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

дотоодоос хүлээн авах 32880 мэдээнээс 32872 мэдээг хүлээн авч, боловсруулан, 
олон улсын болон дотоодын сүлжээнд гаргасан байна. Говь-Алтай аймгийн Бугат 
станцын мэдээ 7 дугаар сарын 4-ний 17, 20, 23 цагуудад, 5-ны өдрийн 02, 05, 08, 11, 
14 цагуудад шугам гэмтэлтэйн улмаас тасарсан байна. 

Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах станц, системүүдийн хэвийн ажиллагааг 
хангаж, МОДИС/Aqua-Terra дагуулын 333, NPP дагуулын 132, NОАА дагуулын 94, 
G-Com дагуулын 303 мэдээг хүлээн авч боловсруулсан байна. CMA-CAST хүлээн 
авах системд хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авалт хэвийн үргэлжилж, FY-2E 
дагуулын 1285, FY-2G дагуулын 1299 мэдээг хүлээн авлаа. Гаргаж байгаа 
бүтээгдэхүүн болон эх мэдээг хүрээлэнгийн цахим хуудсанд байршуулан олон 
нийтэд хүргэлээ. Хиймэл дагуулын мэдээний TDS каталог серверийн 

http://103.206.195.38:8080/thredds) үйл ажиллагаа хэвийн, мэдээ бүрдүүлэлт сайн 
явагдаж байна.  

7 дугаар сарын 19-өөс 20-нд шилжих шөнийн 02 цагт суперкомпьютерийн 
өрөөний агааржуулагчийн ажиллагаа доголдолж, өрөөний температур ихэссэний 
улмаас эвдрэл гэмтэл гаргахаас сэргийлэн суперкомпьютерийг унтраасан бөгөөд 
05.30 цагт асааж, хэвийн ажиллууллагааг хангалаа. ЦУОШГазрын Орчны 
шинжилгээний хэлтсийн өрөө шинэчлэлттэй холбоотойгоор RADIN мэдээг 110 
сүлжээнээс 100-гийн сүлжээнд орох болсон учир Мэдээлэл боловсруулалтын 
системд болон хэрэглэгчийн компьютерт тохиргоог өөрчилсөн. 

Төв, орон нутгийн сүлжээний хурдыг нэмэгдүүлэх, шинэчлэх ажлын хүрээнд 
хүрээлэнгийн 210, 212, 213, 214, 216 өрөөнүүдийн кабель болон сүлжээний 
төхөөрөмж сайжруулах ажлыг хийж, нэмэлтээр 219 тоот өрөөнөөс ЦУОШГ-ын 
гадаад харилцааны хэлтсийн нүүж орсон архивын 1 дүгээр давхрын өрөө рүү, 
Хөдөө аж ахуйн цаг уурын судалгааны хэлтсийн өрөөнд 1 хэрэглэгчийн сүлжээг 
шинээр, 1 дүгээр давхрын төрийн холбооны шугамаас 3 давхрын гадаад харилцаа 
руу, 3 дугаар давхарын цахилгаан холбооны шугамаас машин заалны урд талын 
өрөө рүү холбооны утас тус тус татаж, зарим өрөөний телефон утсыг холбож 
уртасгалаа.  

IP камер шинээр тавьж тохиргоо хийх ажлын шаардлагаар машин заалнаас 
дээвэр лүү сүлжээ татсан ба цаг уурын дотоод сүлжээний цөм хэсгийн сүлжээний 
төхөөрөмжийг шинэчлэн 48 портын Cisco 2960X төрлийн свитчийн тохиргоог хийж, 
сүлжээнд суурилуулах, Нислэгийн цаг уурын төвийн сүлжээний инженерээс ур 
чадварын шалгалт авах тестийн хариуг, мөн шинээр роутерийн анхан шатны 
тохиргоо хийх зааварчилгааг ЦУОШГ-ын ахлах мэргэжилтэн Хадбаатарт бэлдэж 
өгөх ажлыг хийж, Нислэгийн цаг уурын төвийн гадаад хаягтай сервер нь 
интернэтийн сүлжээнд холбогдохгүй байгааг шалгаж байна.  

Хүрээлэнгийн компьютер болон сүлжээний тоног төхөөрөмжийн хэвийн 
ажиллагааг хангах ажлын хүрээнд 5 хэрэглэгчийн UPS-ийн батарейг сольж, 1 
хэрэглэгчийн компьютерийн USB порт гэмтсэнийг шинээр сольж, Лидарын UPS-ийн 
2 батарейг шинэчилж, чийдэнг сольж, 1 хэрэглэгчийн компьютерийн видео кард 
гэмтсэнийг солив. Цахилгааны ойр ойрхон хэлбэлзлээс шалтгаалан Лидарын мэдээ 
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дамжуулах зөөврийн компьютер, CnDSS болон JpDSS станцуудын болон FTP 
serverийн компьютерүүд унтраад байсан тул шинээр 1100 APC UPS-ийг холбож, 
асуудлыг шийдсэн бөгөөд 6 дугаар сарын 22-нд 8 цагийн турш хотын цахилгаан 
тасарсны улмаас аваарын мотор ажиллах явцад машин залны сервер, хүлээн авах 
станцууд, суперкомпьютер зэрэг машин, тоног төхөөрөмжүүдийн хэвийн 
ажиллагаанд онцгойлон анхаарч ажиллалаа. 

Цаг уурын ажиглалтын мэдээ цуглуулах боловсруулах ажлын хэсгийн ажлын явц 
танилцуулах хуралд хэлтсийн холбогдох албан хаагчид оролцлоо. 

Улсын баяр наадмын үеэр хариуцлагатай жижүүрүүдийг хуваарийн дагуу 
ажиллуулсан бөгөөд наадмын өдрүүдэд тоног төхөөрөмж болон дотоод сүлжээ 
хэвийн ажиллаж, ямар нэг саатал, гэмтэл гараагүй болно.  

Сургалтын өрөөнд Ус судлалын Оростой хамтарсан сургалт 7 сарын 23-28-ны 
өдрүүдэд болохтой холбогдуулан өрөөний компьютер, тоног төхөөрөмж болон 
интернэт сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангаж ажиллаж байна.    
 
Цаг уур, уур амьсгалын судалгааны талаар  

Цаг уурын 135 өртөө, 181 харуулын 2018 оны 5 дугаар сарын цахим мэдээнд 
онолын шалгалтыг, уур амьсгалын үндсэн элементүүдийн хувьд орон зайн 
нарийвчилсан шалгалтыг тус тус хийж, ISX, RES, TAB хэлбэрээр нийт 948 нэгж 
мэдээг бэлтгэж, хадгалсан бөгөөд 4 дүгээр сарын мэдээг ЦУОШГ-ын Архив, 
мэдээллийн санд өгөв. 

Нарны цацрагийн 2018 оны 5 дугаар сарын мэдээг боловсруулан эмхэтгэлийг 
зохиож, ISX, TAB мэдээг үүсгэж, хадгалсан байна. 

Аэрологийн Улаанбаатар, Мөрөн, Улаангом, Даланзадгад станцуудын 2018 оны 6 
дугаар сарын радиозонд хөөргөлтийн мэдээг сүлжээгээр авч, тайланд шүүмж  
шалгалтыг хийж, архивлав. 

Орон нутгийн салбаруудын анхан шатны ажиглалтын технологи мөрдөлтөд 
хяналт тавьж, 316 нэгж салбар/өртөө, харуул/-ын мэдээнд хяналтын шалгалт хийж, 
шалгалтаар илэрсэн алдаа, дутагдлын талаар хариу зааварчлага бичиж, орон 
нутгийн ажиглагч, техникч нарт утсаар болон онлайнаар зөвлөлгөө, зааварчилгаар 
хангаж ажиллалаа.  

Уур амьсгалын горимын мэдээний электрон дэд санг баяжуулах ажлын хүрээнд 
1995-1998 оны 4 жилийн мэдээг шалгах, цаг агаар, уур амьсгалын аюултай 
үзэгдлийн 11 элементийн 13 параметрээр 2010-2017 оны мэдээний тасралтыг 
шалгаж, тасарсан мэдээллийг нөхөх ажлууд үргэлжилж, мэдээллийн сангийн 
баяжилтыг хийж байна. 

Цаг уурын 135 өртөөний 8 хугацаа, хоногийн мэдээ, нарны цацраг судлалын 15 
өртөөний 6 хугацааны ажиглалтын 2018 оны 3 дугаар сарын  мэдээгээр мэдээллийн 
сангийн баяжилт хийгдэж, ISX мэдээг автоматаар үүсгэх зорилгоор  ЦХ-1 электрон 
дэвтрийг хийж, хотын уур амьсгал судалгааны ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотод 
ажиллаж буй цаг уурын автомат станцуудын мэдээг цуглуулах, боловсруулах, 
Аэрологийн М10 радиозонд болон IR2010 системийн ажиглалт, боловсруулалтын 
зааврыг орчуулах ажлууд үргэлжилж байна. 

Монгол орны төвийн бүс нутгийн гүний температурын ажиглалттай 8 станцын 
сонгон 0.2, 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2 метрийн гүний температурын олон жилийн 
болон хөрсний 0°С, +15°С, -15°С-ын нэвчилтийн гүний сүүлийн жилүүдийн 
өөрчлөлтийг судалж, гарсан үр дүнгээр илтгэл бичиж, хүрээлэнгийн бүтээлд өгсөн. 

Монгол орны нутаг дэвсгэр дээр ажиглагдаж байгаа хур тунадасны хэлбэлзэл, 
дулаарал, хуурайшилт нь байгаль, нийгэм болоод гадаргын усны хомстол, хүн амын 



хүнсний хангамж, бэлчээрийн доройтолд хэрхэн нөлөөлж байгааг судалж, гарсан үр 
дүнгээр илтгэл бичиж, мөн хүрээлэнгийн бүтээлд өгсөн 

Шар шороон шуурганы судалгааны ажлын хүрээнд БНСУ-ын шар шороон 
шуурганы мониторингийн 4 түвшний (градиантын) цаг уурын 2 автомат станцын 
(Өмнөговь аймаг - Номгон харуул, Дорноговь аймаг - Улаан Уул станц) хэмжилт 
хийж эхэлсэн 2009 оны 1 сараас одоог хүртэлх 50 гаруй параметр, цаг хугацааны 10 
минут тутмын мэдээг нэгэн форматаар бүрдүүлж, цувааны нэгэн төрөл болон утга, 
бүтцийн алдааг шалгаж, нэгдсэн мэдээллийн санг бий болгосон. 

“ANUSPLIN статистик ашиглан агаарын температур, тунадасны орон зайн өндөр 
нарийвчлалт мэдээнд статистик засвар хийж, объектив анализ хийх” сэдэвт ажлын 
хүрээнд, цаг уурын станц, харуулын агаарын температур, тунадасны 1981-2010 он, 
нэг сарын нарийвчлалтай мэдээнд математик, статистик арга ашиглан 
боловсруулалт хийж байна. 

 Япон улсын Чуо их сургуультай уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгааны 
чиглэлээр хүлэмжийн хийн ялгарал, нүүрсхүчлийн хий, метан, усны мониторингийн 
судалгаа тасралтгүй хийгдэж байна. 

6 дугаар сарын 23-24-нд  БНХАУ-ын Шанхай/Сужоу/ хотод зохион байгуулагдсан  
Хятад, Солонгос, Япон гурван орны хамтарсан байгаль орчны хамтын ажиллагаа ба 
түүний хэтийн төлөв байдлыг тодорхойлох хурлын “Шороон шуурганы дэд форум”-д  
инженер Н.Балжинням оролцож, “Монгол орны шороон шуурганы мониторинг” 
сэдвээр илтгэл хэлэлцүүллээ. Мөн 6 дугаар сарын 25 – 29-нд  БСШУСЯ-аас зохион 
байгуулсан "Шинжлэх ухааны салбарын залуу судлаачдыг чадавхижуулах зуны 
сургалт"-д инженер Н.Балжинням оролцжээ. 

 
Цаг агаар, орчны тоон загварчлал, судалгааны ажлын талаар 
1 Мэдээлэл боловсруулалт, үйлчилгээ 
 Хүлэмжийн хийн ажиглалтын Улаан-Уул станцад 6 дугаар сард авсан агаарын 
дээжийг АНУ-ын Элчин сайдын яаманд дамжуулж, Даланзадгад, Сайншанд, Замын-
Үүд, Улаанбаатар тоосны станцуудын 6 дугаар сарын тоосны мэдээгээр 
мэдээллийн санг баяжуулж, ЦУОШГ-ын архивт мэдээг шилжүүлсэн байна.  
 6 дугаар сард цаг агаарын урьдчилсан мэдээ гаргахад ашигласан аргын тооцоо, 
тоон загваруудын бодолтыг бүртгэн, үр дүнгийн таарцыг дүгнэж, тайлагнах, 
192.168.100.30 болон 192.168.100.27 серверүүдийн мэдээллийн сангийн нөөцийг 
бэлтгэх, суперкомьютерийн хадгалах төхөөрөмжийн багтаамж, цаг агаарын прогноз 
зургийн болон тоон прогнозын бүтээгдэхүүнүүд зэрэг цаг агаарын прогноз зураг, 
бодит зураг, хүснэгт мэдээний боловсруулалт, хадгалалт, цаг уурын автомат 
станцын (AWS) мэдээний боловсруулалт, HIMAWARI-8 байран хиймэл дагуулын 
мэдээний боловсруулалт, шороон шуурга, агаарын бохирдлын ADAM2, ADAM2-
HAZE загварын бодолтууд, цаг агаарын аюултай үзэгдлийн зураглалд хяналт тавьж 
байна. Шуурхай үйлчилгээнд гарсан технологийн саатлын бүртгэлийг хийж, 
Улаанбаатар станцын 1980-2003 оны аэрологийн зурган мэдээг excel руу буулгалт 
хийсэн. 
  
2 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил 
 “Шороон шуурганы эрсдэл, эртнээс сэрэмжлүүлэх арга технологи боловсруулах” 
сэдэвт ажлын хүрээнд Шороон шуурганы 30%, 50%, 70%-иас дээш магадлалтай 
ажиглагдах прогнозын аргыг туршиж үр дүнг хадгалж байгаа ба шороон шуурга 
үүсэхэд Монгол орны уур амьсгалын нөлөө сэдвээр судалгааны тоймыг бичиж 
байна. Академийн мэдээ сэтгүүлд илгээсэн “Монголын говьд ажиглагдсан шороон 



шуурганы үеийн тоосны босоо урсгалыг үнэлсэн нь” өгүүлэл, Natural Hazard 
сэтгүүлд илгээсэн “Soil erodibility over Mongolia” өгүүллүүдийн редакцийн зөвлөлийн 
шийдвэрийг хүлээж байгаа бөгөөд Хүрээлэнгийн бүтээлд “Dust mass concentrations 
and vertical profiles during the three major dust events in the Mongolian Gobi Desert in 
2009” Зохиогч Д.Жүгдэр өгүүлэл бэлдэж, редакцийн зөвлөлд өгсөн байна. 
“Characteristics of cloud base height from ceilometer data measured at Dalanzadgad, 
Mongolia”, зохиогчид Э.Давааням, Д.Жүгдэр, К.Кай, K.Кавай, өгүүлэлд хамтран 
зохиогчийн засвар хийж, илгээв. 
 2017 онд Монгол орны хэмжээнд гарсан түймрийн мэдээг ашиглан агаарт хаясан 
нүүрсхүчлийн хийн хэмжээг 2 аргаар тооцоолох, Улаанбаатар хотын агаарын 
бохирдлын Нийслэлийн харьяа харуулуудын жилийн дундаж PM2.5/PM10-ын 
харьцааг тодорхойлох, хиймэл дагуулын озоны мэдээг NASA–ийн сайтаас авч 
боловсруулах ажлууд хийгдэж байна. 
  “WRF загварт улирлаас хамаарсан сонголтыг тогтоох, анхны нөхцлийн 
сайжруулалт хийх” сэдэвт ажлын хүрээнд SMAP мэдээнээс LAI, VGF болон хөрсний 
чийг, температурын мэдээгээр WRF загварын анхны нөхцлийг өөрчлөх туршилт 
хийгдэж байгаа бөгөөд SMAP мэдээг WRF-ийн формат руу хөрвүүлэх, SWAP-ийн 
LAI-ээр хөрвүүлсэн мэдээний таарцыг WRF загвараар бодуулсан  (UM-ийн 
мэдээгээр) үр дүнтэй харьцуулах зорилгоор WRFv4.0 дээр UM-ийн мэдээгээр 
бодолт хийгдэж, температур, салхи, тунадасны статистик үзүүлэлтүүдийг гаргах 
ажил үргэлжилж байна. 
 Улаанбаатарын лидарын мэдээ болон Улаанбаатарын инверсийн мэдээг 
боловсруулж байна. 
 Өмнөговийн Номгон, Дорноговийн Эрдэнэ суман дахь цамхагийн болон тоосны 
багаж тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа хэвийн, Японы Тоттори их сургуулийн 
Гандуу-хуурай газрын судалгааны төвтэй хамтарсан шороон шуурганы хэмжилт, 
судалгааны ажил Баян-Өнжүүл, Цогт-Овоод хэвийн хийгдэж, Баян-Өнжүүлд 6 
дугаар сарын 22-29-нд Японы Тоттори их сургуулийн судлаачидтай эрдэм 
шинжилгээний ажилтан Д.Жүгдэр, Б.Ганцэцэг нар ажиллав. 
 “Хүчтэй салхины гамшигт үзэгдлийг орон зайн 1-10 км-ын нарийвчлалтай агаар 
мандлын бичил хэмжээст тооцон загварчлах” Шинжлэх ухаан технологийн сангийн 
төслийн хүрээнд хүчтэй салхины гамшигт үзэгдлийн тохиолдлыг сонгож, WRF 
загварын физик схемүүдийг өөрчлөх туршилтын ажил хийгдэж, тайланг бичиж 
байна. 
 АНУ-ын Нью-Йорк хотноо 7 дугаар сарын 16-ны өдөр болох Элс/шороон 
шуурганы асуудлаарх өндөр түвшний яриа хэлэлцээнд зориулан НҮБ-ийн Ерөнхий 
Ассамблейн 72 дугаар чуулганы даргаас Гадаад харилцааны яаманд ирүүлсэн 
танилцуулгад дурьдсан гурван асуултын хариуг бэлдэж, БОАЖЯ-ны мэргэжилтэнд 
илгээв. 
 6 дугаар сарын 28-29-нд БОАЖЯ НҮБ-ын Сургалт судалгааны хүрээлэнтэй 
хамтран зохион байгуулсан  “Бохирдуулагч бодисын ялгарал, шилжилт бүртгэлийн 
техник асуудлаарх ” сургалтанд эрдэм шинжилгээний ажилтан Г.Пагмадулам 
хамрагдлаа. 
 
Байгаль орчны мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааны талаар 
1.  Байгаль орчны мэдээллийн сан байгуулах, хөгжүүлэх      
 Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн газар ашиглалтын мэдээллийн сангийн 
газарзүйн мэдээллийг Leaflet дээр харах модулийг хөгжүүлж, газар ашиглах 
гэрчилгээний хавсралтыг .pdf файлаар гаргах боломжийг бүрдүүлэв. Гэрчилгээний 



хүснэгтэд ТХНУГ-ын даргын нэр, Ой, ус, тусгай хамгаалалттай газрын кадастрын 
хэлтсийн даргын нэр, мэргэжилтний нэр гэсэн талбаруудыг шинээр нэмж, програмд 
зохих өөрчлөлтийг тусгав.  
 Ойн нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн сангийн газарзүйн мэдээллийн давхаргын 
map файлыг шинэчилж, байгаль орчны статистикийн мэдээллийн санг шинэчлэх, 
аюултай болон гамшигт үзэгдлийн урьдчилан мэдээлэх вэб хуудасны програмыг 
хөгжүүлэх ажлууд хийгдэж байна. 
2.  Байгаль орчны мэдээллийн санд дараах мэдээг оруулж, үйлчилгээг үзүүлэв.      

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн санд нарийвчилсан 
үнэлгээний 36 тайлан орж, 1 компаний хэрэглэгчийн эрхийг шинээр үүсгэж, 2 компаний 

эрхийг сэргээж, 2 компанид мэдээ оруулах талаар хичээл оров.  
Агаарын бохирдлын мэдээллийн санд 2018 оны 6 дугаар сарын нийт 270 мэдээг 

оруулж, Дорноговь аймгийн ИТХ-ын тогтоолын дагуу 23 газрын мэдээллийг шинээр 
мэдээллийн санд оруулж, Дорноговь аймгийн 10 сумын хамгаалалтад авсан орон 
нутгийн ТХГН-ийн хилийн цэгийн координатуудын Excel файлыг бэлтгэв. 

2018 оны 7 дугаар сарын 04-ний байдлаар байгаль орчны мэдээллийн сангийн 
www.eic.mn серверийн файлын нөөцлөлт хийлээ. 

UNREDD+ хөтөлбөртэй хэрэгжүүлсэн төслийн үр дүнгээр бий болсон Ойн 
мэдээллийн санг англи хэл рүү хөрвүүлэх ажлын хүрээнд Үндэсний ойн 
мониторингийн системийн Үндэсний зөвлөх Ц.Хонгор болон Олон улсын зөвлөх 
Ейсул нарт мэдээллийн сангийн орчуулгыг хянуулан гэрээт ажлын гүйцэтгэлийг 
баталгаажуулав. 

7 дугаар сарын 1-нээс “Монгол орны амьтан, ургамлын аймаг, мөөг, бичил 
биетний ангилал зүйн бүртгэл, мэдээллийн сан бүрдүүлэх” сэдэвт ШУТС-ийн 
төсөлтэй хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, ажлын даалгавар бэлтгэж батлуулсан 
бөгөөд амьтан, ургамлын мэдээллийн санд нэмж оруулах өгөгдлийн хүснэгтийг 
боловсруулж, судалгаа хийх зорилгоор одоо ажиллаж буй амьтан, ургамлын 
мэдээллийн сангийн програм хангамжийг хөгжүүлэгч нарт түгээв. 

7 дугаар сарын 3-нд БОАЖЯ-ны мэргэжилтэн Б.Одбаярт мэдээллийн санд мэдээ 
бүрдүүлж буй байгууллагын жагсаалтыг цахим хэлбэрээр, 6-нд эхний хагас жилийн 
хэлтсийн ажлын тайланг албан тоотоор тус тус хүргүүлэв. 

Мэдээллийн сангийн менежер З. Нарангэрэл 6 дугаар сарын 29-нд Дэлхийн 
банкнаас хэрэгжүүлэх “Байгаль орчны салбар дахь мэдээллийн ил тод байдал” 
хөтөлбөрийн асуудлаар Олон улсын санхүүгийн корпорацийн мэргэжилтнүүдтэй 
уулзаж, Байгаль орчны мэдээллийн сангийн талаар танилцуулав. Энэхүү 
хөтөлбөрийн хүрээнд эхний шатанд одоогийн нөхцөл байдлын судалгаа, үнэлгээ 
хийгдэж байгаа ба байгаль орчны мэдээллийн ил тод байдлын талаарх бодлого, 
чадавхи, технологи зэрэг бүх асуудалд хүндрэл, бэрхшээлийг үнэлж шийдвэрлэхэд 
дэмжлэг туслалцаа үзүүлж ажиллах юм. 

6 дугаар сарын 27-нд болсон “Бохирдуулах бодисын ялгарал, шилжилтийн 
үндэсний бүртгэлийг бий болгох чадавхийг бэхжүүлэх замаар Монгол Улс дахь 
Олон Улсын химийн бодисын асуудлаарх стратегийн механизмын хэрэгжилтийг 
дэмжих нь” төслийн нээлтийн хуралд хэлтсийн дарга Г.Батхишиг, 6 дугаар сарын 
28-30-нд зохион байгуулагдсан “Бохирдуулах бодисын ялгарал, шилжилтийн 
үндэсний бүртгэлийг бий болгох чадавхийг бэхжүүлэх замаар Монгол Улс дахь 
Олон Улсын химийн бодисын асуудлаарх стратегийн механизмын хэрэгжилтийг 
дэмжих нь” төслийн 2 өдрийн сургалтад хэлтсийн дарга Г.Батхишиг, програмчлагч 
А.Батчимэг нар тус тус оролцов. 
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Зайнаас тандан судлалын чиглэлээр 

Тайлангийн хугацаанд MODIS хиймэл дагуулын 331, SOUMI NPP дагуулын 161 
мэдээг өөрийн архивд авсан ба 492 мэдээний архивын нөөцийг бэлтгэсэн байна. 
Уур амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн судалгааны хэлтсийн инженер Н.Балжиннямд 
шороон шуурганы зураг мэдээгээр болон Хөдөө аж ахуй цаг уурын судалгааны 
хэлтсийн цасны зураг сайжруулах дотоод төслийн хүрээнд 2011-2018 оны цасны 
бүх 10 хоногийн мэдээг (.fit) өргөтгөлтэйгөөр, нийт 252 зураг/мэдээгээр үйлчлэв. 

Ой, хээрийн түймрийг хиймэл дагуулын мэдээгээр шуурхай илрүүлж, 40 
удаагийн зургийг хийж, хүрээлэнгийн www.icc.mn цахим хуудсанд тавьж, ОБЕГ 
болон БОАЖЯ-ны шуурхай жижүүрт мэдээлж, гамшгийн мэдээллийн санд 
мэдээллийг орууллаа. Газрын гадаргын температур, ургамалжилт, гангийн тус бүр 
3, ургамалжилтын олон жилийн хазайлтын 2 удаагийн зураглалыг хийж, 
хүрээлэнгийн бүтээгдэхүүний цахим хуудсанд байршууллаа.  

7 дугаар сарын эхний 10 хоногийн Гангийн зургийг шийдвэр гаргагчдад хүргэх 
ажлыг хийж, УИХ-ын орон нутгаас сонгогдсон гишүүдэд Гангийн зургийг тодорхой 
статистик мэдээллийн хамт цахим шуудангаар хүргэлээ. 

Залаатын судалгааны талбайд хиймэл дагуулын мэдээний 4 удаагийн хээрийн 
хэмжилтээр хөрсний чийг болон спектрорадиометр хэмжилтийг хийж, дроноор NDVI 
зураглал хийх, биомасс тооцоолох ажлуудыг хийгээд байна. 

АНДНЭЗК-ийн санхүүжилтээр хийж байгаа гэрээт ажлын хүрээнд “Гангийн 
мониторинг” төслийн эхний шинжээчийн өгсөн гангийн зургийг 5 ангитай хийж 
байгаагаас гантай, гангүй гэсэн ангиудад огцом шилжилттэй, бусад ангиуд нь 
хоорондоо ууссан маягтай сайн илэрч харагдахгүй байна гэсэн дүгнэлтэд анхааран 
ажиллахыг хамтрагч байгууллагын мэргэжилтнүүдэд мэдээлж, 2 дахь удаагийн 
зөвлөхийн явцын тайланг хүлээн аваад байна. Эхний шинжээчийн тайлан болон 
Гангийн мониторингийн системийн гарын авлагыг хэвлүүлээд байна. 

9 дүгээр сард зохион байгуулах олон улсын хурлын удирдамжийг бэлтгэж, 
гадаадаас ирэх оролцогчдын урилга, визний асуудлыг шийдүүлж байгаа ба хурлын 
байрыг товлоод байна.  

Судалгааны ажлын хүрээнд GCOM1-AMSR2-ийн цасны зузааны мэдээг газрын 
цасны мэдээтэй харьцуулан шалгах ажил үргэлжилж, NDVI, EVI, EVI2 зэрэг 
ургамлын индексүүдийн 2000–2017 оны 209 дэх өдрийн зураг боловсруулж, 
эдгээрийн 18 жилийн явцыг гаргаж, газрын бүрхэвчийн зураглалыг хянан 
баталгаажуулах ажлын хээрийн хэмжилтийг 6 дугаар сарын 20 – иос 7 дугаар сарын 
5-ыг хүртэлх хугацаанд Сэлэнгэ, Булган, Хөвсгөл, Завхан, Архангай, Өвөрхангай 
зэрэг нийт 6 аймгийн нутагт С.Хөдөлмөр, Н.Элбэгжаргал, О.Анхбаяр, Г.Нандин-
Эрдэнэ нар хийж, хэмжилтийн мэдээнүүдийг цэгцлэх, газрын бүрхэвчийн 
зураглалын зарим ялгаатай зөрүү гарсан ангиудыг засах ажлыг хийж байна. 

Хиймэл дагуулын мэдээний үүлний услагийн бүтээгдэхүүнийг судалж, хэлтэс 
болон хүрээлэнгийн мэргэжилтнүүдэд танилцуулсан байна.  

Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан “Asian Ministerial Conference on 
Disaster Risk Reduction” сэдэвт олон улсын хуралд оролцож, 7 дугаар сарын 4-ний 
өдөр “Practical case of ESCAP policy in DroughtWatch System of Mongolia” сэдэвт 
илтгэлийг зайнаас тандан судлалын мэргэжилтэн Д.Мөнхзул хэлэлцүүлэв. 

Монгол Улсын Их Сургууль, Япон улсын Кюүшүгийн Технологийн институт 
хамтран зохион байгуулах ”Байгаль орчны салбарт зайнаас тандан судлалын 
хэрэглээ” сэдэвт олон улсын VIII хуралд “Ургамалжилтын хазайлтыг MODIS 
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мэдээгээр тодорхойлох нь” сэдвээр зайнаас тандан судлалын мэргэжилтэн 
Г.Нандин-Эрдэнэ оролцохоор нэр болон хураангуйгаа явуулжээ. 

Тайвань улсад 7 дугаар сарын 1–3-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан 
“Intentional Conference on Earth Observation and Societal Impacts” сэдэвт хуралд 
“Statistical Z-score for using MODIS and In Situ data in Mongolia” сэдэвт илтгэлийг 
Д.Мөнхзул багшаараа дамжуулан хэлэлцүүллээ. 

7 дугаар сарын 1-14-ний өдрүүдэд Солонгос улсын Даежон хотод БНСУ-ын 
Агаар, Сансар судлалын хүрээлэнгээс зохион байгуулсан “Олон улсын сансрын 
сургалт - 2018” –д зайнаас тандан судлалын мэргэжилтэн Б.Аманжол оролцлоо. 

7 дугаар сарын 25-28-ны өдрүүдэд Баян-Өлгий аймагт зохион байгуулагдах 
бүсийн эрдэм шинжилгээний хуралд “LANDSAT хиймэл дагуулын мэдээгээр мөнх 
цаст уулсын талбайн өөрчлөлтийг тодорхойлох нь” сэдэвт илтгэлийг 
хэлэлцүүлэхээр бэлтгэлээ. 

 
Ус судлалын ажлын талаар 

Ус судлалын 114 голын харуулын өдөр тутмын усны түвшний мэдээг хүлээн авч, 
гар утас болон хүрээлэнгийн цахим хуудасны мэдээг шинэчиллээ. 6 дугаар сарын 
мэдээний дундаж дүн 100.0%.  

Усны горимын 10 хоногийн тоймыг 3 удаа бичсэн бөгөөд хүрээлэнгийн цахим 
хуудсанд байршуулж, 7 дугаар сарын прогнозыг 30 гол харуулаар, хур бороо, үер 
усны аюулаас сэрэмжлүүлэх мэдээг 7 удаа тус тус гаргаж, хүрээлэнгийн цахим 
хуудас болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан хэрэглэгчдэд хүргэв.  

Хан хэнтийн тусгай хамгаалалтын газрын хамгаалалтын захиргааны хүсэлтээр 
Ерөө голын 2017 оны 1 сарын эхний хагасаар гол мөрний мөсний үзэгдэл, зузааны 
мэдээг гаргаж өгөв 

2015-2016 оны нэгдсэн зураглал-154, хамаарлын муруй-134, тэнхлэгийн хүснэгт-
134, хэмжсэн өнгөрөлтийн хүснэгт-134 харуулуудаар тус тус нэгтгэн үдэж, шар усны 
үерийн түүврийг 20 гол харуулаар 2016 оноор, усны температурын түүврийг 20 
харуулаар 2016 оноор тус тус гүйцээж, 2017 оны мөсний үзэгдлийн шинэчлэсэн 
хүснэгтээр түүврийг 16 өртөөний 154 харуулаар өртөөдөөс хүлээн авч, оны 
эмхэтгэлд оруулах шалгалтыг хийж байна. Усны ёроолын болон хөвөгч амьтдын 5 
сарын 51 дээжийг бүртгэж, ирц чанарын дүнг гаргаж, 10 дээжинд шинжилгээ хийв. 

Өртөөдийн цахим хуудас хөтлөлтийн явцыг шалгаж, заавар зөвөлгөө байнга өгч 
байгаа ба Баян-Өлгий өртөөний 2017 оны урсац болон 2018 оны УХШ-1 мэдээний 
талаар хариу зааврыг бичиж, өртөөний инженер, техникчдэд бичгээр хүргүүлж,           
Бороо-Борнуур харуулын ажилтай танилцаж, нүүлгэх газрын судалгааг хийж 
танилцуулав.  

Шалган туслах ажлыг Завхан аймгийн 14, Сэлэнгэ аймгийн 4 харуул, Дархан-Уул 
аймгийн 1 харуулд тус тус хийж, заавар зөвлөгөөг өглөө. 

Газарзүйн мэдээллийн сан, зураг, катологи хийх ажлын хүрээнд 2017 оны хиймэл 
дагуулын (Landsat-L8 OLI/TRIS) зураг мэдээгээр Монгол орны 200 гаруй нуурын 
дүрс зүйг тодорхойлж, мөстлийн ажиглалт хийж буй уулсын мөстлийн талбай, 
хэмжилтийн шонгийн байршилыг харуулсан зураг бэлтгэж, янз бүрийн хэмжээ 
(талбайтай)  мөстлийн топо зураг хийв. 

“Байгалийн бүс, бүслүүрийг төлөөлөх нууруудын усны тэнцэл, тэдгээрийн 
экосистем, нөөцийг зохистой ашиглах, хамгаалах нь”  Шинжлэх ухаан, технологийн 
төслийн тухай танилцуулгыг БСШУС-ын Яамны холбогдох албан хаагчдад хийлээ. 



“Газар, сансрын мэдээлэлд тулгуурласан Монгол орны нууруудын усны нөөцийн 
үнэлгээ, түүнд байнгын хяналт-шинжилгээ хийх боломжийн судалгаа” сэдэвт 
БОАЖЯ-ны захилгат ажлын тендерт оролцож, гэрээг хийхээр болов. 

Монгол улс, БНХАУ-ын хилийн усны хамтарсан шинжээчдийн багийн IX 
хуралдааны тэмдэглэлийн 2, 4, 6 дугаар заалтын дагуу Монгол улс, БНХАУ-ын 
Хамтарсан шинжээчдийн баг 6 дугаар сарын 9-нд Хэрлэн голын дагуу хээрийн 
танилцах судалгааг Бага нуураас Далай нуур хүртэл хийж, Буйр нуурын ёроол, 
түүний орчмын байрзүйн зураглалын хамтарсан ажлын хэсгийн хурлыг БНХАУ-ын 
Амгаланбаатарт 6 дугаар сарын 10-нд хийж, протоколд гарын үсэг зурж 
баталгаажуулав. Шарилжийн салааны голдрилын 71 хөндлөн огтлолын хэмжилтийг 
6 дугаар сарын 11-нээс 16-ны хооронд хийж, 949 орчим цэгийн өндөр, солбицлын 
хэмжилтийг хийв.  

Хилийн усыг хамгаалах, ашиглах тухай Монгол улсын Засгийн газар, OХУ-ын 
Засгийн газар хооронд 1995 онд байгуулсан хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх Хамтарсан 
ажлын хэсгийн хуралдаан, Эгийн УЦС-ын төслийн гол, хөндлүүр, байгалийн 
нөхцөлтэй танилцах ажилд 6 дугаар сарын 19-23-нд эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх 
аижлтан Г.Даваа оролцлоо. 
 
Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажлын талаар 

 Давхардсан тоогоор нийт 954 салбарын агро дундаж мэдээг хүлээн авч, 
мэдээний чанар 100.0%-тай боловсруулалтанд орсон ба 6 дугаар сарын 3 арав 
хоногийн тойм/Дугаар 16, 17, 18/-ыг арав хоногийн цаг агаарын нөхцлийн онцлогууд, 
6 дугаар сарын цаг агаарын нөхцлийн тойм /III арав хоногт/, хөрсний чийгийн тойм, 
хөнөөлт царцаа, мэрэгчдийн зураг тойм, хаврын цаг агаарын нөхцөлийн тойм, 
буудайн аарцан бололтын үе шатны болон ургацын прогноз, хадлан бэлчээрийн 
ургацын прогноз, төмсний ургацын прогноз зэрэг мэдээ, мэдээллийг оруулан, 
хугацаанд нь гаргаж, www.tsag-agaar.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан 
үйлчилсэн бөгөөд электрон хэлбэрээр бүх аймгуудад хүргүүллээ. 6 дугаар сарын 
агродундаж мэдээний чанарын дүнг аймгуудад мэдээллээ. 
 Булган, Дорноговь, Төв аймгийн мал аж ахуйн цаг уурын 2018 оны 4 дүгээр сарын 
ажиглалтын 7 ширхэг ХД-3, Увс,  Говь-Алтай, Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Ховд, Орхон, 
Төв, Дорнод, Баян-Өлгий, Хөвсгөл, Дундговь, Улаанбаатар, Өмнөговь, Дархан-Уул, 
Дорноговь, Завхан, Булган, Говьсүмбэр, Хэнтий аймгуудын бэлчээрийн ургамлын 
ажиглалтын ХД1 дэвтрүүд, Баянхонгор, Хэнтий аймгуудын ХД-8 дэвтрүүдэд шүүмж 
шалгалтыг хийж, сангийн мэдээтэй тулган, хариу зааварчлагыг аймгуудад 
хүргүүллээ. 
 ЦУОШГ-аас нийлүүлсэн хөрсний чийгийн өрөм, бюкс, хөрсний чийгийн автомат 
багаж /EM50, TDR/, 0.1 гр-ын нарийвчлалтай цахилгаан жинг хуваарилалт хийж, 
холбогдох аймгуудад хүргүүлж байна. 
 МерсиКор төслийн хүрээнд 12 аймгийн ОБГ-ын мэргэжилтнүүд болон УЦУОШТ-
ийн ХААЦУ-ын инженерүүдийн оролцсон сургалтыг 6 дугаар сарын 28-ны өдөр УБ 
хотод зохион байгуулсан ба уг хуралд хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэцэцэг, инженер 
Н.Мөнгөнчимэг, У.Билгүүнзаяа нар оролцож, “Ган, зуд, бэлчээрийн (нийт 8 төрлийн 
мэдээ) мэдээг хэрхэн ойлгох, дамжуулах, хүлээн авах” сэдэвт илтгэлийг 
хэлэлцүүллээ. 
 6 дугаар сарын 4-6-ны өдрүүдэд БОАЖЯ, БХС-аас зохион байгуулсан “Уур 
амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, хүлэмжийн хийг бууруулах чиглэлээр төсөл 
боловсруулах” сэдэвт сургалтанд Б.Эрдэнэцэцэг, 6 дугаар сарын 29-өөс 7 дугаар 
сарын 5-ны өдрүүдэд “Ногоон алт-малын эрүүл мэнд” төсөл болон Исландын 

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


Үндэсний Их Сургуулийн хамтран зохион байгуулсан “Байгалийн нөөцийн 
менежмент, мэдээлэл боловсруулах, үр дүнг тайлагнах ашиглах ур чадварыг 
хөгжүүлэх” сэдэвт сургалтанд Т.Төрбат, Г.Раднаа, Н.Мөнгөнчимэг, Б.Мэндбаяр нар 
хамрагдаж, 30-ны өдөр хэлтсийн дарга Б.Эрдэнэцэцэг уг сургалтанд “Уур 
амьсгалын өөрчлөлт, түүний ирээдүйн төлөв байдал”-ын талаар илтгэлийг  
хэлэлцүүллээ. 
 

 
 
 

     Тайланг нэгтгэсэн                 Ц.Батцэцэг 


