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А. Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 
Тайлангийн хугацаанд НОАА хиймэл дагуулын 243 мэдээ, МОДИС хиймэл 

дагуулын 235 мэдээ, Vxeos NОАА  дагуулын 154 мэдээ, G-Com дагуулын 211 мэдээг 
хүлээн авсан ба SatSee системд мэдээ хүлээн авалт хэвийн хийгдэж, Ландсат 
дагуулын 133 мэдээ, CMACAST хүлээн авах системийн үйл ажиллагаа хэвийн 
хийгдэж, FY-2E дагуулын 868 мэдээ, FY-2G дагуулын 866 мэдээ, FY3A дагуулын 592 
мэдээг тус тус хүлээн авч, боловсруулалтыг хийж, NОАА-15 дагуулын 31, NОАА-18 
дагуулын 121, NОАА-19 дагуулын 105, MODIS дагуулын 233, SOUMI NPP дагуулын 
101, нийт 591 мэдээг хатуу дискэнд бичиж, өөрийн архивд авсан бөгөөд 615 мэдээг 
нөөцөд хувилсан байна.  
 Хиймэл дагуулын мэдээгээр үүсгэсэн 2ТB хэмжээтэй 6, 4ТB хэмжээтэй 3, нийт 9 
ширхэг хатуу дискэнд хувилсан архивыг ЦУОШГ–ын Архив, мэдээллийн сангийн 
хэлтэст актаар хүлээлгэн өгөв. 
 МОДИС хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах системийн гэмтэлтэй байсан  2016 
оны 7 сарын 28–аас 9 сарын 15-ны хоорондох хугацааны GCOM W1 дагуулын мэдээг 
програм хангамжид холбогдох өөрчлөлтийг хийж, нөхөн татаж авсан байна. 
 
Цасан бүрхүүл 

2016 оны 12 дугаар сарын дунд болон сүүлийн 10 хоног, 2017 оны 1 дүгээр сарын 
эхний 10 хоногийн мэдээгээр 3 удаагийн цасан бүрхэцийн зургийг Монгол орны нийт 
нутгаар боловсруулан гаргаж, цаг уурын станц дээр хэмжсэн цасны зузааны мэдээг 
нэмж, хүрээлэнгийн www.icc.mn веб сайтад байршуулж, мэдээллийг гамшгийн 
мэдээллийн санд оруулсан байна.        
 
Хөрсний гадаргын температур 
Тайлангийн хугацаанд MODIS-aqua/terra хиймэл дагуулын мэдээгээр газрын гадаргын 
температурын 3 зургийг  боловсруулж, www.icc.mn вебд тавьсан. 
 
Ургамалжилт 

MODIS Aqua/Terra хиймэл дагуулын 2016 оны 11, 12 саруудын мэдээгээр NASA-
гаас 16 өдрөөр боловсруулан гаргасан ургамалжилтын NDVI индексийн 23 Гб хэмжээ 
бүхий 98 мэдээг HDF форматаар татаж, боловсруулжээ. 
 

Б. Мэдээллийн сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангах чиглэлээр 
ДЦУБ-ын олон улсын сүлжээнээс хүлээн авах 448 хугацааны мэдээг бүрэн, 

дотоодоос хүлээн авах 33480 мэдээнээс 33475 мэдээг хүлээн авч, Дорнодын 
Дашбалбар 4 хугацаанд, Баян-Өлгийн Ногоон нуур 1 хугацаанд сүлжээгүйн улмаас 
тус тус мэдээгээ таслав. Хиймэл дагуулын болон шороон шуурганы мэдээ хүлээн 
авалт, боловсруулалт, дамжуулалт, архивлалт зэрэгт байнгын хяналтыг тавьж байна. 
FY-2G мэдээг EWBMS системээр боловсруулан агаарын температур болон 
тунадасны зураг хийж вэбээр нийтэд үйлчилж, бүтээгдэхүүний болон эх мэдээний 
архив хийж байна. 2015 оны бүтэн, 2016 оны хагас жилийн мэдээг хатуу диск дээр 
хуулж, SatSee Storage серверт зайг гаргав. TDS Каталог серверийн үйл ажиллагаа 
хэвийн, мэдээ бүрдүүлэлт сайн явагдаж байна.  

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


www.icc.mn цахим хуудасны мэдээг шинэчлэх, засварыг хийж байгаа бөгөөд нөөц 
диск бэлдэж байна. Орон нутгийн УЦУОШГ-уудын цахим хуудсанд хүсэлтийнх нь 
дагуу засвар хийх, цасны зурагнуудыг тавих, УЦУОША-дын нэр газар болсонтой 
холбогдуулан сайтын толгойнууд солих ажлуудыг хийж байна.  

Өвөрхангайн шороон шуурганы станцын мэдээ 2 сар ирэхгүй доголдоод 1 сарын 
15-наас хэвийн хүлээн авч эхлэв. Залаатын цаг уурын автомат станц хэвийн 
ажиллаж, мэдээг хүлээн авч, архивлаж байна. 2 давхарын утасгүй роутерын тохиргоог 
шинэчлэх, ХААЦУ-н шуурхай ажиллагааны компьютерийг сүлжээнд холбох, зарим 
албан хаагчдын компьютерийн системийг шинэчлэх, хэрэглээний программуудыг 
суулгах, 192.168.150.100 хаягтай 9TB хадгалуур дээрх хэрэглэгчийн зөвшөөрлийг 
шинэчилж, хэрэглэгдэхгүй мэдээллийг устгах ажлууд хийгдсэн байна.  

Аймгуудын шилэн кабелийн сүлжээний хурдыг 1Mbps болгож сайжруулах бэлтгэл 
ажил хийгдэж, орон нутгийн шилэн кабелийн ерөнхий сүлжээний Цахилгаан холбоо 
ХК дээрх FMUXтөхөөрөмжийг сольсон байна.  

Жилийн эцсийн тооллогын ажлыг дуусгаж, актлах эд хөрөнгийг няравт хүлээлгэж 
өгөв. ЦУОШГазрын тендерийн үнэлгээний хороонд ажиллаж, газрын  хэмжээнд 
захиалж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийн техникийн тодорхойлолтыг бэлдэж байна. 
 
В. Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 
В.1.  Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх      

Гамшгийн мэдээллийн үйлчилгээний /түймэр, зуд, ган/ сангийн газарзүйн 
мэдээллийн хэсэгт 2017 оны мэдээний давхаргуудыг нэмж, ойн нөхөн сэргээлтийн 
санд 2016 онд хийсэн нэмэлт өөрчлөлтийг БОАЖЯ-ны мэргэжилтэнд Энхжаргалд 
танилцуулж, өгсөн саналын дагуу программ хангамжинд зохих өөрчлөлт хийж, 
байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлийн мэдээллийн санд 
нөхөрлөлийн тоо, талбайн хэмжээг аймаг, сумаар нь ялгаж тайлан гаргах модулийг 
хөгжүүлэв. 

Ус, рашааны мэдээллийн сангийн шинэчилсэн хувилбарыг шалгаж, БОАЖЯ-ны 
мэргэжилтэн Б.Пүрэвжамц, М.Отгонтөгс, GGGI болон программ хангамж хөгжүүлэгч 
нарт программ хангамжид хийх өөрчлөлтийн талаар санал хүргүүлэв.  

 
В.2.  Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      

Агаарын бохирдлын мэдээллийн санд 2016 оны 12 дугаар сарын мэдээг нэмж, 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд нарийвчилсан 
үнэлгээний 48 тайлан оров. Үнэлгээний авсан 1 компанийг шинээр нэмж, 2 компаний 
эрхийн сунгалтыг бүртгэж, 3 компанид мэдээ хэрхэн оруулах талаар хичээл оров. 
Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн санд шинээр 40 мэдээ, 
35 мэдээний газарзүйн мэдээг нэмж, топологийн алдаатай 36 мэдээг шинэчилэн, 
гадаад орчны цацрагийн түвшний мэдээллийн санд аймгийн 22 хэрэглэгч, бусад 
байгууллагын 6 хэрэглэгчийн эрхийг шинээр нээж, 2016 оны 1 дүгээр сарын мэдээг 
тус тус оруулсан ба 21 аймгийн 37 хэмжилтийн цэгийн гадаад орчны цацрагийн 
түвшний 2016 оны 2-9 дүгээр сарын мэдээг мэдээллийн санд оруулахаар Exсel файл 
болгон бэлтгэв. 

БОАЖЯ-ны мэргэжилтэн Одбаярт 2016 оны улсын статистикийн мэдээ 
бүрдүүлэлтийн явцын талаар мэдээлэл бэлтгэж өгөв. Мал эмнэлэг, үржлийн газрын 
ажилтан Я.Давгадоржид ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 16 газарзүйн мэдээгээр үйлчлэв. 

Хүрээлэнгийн цахим хуудсанд хиймэл дагуулын мэдээ ороход үүссэн программын 
алдааг засварлаж, 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны байдлаар www.eic.mn серверийн 
файлын нөөцлөлт хийв. 

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


“REDD+-ийн төлөвлөлтөд дэмжлэг үзүүлэх” төслийн үйл ажиллагаа, үр дүнг 
танилцуулах вэб портал хөгжүүлэх ажлын хүрээнд 6 хүснэгтийн мэдээ оруулах, харах 
программ хангамжийг хөгжүүлж, үндэсний хэмжээний 4, Төв аймгийн 3, Хөвсгөл 
аймгийн 3 газарзүйн мэдээний давхаргыг үүсгэж, мэдээллийн санд мэдээ оруулсан ба 
1 дүгээр сарын 16-20-нд төслийн зөвлөх Шарлоттай төслийн үйл ажиллагааны явц, 
төслийн ажлыг дуусгах талаар хамтран ажиллав.  

1 дүгээр сарын 18-нд БОАЖЯ-ны Ойн бодлого зохицуулалтын газар, UN-REDD 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгжийн хамтран зохион байгуулсан “REDD+-ийн үйл 
ажиллагаанд нийгмийн бүлгүүдийн тэгш оролцоог хангах болон REDD+-ийн үйл 
ажиллагаанаас үүсэж болох мөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зарчмууд” сэдэвт 
зөвлөлдөх уулзалтанд төслийн зохицуулагч З.Нарангэрэл оролцсон бөгөөд 
уулзалтаар НҮБ-ын БОХ-ийн бүсийн зохицуулагч нар Канкуны сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх зарчмууд гэж юу болох, Монгол орны REDD+-ийн үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд гаргах сөрөг нөлөөллөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх 
талаар танилцуулж хэлэлцүүлэв. 

 
Г. Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

Энэ сард 135 цаг уурын  өртөө, 181 харуулын 2016 оны 11 дүгээр сарын цахим 
мэдээнд онолын шалгалт хийж, агаарын температур, сарын нийлбэр тунадас, 
даралтын утгуудад орон зайн нарийвчилсан шалгалт хийж, ISX, RES, TAB мэдээ тус 
бүрээр 316 мэдээ, нийт 948 нэгж цахим мэдээ, уур амьсгалын 14 үзүүлэлтийг эмхтгэн 
сарын эмхтгэл зохиож, уур амьсгалын үндсэн элементүүдийн тархалтын зураглал 
хийж архивласан бөгөөд 10 дугаар сарын мэдээг мэдээллийн дэд санд өглөө. 

Орон нутгийн салбаруудын анхан шатны ажиглалтын технологи мөрдөлтөд  
хяналт тавих, инженерүүдийн шүүмж шалгалтын чанарыг үнэлэх зорилгоор Дундговь, 
Өмнөговь, Баянхонгор, Дорноговь, Булган аймгуудын 76 салбарын тайланд хяналтын 
шалгалт хийхэд шүүмж шалгалтын дүн 99.4 - 99.6% байна. Шалгалтаар илэрсэн 
алдаа, дутагдлын талаар зааварчлага бичиж, төвүүдэд хүргүүллээ.    

Улаанбаатар, Даланзадгад аэрологийн станцын  08, 20 цаг, Мөрөн станцын 08 цаг, 
Улаангом станцын 20 цагийн  радиозонд  ажиглалтын  2016 оны 11 дүгээр сарын  
ажиглалтын зип мэдээг сүлжээгээр татаж аван, шалган архивлав.  

Улаанбаатар, Улаангом, Даланзадгад, Мөрөн аэрологийн станцуудын 2016 оны 11 
дүгээр сарын радиозонд хөөргөлтийн сарын тайланг электрон хэлбэрээр хүлээн авч, 
АХ-5, АХ-6, АХ-9, АХ-10 аэроклимат хүснэгтүүдийг шалгаж, илэрсэн алдааг засах 
талаар хариу зааварчилга бичиж  хүргүүллээ.  

Нарны цацрагийн Актинометрийн ажиглалттай 3 станцын 2016 оны 11 дүгээр 
сарын цахим мэдээг хүлээн авч, шалган ISX, TAB мэдээг үүсгэж, 15 автомат станцын 
11 дүгээр сарын мэдээг боловсруулан тус тус хадгаллаа. 11 дүгээр сарын мэдээгээр 
эмхтгэл зохиож, нарны гийгүүллийн үргэлжлэх хугацаа болон бүрхэг, нартай 
өдрүүдийн түүвэр боловсруулалтыг хийжээ. 2004-2015 он хүртлэх нарны мэдээг 
мэдээллийн санд оруулах ажил хийгдэж байна. 

1985-1999, 2009-2012 оны Дорноговь аймгийн 9, Дундговь аймгийн 11, Хэнтий 
аймгийн 13, Говь-Алтай аймгийн 15, Сүхбаатар аймгийн 3, Дорнод аймгийн 10, Ховд 
аймгийн  8 харуулын мэдээг шалгаж, дууслаа. 

Хэлстийн ажилчдын жилийн эцсийн төлөвлөгөөг дүгнэж, хэлтсийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийг захиргааны зөвлөлөөр хэлэлцүүлэв. 

ШУТС-гийн “Бэсрэг болон бичил хэмжээст загварчлал боловсруулах” төслийн 3 
талт гэрээг батлуулж, Японы Чуо их сургуультай хамтарсан судалгааны ажлын 
семинарыг зохион байгуулав. 



 
Д. Ус судлалын ажлын талаар 

Ус судлалын 113 гол, харуулын мөсний үзэгдэл, зузааны 10 хоногийн мэдээг 
хүлээн авч, сарын дүнг гарган серверт тавив. 12 дугаар сарын мэдээний дундаж дүн 
100.0% байна. Мөсний үзэгдэл, зузааны тоймыг 3 удаа бичиж, хүрээлэнгийн цахим 
хуудсанд байршуулав. Ус судлалын 16 өртөөний 152 харуулын 2016 оны 1-10  сарын 
УХШ-1 мэдээний дүнг нэгтгэн гаргахад улсын дундаж дүн- 98.5 % байна. Мөсний 
үзэгдэл, зузааны талаар Монгол телевизэд мэдээлэл өгөв. 

Усны биологийн 2016 оны 4-10 дугаар сарын ирц болон чанарын дүнг 16 өртөөгөөр 
нэгтгэн гаргаж, УШХ-д оруулсан ба БОМС-гийн www.eic.mn сайтад 2009-2014 оны 4-
10 сарын Архангай, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Булган, Хэнтий, Хөвсгөл аймгуудын 45 
харуулын усны ѐроолын амьтдын 937 сорьцын шинжилгээний үр дүнг оруулж, 2014 
оны 150 харуулын нэгдсэн зураглал, 133 харуулын хамаарлын муруй, 133 харуулд 
хэмжсэн өнгөрөлтийн хүснэгтийг хавтаслан үдэж, архивт өгөхөд бэлдэв. Газар доорх 
ус, булаг, цооногийн түүврийг 2015 оноор хийж, архивт өгөв. 

 
Хустай, Сэлбэ, Хөлийн голын усны тэнцлийн судалгааны зуны хэмжилтийн мэдээ, 

материалыг боловсруулж, тайлан бичиж байгаа ба Хэрлэн-Хонгон голын сав газрын 
усны тэнцлийн судалгааны автомат түвшний сенсор, автомат тунадас хэмжигчийн 
мэдээг татан боловсруулав. 

Байгаль орчны төлөв байдлын тайланд орох цэвдгийн 4 цэгийн мэдээг 
боловсруулан зураг гаргаж, 2014 оны 5 өртөөний 42 харуулын өдөр тутмын өнгөрөлт, 
түвшний мэдээг техникийн хадгалуурт оруулав. 

Усны хөвөгч амьтдын 2016 оны 4-10 сарын дээжийг хүлээн авч, шинжлэх ажлыг 
хийж байгаа бөгөөд 10 дугаар сарын усны ѐроолын амьтдын 19 сорьцод шинжилгээ 
хийв.  

Тэрэлж голын усны харуул, хээрийн хэмжилт судалгааны биологи, химийн мэдээг 
2010– 2016 оноор нэгтгэх ажлыг эхлүүлээд байна. 

Монгол орны сонын судалгааны ажлыг үргэлжүүлэн хийж, “Монгол орны усны 
шавьжийн судалгаа” төслийн хүрээнд Ховд, Баян-Өлгий, Увс, Хэнтий аймгуудаас 
цуглуулсан соно шавьжийн дээжид шинжилгээ хийж байна. 

Ганга, Дуут нууруудын усны биологи, экологийн судалгааг хийж, Ганга нуурын 2016 
оны судалгааны үр дүнгээр тайлан бичиж, БОАЖЯ-ны Газар зохион байгуулалт, усны 
нөөцийн бодлого зохицуулалтын газарт хүлээлгэн өгсөн ба эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл бичиж байгаа ба Сэлбэ голын нийлбэр ууршил, сэдвээр эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл бичиж, хэвлэлтэнд шилжүүлэв.(Д.Оюунбаатар, Г.Даваа, Б.Эрдэнэбаяр, 
Эколог-тогтвортой хөгжил цувралд) 

 “Техникийн тосны (рапс) ургамалын ургах агро – уур амьсгалын нөхцөл түүний 
хөрсөнд үзүүлэх нөлөөллийг хээрийн хэмжилт болон хиймэл дагуулийн мэдээгээр 
үнэлэх” дотоод төслийн хүрээнд LANDSAT-8 хиймэл дагуулын 2,3,5 дугаар сувгийн 
мэдээгээр ENVI программ дээр тариалсан талбайг ялгасан бөгөөд Максент загвараар 
усны зарим шавжийн орчны хүчин зүйлсээс хамаарсан тархалтын зургийг хийв. 

Өртөөдийн мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлтийн нэгдсэн судалгааг авч нэгтгэж 
нэмэлт тодруулгыг хийж байна. 

Хараа голын төслийн хүрээнд ажил үүргийн даалгаварт заасанчлан “Ажлын үр 
дүнгээр холбогдох мэргэжилтэн, мэргэжлийн багт сургалт зохион бхйгуулах, 
аргазүйгээр хангах семинар зохион байгуулах” даалгаврын хүрээнд илтгэл бэлдэж, 
тайланг хүлээлгэн өгч,  санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэв. 



Цэнгэг усны төв дээр Францын элчин сайдын яамнаас зохион байгуулсан Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн семинарт оролцов. 

 
Е. Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны ажлын талаар 
 Даланзадгад, Сайншанд, Замын-Үүд, Улаанбаатар тоосны станцуудын 2016 оны 
12 дугаар сарын тоосны мэдээг татаж, мэдээллийн санг баяжуулсан. Улаан-Уул 
станцын хүлэмжийн хийн дээжийг АНУ-ын Элчин сайдын яаманд дамжуулсан бөгөөд 
байгаль орчны төлөв байдлын тайланд орох хүлэмжийн хийн хэсгийг ЦУОШГ-ын 
Орчны шинжилгээний хэлтэст өглөө. Цаг уурын 121 станцын  2016 оны  8-11 сарын 
байнгын хэмжилтээр хийгдсэн өдөр бүрийн цасны зузаан болон бүрхэцийн мэдээг авч 
шалгаж байна. Цаг уурын 135 станцын 3 цаг тутмын бодит ажиглалтын мэдээний 
шороон шуурганы үзэгдлийн мэдээгээр 2015 оны сар бүрийн шороон шуурганы 
давтагдлыг станц тус бүрээр гаргаж, зураглав. Шуурхай үйлчилгээнд ашиглаж буй 
арга загваруудын 12 сарын дүнг гаргаж, үр дүнг танилцуулсан ба 2016 онд шуурхай 
үйлчилгээнд ашиглаж буй арга загваруудын нэгдсэн дүнг гаргах ажлыг дууслаа. 
Шуурхайд ашиглагдаж байгаа загваруудын үр дүн firewall-оор дамжиж, тоон 
прогнозын серверт хуулагддаг явцыг өөрчилж, суперкомпьютерээс шууд тоон 
прогнозын серверт хуулагддаг болгон холбогдох програмуудыг сайжрууллаа. 
Ингэснээр бодолт хоцорсон үед гарах тасалдлыг багасгаж, боловсруулалтын цаг 
хугацааг нэмэгдүүлсэн байна. Жишээ нь WRF-GFS, MM5-GFS загварууд хуучин 
хугацаанаас 2-3 цагийн өмнө бүх боловсруулалт хийгдэж дууссан байна. Тоон 
загваруудын (WRF, MM5, WRF-GFS, MM5-GFS, WRFcor, MM5cor, WRF-GFScor, MM5-
GFScor,) алдааг (ME, AME) үүссэн хугацаа, элементээр тархалтыг зуруулах 
програмыг бичсэн байна. 192.168.100.93 серверт svn (subversion) программыг 
суулгаж, cesm1_2_2 загварыг татаж авсан. cesm1_2_2 загварыг суулгахад 
шаардлагатай өгөгдлийг татаж, загварыг суперкомпьютер дээр суулгалаа. 2016 оныг 
дуустал болон 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс 18 хүртэл сейлометрийн зурган мэдээг 
татаж, 3 сарын урьдчилалтай прогноз бүтээгдэхүүн боловсруулах СРТ-д гарсан 
алдааг засварлав. 
 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын агаарын 
бохирдлын харууулуудын 2015 оны өвлийн улирлын дундаж мэдээгээр тархалтын 
зураглал гаргасан бөгөөд дотоод төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын хэт ягаан 
туяаны судалгааны ажилд хэт ягаан туяа болон өвчлөлийн мэдээг харьцуулан  
анаилиз хийсэн ажлын тайланг бичиж, хүлэмжийн хийн тоон загварчлалын хүрээнд 
WRF-Chem загварын VPRM загварын оролтын мэдээг бэлдэх, CO2-ыг тооцолох 
туршилт хийж байгаа ба сейлометр багажаар үүлний өндрийг тодорхойлох сэдэвт 
өгүүллийг бичиж эхэлсэн байна. WRF-Chem загварын үндсэн/default/ тохиргоогоор 
бодсон шороон шуурганы үр дүнг 3 цаг тутмын дундаж үр дүн болон 135 станцын 
шороон шуурганы бодит ажиглалтаар 2015 оны сар тус бүрд таарц (threat score) 
бодож, зураг үүсгэсэн бөгөөд шороон шуурга их тохиолддог саруудад хагас өдөр буюу 
12 цаг тус бүрээр таарц (threat score) бодох ажил хийгдэж байна.   
 Ерөнхий орчил урсгалын сурах бичгийн ерөнхий агуулгыг боловсруулж байна. 
4D төслийн ажлын хүрээнд 2015 оны 05 дугаар сарын 01-10-ны өдрийн хөрсний 
чийгийн гурван төрлийн хиймэл дагуулын мэдээг татаж, мэдээг боловсруулах аргыг 
судалж байна. 
 БНХАУ- Өвөр Монголын Багшийн их сургуультай хамтын судалгааны гэрээний 
дагуу Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны хэлтсийн эрдэм шинжилгээний 
тэргүүлэх ажилтан Д.Жүгдэр Хөх хотод 2016 оны 11 дүгээр сарын 30-наас 12 дугаар 
сарын 3-ний өдрүүдэд “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг урьдчилан мэдээлэх, 



сэрэмжлүүлэх” сэдэвт хамтын судалгааны ажлын уулзалтад оролцов. Япон улсын 
Нагояа Их сургуультай 2012 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдөр байгуулсан Харилцан 
Ойлголцлын Санамж бичгийн хүрээнд Нагояа Их сургуулийн Байгаль орчны 
судалгааны дээд сургуулийн профессор Кенжи Кай 12 дугаар сарын 19-21-ний 
өдрүүдэд Монголд ирж, хүрээлэнгийн захирал болон холбогдох ажилтнуудтай уулзаж,  
2017 хийх хамтын судалгааны ажлын талаар санал солилцов. Ази, Номхон далайн 
Нийгэм, эдийн засгийн хорооны (ESCAP) санаачлагаар хэрэгжиж буй “Ган зудын 
хяналт ба эрт сэрэмжлүүлэхэд Монголын хүчин чадлыг өргөжүүлэх нь” төслийн 
хүрээнд БНХАУ-ын ШУА-ийн харъяа Зайнаас тандан судлал, тоон дэлхий хүрээлэн 
дээр эрдэм шинжилгээний ажилтан Б.Ганцэцэг, зайнаас тандан судлалын ерөнхий 
технологич Н.Элбэгжаргал нар 2016 оны 11 дүгээр сарын 26-гаас 12 дугаар сарын 25 
хүртэлх хугацаанд ажиллаж, хиймэл дагуулын болон газрын мэдээ боловсруулж, 
гангийн индексийн зурганд харьцуулалт, баталгаажуулалтыг хийж, 2000-2016 оны 
MODIS/Terra хиймэл дагуулын болон мониторингийн газрын ажиглалтын (бэлчээрийн 
ургацын мэдээ, ургалтын байдал, ургамлын гэмтэл) мэдээг цэгцлэх, анализ, статистик 
боловсруулалт хийх, цаг уурын гангийн индексүүдийг (SPI, PED, SPEI) 2000-2016 оны 
мэдээг ашиглан 131 станц дээр тооцоолох, хээрийн явуул судалгааны мэдээгээр 
2015-2016 оны гангийн нөхцлийг үнэлж, дагуулын мэдээтэй харьцуулан, үнэлгээ өгөх 
зэрэг ажлуудыг хийсэн байна.  
 
Ж. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 
 Энэ сард орон нутгаас давхардсан тоогоор нийт 954 салбарын агро дундаж мэдээ 
хүлээн авахаас гэрээт харуул болох Өмнөговийн Ханхонгор 1 дүгээр сараас хойш 
хаасан, Хэнтийн Өлзийт, Дархан-Уулын Хонгор амарсан шалтгаанаар мэдээ 
ирүүлээгүй ба боловсруулалтанд орсон мэдээний чанар 99,9% байна. Дараах 
мэдээллийг олон нийтэд www.tsag-agaar.gov.mn цахим хуудсанд байршуулж үйлчилж 
байна. Үүнд: 

1) 12 дугаар сарын 3 арав хоногийн тойм /Дугаар 34, 35, 36/ 
2) Засгийн газрын 286 дугаар тогтоолын дагуу зудтай, зудархуу аймаг, сумдыг 

үнэлсэн үнэлгээ 
3) Арав хоногийн цаг агаарын нөхцлийн онцлогууд  
4) 12 дугаар сарын цаг агаарын нөхцлийн тойм /III арав хоногт/ 
5) 2017 оны 1 дүгээр сарын урьдчилсан мэдээний зөвлөмж /III арав хоногт/ 
6) FY2 дагуулын мэдээ эхний арав хоногийн тунадас, температур 

 
Дээрх тойм, зөвлөмжүүдийг боловсруулан интернетэд тавихын зэрэгцээ электрон 
хэлбэрээр бүх аймгуудад хүргүүлсэн бөгөөд 12 дугаар сарын агродундаж мэдээний 
чанарыг дүгнэж, мөн аймгуудад хүргүүлсэн байна. 
 Аймгуудын 2016 оны 10 дугаар сарын ажиглалтын 335 орчим материалд, Сэлэнгэ 
аймгийн бэлчээрийн төлөв байдлын ажиглалтын 45 материалд тус тус шүүмж 
шалгалт хийж, сангийн мэдээг тулгаж, хариу зааварчилга бичиж, аймгуудад 
хүргүүлжээ. Хөрсний чийгийн автомат багажийн мэдээг шалгаж, тухайн сарын хур 
тунадас болон жингийн аргаар хэмжсэн хөрсний чийгийн мэдээтэй харьцуулалт хийж 
байна. 
 Өвлийн явуул судалгааны санг боловсронгуй болгох, бүртгэл хийх, мэдээллийн 
санд 2016 оны мэдээгээр баяжилт хийх, таримал ургамлын санг боловсронгуй болгох, 
бүртгэлийг хийх, Булган, Төв, Өмнөговь аймгийн мал аж ахуйн 7 харуулын 2010 оны 
мэдээг шивж, төв санд татах, 2015, 2016 оны хөрсний чийгийн мэдээг цэгцлэж, 

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


бүртгэх ажлууд хийгдлээ. Инженер Г.Раднаа 2015 оны 1-12 дугаар сарын ХД-3 
дэвтрийг архивын нэгж болгон хүлээлгэж өгсөн. 
 
 Японтой хийж байгаа 4Д төслийн цөлжилтийн судалгааны ажлаар инженер Ц.Бат-
Оюун Нагояа их сургуульд ажиллаж, “Movements of dams milked for fermented horse 
milk production in Mongolia” буюу “Гүүний үйл хөдлөлийг GPS ашиглан судалсан үр 
дүнгээс” сэдэвт өгүүллийг бичиж, Animal Science сэтгүүлд илгээсэн байна.  
 Инженер Р.Тунгалаг, Г.Раднаа нар “Хөдөө аж ахуйн уур амьсгалын лавлах”, “Мал 
аж ахуйн цаг уурын лавлах”-ыг шинэчлэх, арга зүй боловсруулах ажлыг хийж байгаа 
ба Б.Ганбат, Б.Бархас нар “Бэлчээрийн ургамлын хашаалсан болон хашаалаагүй 
талбайн ажиглалтын мэдээнд бүтцийн болон онолын шалгалт хийх” аргачлал 
боловсруулах, турших ажлыг хийж байна. Инженер Б.Ганбат БНХАУ-ын ШУА-ийн 
RADI хүрээлэнтэй хийж байгаа төслийн хүрээнд fractional cover бүтээгдэхүүнийг 
Гангийн ажиглалтын системийн мэдээтэй харьцуулсан байна. Д.Аззаяа, Т.Алтанцэцэг, 
Б.Бархас нар “Хөрсний чийгийг хиймэл дагуулын мэдээгээр үнэлэх арга зүйг 
боловсруулах” сэдэвт ажлын хүрээнд хээрийн судалгаагаар цуглуулсан 160 ширхэг 
хөрсний дээжинд гандалтын чийг тодорхойлох ажлыг хийж эхлээд байна. Д.Аззаяа 
“Газар тариалангийн бүс нутагт ууршилт тооцоолох” сэдэвт онолын суурь судалгааны 
ажлын хүрээнд 2016 оны 2 сарын мэдээг хурааж, харьцуулалт хийж эхэлсэн ба явцын 
тайлан-мониторингийн картыг гаргаж, ШУТС-д хүргүүлэв.  
 
 
 
 
     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


