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А. Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 
Тайлангийн хугацаанд НОАА хиймэл дагуулын 87 мэдээ, МОДИС, Vxeos NОАА, G-

Com дагуулуудын 239 мэдээг хүлээн авсан ба SatSee системд Ландсат дагуулын 163 
мэдээ, CMACAST хүлээн авах системийн үйл ажиллагаа хэвийн хийгдэж, FY-2E 
дагуулын 679 мэдээ, FY-2G дагуулын 673 мэдээ, FY3A дагуулын 524 мэдээг тус тус 
хүлээн авч, боловсруулалтыг хийж, MODIS дагуулын 181, SOUMI NPP дагуулын 49, 
нийт 340 мэдээг хатуу дискэнд бичиж, өөрийн архивд авсан бөгөөд 855 мэдээг нөөцөд 
хувилсан байна. NOAA-19 дагуулын 917 эх мэдээгээр 3 lan, 25 cor мэдээг 
боловсруулсан байна. 
 Vxeos1, Vxeos2  системд хиймэл дагуулын мэдээний газарзүйн холболтонд 
ашиглагддаг, FTPUptade, UTCPole, Lepsec файлууд шинэчлэгдэхгүй байсныг цаг 
тухайд нь илрүүлж, нийлүүлэгчтэй холбогдож, холбогдох арга хэмжээ авч, хэвийн 
ажиллагаанд орууллаа. 3 дугаар сарын 15-наас хойш NOAA хиймэл дагуулын мэдээ 
хүлээн авах станцын антенны гэмтлийн улмаас мэдээ авахгүй байгаа бөгөөд 
халаалтын тенийг унтрааж, эвдэрсэн арааг салгаж авсан. Уг арааг хийлгүүлэхээр 
судалж байна. 
 Nasa_hrpt системийн ажиллагаа доголдож, NOAA15, NOAA18, NOAA19 
дагуулуудын мэдээ шуугиан ихтэй байсныг шалгахад хүлээн авах станцын антены 
хөдөлгүүрийн араа маш их элэгдсэнийг илрүүлж, 3 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн 
мэдээ хүлээн авалтыг зогсоож, шинээр төмөр арааг зоруулах, шүднүүд нь хугарсан 
пластмасс арааг солихоор ажиллаж байна.  
 SatSee системийн үйл ажиллагаа хэвийн байгаа хэдий ч 3 дугаар сарын 10-наас  
19-нийг хүртэл хугацаанд мэдээ цаанаасаа ирээгүй болно. 

2017 оны 2 дугаар сарын дунд болон сүүлийн 10 хоног, 3 дугаар 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 цахим хуудсанд байршуулж, мэдээллийг гамшгийн 
мэдээллийн санд оруулсан байна. Тайлангийн хугацаанд MODIS-aqua/terra хиймэл 
дагуулын мэдээгээр газрын гадаргын температурын 3 зургийг  боловсруулж, 
www.icc.mn цахим хуудсанд тавьсан. Хаврын улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан 
ой хээрийн түймрийн голомтыг илрүүлэх мониторингийг эхлүүлээд байна. Одоогоор 
гарсан түймэргүй байна. 

3 дугаар сарын 15-нд Гео Мэдээлэл ТББ-тай хамтран ―Гео уулзалт‖-ыг цаг уурын 
салбарын залуучуудыг оролцуулан зохион байгуулсан бөгөөд др. Д.Дуламсүрэн ―NDVI 
ба модны цагирагийн хамаарал‖, Г.Амгалан ―Шороон шуурга ба хиймэл дагуулын 
мэдээ‖, Г.Нандин-Эрдэнэ ―Ой түймэр, ойн бүрхэвчийн нөлөөлөх нь‖ сэдэвт 
илтгэлүүдийг тавьж, хэлэлцүүллээ. 
 

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

дотоодоос хүлээн авах 33480 мэдээнээс 33478 мэдээг хүлээн авч, Баян-Өлгийн 
Булган 1,  Завханы Нөмрөг 1 хугацаанд сүлжээгүйн улмаас мэдээгээ тасалсан байна. 
Шороон шуурганы Өвөрхангай, Хэнтий, Говь-Алтайн станцуудын мэдээ хэвийн.  
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Интернетийн хурдыг нэмж, 70 mbps болгож, гэрээг шинэчлэн хийв. Аймгуудын 
гаралтыг салгаж тохируулах ажлыг хийхээр бэлтгэлийг хийж байгаа ба цаашид ажлын 
цагаар интернетийн хэрэглээг хязгаарлах боломжийг судалж байна. 

Орон нутгийн УЦУОШГазруудын вэб хэвийн байгаа ба 3 дугаар сарын 20-иос эхлэн 
газрын даргын тушаалаар сайтуудын хэвийн ажиллагааг хангах асуудал газарт 
шилжин Ш.Хадбаатар хариуцан ажиллаж байна. 

ЦУОШГазрын тендерийн үнэлгээний хорооны нарийн бичгээр систем сүлжээний 
захирагч Х.Болормаа ажиллаж байгаа ба 3 харьцуулах аргын тендерийг үнэлэн, 
захиалагчид зөвлөмжийг хүргүүлж, 1 нээлттэй тендерт оролцогч байгаагүйгээс дахин 
зарлагдсан.   

Нисэхийн цаг уурын төвийн сүлжээнд алдааны дохиолол өгөөд байгааг 
―Мэдээллийн сүлжээ‖ компани дээрх төхөөрөмж болон кабелийг шалгаад үр дүнд 
хүрээгүй тул компаний инженер хэмжүүрийг төвд тавьж шалгахаар болсон.  
 
В. Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 

2 дугаар сарын 24-нд БОАЖЯ-ны ХБОБНУГазрын мэргэжилтэнүүдтэй Эвдэрсэн 
газрын тооллого болон Нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн сангийн талаар санал 
солилцож, 2017-2018 оны тооллогын ажилтай холбогдуулан цаашид мэдээллийн санд 
хийх нэмэлт өөрчлөлтийн талаар жижиг төслийн санал бичиж, хүргүүллээ. 3 дугаар 
сарын 6-нд MoMo3 төслийн Монголын талын зохицуулагч Саулегүл, Terrestris захирал 
Hinrich Paulsen нартай уулзаж, ирэх 5 болон 9 дүгээр саруудад зохион байгуулагдах 
төслийн ажлын талаар санал солилцов. 5 дугаар сард хөгжүүлж буй вэб портал 
сайтаа байгаль орчны мэдээллийн сангийн серверт байршуулж, усны 
мэргэжилтнүүдэд сургалт хийхээр төлөвлөж байгаа ба хэлтсийн ажилтнуудад 
хөгжүүлж буй вэб портал сайт болон зайнаас тандан судлалын чиглэлээр хийж буй 
ажлаа танилцуулав. 

Орон нутгийн ТХГН болон БНХМ-ийн нөхөрлөлийн мэдээллийн сангийн эцсийн 
тайлан, мэдээллийн санг ашиглах хэрэглэгчийн заавар, мэдээллийн сангийн талаар 
илтгэл бэлтгэж, ―Байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай газар нутгийн 
сүлжээ‖ төсөл болон яамны холбогдох мэргэжилтэнд хүргүүлэв. 
В.1.  Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх      

Хог хаягдлын мэдээллийн санг шинээр байгуулах ажлын хүрээнд холбогдох хууль 
эрх зүйн баримт бичгүүд болох Хог хаягдлын тухай хууль, Хог хаягдлын мэдээллийн 
санг бүрдүүлэх, мэдээллээр үйлчлэх журам, Хог хаягдлын улсын тоо бүртгэл хөтлөх, 
тайлагнах журам, Хог хаягдлын норматив тогтоох аргачлал, Аюултай хаягдлын 
хадгалал, устгалын бүртгэл хөтлөх, мэдээ гаргах заавар болон бусад холбогдох 
материалуудыг судалж байна.  

БОАЖЯ-ны Ойн бодлого зохицуулалтын газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу ойн 
нөхөн сэргээлтийн санд шинээр нэмэх ойн үрийн ахуйн холбогдолтой 6, тарьц суулгац 
ургуулах ажлын 2, ногоон байгууламжийн 5, нийт 13 хүснэгтийн дизайныг гаргаж, 
өгөгдлийн толь бичгийг боловсруулж, уг сангийн ногоон байгууламжийн хэсгийн 
программ хангамжинд өөрчлөлт хийв. 
В.2.  Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      

Агаарын бохирдлын мэдээллийн санд 2017 оны 2 дугаар сарын мэдээ, гадаад 
орчны цацрагийн түвшний мэдээллийн санд 2016 оны 3 дугаар сарын мэдээ,  хууль 
эрх зүйн мэдээллийн санд ЗГ-ын 4 тогтоол, сайдын 1 тушаал, газрын хэвлийн нөхөн 
сэргээлтийн эрх бүхий мэргэжлийн 82 байгууллагын мэдээ, бодлого, төсөл, 
хөтөлбөрийн мэдээллийн санд 2 мэдээ, химийн хортой болон аюултай бодисын 
мэдээллийн санд зөвшөөрөлтэй 92 бодисын мэдээ, байгалийн нөөцийн 



хамтын менежментийн нөхөрлөлийн мэдээллийн санд Завхан, Увс, Дорнод, Хэнтий 
гэсэн 4 аймгийн 154 нөхөрлөлийн газрын байршлыг мэдээг тус тус оруулсан байна.  

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд 19 нарийвчилсан 
тайлан орж, үнэлгээний эрх авсан 1 компанийг шинээр нэмж, 1 компанийн эрхийн 
сунгалтыг бүртгэж, 2 компанид мэдээ хэрхэн оруулах талаар хичээл оров.  

АМГ-аас ирүүлсэн орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авсан газрын мэдээг мэдээллийн 
санд буй мэдээтэй тулган шалгаж, нийт 337 мэдээ /Архангай, Дархан-уул, Сэлэнгэ 
аймаг тус бүр 1, Дорноговь аймаг 7, Төв аймаг 33, Хөвсгөл аймаг 4, Хэнтий аймаг 290 
мэдээ/ шинээр нэмж оруулав. 

БОАЖЯ-ны мэргэжилтэн Одбаярт 2016 оны улсын статистикийн мэдээ 
бүрдүүлэлтийн явцын талаар 3-р сарын 15-нд мэдээлэл бэлтгэж өгөв. 

Байгаль орчны мэдээллийн сангийн www.eic.mn серверийн файлын нөөцлөлтийг 
2017 оны 2 дугаар сарын 26-ны байдлаар хийж, хүрээлэнгийн сайтад аймаг, хотын 
УЦУОШ-ний газруудын мэдээлэл, үйлчилгээ болон байгууллагын мэдээ, мэдээллийн 
цахим хуудасны хаягийн жагсаалтыг шинэчилж байршуулав. Хүрээлэнгийн 
байгууллагын сайтын мэдээ оруулах хэсэг болон вэб сайтын программ хангамжийг 
хөгжүүлж байгаа бөгөөд хиймэл дагуулын бүтээгдэхүүний сайтын дизайныг хийж, 
программ хангамжийг хөгжүүлж байна.  

REDD+ -ийн төлөвлөлтөд дэмжлэг үзүүлэх зорилтот төслийн эцсийн тайланг вэбд 
байршуулах программ хангамжийг хөгжүүлж, төслийн мэдээллийн санд 38 
сэдэвчилсэн зураг оруулж, төслийн эцсийн тайлан боловсруулан захирлаар 
батлуулж, санхүүжүүлэгч талд хүргүүлэв. Төслийн үр дүнг хэвлэлтэнд өгөхөөр 
бэлтгэж, хэвлүүлэхээр ―Эдмон‖, ―Соѐмбо‖, ―Таван богд принтинг‖ зэрэг хэвлэлийн 
газруудаас үнийн санал авахаар албан бичиг хүргүүлсэн ба ―Эдмон‖ хэвлэлийн 
газраас үнийн саналыг хүлээн аваад байна. 

―Монгол орны ойн үнэ цэнэ‖ сэдвээр өгүүлэл бэлтгэж, ―Монголын эдийн засаг‖ 
сэтгүүлд хэвлүүлэхээр захиалга өгсөн. 

3 дугаар сарын 13-14-нд БОАЖЯ-ны ХБОБНУГазраас зохион байгуулсан ―Уул 
уурхайн ашиглалтын улмаас эвдэрсэн газрын тооллого‖, ―Уурхайн хаалтын журам‖ 
сэдэвт уулзалт, семинарт Г.Батхишиг, Б.Хонгорзул нар оролцож, Байгаль орчны 
мэдээллийн сан, Эвдэрсэн газрын тооллого болон Нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн  
сангийн талаар илтгэл тавив. 

 
Г. Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

Энэ сард 135 цаг уурын  өртөө, 181 харуулын 2017 оны 1 дүгээр сарын мэдээг 
татан авч, онолын, уур амьсгалын үндсэн элементүүдийн орон зайн нарийвчилсан 
шалгалтуудыг хийж, ISX, RES, TAB хэлбэр тус бүрээр 316 мэдээ, нийт 948 нэгж цахим 
мэдээг бэлтгэж, уур амьсгалын 14 үзүүлэлтийг эмхтгэн сарын эмхтгэл зохиож, уур 
амьсгалын үндсэн элементүүдийн тархалтын зураглал хийж архивласан бөгөөд 2016 
оны 12 дугаар сарын мэдээг архив, мэдээллийн санд өглөө. 

Нарны цацрагийн Актинометрийн ажиглалттай 3 станцын 2017 оны 1 дүгээр сарын 
цахим мэдээг хүлээн авч, шалган ISX, TAB мэдээг үүсгэж, 15 автомат станцын мөн 
сарын мэдээг боловсруулан тус тус хадгалсан ба 1 дүгээр сарын мэдээний эмхэтгэл 
зохиож хадгалсан байна. 

Улаанбаатар, Даланзадгад, Мөрөн, Улаангом станцуудын радиозонд ажиглалтын  
2017 оны 2 дугаар сарын мэдээг сүлжээгээр татаж аван, шалган архивлав. 
Даланзадгад станцын 2 дугаар сарын тайлан, материалыг шалгаж, илэрсэн алдаанд  
хариу зааварчлага бичиж, хүргүүлсэн. 2008-2016 оны сонгомол даралтын гадаргын  
мэдээг Улаанбаатар, Хөвсгөл, Улаангом станцаар мэдээллийн дэд сангийн 
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баяжуулалтанд өгөхөөр бэлдэж байгаа ба Улаанбаатар хотын инверсийн давхаргын 
чадал, эрчимшлын өөрчлөлтөөр хийгдэх судалгааны ажлын төлөвлөгөөг гарган, 1980-
2015 оны инверсийн мэдээг AX-10 хүснэгтээс түүвэрлэн, мэдээг бэлдэж байна. 

Цаг уурын 181 харуулын агаарын температур, хур тунадасны дутуу мэдээг нөхөж 
10 хоног, сарын нормыг шинэчлэн гаргахаар эх мэдээг бэлдэж байна. 

Цаг уурын өртөө, харуулын 1 сарын мэдээнд АБС-ээр хяналтын болон орон зайн 
шалгалт хийж, Дорногвь, Дундговь, Булган аймгийн инженерүүдийн асуусан 
асуултанд хариу өгөх, нарны цацрагийн ажиглалтын  1 сарын тайланд шүүмж шалгалт 
хийж, Увс аймагт заавар өгөх, Аэрологийн станцуудын шуурхай мэдээ болон 2 сарын 
тайланд шүүмж  шалгалт хийх ажлууд хийгдлээ. 

Б.Мөнхбат ―Газрын гадарга орчмын инверсийн судалгаа‖, Н.Балжинням ―Автомат 
станцын салхины мэдээний тухай‖, Г.Амгалан ―Хүчтэй салхи‖, Я.Сайн-амгалан 
―Инверсийн тухай‖ зэрэг сэдвүүдээр судалгааны ажлын семинариудыг хийлээ. 

Хамтын ажиллагааны хүрээнд GIZ-тэй хийсэн ажлын тайланг хүлээлгэн өгч, Уур 
амьсгалын ногоон сангийн төслийн саналыг бэлтгэхэд ажиллаж, Солонгосын цаг 
уурын төслийн ажилтнуудтай уулзлаа. Японы Чуо их сургуулийн судлаач Оба 2 долоо 
хоног ажиллаж, төслийн төлөвлөгөө, мэдээ, загварын тухай ярилцаж, хүлэмжийн хийн 
хэмжилтийг эхлүүлсэн. 

ЦУОШГ-аас гаргаж байгаа ―Шүүмж шалгалтын заавар‖, ―Цаг агаарт зориудаар 
нөлөөлөх ажлын аюулгүй ажиллагааны заавар‖ -уудад санал өгсөн ба Ийгл телевизид 
Др. Б.Дуламсүрэн ―Уур амьсгалын өөрчлөлт‖ сэдвээр ярилцлага өглөө. 

Д. Ус судлалын ажлын талаар 
Ус судлалын 113 гол харуулын мөсний үзэгдэл, зузааны арав хоногийн мэдээг 

хүлээн  авч, гар утас болон хүрээлэнгийн цахим хуудаснын мэдээг шинэчилсэн ба 2 
дугаар сарын мэдээний дүн 99.9% байна. Мөсний үзэгдэл, зузааны тоймыг 3 удаа 
бичиж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулсан ба ус судлалын 16 өртөөний 152 
харуулын 2017 оны 1 дүгээр сарын УХШ-1 мэдээний дүнг мэдээний дүн – 99.9%, 
төлөвлөгөөт ажил тасралтгүй хийгджээ.  

Хустай, Сэлбэ, Хөлийн голын усны тэнцлийн судалгааны ажлаар өнгөрөгч зуны 
хэмжилтийн мэдээ, материалыг боловсруулж, тайланг бичих, 2016 оны усны хөвөгч 
амьтдын 4-10 сарын дээжийг бүртгэж шинжлэх, Хэнтий аймгийн Онон гол, Ганга нуур 
дээр тавьсан тунадас хэмжигчийн 2015, 2016 оны мэдээг боловсруулах, харуулын 
мэдээллийн санг нэгтгэн нэгдсэн HaruulDB Access санг үүсгэх, харуулын мэдээллийн 
сангийн программыг шинэчилж, аймгуудад хүргэх зэрэг ажлуудыг хийжээ.  

Нэгдсэн санд 173 харуулын индексийг шалгаж, мэдээллийн санд оруулсан ба 2015 
оны 16 харуулын урсацыг шалгаж засварлав. 2017 онд хэрэглэгдэх спиртын тооцоог 
гаргаж, 25 л спиртын захиалга орон нутгийн усны инженерийн шинэчлэн жигдрүүлсэн 
ажлын байрны тодорхойлолт зэргийг ЦУОШГ-т хүргүүлсэн ба хариуцлага тооцох 
зөвлөмжийг ЦУОШГ-ын Улсын сүлжээ, уур амьсгалын үйлчилгээний хэлтэстэй 
хамтран гаргахаар тохиров. Түүнчлэн орон нутгийн инженер, техникчийн ажил үүргийн 
хуваарийг гаргаж, хэлэлцүүлэгт бэлдлээ. 

Дорнод өртөөний Нөмрөг-Хилийн застав харуул ажиглагчгүйгээс түвшний 
ажиглалт тасарч байгаа сүүлийн 3 жилд нийтдээ 9 өнгөрөлт хэмжсэн, 5 сард түвшин 
хэмжээгүй, 2017 онд ажиглагчгүй болсон, мэдээ нь байнга сарын хоцрогдолтой ирдэг 
зэрэг шалгаануудын улмаас уг харуулыг хааж, орон тоог өөр газарт шилжүүлэхээр 
төлөвлөж байна. 2017 онд 83 гол, 15 нуураас биологийн сорьц авахад хэрэглэгдэх 
686 савыг бэлтгэж, удирдах ажилтны зөвлөгөөний үеэр аймгуудын УЦУОШ газруудын 
дарга нарт өглөө. 



Судалгаа, шинжилгээний ажлын хүрээнд байгалийн бүс, бүслүүрээр болон 
аймгийн хэмжээгээр 2015 онд ширгэсэн нуур, тойрмын байрлалын зураг хийж, Сэлбэ 
голын усны горим, усны тэнцлийн 20 жилийн мэдээ материалын усны чанар, уур 
амьсгал, хур тунадасны дэд бүлгүүдийн боловсруулалт, дүн шинжилгээг хийж байгаа 
бөгөөд минж нутагшуулах төслийн хүрээнд хийсэн 2013-2016 оны хээрийн хэмжилт, 
судалгааны биологи, химийн мэдээ, Тэрэлж голын усны харуул 2010 – 2016 он хүртэл 
мэдээнд боловсруулалт хийж, өгүүлэл бичихээр бэлтгэж байна.  

Дорнод аймгийн ―Хөх нуур-37 дугаар зөрлөг‖ харуулд шалган туслах ажил болон 
Хөх нуурын усны тэнцлийн судалгаа хийх жижиг төслийн санал боловсруулан Дорнод 
аймгийн УЦУОШГ болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хүргүүлээд байна. 

Ус судлалын харуулын ажиглагчийн мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөр 
боловсруулах ажлын хэсэгт Д.Оюунбаатар ажиллаж, хөтөлбөрийг боловсруулж 
байна. Газрын арга зүйн зөвлөлийн хуралд 1 удаа оролцов. 

Япон улсын Сансар агаар мандлын судлалын Агентлагын (JAXA) санхүүжилтээр 
хэрэгжихээр болсон ―Хиймэл дагуулын ба газрын хур тунадасны уялдаа, хамаарал‖ 
Монгол, Японы хамтарсан судалгааны ажлын гэрээг бэлтгэж, баталгаажуулан 
явуулсан ба Японоос оруулж ирэх багаж төхөөрөмжийн хил, гаалийн бүрдүүлэлтийн 
материалыг бэлтгэв. 

2017 оны Дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэх ажлын хүрээнд (Water and waste water) 
материалыг орчуулах, нэгтгэх ажил хийлээ. 

 
Е. Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны ажлын талаар 
Е.1 Мэдээлэл боловсруулалт, үйлчилгээ 
 Даланзадгад, Сайншанд, Замын-Үүд, Улаанбаатар тоосны станцуудын 2017 оны 2 
дугаар сарын тоосны мэдээгээр мэдээллийн санг баяжуулж, Улаан-Уул станцын 
хүлэмжийн хийн дээжийг АНУ-ын элчин сайдын яаманд дамжуулжээ. Цаг уурын 121 
станцын 2016 оны 8-11 сарын хэмжилтээр хийгдсэн өдөр бүрийн цасны зузаан болон 
бүрхэцийн мэдээнд статистик шалгалт хийж, уур амьсгалын тооцооны утгуудыг гаргаж 
байна.  
 Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргах шуурхай үйлчилгээнд ашиглаж буй арга 
загваруудын 2 сарын дүнг гаргаж, үр дүнг тайлагнасан ба 2016 оны нэгдсэн дүнг 
гаргах ажил 85%-тай хийгдэж байна. Шуурхай үйлчилгээнд агаарын хамгийн их 
температурын 8, хамгийн бага температурын 7 аргуудыг тус тус ашиглаж байгаа ба 
урьдчилсан мэдээ гаргахад ашиглаж буй Prоg Maker програмд температурын 
аргуудаас хамгийн сайн таарцтай аргыг ашиглах зорилгоор 2013-2016 оны аргуудын 
таарцаас хамгийн сайн таарцтай аргыг 28 станц бүрээр, 1-5 хоногоор, сараар нь 
түүвэрлэж, нэгдсэн хүснэгт гаргалаа. 3 дугаар сарын 13-аас Prog Maker програмыг 
шинэчлэн, шуурхай үйлчилгээнд нэвтрүүллээ.  
 HIMAWARI дагуулын мэдээ татах програмын нууц үгийг сольж, 100.30 сүлжээний 
дотоод вэб хуудсанд цаг уурын автомат станцуудын холболтыг хийж, 2017 оны 2 

дугаар сарын 20-иос 3 дугаар сарын 20 хүртэлх хугацааны сейлометрийн зурган мэдээг 
татлаа. 
 ЦУОШГ-ын Урьдчилан мэдээлэх хэлтэст дараах мэдээ, мэдээлэл, бүтээгдэхүүнийг 
хүргүүлсэн байна. Үүнд: Тунадас дүгнэх шинэчилсэн зааврын дагуу орон нутгийн 
прогнозын ONS програмыг шинэчлэн 3 дугаар сарын 13-нд хүлээлгэн өгсөн ба 70 
станцын температур, тунадасны аномалийн зураглалыг улирлаар зуруулж, Пусаны их 
сургуулийн 1 болон 2 дугаар сарын 2015, 2016, 2017, 3 дугаар сарын 2015 2016 оны 5 
гишүүний загварын анхны нөхцөлөөр цаг агаарын прогнозыг бодуулж, үр дүнг Пусаны 
их сургууль болон ЦУОШГ-ын УМХ-т, 2016 оны 12 дугаар сарын зарисовкны 



мэдээгээр SQL баазын мэдээллийг баяжуулж, цаг агаарын экстермаль магадлалт 
загварын бүслэг индекс, зуны улирлын тунадас, дулаан улирлын эхлэх, төгсөх, 
үргэлжлэх хугацаа, гаригийн өндрийн фронтын бүсийн байрлал гэх мэт 
предикторуудыг бэлтгэж, 2017 оны 4-9 сарын агаарын температур, хур тунадасны 
магадлалт прогнозыг бодуулж, тус тус хүргүүлсэн ба Ерөнхий орчил урсгалын тойм 
бичихэд шаардлагатай бүтээгдэхүүнүүдийг боловсруулж өгөв. 
Е.2 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын хүрээнд: ―Шороон шуурганы эрсдэл, 
эртнээс сэрэмжлүүлэх арга технологи боловсруулах эхний үе шатны судалгаа‖ сэдэвт 
ажлын хүрээнд 2016 оны 4 дүгээр сарын 28-наас 5 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд 
Өмнөговийн Даланзадгад, Номгон сумдад хийсэн шороон шуурганы хээрийн 
хэмжилтийн мэдээгээр тоосны босоо урсгалыг үнэлэхэд шаардлагатай салхины 
тэглэх хавтгайн шилжлэгийн өндөр болон атираашлын өндөр зэргийг тооцоолон, 
тайланг бичиж байгаа ба статистик арга болон WRF загварын үр дүнд суурилсан 50%-
иас дээш магадлалтай ажиглагдах шороон шуурганы прогнозын аргын эхний 
хувилбарыг боловсруулан ftp://192.168.110.30 серверт холбов. WRF-Chem загварын 
зарим оролтын бүтээгдэхүүнийг (LAI) өөрчилсөн тохироогоор бодсон шороон 
шуурганы үр дүнг 135 станцын шороон шуурганы бодит ажиглалтаар 2015 оны 04, 05-
н сард тус бүрд таарц (threat score) бодлоо. 
 2016 оны агаарын бохирдлын мэдээг ЦУОШГ-ын Орчны шинжилгээний хэлтсээс 
авч боловсруулж байгаа ба хиймэл дагуулын мэдээг ENVI программд боловсруулах, 
хүйтний улирлын нөхцөлийг тооцох зорилгоор хөрсний хамгийн бага температур ба 
цасны зузааны мэдээг бэлтгэн хугацааны болон орон зайн хувьд анализ хийх, ММ5 
загварын UMOS-ын температурын аргын алдаанд үнэлэх, дахин засварлах сэдэвт 
ажлын хүрээнд MM5 загварт үндэслэгдсэн хамгийн их, бага температурын MOS болон 
UMOS аргуудыг 2016 оны 3 сараас 2017 оны 2 сарыг дуусталх хугацаагаар дахин 
бодуулах, ECMWF-ийн реанализын мэдээг Пусаны их сургуулийн загварын T64 
гридэд хөрвүүлж, 1, 2 дугаар сарын 10 гишүүний агаарын температурын орон зайн 
коррелляцыг бодох ажлуудыг хийж байна.  
 Сейлометрээр үүлний өндрийг тодорхойлох сэдэвт өгүүллийг бичиж байгаа. Энэхүү 
өгүүлэлээр илтгэл хэлэлцүүлэхээр бэлдэж байга ба ―Developing a soil erodobility map 
across Mongolia: Evaluation of two erodibility parameters and their integration‖ сэдэвт 
өгүүлэлд ирсэн шүүмжийн дагуу хөрсний элэгдлийн зарим зургуудыг дахин шинээр 
зурж засварлах, ―Монгол орны хөрсний элэгдэл‖ өгүүлэлд шүүмжийн засвар хийж, 
англи хэлний засвар хийлгэн сэтгүүлийн газарт илгээх, Ерөнхий орчил урсгалын сурах 
бичгийн боловсруулалт зэрэг ажлууд хэвийн хийгдэж байна. 
 ―Азийн цэвэр агаар‖ хөтөлбөр, БОАЖЯ, ЦУОШГ-аас Улаанбаатарт 2017 оны 
3 дугаар сарын 16-17-нд зохион байгуулсан ―Guidance Framework Implementation: 
Training Workshop to improve Capacity on Developing Emission Inventory‖ сэдэвт сургалт 
семинарт Д.Жүгдэр, Д.Оюунчимэг, Б.Буянтогтох нар оролцож, сертификат авсан ба 
А.Даваадорж FOCRA-2017 хуралд бэлтгэж байна. ―Улаанбаатар хотын агаарын 
бохирдлыг бууруулах хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл II‖-ийн хүрээнд агаарын 
бохирдлын эх үүсвэрүүдийн ялгарлыг тооцох сургалтанд Э.Давааням хамрагдаж, 
Д.Одонтунгалаг англи хэлний академик сургалтанд сурч байна. 
 Япон улсын Нагояа Их сургуультай хамтран хийж байгаа 4D төслийн семинар 2017 
оны 3 дугаар сарын 9-ний өдөр Улаанбаатарт болж, төслийн багууд 2016 онд хийсэн 
ажлын тайлангаар илтгэл хийв.  
 Тоттори их сургуулийн Гандуу-хуурай газрын судалгааны төвийн судлаач др. 
Я.Куросаки 3 дугаар сарын 4-13-ний өдрүүдэд тус хүрээлэн болон Өмнөговийн Цогт-
Овоод ажилласан ба др. Я.Куросакигийн санал шүүмжийн дагуу тайланд завсар хийж,  

ftp://192.168.110.30/


төслийн удирдагч М.Шинода болон Я.Куросаки нар руу 3 дугаар сарын 15—ны өдөр 
илгээжээ.  
 Хүлэмжийн хийн тоон загварчлалын хүрээнд WRF-Chem загварын VPRM загварын 
оролтын мэдээг бэлдэх, CO2-ыг тооцолох туршилт хийж байгаа ба үр дүнгээр Chuo их 
сургуультай хамтарсан төсөлд завсрын тайлан бичиж өглөө.  
 Япон улсын Нагояа хотод болсон ―Азийн шороон шуурга, орчны горимын өөрчлөлт‖ 
сэдэвт төслийн хамтын ажиллагааны хуралд 2017 оны 02-р сарын 22-25-ны өдрүүдэд 
оролцсон. 
 Өнгөрсөн оны 7 дугаар сард ОХУ-н Новосибирскийн цаг уурын албанд урт 
хугацааны прогнозтой танилцаж, 7 хоног ажилласан ба тус ажлын хүрээнд ОНУАЗ-н 
шинэчилсэн хувилбарын температурын прогноз бүтээгдэхүүнийг энэ сараас эхлэн авч 
ашиглаж эхэлсэн. 2017 оны 4-9 сарын прогноз бүтээгдэхүүнийг хүлээн авч зуны 
прогнозод ашиглаж байгаа ба цаашид сар бүр хүлээн авч байхаар болсон. Тус загвар 
нь манай оронд тохируулан шинэчилсэн ―Кассандра-Сибирь‖-ийн үр дүн бөгөөд 
температурын прогнозын таарц манай оронд 4-9 дүгээр саруудад 74-84% таарцтай 
гарсан байна. 
 
Ж. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 
 Энэ сард орон нутгаас хүлээн авах давхардсан тоогоор нийт 954 салбарын агро 
дундаж мэдээг хүлээн авч, 100% боловсруулалтанд орсон байна. Дараах мэдээллийг 
олон нийтэд www.tsag-agaar.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан үйлчиллээ. Үүнд: 

1) 2 дугаар сарын 3 арав хоногийн тойм /Дугаар 4, 5, 6/ 
2) Арав хоногийн цаг агаарын нөхцлийн онцлогууд  
3) 2 дугаар сарын цаг агаарын нөхцлийн тойм /III арав хоногт/ 
4) 3 дугаар сарын урьдчилсан мэдээний зөвлөмж /III арав хоногт/ 
5) Мал төллүүлэх үеийн цаг агаарын нөхцөлийн зөвлөмж 
6) FY2 дагуулын мэдээ арав хоногийн тунадас, температур 

Эдгээр тойм, зөвлөмжүүдийг боловсруулан интернетэд тавихын зэрэгцээ электрон 
хэлбэрээр бүх аймгуудад хүргүүлсэн бөгөөд 2 дугаар сарын агродундаж мэдээний 
чанарыг дүгнэж, мөн аймгуудад хүргүүлсэн байна. 
 2016 оны 8 дугаар сарын Дундговь аймгийн 67, Дорноговь аймгийн 72, Төв аймгийн 
96, Говь-Алтай аймгийн 76 ширхэг ХД-8 дэвтэр, Булган, Дорноговь, Төв аймгийн 2016 
оны 12 дугаар сарын 7 ширхэг ХД-3 дэвтэрт тус тус шүүмж шалгалт хийж, сангийн 
мэдээг тулгаж, хариу зааварчилга бичиж хүргүүлсэн байна.  
 www.tsag-agaar.gov.mn цахим хуудсанд 2 дугаар сарын 3 арав хоногийн тоймууд 
болон хугацаат мэдээ прогнозуудыг байрлуулан мэдээллийг олон нийтэд хүргэсэн ба 
хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэцэцэг Монгол телевиз, Монгол HD, TV-9, радио зэрэгт мал 
өвөлжилтийн байдлаар мэдээлэл өгсөн байна.  
 Норм шинжүүр утга гаргах, ХААЦУ-ын лавлахын мэдээ бэлтгэх зорилгоор ―Таримал 
ургамлын ажиглалтын мэдээллийн сан‖-аас төмсний ажиглалт хийж эхэлснээс хойших 
бүх төрлийн ажиглалтын мэдээг гаргаж, бэлтгэж байна. 2000 оноос өмнөх онуудын 
Агро дундаж мэдээний цаасан хэлбэрт байгаа тойм, зураг, эмхтгэлд бүртгэл хийж, 2 
дугаар сарын сүүлийн хагаст хийгдсэн Удирдах ажилтны зөвлөгөөний үеэр аймгуудын 
УЦУОШГ-ын дарга нарт актаар хүлээлгэн өгсөн. Мөн явуул судалгааны хүснэгт буюу 
ХХ-2б, 22 хүснэгт бүхий жилийн эмхтгэлийг хүлээлгэн өгсөн байна. Өвлийн 
бэлчээрийн явуул судалгааны 2017 оны мэдээг хүлээн авч, бүртгэж, цэгцэлсэн. 
 Судалгааны ажлын хүрээнд бэлчээрийн мэдээ, төмсний ажиглалтын түүхэн 
мэдээнд анализ хийх, норм, шинжүүр утга тооцоолж гаргах ажлыг эхлээд байна. 
Бэлчээрийн идэгдэцийг үнэлэх, бэлчээрийн ургамлын ургацад цаг агаарын үзүүлэх 
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нөлөөг судлах зорилгоор бэлчээрийн ургамлын хашаалсан болон хашаалаагүй 
талбайн зуны их ургац (8 сарын 24, 25) -ын мэдээг шалгаж, анализ хийх, ―Movements 
of dams milked for fermented horse milk production in Mongolia‖ өгүүлэлд олон улсын 
сэтгүүлээс ирсэн шүүмжийн дагуу засвар хийх, Булган аймгийн МААЦУ-ын харуулын 
малын жингийн мэдээнд харьцуулалт, анализ хийж, норм дундаж гаргах, ―Газар 
тариалангийн бүс нутагт ууршилт тооцоолох‖ сэдэвт онолын суурь судалгааны ажлын 
хүрээнд 2016 оны 2 дугаар сарын мэдээг шалгах, ―Хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан 
хөрсний чийгийг үнэлэх, зураглах‖ дотоодын төслөөр гандалтын чийг тодорхойлох 
зорилгоор хөрсний 160 ширхэг овъѐст хийх ажиглалтыг дуусгаж, дээжийг хатаалтанд 
бэлтгэж, гандалтын чийгт шүүмж шалгалт хийх, бэлчээрийн ургамлын хашаалсан 
болон хашаалаагүй талбайн ажиглалтын мэдээнд бүтцийн шалгалт хийх аргачлалыг 
боловсруулах, бэлчээрийн ургамлын хашаалсан болон хашаалаагүй талбайн 
төлөөлөх ургамлын зүйлийн түүвэр хийж, нэгтгэх, Баян-Өлгий, Ховд, Говь-Алтай, Увс, 
Завхан аймагт УХЭШХ-ийн судлаачидтай хамтран хийсэн царцааны судалгааны 
тайланг бичих ажлууд хийгдэж, ―Барбенийн таршааны одоогийн тархалт ба уур 
амьсгалын ирээдүйн өөрчлөлтийн нөлөөг Максент загвараар тооцох‖ өгүүлэл 
бичигдэж, хүрээлэнгийн Бүтээл 36-д өгөхөд бэлэн болсон байна. 
 2017 оны 2 дугаар сарын 27-оос 3 дугаар сарын 5-нд Япон улсын Нагояа их 
сургууль дээр зохиогдсон ―МААЦУ-ын мэдээнд анализ хийх, ган зудыг эртнээс 
сэрэмжлүүлэх‖ сэдэвт сургалтанд инженер Г.Раднаа хамрагдлаа. 
 
 
 
 
     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


