнд нийт 37 удаагийн 
хэмжилтээр авч, хөрсний эзэлхүүн, жин тодорхойлох ажлыг 0-5 см, 5-10 см, 15-20 см-
ийн гүнд нийт 27 удаа хийж гүйцэтгэсэн байна. Биомассын 504 дээжийг хатаалгаж, 
хуурай жинг хэмжиж, дээрх хэмжилтүүдийн тоо мэдээг нэгтгэн, загварын оролтын 
өгөгдөл хэлбэрт оруулаад байна. 

  
4. Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 

 Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх ажлын хүрээнд Уур 
амьсгалын мэдээллийн сангийн зарим хүснэгтийг нэгтгэж, өгөгдлийн толь бичиг 
болон сангийн нүүр хуудас, газрын болон орон нутгийн мэдээллийн сангуудын 
статистик тайлангийн модулийг шинэчилж, газрын нэгдмэл сангийн мэдээг PDF 
форматаар гаргах модуль, доройтол, бохирдлын мэдээллийн сангийн газарзүйн 
мэдээллийн хэсэгт бохирдсон газрын судалгаа хийсэн газрын нэрээр хайлт хийх 
модуль, байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлийн мэдээллийн 
сангийн олон нийтэд зориулсан интерфейсийг тус тус хөгжүүлж, орон нутгийн 
сангийн хууль эрх зүйн зөрчилтэй мэдээний статистик тайлан гаргах модулийг нэмэв.  
 Агаарын бохирдлын мэдээллийн санд 2016 оны 7 дугаар сарын мэдээ, газрын 
мэдээллийн санд газрын нэгдмэл сангийн 2003-2010, 2013-2014 оны мэдээ, байгаль 
орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд нарийвчилсан үнэлгээний 25 
тайлан, байгаль орчны эрх зүйн мэдээллийн санд Засгийн газрын тогтоол 3, химийн 
хортой болон аюултай бодисын мэдээллийн санд 1074 бодисын лавлах мэдээ, 
зөвшөөрлөөр авсан бодисын 1557 мэдээ, байгалийн ургамлын мэдээллийн санд 
Монгол орны малын бэлчээрийн гуурст 115 ургамлын мэдээг тус тус нэмж оруулсан 
байна. Үнэлгээний мэдээллийн санд шинээр эрх авсан 2 компаний мэдээллийг 
оруулж, мэдээ хэрхэн оруулах талаар 4 компаний ажилтнуудад хичээл заав. 
 7 дугаар сарын 28-ны байдлаар байгаль орчны мэдээллийн сангийн www.eic.mn 
серверийн файлын нөөцлөлтийг хийжээ. 
 
5. Орчны судалгааны ажлын талаар 
 
 

http://www.eic.mn/


6. Ус судлалын ажлын талаар 
Ус судлалын 113 харуулын өдөр бүрийн усны түвшний мэдээг хүлээн авч, гар 

утасны болон хүрээлэнгийн цахим хуудасны мэдээг шинэчлэв. 6 дугаар сарын  
мэдээний ирцийн дундаж дүн 99.8% ба Урд тамир-Цэцэрлэг харуул 7 дугаар сарын 
30, Сэлэнгийн 6 харуул 7 дугаар сарын 25–ны өдрийн мэдээг тасалсан байна. 6 
дүгээр сарын УХШ-1 мэдээг хүлээн авч дүнг гаргахад улсын дундаж дүн 97.46% 
байна.  

Усны горимын тоймыг 3 удаа, бичиж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулсан 
ба усны урсацын богино хугацааны прогнозыг 16 гол харуулаар өдөр бүр гаргаж, 
хэрэглэгчдэд хүргэсэн бөгөөд 7 дугаар сарын дундаж урсацын прогнозыг 21 гол 
харуулаар гаргаж, таарц 66.7 % байсан ба хур борооны үерээс сэрэмжлүүлэх мэдээг 
25 удаа гаргаж, хүрээлэнгийн цахим хуудас болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр 
дамжуулан ард иргэдэд үйлчлэв. Үер, устай холбоотой лавлагаа, мэдээллийг яам, 
агентлаг, хэвлэл мэдээллийхэн болон бусад байгууллага хувь хүнд тухай бүрт гаргаж 
үйлчилсэн ба хилийн усны мэдээг 18 гол харуулаар гаргаж БОХНАЖЯ-нд, Туул 
голын 6, 7 дугаар сарын үерийн мэдээг гаргаж, ОБЕГ-т тус тус өгсөн байна. 

Ус судлалын өртөөдийн шинжилгээний ажил хөтөлбөрийн дагуу хийгдсэн ба 6 
дугаар сард 648 өнгөрөлт хэмжихээс 742 өнгөрөлт хэмжиж, усны түвшний ихсэх, 
багасах хэлбэлзэлийг харгалзан 94 удаагийн нэмэлт хэмжилтийг хийсэн байна. 
Мөстөлийн явуул судалгааг Алтайн Таван богд, Цамбагарав, Мөнххайрхан, Сутай 
уулуудад хариуцсан өртөөдийн инженер, техникч нартай хамтран хийж байгаа 
бөгөөд Отгонтэнгэрт мөстлийн судалгаа хийх боломжийг Завхан аймгийн УЦУОША-
тай хамтран судлав. Орон нутагт ажиллах хугацаанд Ховд, Баян-Өлгий, Говь-Алтай 
аймгуудын өртөөдийн инженер, техникчдэд ажилд гарч буй алдаа дутагдлын талаар 
биечлэн заавар, зөвлөмж өгөв.   

Усны биологийн 6 дугаар сарын нийт 166 сорьцыг хүлээн авч, ирцийн дүнг 
гаргасан ба 7 дугаар сарын 84 сорьцыг хүлээн авч бүртгээд байна.  

МУИС-ийн Биологийн тэнхимээс гаргаж буй “Common insects of Mongolia (a field 
guide)” бүтээлд орох Монгол оронд түгээмэл тархсан 300 шавьжид хамаарах  
шумуулын 5 зүйлийн биологи, экологийн судалгаа болон бичиглэлийг хийв. 

Ховд аймгийн УЦУОША-ны товхимолд урсацын модуль, гадаргын усны ажиглалт 
хэмжилтийн сүлжээ, голын сүлжээ болон голуудын сав газар, мөстөлийн зургуудыг 
бэлдэж, холбогдох тоон мэдээллийг гаргаж хүргүүлэв. 

Сэлбэ голын явуул судалгааны ажлыг Сэлбэ-Санзай, Сэлбэ-Дамбадаржаа харуул 
дээр хяналтын өнгөрөлт хэмжиж, Яргайт, Баянбулаг, Багабаян, Санзай зэрэг 
цэгүүдэд автомат тунадас хэмжигч суурилуулан, хөрсний чийгийн дээж авч, Хустайн 
усны балансын 6 дугаар сарын хяналтын хэмжилтүүдийг хийж, хөрсний чийгийн 
мэдээг хурааж, Хөлийн голын сав газрын усны тэнцэлийн 7 дугаар сарын явуул 
судалгааг Төр-Хурх, Хөлийн гол, Хүрэл Тогоот дахь автомат хур тунадас хэмжигч, 
Хөлийн голд усны түвшний мэдрүүрийн мэдээг хурааж, Төр Хурх, Хөлийн голд 
хяналтын өнгөрөлтийг хэмжив. 
 

7. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 

Энэ сард нийт 954 салбарын агро дундаж мэдээг хүлээн авахаас 100% хүлээн 
авч, боловсруулалтанд оруулахаас Өмнөговьийн Ханхонгор санхүү төсвийн 
хүндрэлээс, Мандал-Овоо харуул ээлжийн амралттайгаас мэдээгээ ирүүлээгүй 
бөгөөд боловсруулалтанд орсон мэдээний чанар 100% байлаа. Долоодугаар сарын 
арав хоногийн 3 тоймыг гаргаж, тухайн 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн онцлогууд 
болон 8 дугаар сарын урьдчилсан мэдээний зөвлөмжийг III арав хоногт, 2016 оны 



мал хаваржилтын цаг агаарын нөхцөлийн тухай тоймыг гаргаж, мэдээлсэн байна. 
Мөн гаргасан тойм, зөвлөмжүүдийг www.tsag-agaar.gov.mn цахим хуудсанд 
байршуулж, электрон хэлбэрээр бүх аймгуудад хүргүүлжээ. 7 дугаар сарын 
агродундаж мэдээний чанарыг дүгнэж, аймгуудад хүргүүлсэн.  

Аймгуудаас ирүүлсэн хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажиглалтын 2016 оны 5 дугаар 
сарын ажиглалтын дэвтэр, тайлангууд зэрэг 150 орчим нэгж материалыг шалгаж, 
шүүмж шалгалтыг 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. 

ESCAP-ын санхүүжилттэй Ганг үнэлэх хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх, 
DroughtWatch системийг зүгшрүүлэх ажлын хүрээнд системийг гар аргаар 
ажиллуулах бүтцийг бий болгох, мэдээллийг татаж боловсруулах ажлыг хийсэн ба 
гангийн зургийг 10 хоногт шинэчлэн гаргаж байна. 

Б.Эрдэнэцэцэг нар “Simulated results of grazing effects on soil organic carbon in 
Mongolian rangelands” сэдвээр ханан илтгэл, М.Эрдэнэтуяа, Б.Эрдэнэцэцэг, 
У.Билгүүнзаяа нар “Mongolian rangeland changes with a changing climate” сэдэвт аман 
илтгэлийг бэлтгэж, 7 дугаар сарын 16-22-нд Канад улсад зохиогдсон Бэлчээрийн 
олон улсын 10 дугаар конгресст тавьсан байна. 

  
8. Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

2016 оны оны 6-р сарын 22  төвийн цаг уурын 133 өртөө, 182 харуулын цахим 
мэдээг  татан авч, мэдээнд онолын шалгалт хийж, уур амьсгалын үндсэн 
элементүүдийн орон зайн нарийвчилсан шалгалт хийж, орон зайн шүүмж шалгалтын 
дүнгээр хариу зааварчлага бичиж, мэдээний ирц, шүүмжийн чанарын дүнг салбараар 
болон төвөөр нь дүгнэж, мэдээлсэн байна. 2016 оны 6 дугаар сарын цаг уурын 
шалгагдсан цахим мэдээг  ISX, RES, TAB хэлбэрээр тус бүр 314-г үүсгэж, нийт 942 
нэгж цахим мэдээг бэлтгэж хадгалсан бөгөөд ЦУОШГ-ын архив, мэдээллийн санд 
өглөө. Сарын агаарын температур болон хур тунадасны зураглалыг бэлдэж, Баруун–
Урт, Ерөө станцын 2005-2015 оны сарын дундаж салхины хурд болон хамгий их 
салхи, салхины зүг хурдны давтагдалын мэдээлэл, Байдраг, Байтаг станцуудын 
2001-2015 оны агаар, хөрсний дундаж, хамгийн их, бага температур, харьцангуй чийг, 
даралт, салхины сарын дундаж, хамгийн их, зүгийн давтагдал, сарын нийлбэр болон 
хоногийн хамгийн их хур тунадас мэдээлэл бэлтгэж үйлчилсэн. Ховд, Увс, Төв, 
Завхан аймгийн инженерүүдэд сүлжээгээр зөвлөгөө өгч, Тэрэлж станцад шалган 
туслах ажлыг хийсэн байна. 

Нарны ажиглалтын актинометрийн 2 станцын 2016 оны 6 дугаар сарын ISX, TAB 
мэдээг шалгаж, CR1000 марзийн 1 станц, AWS 330 маркийн 11 станц, MAWS 301 
загварын 4 станцын мэдээг боловсруулан, 6 дугаар сарын эмхтгэл зохиож, нарны 
гийгүүлэлийн үргэлжлэх хугацаа болон нарны цацрагийн мэдээгээр мэдээллийн санг 
баяжуулав. ОХУ-ын Газарзүй, геофизикийн обсерваторид 5 станцын нарны 
цацрагийн болон нарны гийгүүллийн мэдээг боловсруулж явуулсан ба Завхан аймагт 
нарны лавлахын мэдээг 2005-2014 оноор боловсруулж өгөв. 

Аэрологийн станцуудын  2016 оны 7 дугаар сарын шинжилгээний тайлан мэдээ, 
материалд онол арга зүйн болон орон зайн шалгалт хийж, Даланзадгад, 
Улаанбаатар аэрологийн станцын 08, 20 цаг, Улаангом станцын 20 цаг, Мөрөн  
станцын 08 цагийн радиозонд хөөргөлтийн 7 дугаар сарын ажиглалтын зип мэдээг 
сүлжээгээр авч, шалган архивлаж, АХ-5, АХ-6, АХ-9, АХ-10 аэроклимат хүснэгтүүдийг 
шалгаж, илэрсэн алдааг засах талаар хариу зааварчилга бичиж  хүргүүллээ. 

http://www.tsag-agaar.gov.mn/


Аэрологийн станцуудын шуурхай мэдээ болон тайлан хүсгэнтүүд хугацаандаа бүрэн 
ирж, ашиглагдсан байна.  

Уур амьсгалын тойм бичиглэл хийх ажлын хүрээнд 1961-2015 оны 63 станцын 
мэдээгээр ууршилт, ууршиц, хуурайшлыг тооцоолсон бөгөөд үүний үр дүнд 20 
станцын мэдээний цувааг 1961 он хүртэл уртасгасан байна. 

 

9. Хамтарсан судалгаа, шинжилгээний ажлын талаар 

7 сарын  2-5, 7-ны өдрүүдэд “Монгол-Хятадын хил залгаа хээрийн бүсийн 
цөлжилт, шороон шуурганы хамтарсан мониторинг, үнэлгээ” төслийн хүрээнд 
хээрийн судалгааг Өндөрхаан, Баруун-Урт, Сайншанд, Өвөрхангай чиглэлд Хятадын 
байгаль орчны судалгааны хүрээлэнгийн судлаачидтай хамтран хийлээ. 

БНСУ-ын Агаар, сансрын судалгааны хүрээлэн (KARI)-тэй хийж байгаа “Хиймэл 
дагуулын мэдээний заслага/баталгаажилтын хээрийн хэмжилт хийх” гэрээт ажлын 
хүрээнд Зуунмод дахь орон зайн хяналтын талбайн ажлын байрыг засварлах ажлыг 
хийлээ. 

 
10. Сургалт, семинарит оролцсон байдлын талаар 

Уур амьсгалын секторын инженер Г.Амгалан Тайвань улсад докторын ажлаа 
амжилттай хамгааллаа. 

ОХУ-ын цаг уурын албатай хамтын ажиллагааны протоколд заасны дагуу 7 
дугаар сарын 18-22-ны өдрүүдэд Новосибирскийн албанд инженер Д.Одонтунгалаг 
ажиллаж, WAREP коодоор цаг агаарын аюултай үзэгдлийн мэдээллийг солилцох 
асуудлыг 2 орны цаг уурын албадын шинжилгээний ажлын хөтөлбөрт тусгуулах 
асуудлыг ээлжит уулзалтын протоколд тусгуулах саналыг холбогдох албан хаагчдыд 
хүргүүлсэн байна.  

 

 
 

 
 
     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


