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А. Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 
Тайлангийн хугацаанд MODIS дагуулын 242, SOUMI NPP дагуулын 130 мэдээг 

хатуу дискэнд бичиж, өөрийн архивд авсан байна. Ургамалжилтын индексийн 3, 
ургамалжилтын хазайцын 3, гангийн төлөв байдлын 3, ой хээрийн түймрийн 
голомтын 3 зургийг тус тус боловсруулан гаргаж, хүрээлэнгийн www.icc.mn цахим 
хуудсанд байршуулжээ. Гадаргын усны судалгааны хэлтсийн инженер Төмөрцоожид 
MODIS хиймэл дагуулын 2012 -2017 оны 6-8 дугаар саруудын архивын мэдээгээр 
үйлчлэв. 2000-2017 оны түймрийн халуун цэг болон шатсан талбайн MCD45 
бүтээгдэхүүнийг интернетээс татаж боловсруулсан. 
 Залаатын амны судалгааны талбайн ургамалжилтын хэмжилтийг 10 хоног тутамд 
тогтмол хийж, тайланг тухай бүрийд гаргаж, хүрээлэнгийн захиргаанд өгч байна. 
 Хиймэл дагуулын мэдээний заслага, баталгаажилт, газрын бүрхэвчийн ангиллын 
хянан баталгаажуулалтын ажлыг тэргүүлэх мэргэжилтэн С.Хөдөлмөр нарын албан 
хаагчид 7 дугаар сарын 17-21-ны өдрүүдэд Өвөрхангай, Баянхонгор, Өмнөговь, 
Дундговь, Төв аймгуудын нутагт хийлээ.  
 2017 оны 8 дугаар сарын 21- 23-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо Монмап ХХК-
тай хамтран зохион байгуулж байгаа “1st North East Asia Symposium on small 
Satellites” хуралд мэргэжилтэн Б.Аманжол, Н.Лхагвадорж, А.Батчимэг нар нийт 5 
ханан илтгэл бэлтгэн оролцож байна.  
 

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

дотоодоос хүлээн авах 33480 мэдээнээс 33471 мэдээг хүлээн авч, Дорнодын 
Дашбалбар 1, Завханы Баянтэс 5, Архангайн Эрдэнэмандал 3 хугацаанд тус тус 
сүлжээгүйн улмаас мэдээгээ тасалсан байна. Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах 
станцын Vxeos болон Nasa_hrpt системийн үйл ажиллагаа хэвийн, Aqua, Terra, NPP, 
NОАА, G-Com зэрэг дагуулуудын 279 мэдээ, NOAA дагуулын 107 мэдээг тус тус 
хүлээн авч боловсруулсан байна. SatSee болон CMA-CAST хүлээн авах системийн 
мэдээ хүлээн авалт хэвийн, FY-2E дагуулын 779 мэдээ, FY-2G дагуулын 779 мэдээ 
болон FY3A_L1 дагуулын 537 мэдээг тус тус хүлээн авч, их хэмжээний багтаамжийг 
хадгалах төхөөрөмжид эзэлдэг тул шахаж, хадгалж байна. FY2E мэдээгээр үүлний 
боловсруулалт хийгдэж, EWBMS системийн агаарын температур болон тунадасны 
зургийн боловсруулалтанд зориулан FY-2G мэдээг ХААЦУС хэлтэст өгч байна. 
Гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн болон эх мэдээг хүрээлэнгийн цахим хуудсанд 
байршуулан олон нийтэд хүргэж, эх мэдээний архивыг хийж байна.  

TDS Каталог серверийн үйл ажиллагаа хэвийн, мэдээ бүрдүүлэлт сайн явагдаж 
байна. Залаатын цаг уурын автомат станц хэвийн ажиллаж, мэдээг хүлээн авч 
архивлаж байна. Цаг уурын шуурхай мэдээллийн боловсруулалтын MSS системд 
алдаа гарч, мэдээлэл боловсруулахгүй болсныг нөөцөөс нь сэргээж, хэвийн 
ажиллагааг хангажээ. Цахилгаан хангамжийн хүсдэлийн 1 фаз унасны улмаас 
суперкомпьютерын өрөөний хөргөлтийн системийн гадна төхөөрөмж дээр гэмтэл 
гарч, солих шаардлагатай болсон тул үнийн саналыг ЦУОШГ-т хүргүүлж, 
төхөөрөмжийг шинэчлэх арга хэмжээг авлаа. Ингэснээр суперкомпьютер, архивын 
болон бусад серверүүдийн хэвийн ажиллагаа хангагдлаа.  
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Цахилгааны щит дээр сэлгэн залгагчийн гэмтлээс цахилгаан тасарсан үед машин 
заалны тоног төхөөрөмжүүд, ялангуяа суперкомпьютер, мэдээ боловсруулах 
системүүдийн ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж байсан тул сэлгэн залгагчийг сольж, 
гэмтлийг арилгах арга хэмжээг авлаа.  

TP-link маркийн 1GB сүлжээний төхөөрөмжийг ЦУОШГ-аар авахуулж, Хөдөө аж 
ахуйн цаг уурын судалгааны хэлтэс болон Гадаргын усны судалгааны хэлтсийн 
сүлжээнд тавьж, сайжруулсан байна.  

9TB-ын хадгалуурын эх хавтанд гэмтэл гарсныг тогтоож, засварлах ажил хийгдэж 
байна. Суперкомпьютерын Tray1-д алдааны сигнал өгч байсныг солихоор захиалсны 
дагуу ирүүлсэн төхөөрөмжийг сольж, хэвийн ажиллагааг хангасан ба филтерийг 
сольж, цэвэрлэгээг хийлээ.  

В. Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 
В.1.  Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх      

Улсын ТХГН-ийн мэдээллийн санг шинэчлэх ажлын хүрээнд байгалийн нөөц болон 
нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг агуулсан 4 хүснэгтийг шинээр нэмж, холбогдох 
програмыг хөгжүүлэн, мэдээллийн сангийн серверт байршуулсан бөгөөд эвдэрсэн 
газрын тооллогын мэдээллийн санд аймгийн хэрэглэгчид мэдээ оруулах хэсгийн 
програм хангамжийг хөгжүүлж байна. 

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

Агаарын бохирдлын мэдээллийн санд 2017 оны 6 болон 7 дугаар саруудын мэдээг 
нэмж, хууль эрх зүйн мэдээллийн санд ерөнхийлөгчийн зарлиг 2-ыг, яамнаас 
ирүүлсэн зөвшөөрөл авсан байгууллагын 222 мэдээ, зөвшөөрлийн 268 мэдээг 
химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн санд, амьтан экспортлох 
импортлох зөвшөөрөл түүнтэй холбогдох мэдээлэл болох 2015-2017 оны 65 аж ахуйн 
нэгжийн мэдээ, 2015-2017 оны амьтан экспортлох зөвшөөрлийн 129 мэдээг амьтны 
мэдээллийн санд тус тус оруулжээ. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
мэдээллийн санд эрх авсан 2 компанийг шинээр нэмж, мэдээ оруулах талаар хичээл 
заалаа. Уг санд шинээр 13 нарийвчилсан тайлан оров. БОАЖЯ-наас ирүүлсэн 
ургамал экспортлох, импортлох зөвшөөрөл болон ургамлын нөөц ашиглах 
зөвшөөрлийн мэдээг мэдээллийн санд оруулахаар бэлтгэж байна. Эвдэрсэн газрын 
тооллогын мэдээллийн санд мэдээ бэлтгэх Excel файлыг бэлтгэж, “Гүнгийн хажуу” 
ХХК-д хүргүүлэв.  

Гео-мэдээллийн сангийн уур амьсгал, замын мэдээгээр “Цагаан уулын оргил” ХХК, 
“GIZ” гэсэн хоёр байгууллагад үйлчлэв. 

Байгаль орчны мэдээллийн сангийн www.eic.mn серверийн файлын нөөцлөлтийг 7 
дугаар сарын 27-ны байдлаар хийв.  

Мэдээллийн сангийн нөөцлөлт хийдэг 9ТВ хадгалах төхөөрөмжинд 8 дугаар сарын 
10-нд гэмтэл гарсан бөгөөд одоогоор хадгалж байсан бүх мэдээллийг авах 
боломжгүй байдалтай байна. 

 
Г. Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

Цаг уурын 135 өртөөний уур амьсгалын үндсэн элементүүдийн сарын дундаж 
болон эктремаль утгуудыг уртасгах тооцоог хийж байна. 1981-2010 оны уур 
амьсгалын нормын зураглалыг үндсэн элементүүдээр хийв. 

Нарны цацрагийн мэдээг боловсруулж, 6 дугаар сарын мэдээгээр эмхтгэл зохиож 
хадгалж, актинометрийн ажиглалттай  3 станцын цахим мэдээг хүлээн авч, шалган 
ISX, TAB мэдээг үүсгэж, нарны нийт 16 автомат станцын мэдээг татаж  боловсруулан 
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хадгалсан байна. Булган, Дархан, Завхан, Баян-Өлгий аймгийн инженерүүдэд заавар 
өгсөн байна. 

Уур амьсгалын эмхтгэлийг 14 үзүүлэлтээр, уур амьсгалын үндсэн элементүүдийн 
тархалтын зураглалыг тус тус гаргаж, аэрологийн өртөөний ажиглалтын мэдээг 
боловсруулж, 6 дугаар сарын TEMP мэдээг үүсгэсэн ба Даланзадгад станцын 5 
дугаар сарын тайлан материалыг шалгаж, илэрсэн алдаанд  хариу зааварчлага 
бичиж хүргүүлсэн байна. Цаг уурын 135 өртөө, 181 харуулын 6 дугаар сарын цахим 
мэдээг авч, онолын болон уур амьсгалын үндсэн элементүүдийн хувьд орон зайн 
нарийвчилсан шалгалт хийж, салбаруудын анхан шатны ажиглалтын технологи 
мөрдөлтөд хяналт тавих, инженерүүдийн шүүмж шалгалтын чанарыг үнэлэх 
зорилгоор Завхан, Баян-Өлгий, Увс, Булган, Дорноговь, Баянхонгор аймгийн 100 нэгж 
салбарын мэдээнд хяналтын шалгалт хийж, шүүмж шалгалтын чанарт үнэлгээ өгөхөд 
шүүмж шалгалтын дүн 99,1 - 99.5%, ажиглалтын чанар 97,5-98,6%-ийн үзүүлэлттэй 
байлаа. Шалгалтаар илэрсэн алдаа, дутагдлын талаар зааварчлага бичиж, 
аймгуудын УЦУОШГ-уудад хүргүүллээ. 6 дугаар сарын цаг уурын шалгагдсан цахим 
мэдээг ISX, RES, TAB хэлбэр тус бүрээр 316 мэдээ, нийт 948 нэгж цахим мэдээг 
бэлтгэж  хадгалсан бөгөөд 5 дугаар сарын мэдээг ЦУОШГ-ын Архив, мэдээллийн 
сангийн хэлтсийн мэдээллийн санд өглөө. 

Аялал жуулчлалд зориулсан уур амьсгалын электрон лавлахад орох уур 
амьсгалын мэдээллийн сан үүсгэж байгаа ба уур амьсгалын горимын электрон 
мэдээллийн санг 1985-1998 оны 130 станцын  мэдээгээр баяжуулах ажлын хүрээнд 
дараах аймгуудын ирүүлсэн мэдээг шалгаж дуусав. Үүнд: Баянхонгор аймгийн 
Хориулт станцын 1995,1996, Булган аймгийн Булган станцын 1985, 1990-1997, Хутаг 
станцын 1985, 1987-1998, Ингэттолгой, Могод станцын 1995-1998, Гурванбулаг 
станцын 1987-1997, Дорноговь аймгийн Замын-Үүд станцын 1995, Дундговь аймгийн 
Мандалговь, Гурвансайхан станцын 1997, Сайхан овоо станцын 1998, Өмнөговь 
аймгийн Даланзадгад станцын 1985-1988, 1997, 1998, Сайхан станцын 1986-1988, 
1990, 1991, 1995, 1997, Цогт-Овоо станцын 1985-1994, 1996, Гурвантэс станцын 
1985-1989, 1995-1996, 1998, Манлай станцын 1995,1996, Ханбогд станцын 1985-
1992,1995-1998, Хөвсгөл аймгийн Чандгат станцын 1997, 1998, Хэнтий аймгийн 
Өндөрхаан станцын 1988, Биндэр станцын 1995, 1996, Баян-Өлгий аймгийн 
Ногооннуур станцын 1985-1992, Ялалт станцын 1986-1995, Дорнод аймгийн 
Онон(Баян-Уул) станцын  1992-1998, Чойбалсан станцын 1998, Матад станцын 1995, 
Ховд аймгийн Ховд станцын 1995-1996, Зэрэг станцын 1995-1997, Чандмань станцын 
1995-1998, нийт 144 жилийн ISX мэдээг шалгаж RES, TAB үүсгэж дууссан. Салхины 
мэдээнд анализ хийж байна. 

Бэсрэг, бичил хэмжээсийн загварчлал судалгааны ажлын хүрээнд 10 жилд 
тохиолдсон гамшигт үзэгдэл, түүний загвараар тооцоолсон алдаа, таарцыг үнэлэв. 
Автомат станцын мэдээнээс хүчтэй салхи болж өнгөрсөн тухайлсан судалгааны 
мэдээнд статистик боловсруулалт, анализыг  хийв. 

Аялал жуулчлалын бүсэд хамаарах цаг уурын станцын экстремаль утга, индексыг 
тооцоолов. 

Д. Ус судлалын ажлын талаар 
Ус судлалын 114 харуулын өдөр бүрийн усны түвшний мэдээг хүлээн  авч, гар утас 

болон хүрээлэнгийн цахим хуудасны мэдээллийг шинэчлэв. 7 дугаар сарын 
мэдээний дундаж дүн 99.7%, Сэлэнгэ-Хутаг/VII.12/, Урдтамир-Цэцэрлэг/VII.11/, 
Цагаантуруут-Галуут/VII.10/, Буянт-Ховд/VII.27/, Чигж-Өндөрхангай/VII.3/ зэрэг 
харуулууд мэдээ буруу дамжуулаад засаагүй тул мэдээгээ тасалснаар тооцсон 



бөгөөд Завхан өртөөний бүх харуулууд VII.7-нд мэдээгээ ирүүлээгүй байна. Усны 
горимын 10 хоногийн тоймыг 3 удаа бичиж, хүрээлэнгийн цахим хуудсанд 
байрлуулав. 

Ус судлалын 16 өртөөний 152 харуулын  5 дугаар сарын УХШ-1 мэдээний дүнг 
нэгтгэн гаргахад 98.8% байна. Хэмжвэл зохих 638 өнгөрөлтөөс 683 өнгөрөлтийг 
хэмжсэн бөгөөд илүү 51 өнгөрөлтийг хэмжсэнээс 4 өнгөрөлт нь түвшний ихсэх, 
багасах хэлбэлзлийг барьж хэмжсэн тул хувь нэмэгдсэн бол үлдэх 47 өнгөрөлтийг 
түвшний хэлбэлзэл багатай үед хэмжсэн учир хувь нэмэгдээгүй болно. Хэмжсэн 
өнгөрөлтөөс нийт 36 өнгөрөлт буюу 5.3% нь гологдол болсон байна. 

Богино хугацааны прогнозыг 20 гол харуулаар өдөр бүр гаргаж, хэрэглэгчдэд 
хүргэлээ. 7 дугаар сарын мэдээний таарц 66.6 % байгаа нь төлөвлөгөөт даалгавраас 
1.1%-иар давсан байна. Мөн 8 дугаар сарын дундаж урсацын прогнозыг гаргаж, 
хэрэглэгчдэд хүргэсэн бөгөөд 7 дугаар сарын прогнозын таарц 76.2 % байгаа нь 
төлөвлөгөөт даалгавраас 0.7 %-иар давсан байна. Үерээс сэрэмжлүүлэх мэдээг 5 
удаа гаргаж, хүрээлэнгийн цахим хуудас болон бусад мэдээллийн хэрэгслэлээр 
дамжуулан ард иргэдэд үйлчлэв. 

2016 оны 10 өртөөний 84 харуулын УД-1, УД-2 дэвтрийн Реки Режим программд 
оруулсан мэдээг бүртгэн авч, шалгах, Landsat-L8 дагуулын 2016 оны зураг мэдээгээр 
300 гаруй нуурын дүрс зүйг тодорхойлох, Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын Шорвог 
нуурын 5 дугаар сарын, Өвөрхангай аймгийн Өлзийт сумын Сангийн далай нуурын 6 
дугаар сарын хээрийн хэмжилтийн мэдээгээр нуурын хонхор, гүний хувиарлалтын 
зураг хийх, өртөөдийн Рэки-Рэжим программ дээр шивсэн мэдээг нэгтгэж 
боловсруулалтанд бэлдэх, урсацын эмхтгэлд оруулах 67 ус судлалын харуулын усны 
түвшин, 134 харуулын янз бүрийн хангамшилтай өнгөрөлтийг бодож, хэвлэх, 2015 
оны урсацын 134 харуулын УХ-2б хүснэгтээс 120 хүснэгтийг хэвлэж, урсацын 
эмхтгэлд оруулахад бэлдэх зэрэг ажлуудыг хийжээ. 2015 оны урсацын мэдээнээс 
Завхан өртөөний 10, Ховд өртөөний 2 урсац шалгагдаж байгаа ба үлдсэн 4 харуулын 
урсац хэмжилтын чанар хангагдаагүй учир хэвлэгдээгүй болно. 

6 сард өнгөрөлт хэмжих 16 өртөөний 134 харуулаас Булган өртөөний Эг-Тэшиг, 
Орхон-Сайхан харуулд завь, хурд хэмжүүр байхгүй, Сэлэнгэ өртөөний Сэлэнгэ-
Сүхбаатар харуул багаж, төхөөрөмж дутуугаас өнгөрөлт хэмжээгүй байна. Дорнод 
өртөөний Нөмрөг-Хилийн застав харуул 5 сарын 27-оос ажиглалтыг эхлүүлж, 
автомат түвшин хэмжигчийг байрлуулж, зөвхөн түвшний ажиглалтыг хийж байна. 
Харин өнгөрөлтийг сард 1 удаа Халхгол цаг уурын станцаас хүн очиж, хэмжиж байна.  

Ус судлалын 29 харуулын түвшин, өнгөрөлтийн цувааг үүсгэн мэдээллийн санд 
оруулахад бэлдсэн ба усны ёроолын болон хөвөгч амьтдын 6 дугаар сарын 122 
дээжийг бүртгэж, ирц чанарын дүнг шинэ дүгнэх журмын дагуу гаргаж, УХШ-1 
мэдээнд оруулав. Усны биологийн 6 дугаар сарын нэгдсэн дүнг гаргаж, дотоод 
сүлжээнд тавьж, өртөөдөд мэдээлсэн бөгөөд 4, 5 дугаар сард голын уснаас авсан 50 
ширхэг дээжинд шинжилгээ хийв. 

Туул голын ус судлалын харуулын сүүлийн 10 жилийн 4-10 сарын мэдээгээр усны 
чанарт үнэлгээ өгч, усны чанарын өөрчлөлт болон бохирдлын түвшинг гаргаж, Төв 
аймгийн УЦУОШГ-т өглөө. 

Мөстөлийн 6 дугаар сарын судалгааг Таванбогд, Мөнххайрхан, Цамбагарав, Сутай 
уулуудад гүйцэтгэлээ.  

2015 оны урсацын эмхтгэл гаргах ажлын явц 75.3% байгаа ба 2015 оны 40 
харуулын урсацыг шалгаж, засварлаж, үр дүнгээр хариу заавар бичих, 16 өртөөний 
152 харуулын 6 дугаар сарын хяналтын муруйг байгуулж, хариу заавар өгөх, 2015 
оны урсацын УХ2а хүснэгт, нэгтсэн зураглалыг нэгтгэн үдэх ажлууд хийгдлээ.  



Сэлэнгэ, Төв өртөөний инженерүүдэд Реки Режим програм хангамжийг суулгах, 
паспорт үүсгэх, УД-1, УД-2 шивэх мөн 2016 оны урсацын алдааг засах талаар арга 
зүйн зөвлөгөө өгч, сургалт хийж, бүх өртөөдөд TeamViewer программыг суулгаж, 
шууд хандалттай болгож, заавар зөвлөлгөө өгөхөд ашиглаж байна.  

Баяр наадмын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр томилж, хуваарийн дагуу 
ажиллуулсан бөгөөд усны горим, үертэй холбоотой лавлагаа, мэдээллээр яам, 
агентлаг, хэвлэл мэдээллийхэн болон бусад байгууллага хувь хүнд тухай бүрт 
үйлчиллээ. Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газарт дугуйн зам трассын дагуух 
харуулуудын сүүлийн 50 жилийн үерийн судалгаа, зураг, харуулуудын тодорхойлолт 
зэргийг гаргаж өглөө. 

 
Е. Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны ажлын талаар 
Е.1 Мэдээлэл боловсруулалт, үйлчилгээ 
 Хур тунадасны урьдчилсан мэдээний таарцыг дүгнэх зааварт өөрчлөлт 
оруулсантай холбоотойгоор MM5, WRF/UM,GFS/ загваруудын тунадасны таарц 
дүгнэх программд өөрчлөлт оруулж, 2017 оны 6 дугаар сарын 15-наас шуурхай 
үйлчилгээнд оруулсан бөгөөд уг заавар 4 дүгээр сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн тул 4 
сарын 1-ээс хойшхи хугацааны бодолтыг нөхөж, SQL баазын мэдээллийг 
баяжуулсан. 
 MM5-MOS загварын салхины хамгийн их, бага хурдны 5 хоногийн прогнозын аргын 
таарц дүгнэх програмыг боловсруулж, дотоод сүлжээнд таарцын үр дүнг 
байршуулдаг болж, /http://192.168.100.27/nwp/scripts/PrecWind.asp/ хаягт өмнөх нэг 
жилийн мэдээг нөхөж, таарцыг дүгнэн баазад байршуулав. Станц харуулын 
ажиглалтын мэдээллийг AWS сервер дээр гаргах програмыг бичиж шуурхай 
ашиглалтанд оруулсан бөгөөд Пусаны их сургуулийн загварыг 5 гишүүний анхны 
нөхцөлөөр 2017 оны 7 сарын прогнозыг бодуулж, үр дүнг Пусаны их сургууль болон 
ЦУОШГ-ын УМХэлтэст хүргүүлж, 4, 5 дугаар сарын зарисовканы мэдээгээр SQL 
баазын мэдээллийг баяжуулсан байна. Ерөнхий орчил урсгалын 7 дугаар сарын тойм 
бичихэд шаардлагатай хойд хагас бөмбөрцгийн масштабын бүтээгдэхүүнүүдийг мөн 
ЦУОШГ-ын УМХэлтэст боловсруулж өгсөн ба 7 дугаар сард шуурхай үйлчилгээнд 
ашигласан арга, загваруудыг дүгнэж, үр дүнг нэгтгэн танилцуулжээ. MM5/UM/ 
загварын засварласан утгаас тооцоолсон хамгийн их/бага температурын аргын 5 
хоногийн алдаагаар аргыг дахин засварлаж, шинээр ММ5/UM/CМcor нэртэйгээр SQL 
мэдээний бааз руу бичих программ хийгдэж байна.  
Е.2 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 

Уур амьсгалын индексүүдийг дурын орон зайн нарийвчлалтайгаар, Монгол орны 
хэмжээгээр гаргах ANUCLIM загварын оролтын мэдээг загварын форматад 
тааруулан ASCII хэлбэрээр бэлтгэн, загварыг туршиж байна.  

“Магадлалт тунадасны прогноз” сэдэвт ажлын хүрээнд WRF загварын үр дүнгээр 
тунадасыг магадлалаар прогнозлохыг зорилго тавьж, 2012 оны 10 сараас өнөөг 
хүртлэх 5 жилийн цуваанаас тунадасны критерээр нь магадлалыг нь тодорхойлохоор 
ажиллаж байгаа ба “Ямааны амьдын жингийн өөрчлөлтийг тооцоолох” төслийн 
хүрээнд ямааны амьдын жин тооцоолох MS-DOS-ийн орчны програмыг windows-ийн 
орчинд шилжүүллээ. JICA-гаас гаргасан гэр хороолол, цахилгаан станц, бага оврын 
уурын зуух, автомашин удааны жилийн ялгарлын 2015 оны мэдээг цагийн нэгжид 
хөрвүүлж, 2015 оны 7 сарын бодолтыг хийсэн ба үр дүнг Чуо Их сургуулийн төслийн 
тайланд орууллаа.   



БНСУ-ын Цаг уурын албаны бүсийн загварыг дүгнэх ажил хийгдэж, Пусаны их 
сургуулийн загварын 10 гишүүний 1981-2015 оны нөхвөр прогнозыг дүгнэж, 1-8 сарын 
урьдчилалын орон зайн корреляцийг гаргасан.  

GFDL FLOR, CM2.5 загвар ашиглан бүс нутгийн сар улирлын урьдчилсан мэдээ 
гаргахад шаардлагатай мэдээлэл боловсруулалт, 2017 оны 4 сарын 17-19, 5 сарын 
03-05-ны өдрүүдэд болсон шороон шуурганы мэдээллийг цуглуулж, алсын бараа, 
хамгийн их хүчтэй салхи, тоосонцрын (PM10) утгыг Сайншанд, Замын–Үүд, 
Улаанбаатар станцаар гаргаж, аэрологийн ажиглалтын мэдээнээс хамгийн их 
давтагдсан утгыг гаргаж харьцуулалтыг хийлээ. 

Гадаргын усны судалгааны хэлтсээс WRF загварыг Монголын баруун хэсэгт 3 км-
ийн алхамаар, 6-10 дугаар сарын хооронд бодуулах хүсэлт ирүүлсний дагуу 
бодолтыг хийж, үр дүнг текст форматаар өгжээ.  

Хөрсний мэдээллийн формат өөрчлөгдсөнөөс 8 дугаар сарын 19-ний 12 цагаас 
эхлэн WRF загварт алдаа гарсан тул WPSV3.9.0.1 хувилбарыг суулган тохируулж, 8 
сарын 15-ны 12 цагийн бодолтоос эхлэн хэвийн ажиллагаанд орууллаа. 
Гадаад, дотоод төсөл, хөтөлбөр, томилолт 
 7 дугаар сарын 24-28–нд Монгол-Солонгосын цаг уурын албадын хамтран 
ажиллах протоколын хүрээнд Солонгосын цаг уурын албанаас 2 мэргэжилтэн ирж, 
ADAM-haze загварыг суулгасан.  
 “HIMAWARI байран хиймэл дагуулын мэдээллээр үүлний зураглал, шилжилт, 
төрлийг тодорхойлох технологийн ажил” сэдэвт дотоод төслийн хүрээнд шороон 
шуурганы зураглалыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, аргазүйн дагуу туршилтын ажил 
хийгдэж байна.  
 Хүлэмжийн хийн тоон загварчлалын хүрээнд WRF-Chem загварын VPRM загварын 
оролтын мэдээг бэлдэх, CO2-ыг тооцолоох туршилтыг хийж, Чуо их сургуулийн 
сервер дээрх WRF, WRF-Chem загваруудын тохиргоог шинчилж, R програмыг 
суперкомпьютерт суулгалаа. Чуо их сургуулийн хамтын ажиллагааны төслийн 
тайланг өгч, Д.Оюунчимэг 8 дугаар 1-нээс Хятадын Бээжин хотод 14 хоногийн 
сургалтанд хамрагдаж, МУИС-ийн оюутан Э.Доржпүрэв, Б.Ганзориг нарыг 7 сарын 
26-аас 2 сарын хугацаатай хуваарьт хөтөлбөрийн дагуу дагалдан хийлгүүлж байна. 

 
Ж. Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 
 Энэ сард орон нутгаас давхардсан тоогоор нийт 954 салбарын агро дундаж мэдээ 
хүлээн авахаас мэдээг бүрэн хүлээн авч, мэдээний чанар 100%-тай 
боловсруулалтанд орсон байна. 7 дугаар сарын 3 арав хоногийн тойм /Дугаар 19, 20, 
21/, арав хоногийн цаг агаарын нөхцлийн онцлогууд, 7 дугаар сарын цаг агаарын 
нөхцлийн тойм /III арав хоногт/, 8 дугаар сарын урьдчилсан мэдээний зөвлөмж /III 
арав хоногт/, хөрс чийгийн мэдээ, хөнөөлт царцааны тойм, ЗГ-ын 286 дугаар 
тогтоолын дагуу гангийн үнэлгээг хийж тойм, зөвлөмжүүдэд оруулан, хугацаанд нь 
бүрэн тогтмол гаргаж, www.tsag-agaar.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан 
үйлчилсэн бөгөөд электрон хэлбэрээр бүх аймгуудад хүргүүллээ. 7 дугаар сарын 
агродундаж мэдээний чанарыг дүгнэж, дүнг аймгуудад мөн хүргүүлсэн байна.  
 Онцгой байдлын комисст цаг агаарын нөхцлийн тойм, зуншлагын байдлын 
мэдээллийг 2 удаа, ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатад зуншлагын байдлын талаарх товч 
тайланг хүргүүлж, Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн “Өвөлжилтийн 
бэлтгэл ажил” нээлттэй хэлэлцүүлэгт технологич инженер Т.Төрбат оролцож, 
зуншлагын байдлын талаарх мэдээллийг өглөө. 
 2017 оны 5 дугаар сарын хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажиглалтын материалыг болон 
Булган, Дорноговь, Төв аймгийн 2017 оны 5 дугаар сарын 7 ширхэг ХД-3 дэвтэрт тус 

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


тус шүүмж шалгалт хийж, сангийн мэдээтэй тулгаж, хариу зааварчилга бичиж 
хүргүүлсэн.  
 Судалгаа, шинжилгээний ажлын хүрээнд инженер Г.Раднаа “Ямааны амьдын 
жингийн өөрчлөлтийг тооцоолох” ажлын аргазүйг боловсруулж батлуулан, 6 дугаар 
сарын 27-оос 7 дугаар сарын 10-ны хооронд говийн бүсийн ямаан сүргийг 
төлөөлүүлэн Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр сумын нутагт хэмжилт, судалгаа 
хийлээ. “Хиймэл дагуулын мэдээ ашиглан хөрсний чийгийг үнэлэх, зураглах” 
судалгааны ажлын хөрсний чийгийн хээрийн хэмжилтийг Төв, Дархан, Сэлэнгэ, 
Булган, Хөвсгөл аймгийн нутагт 7 дугаар сард, Газар тариалангийн бүс нутгаар ганг 
үнэлэх ажлын хээрийн судалгааг Төв, Өвөрхангай, Дундговь, Өмнөговь, Говьсүмбэр 
аймгуудын нутагт 7 дугаар сарын сүүлийн хагаст тус тус хийсэн байна. “Агро уур 
амьсгалын лавлахын эх мэдээ боловсруулах” ажлын хүрээнд хашаалсан болон 
хашаалаагүй талбайн ургац, ургамлын өндрийн мэдээнд анализ хийж дуусаж байгаа 
бөгөөд Сэлбэ болон Хустайн судалгааны ажил үргэлжилж байна. 
 Хөдөө аж ахуйн их сургууль дээр 7 дугаар сарын 6-7-нд “Ногоон Алт” төслөөс 
зохион байгуулсан ”Экологийн чадавхид суурилсан бэлчээр ашиглалтын 
төлөвлөлтийг сайжруулах” сэдэвт олон улсын сургалт семинарт инженер Ц.Бат-
Оюун, Т.Алтанцэцэг нар оролцлоо. 
 
  

 
 
 
     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


